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XXXII SESJA XXXII SESJA 
RADY GMINY RADY GMINY 
CHOCZEWOCHOCZEWO

W dniu 29 czerwca 2010 r. odbyła 
się XXXII sesja Rady Gminy. 

Podczas obrad nieobecny był radny Rafał 
Liss.

Pan Wójt Gminy Choczewo w in-
formacji o działalności międzysesyjnej 
mówił o:
– wzmożonej pracy pracowników Urzędu 

Gminy w związku z wyborami oraz przy-
gotowaniem do spisu rolnego;

– ogłoszonych i rozstrzygniętych przetar-
gach na inwestycje;

– prowadzonych inwestycjach: remoncie 
mostu w Ciekocinie mimo sezonu, po-
nieważ niektórych prac budowlanych nie 
można prowadzić w okresie zimowym. 
Celem ułatwienia dojazdu, po rozmo-
wach z Nadleśnictwem Choczewo, dla 
ruchu samochodowego zostanie udostęp-
niona droga Słajszewo-Sasino. Natomiast 
wynikiem uzgodnień z PKS Wejherowo 
uruchomione zostają 2 kursy autobuso-
we do miejscowości Słajszewo. Na ul. 
Kościuszki w Choczewie na ukończeniu 
są przyłącza kanalizacyjne do posesji. 
Trwa budowa Centrum Informacji Tu-
rystycznej w sąsiedztwie Urzędu Gminy. 
Rusza budowa chodników: początkowo 
w Lublewie, Łętowie, a w dalszej ko-
lejności w Zwartowie, a po 15 sierpnia 
br. rozpocznie się budowa chodników 
w Lubiatowie i Ciekocinie;

której zapisy są bardzo korzystne dla 
operatorów sieci telefonii komórkowej 
i w znaczący sposób ograniczają możli-
wości Urzędu Gminy odnośnie odmowy 
lokalizacji na posadowienia wież tele-
fonii komórkowej. Zapisy ustawy mogą 
doprowadzić do powstania kilku wież te-
lefonii komórkowej w różnych miejscach 
naszej Gminy, a Wójt Gminy musi wydać 
decyzje o takiej lokalizacji inwestycji 
w ciągu 60 dni, a jeżeli plany zagospoda-
rowania przestrzennego wykluczają taką 
budowę, niezwłocznie zmienić te plany, 
aby umożliwić ich budowę.

Podjęto uchwały:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy 

na 2010r. (zwiększa się dochody i wy-
datki o kwotę 91.809 zł, w tym dochody 
własne o kwotę 35.099zł oraz przesuwa 
się planowane wydatki majątkowe m.in. 
na realizację opracowania dokumentacji 
„Rewitalizacja cmentarzy i grobowców 
ewangelickich w Borkowie i Żelaznej” 
oraz dla inwestycji pn. „Opracowa-
nie dokumentacji: Budowa lokalnej 
infrastruktury sportowej – hali wido-
wiskowo-sportowej wraz z zapleczem 
w Choczewie”);

2) w sprawie opłat za świadczenia udzie-
lane przez Samorządowe Przedszkole 
prowadzone przez Gminę Choczewo 
(uchwała opisuje zakres świadczeń poza 
czasem realizacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego realizowa-
nego w ciągu 5 godz. oraz wprowadza 
1,50 zł opłaty za godzinę świadczeń poza 
podstawą programową);

– zakończonej inwestycji drogowej Sasino-
Stilo i będącej na ukończeniu w Sasinie 
do granicy z powiatem oraz do miejsco-
wości Stilo;

– przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Choczewie akcji badań mam-
mografi cznych (tylko w tym roku zostało 
przebadanych ponad 240 kobiet);

– rozmowach z rodzicami i Dyrektorem 
Niepublicznego Przedszkola w Chocze-
wie odnośnie funkcjonowania Przed-
szkola;

– otwarciu od 1 sierpnia br. punktu wete-
rynaryjnego w obiektach Nadleśnictwa 
Choczewo;

– wizycie w Gminie Choczewo Prezesa 
Polskiej Grupy Energetycznej – Elek-
trownia Jądrowa w sprawie ewentualnej 
lokalizacji elektrowni atomowej w naszej 
Gminie;

– wejściu w życie ustawy o wspieraniu roz-
woju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

Z A P R A S Z A M Y
na Festyn Promocyjno-Rekreacyjny  „LAS i ŁOWY”  Choczewo 

– 24 lipca 2010r. godz. 15.00 – Gminne obiekty sportowe w Choczewie
oraz na VIII Pomorski Zlot Miłośników VW Garbusów

  23-25 lipca 2010r. – Gminne obiekty sportowe w Choczewie
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3) w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 359/1–359/8 we wsi Cie-
kocino, w gminie Choczewo;

4) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr 217/1 i 217/2 we wsi Sasino, 
w gminie Choczewo;

5) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla południowo-wschodniej 
części działki nr 56/7 w Choczewku, 
w gminie Choczewo (celem planu jest 
umożliwienie realizacji przedsięwzięć 
związanych z obsługą produkcji w go-
spodarstwach rolnych a także wprowa-
dzenie realizacji inwestycji infrastruk-
tury technicznej m.in. ciepłownictwo, 
elektroenergetyka);

6) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Przy jarze” we wsi Cieko-
cino, w gminie Choczewo (celem planu 
jest dopuszczenie funkcji mieszkanio-
wej, usługowej oraz letniskowej);

7) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr: 105/2, 105/4, 
105/5 we wsi Kierzkowo, w gminie Cho-
czewo (celem planu jest dopuszczenie 
funkcji związanych szeroko rozumiany-
mi usługami turystyki i rekreacji oraz za-
budowy letniskowej i mieszkaniowej);

8) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 15 we wsi 
Słajszewo, w gminie Choczewo (celem 
planu jest przeznaczenie obszaru pod 
budownictwo mieszkaniowe);

9) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 101 we wsi 
Słajszewo, w gminie Choczewo (celem 
planu jest przeznaczenie obszaru pod 
budownictwo mieszkaniowe);

10) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr: 245/1, 
245/2 we wsi Słajszewo, w gminie 
Choczewo (celem planu jest prze-
znaczenie obszaru pod budownictwo 
mieszkaniowe);

11) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Nad Jeziorem Cho-
czewskim II” w gminie Choczewo 
(dla obszarów Ośrodków WODNIK 
i PERKOZ umożliwienie zabudowy 
na terenach wyłączonych z produkcji 
leśnych);

12) w sprawie wyrażenia zgody na nie-
odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Choczewo części nieruchomości sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa 
– Agencji Nieruchomości Rolnych 
(przejęcie nieruchomości, celem utwo-
rzenia wiejskiego boiska rekreacyj-
nego wraz z zapleczem technicznym 
oraz pod plac zabaw w miejscowości 
Łętowo);

13) w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w trybie bezprzetargowym nie-
ruchomości stanowiącej własność 

Gminy Choczewo (sprzedaż na rzecz 
użytkownika wieczystego);

14) w sprawie przeznaczenia do sprzeda-
ży niezabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Cho-
czewo (trzy działki położone w miej-
scowości Choczewo w sąsiedztwie ul. 
Puckiej między blokami a działkami 
ogrodowymi);

15) w sprawie oddania w trybie bez-
przetargowym w dzierżawę na okres 
dziesięciu lat części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Chocze-
wo (dzierżawa na rzecz POLKOM-
TEL.SA);

16) przyjmującej Plan Odnowy Miejsco-
wości Żelazno Sołectwo Słajkowo 
(przyjęcie do realizacji zadania pn. 
Utworzenie Lokalnego Centrum 
Spotkań i Integracji w miejscowości 
Żelazno – rewitalizacja przestrzeni 
publicznej poprzez przebudowę obiek-
tów popegeerowskich);

17) w sprawie uchylenia uchwały w spra-
wie udzielenia Kierownikowi Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Choczewie upoważnienia do pro-
wadzenia postępowania w sprawach 
świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go (od 14 czerwca br. przedmiotowe 
upoważnienie udzielane jest przez 
Wójta Gminy);

18) w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łania Wójta Gminy Choczewo (skargę 
dotyczącą nadpłaconego podatku oraz 
sposobu wydawania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach Rada 
Gminy Choczewo uznała jako nie-
uzasadnioną).
W interpelacjach i zapytaniach radny 

Andrzej Małkowski, w imię mieszkańców, 
prosił o udrożnienie przejścia od obiektów 
byłego GS w kierunku Jeziora Choczew-
skiego oraz zaprosił krwiodawców w dniu 
2 sierpnia, w godz. 900 – 1300, przed Urząd 
Gminy w Choczewie, w związku akcją 
honorowego oddawania krwi.
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JAK GŁOSOWALIŚMY W WYBORACH JAK GŁOSOWALIŚMY W WYBORACH 
PREZYDENTA RP W GMINIE CHOCZEWOPREZYDENTA RP W GMINIE CHOCZEWO

I TURA -  FREKWENCJA

Obwód głosowania

Liczba
osób

upraw-
nionych
godz. 
6.00

Godzina 8.00 Godzina 13.00 Zakończenie

Liczba
osób

upraw-
nionych

Liczba
wydanych

kart
%

Liczba
osób

upraw-
nionych

Liczba
wydanych

kart
%

Liczba
osób

upraw-
nionych

Liczba
wydanych 

kart
%

OKW Nr 1 Choczewo 2337 2337 28 1,2 2447 571 23,3 2514 1313 52,2
OKW Nr 2 Łętowo 525 525 8 1,5 525 114 21,7 525 243 46,3
OKW Nr 3 Zwartowo 562 564 2 0,4 582 100 17,2 586 235 40,1
OKW Nr 4 Sasinio 994 997 4 0,4 1033 163 15,8 1060 406 38,3
OKW Nr 5 (obwód zamknięty) 25 25 5 20 26 17 65,4 26 25 96,2
Razem 4443 4448 47 1,1 4613 965 20,9 4711 2222 47,2

Na podstawie zaświadczeń głosowało 268 wyborców. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
Imię i nazwisko

kandydata
OKW
Nr 1 

OKW
Nr 2

OKW 
 Nr 3

OKW
 Nr 4 

OKW 
Nr 5 Razem

Jurek Marek 13 5 1 2 0 21
Kaczyński Jarosław Aleksander 255 43 51 129 1 479
Komorowski Bronisław Maria 773 139 119 185 18 1234
Korwin- Mikke Janusz 32 4 1 6 3 46
Lepper Andrzej Zbigniew 26 12 9 9 2 58
Morawiecki Kornel Andrzej 1 0 0 0 0 1
Napieralski Grzegorz 172 29 35 58 1 295
Olechowski Andrzej Marian 16 6 2 8 0 32
Pawlak Waldemar 13 2 11 7 0 33
Ziętek Bogusław Zbigniew 1 0 1 0 0 2
                                                       Razem 2201

Głosów nieważnych było 21

Lokal wyborczy nr 2 w Łętowie

Lokal wyborczy nr 3 w Zwartowie Lokal wyborczy nr 4 w Sasinie

Lokal wyborczy nr 1 w Choczewie

Lokal wyborczy nr 5 w Zwartowie
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II TURA -  FREKWENCJA

Obwód głosowania

Liczba
osób

upraw-
nionych

godz. 6.00

Godzina 8.00 Godzina 13.00 Zakończenie

Liczba
osób

upraw-
nionych

Liczba
wydanych

kart
%

Liczba
osób

upraw-
nionych

Liczba
wydanych

kart
%

Liczba
osób

upraw-
nionych

Liczba
wydanych 

kart
%

OKW Nr 1 Choczewo 2312 2317 26 1,1 2961 1137 38,4 3378 2168 64,2
OKW Nr 2 Łętowo 518 518 5 1,0 524 133 25,4 526 257 48,9
OKW Nr 3 Zwartowo 555 560 7 1,3 577 106 18,4 583 247 42,4
OKW Nr 4 Sasinio 990 994 10 1,0 1189 345 29 1326 699 52,7
OKW Nr 5 (obwód zamknięty) 27 27 4 14,8 27 12 44,4 27 20 74,1
Razem 4402 4416 52 1,2 5278 1733 32,8 5840 3391 58,1

Na podstawie zaświadczeń głosowało 1438 wyborców. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

Nazwisko i imię
kandydata

OKW Nr 1
Choczewo

OKW Nr 2
Łętowo

OKW Nr 3
Zwartowo

OKW Nr 4
Sasino

OKW Nr 5
(obwód

Zamknięty)
Razem %

KACZYŃSKI 
Jarosław 
Aleksander

648 70 96 259 2 1075 31,9

KOMOROWSKI
Bronisław Maria 1507 185 150 432 18 2292 68,1

                                              Razem 3367

Głosów nieważnych było 24

Lokal wyborczy 
nr 2 w Łętowie

Lokal wyborczy nr 3 w Zwartowie Lokal wyborczy nr 4 w Sasinie

Lokal wyborczy nr 1 w Choczewie

Lokal wyborczy 
nr 5 w Zwartowie
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INWESTYCJE W GMINIE INWESTYCJE W GMINIE 
CHOCZEWOCHOCZEWO

Zakończono prace budowlane związane z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do posesji 

przy ul. Kościuszki w Choczewie. Przypominamy, że odprowa-
dzanie do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych jest zabronione! 
W dniu 07.07.2010r. została podpisana umowa na wykonanie prac 
związanych z gruntowną modernizacją ul. Kościuszki. Prace będą 
realizowane przez fi rmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Transpor-
towe „OL-TRANS” Olgierd Hewelt, z Mrzezina. Łączny koszt 
zadania wyniesie 1 051 803,26 zł brutto, a zakres rzeczowy obej-
mie: wykonanie nawierzchni ciągu spacerowego i rowerowego 
z kostki brukowej o powierzchni 5 689 m2, remont odwodnienia 
ulicy z przyłączeniem ich do istniejącego rowu, po uprzednim 
podczyszczeniu jej przez separator długości 1015 m oraz upo-
rządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu. W/w prace 
będą wymagały częściowego zamknięcia ruchu na realizowanych 
odcinkach ulicy. Planowany termin ich zakończenia to jesień 
2010r.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Realizacja tego 
rodzaju prac w innym okresie, niż letni, powodowałaby ich wydłu-
żenie i zwiększenie uciążliwości. Wykonawca w ostatnich latach 
realizował dla Gminy Choczewo budowę „Promenady Bursztyno-
wej” w miejscowościach Kopalino i Lubiatowo. Prace te zostały 
wykonane sprawnie i terminowo, a wykonana inwestycja bardzo 
dobrze służy mieszkańcom i turystom.

Następuje również postęp w pracach przy budowie „Centrum 
Informacji Turystycznej” w Choczewie – w chwili obecnej bu-

ły przyczółki betonowe, na których posadowiony zostanie most. 
Dla ruchu pieszego i rowerowego zabezpieczona została drew-
niana kładka, natomiast ruch samochodowy został skierowany 
przez miejscowości: Kurowo, Jackowo, Biebrowo, Słajszewo. 
Negocjacje przeprowadzone przez Wójta Gminy Choczewo z kie-
rownictwem PKS Wejherowo, zakończyły się częściowym przy-
wrócenieniem, zawieszonych na czas remontu, kursów autobusów 
liniowych – przywróceniem kursu porannego i wieczornego. 
Natomiast w celu skrócenia wyznaczonego objazdu Wójt Gminy 
Choczewo podjął rozmowy z Nadleśnictwem Choczewo na temat 
udostępnienia dla samochodów osobowych (na czas remontu) 
drogi leśnej Sasino-Słajszewko-Słajszewo. Dalsze działania w tym 
zakresie prowadzi zarządca drogi, tj. Zarząd Dróg Powiatowych 
w Pucku. Sprzyjająca pogoda prawdopodobnie przyspieszy termin 
oddania inwestycji do użytku.

dynek zabezpieczony został 
dachem, wstawione zostały 
okna i częściowo wykonana 
elewacja. Prace budowlane 
wykonuje miejscowa fi rma 
„Usługi Ogólnobudowlane” 
z Lubiatowa. Jeszcze w tym 
miesiącu ogłoszony zosta-
nie przetarg na wyposaże-
nie obiektu (meble i sprzet 
komputerowy). Zakończenie 
całości prac przewidzia-
nych jest na koniec listopada 
2010r.

Kontynuowane są także 
prace związane z przebudo-
wą mostu w miejscowości 
Ciekocino. Wykonane zosta-

Rozpoczęły się prace związane z remontami chodników 
na terenie Gminy Choczewo, Pierwsze roboty ruszyły już 
w miejscowościach: Biebrowo (wykopany został rów celem 
osuszenia terenu) i Łętowo, w pozostałych 6 miejscowościach 

ciąg dalszy na następnej stronie
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prace rozpoczynane będą sukcesywnie. Działania te przyczynią 
się do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy estetyki poszczegól-
nych miejscowości w naszej gminie. Prace realizowane są w ra-
mach środków z tzw. „Funduszu Sołeckiego”, wyodrębnionego 
po raz pierwszych w budżecie Gminy Choczewo na 2010 rok. 
Roboty wykonuje fi rma wyłoniona w ramach przetargu – Spółka 
„KOMEL” z Redy.

W dniu 18.06.2010r. nastąpił odbiór remontowanego odcinka 
drogi Sasino – Stilo. Jest to droga powiatowa nr 1427G stanowią-
ca dojazd do morza, co sprawia, że w sezonie letnim jest bardzo 
uczęszczana. Wyremontowany został 2,5 km odcinek drogi. 
Gmina Choczewo współfi nansowała przeprowadzony remont 
w 50%. W odbiorze prac uczestniczyli: Starosta Wejherowski 

– Józef Reszke; Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych dla Po-
wiatu Puckiego i Wejherowskiego – Janusz Nowak, Wójt Gminy 
Choczewo – Jacek Michałowski, Przewodniczący Rady Gminy 
Choczewo – Henryk Domaros, Kierownik Referatu Rolnictwa 
Obszarów Wiejskich i Środowiska – Władysław Stanuch oraz 
przedstawiciele wykonawcy fi rmy SKANSKA S.A.

Nadal kontynuowane są prace związane z przebudową drogi 
powiatowej 1306G w miejscowości Sasino do granicy z Powiatem 
Lęborskim. Obecnie zakończono roboty związane z wykonaniem 
nawierzchni drogowej. Do wykonania pozostały jeszcze zjazdy 
oraz prace wykończeniowe, a także oznakowanie.

Nastąpiło już rozstrzygnięcie przetargu, z dnia 18 czerwca 
2010r., na wyłonienie wykonawcy prac w zakresie – „Remont 
nawierzchni drogi w ulicach Spacerowej, Topolowej, Bursztyno-
wej i Starowiejskiej w miejscowościach Kopalino i Lubiatowo, 
Gmina Choczewo.”

W przetargu złożone zostały 4 oferty: najmniej korzystna – 
od Firmy Budowlano-Drogowej „MTM” S.A. z Gdyni – na kwotę 
742 909,58 zł netto, natomiast najkorzystniejsza – od firmy 
„SKANSKA” S.A. z Warszawy – na kwotę 486 784,67 zł netto. 
Umowa z wykonawcą, tj. fi rmą „SKANSKA” podpisana zostanie 
do 16 lipca 2010r. Prace budowlane prowadzone będą w drugiej 
części sezonu wakacyjnego, co wiąże się z z utrudnieniami dla 
mieszkańców i turystów, jednakże w dalszej perspektywie po-
prawi stan nawierzchni ww. ulic.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
INWESTYCJE W GMINIE....
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20-LECIE SAMORZĄDU GMINY CHOCZEWO20-LECIE SAMORZĄDU GMINY CHOCZEWO

W poprzednim numerze informowaliśmy Państwa, iż w tym roku, a dokładnie 27 maja, minęło 20 lat od daty pierwszych 
wyborów władz samorządowych szczebla gminnego. Ponieważ jubileusze są doskonała okazją do podsumowań i my pod-

jęliśmy działania w celu przypomnienia tego, kto tworzył podwaliny demokracji w naszym samorządzie i co zostało dokonane w ciągu 
minionych 2 kadencji. W dzisiejszym wydaniu przypomnimy Państwu radnych Rady Gminy, wójtów, członków Zarządu, sołtysów 
sołectw 5 kolejnych kadencji.

Mamy obecnie V kadencję samorządu terytorialnego - władzy gminnej wybieranej w wyborach bezpośrednich. W 
każdej z 4-letnich kadencji składa się ona z organu wykonawczego – Zarządu Gminy oraz organu uchwałodawczego – 
Rady Gminy. 

W składach tych organów zachodzą zmiany.
W I. - III. kadencji Zarząd był 7-osobowy z przewodniczącym będącym jednocześnie Wójtem Gminy, wybieranym 

przez Radę Gminy. Rada Gminy liczyła 18 radnych (za wyjątkiem I. kadencji liczącej 20 radnych).
W IV. i V. kadencji Zarząd jest jednoosobowy i jest nim Wójt Gminy wybierany w wyborach powszechnych. 

Liczba radnych zmalała do 15.

Pierwsze wybory władz samorządowych Gminy Choczewo: 
 

I kadencja:  1990-1994 (wybory 27 maja 1990r.)

II kadencja: 1994-1998 (wybory 19 czerwca 1994r.)
III kadencja: 1998-2002 (wybory 11 października 1998r.)

IV kadencja: 2002-2006 (wybory 29 października 2002r.)
V kadencja: 2006-2010 (wybory 12 listopada 2006r.)

- Przewodniczący Rady Gminy  I kadencji – 7 czerwca 1990r.

- Wójt Gminy – 18 czerwca 1990r.

- Zastępca Wójta Gminy – 18 czerwca 1990r.

- Skarbnik Gminy – 11 lipca 1990r. 

Krystyna Karpińska            – Przewodnicząca Rady Gminy
Piotr Czernia                       – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Wacław Seweryn                – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Bogdan Aftański
Barbara Bernaciak
Konrad Bobrowski
Krzysztof Cudnik
Tadeusz Daniluk
Zbigniew Dettlaff

Krystyna Karpińska
Przewodnicząca

Rady Gminy 
I kadencji

Piotr Czernia
Zastępca Przewodniczącego 

Rady Gminy 
I kadencji

Wacław Seweryn
Zastępca Przewodniczącego 

Rady Gminy 
I kadencji

I kadencja  (1990-1994)

Pami¹tkowe zdjêcie 
po zakoñczeniu ostatniej 

sesji I kadencji

RADNI  

ciąg dalszy na następnej stronie

Tomasz Dołotko
Adam Fedor
Henryk Jaworski
Marek Kaleta
Tadeusz Michałowski
Wojciech Milczarek

Jacek Mudlaff
Bronisław Nowak
Izydor Pokuć
Jerzy Szymański
Jan Wittbrodt
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Henryk Domaros    –  Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Łasiński –  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Henryk Domaros
Przewodniczący 
Rady Gminy 
II kadencji 

Krzysztof Łasiński
Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy
II kadencji 

II kadencja (1994-1998)

Radni II kadencji podczas sesjiBarbara Bernaciak 
Józefa Gołaś 
Henryk Bemka 
Krzysztof Cudnik
Stanisław Dawidowski

Zdzisław Demnicki 
Jerzy Detlaff 
Romuald Figuła
Henryk Jaworski
Zygmunt Kowalski

Henryk Domaros           –  Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Kołodziejski  – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Henryk Bemka 
Stanisław Bielecki 
Leszek Bobkowski  
zrezygnował w dn. 
27.02.2001r.  
W wyborach zupełniających 
została wybrana  Barbara 
Bernaciak - 19.06.2001 r.
Zdzisław Demnicki 
Jerzy Detlaff 
Andrzej Groth

Henryk Domaros
Przewodniczący 
Rady Gminy 
III kadencji 

Zbigniew 
Kołodziejski
Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy 
III kadencji 

III kadencja (1998 – 2002)

Radni III kadencji

IV kadencja  (2002 – 2006)

Henryk Domaros              –  Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Kołodziejski     – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bigus
Jerzy Detlaff 
Renata Kowalik
Rafał Liss 
Krzysztof Łasiński 
Bronisław Nowak 
Elżbieta Piotrowiak 
Konstanty Sacharuk

Radni 
IV kadencji

Bogdan Liszniański
Winicjusz Natoniewski 
Bronisław Nowak

Henryk Płóciennik 
Piotr Poślednik
Tadeusz Rulski 

Barbara Jakubowska 
Henryk Jaworski 
Rafał Liss 
Krzysztof Łasiński 
Bronisław Nowak 
Elżbieta Piotrowiak 
Mirosława Rudnicka 
Tadeusz Rulski 
Zbigniew Sarzyński 
Zenon Świerzewski

Zbigniew Sarzyński 
Kazimierz Stenka  zmarł 
19.12.2004r. 
W wyborach uzupełniający 
został wybrany Andrzej 
Okrój  - 17.05.2005r.
Beata Stodolna 
Mariola Zakrzewska
Barbara Zondziuk ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZADU...
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Henryk Domaros             –  Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Kołodziejski    – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Barbara Cholka
Jerzy Detlaff
Sabina Fleming
Renata Fornalik
Zygmunt Frąszczak 
Sylwia Kropidłowska 
Rafał Liss 
Andrzej Małkowski 

V kadencja (2006 – 2010)

Radni V kadencji

KOMISJE RADY GMINY

I kadencja:
1/ Komisja Budżetowa,
2/ Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury
3/ Komisja Rolnictwa (pierwotnie: Rolna)
4/ Komisja Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Turystyki, 
   Ochrony Środowiska
5/ Komisja Rewizyjna
6/ Komisja Inwentaryzacyjna
7/ Komisja doraźna – „Akcja Lato”

II i III kadencja:
1/ Komisja Budżetowa,
2/ Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki 
    Komunalnej, Budownictwa  i Turystyki
3/ Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
4/ Komisja Rewizyjna
5/ Komisja Inwentaryzacyjna
6/ Komisja doraźna – „Akcja Lato”

IV i V kadencja:
1/ Komisja Budżetowa
2/ Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki 
    Komunalnej, Budownictwa i Turystyki
3/ Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury 
    i Sportu
4/ Komisja Rewizyjna

Zarząd Gminy Choczewo

I KADENCJA (1990-1994)

Zenon Bieleninik - Wójt
Kazimierz Kowalewski - 
Zastępca Wójta

II KADENCJA (1994-1998)
Zenon Bieleninik - Wójt
Kazimierz Kowalewski - Zastępca Wójta
Barbara Bernaciak
Winicjusz Natoniewski
Henryk Bemka
Zdzisław Demnicki
Tadeusz Rulski

III KADENCJA (1998-2002)
Zenon Bieleninik - Wójt zmarł w dn.02.12.1999r.
Tadeusz Gniazdowski 
- Wójt

od 29.12.1999 r. do 28.12.2001r.

Jacek Michałowski  - Wójt od 30.01.2002r.
Kazimierz Kowalewski - 
Zastępca Wójta
Barbara Bernaciak
Jerzy Detlaff
Henryk Jaworski
Zenon Świerzewski do 29.02.2000r.
Tadeusz Rulski  do 29.02.2000r.
Krzysztof Łasiński  od 23.03.2000 do 28.12.2001r.
Rafał Liss  od 23.03.2000r.
Wacław Seweryn  od 25.03.2002r.

Bronisław Nowak 
zrezygnował  03.08.2007r. 
W wyborach uzupełnia-
jących został wybrany 
Sławomir Gronowski - 
29.11.2007 r.  
Krystyna Olszowiec
Konstanty Sacharuk 
Beata Stodolna 
Jarosław Witt

Barbara Bernaciak
Bogdan Aftański do 30.12.1992r.
Konrad Bobrowski od 30.12.1992r.
Zbigniew Dettlaff
Tadeusz Michałowski
Jerzy Szymański

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZADU...
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Grażyna Sibiga
Skarbnik Gminy od 11.07.1990 r.  - nadal

Kazimierz Kowalewski
Zastępca Wójta od 18.06.1990r. 

- nadal

Jacek Michałowski
Wójt od 30.01.2002r.

 - nadal

Zenon Bieleninik 
Wójt od 18.06.1990r. 

do 02.12.1999r.

Tadeusz Gniazdowski
Wójt od 29.12.1999r. 

do 28.12.2001r.

I KADENCJA 1991-1995
Sołectwo Choczewo Franciszek  Naczk 
Sołectwo Borkowo Piotr Miadzielec
Sołectwo Ciekocino Jan Oleszek
Sołectwo Gościęcino                                Henryk Czaja
Sołectwo Kierzkowo Stanisław Wozinski
Sołectwo Kopalino Jan Świątek
Sołectwo Sasino Bronisław Nowak
Sołectwo Słajkowo Zbigniew Kubiak 
Sołectwo Słajszewo Andrzej Łuc
Sołectwo Starbienino Jerzy Szymański 
Sołectwo Zwartówko  Jacek Michałowski

Jednostki organizacyjne Gminy

I KADENCJA
od 1990 roku
   1/ Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
       w Choczewie
   2/ Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie
   3/ Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska 
       w Choczewie
  4/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie

II KADENCJA
od 1 stycznia 1996r. – Gminny Zespół Oświaty w Choczewie

III KADENCJA
od 1 września 1999r. 
    Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie
od 1 lipca 2000r.
    1/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie 
         (na bazie GOKSiR i GZKiOŚ)
    2/ Gminna Biblioteka Publiczna (instytucja kultury 
         wyłoniona ze struktur  GOKSiR).

Sołtysi

III KADENCJA  1999-2003
Sołectwo Choczewo Mariola Zakrzewska
Sołectwo Choczewko Kazimierz Stenka
Sołectwo Borkowo Regina Stanicka
Sołectwo Ciekocino Jan Oleszek
Sołectwo Gościęcino                                Zbigniew Szafoni
Sołectwo Jackowo Tadeusz Irzyński
Sołectwo Kierzkowo Andrzej Bocho 
Sołectwo Kopalino Jan Dziobak
Sołectwo Sasino Bronisław Nowak
Sołectwo Słajkowo Zbigniew Kubiak 
Sołectwo Słajszewo Andrzej Łuc
Sołectwo Starbienino Jolanta Formela
Sołectwo Zwartówko  Jacek Michałowski

II KADENCJA 1995 - 1999
Sołectwo Choczewo Zenon Świerzewski
Sołectwo Borkowo Andrzej Majtacz
Sołectwo Ciekocino Jan Oleszek
Sołectwo Gościęcino                                Henryk Czaja
Sołectwo Kierzkowo Andrzej Bocho 
Sołectwo Kopalino Ewa Żebiałowicz
Sołectwo Sasino Bronisław Nowak
Sołectwo Słajkowo Zbigniew Kubiak 
Sołectwo Słajszewo Andrzej Łuc
Sołectwo Starbienino Jerzy Szymański 
Sołectwo Zwartówko  Jacek Michałowski

IV KADENCJA 2003-2007
Sołectwo Choczewo Mariola Zakrzewska
Sołectwo Choczewko Kazimierz Stenka zmarł 19.12.2004r 

Andrzej Okrój od 17.02.2005r.
Sołectwo Borkowo Regina Stanicka

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZADU...

ciąg dalszy na następnej stronie
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Sołectwo Ciekocino Mieczysław Wittbrodt zmarł 
22.12.2003r.
Władysława Rodziewicz od 
3.02.2004r

Sołectwo Gościęcino                                Henryk Czaja
Sołectwo Jackowo Dariusz Bemka
Sołectwo Kierzkowo Andrzej Bocho zrezygnował 

20.05.2005r. 
Sabina Fleming od 21.05.2005r. 

Sołectwo Kopalino Jan Dziobak
Sołectwo Łętowo Aleksander Iwaszko
Sołectwo Sasino Bronisław Nowak
Sołectwo Słajkowo Zbigniew Kubiak zrezygnował 

1.12.2006r. 
Sołectwo Słajszewo Andrzej Łuc
Sołectwo Starbienino Leszek Dominik
Sołectwo Zwartówko Henryk Bemowski

V KADENCJA 2007-2011
Sołectwo Choczewo Mariola Zakrzewska
Sołectwo Choczewko Sylwia Kropidłowska
Sołectwo Borkowo Regina Stanicka
Sołectwo Ciekocino Władysława Rodziewicz 

zrezygnowała 17.06.2009r.
Artur Groen od 18.06.2009r. 

Sołectwo Gościęcino    Henryk Czaja
Sołectwo Jackowo Dariusz Bemka zrezygnował 

25.03.2008r.
Marek Mueller od 26.03.2008r. 

Sołectwo Kierzkowo Sabina Fleming
Sołectwo Kopalino Jakub Świątek
Sołectwo Łętowo Aleksander Iwaszko
Sołectwo Sasino Bronisław Nowak
Sołectwo Słajkowo Andrzej Groth
Sołectwo Słajszewo Andrzej Łuc
Sołectwo Starbienino Wiesław Gębka
Sołectwo Zwartówko Henryk Bemowski

INFORMUJEMY UŻYTKOWNIKÓW 
GOSPODARSTW ROLNYCH

o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 
2010), który rozpocznie się obchodem przed-
spisowym w dniach: 9 sierpnia – 23 sierpnia 
2010 r. podczas którego rachmistrze spisowi 

będą weryfi kować informacje o gospodarstwach 
rolnych, zawarte w otrzymanych wykazach 

i na mapach cyfrowych;

I. Cel, forma, termin i zakres spisu 
PSR 2010

1. Spis rolny ma na celu zebranie danych 
o gospodarstwach rolnych od użytkow-
ników gospodarstw rolnych. Przeprowa-
dzony zostanie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w okresie od 1 września 
do dnia 31 października 2010 r. – według 
stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., 
godz. 24:00.

3. Spis rolny przeprowadza się jako badanie 
pełne oraz jako badanie reprezentacyj-
ne.

4. Badanie pełne przeprowadza się w go-
spodarstwach rolnych:
1) osób fi zycznych prowadzących dzia-

łalność rolniczą, o powierzchni użytków 
rolnych wynoszącej:

a) co najmniej 1 ha,
b) poniżej 1 ha:

− spełniających progi określone 
w załączniku II do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1166/2008;

− w których prowadzi się uprawę 
roślin o powierzchni co najmniej: 
0,5 ha dla plantacji drzew owoco-
wych, 0,5 ha dla plantacji krzewów 
owocowych, 0,3 ha dla szkółek 
sadowniczych i ozdobnych, 0,1 ha 
dla truskawek gruntowych lub 0,1 ha 
dla tytoniu lub w których utrzymuje 
się zwierzęta gospodarskie w ilości 
co najmniej: 5 sztuk krów ogółem, 
100 sztuk drobiu ogółem lub 5 sztuk 
koni ogółem, nie więcej jednak 
niż progi określone w załączniku 
II do rozporządzenia nr 1166/2008;

2) osób prawnych i jednostek organi-
zacyjnych niemających osobowości 
prawnej.

5. Badanie reprezentacyjne przeprowadza 
się w gospodarstwach rolnych osób 
fi zycznych:
1) o powierzchni użytków rolnych wyno-

szącej poniżej 1 ha, w których prowa-
dzi się działalność rolniczą, innych niż 
gospodarstwa rolne określone w pkt 4 
ppkt 1) lit. b);

2) w których nie prowadzi się działalności 
rolniczej.

6. W ramach spisu rolnego przeprowadza 
się badanie metod produkcji rolnej, jako 
badanie reprezentacyjne w gospodar-
stwach rolnych osób fi zycznych oraz jako 
badanie pełne w gospodarstwach rolnych 
osób prawnych i jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej.

II. Tajemnica statystyczna i ochrona 
danych osobowych

1. Zgodnie z postanowieniami ustaw wszyst-
kie zbierane i gromadzone w spisie dane 
indywidualne i dane osobowe są poufne 
i podlegają szczególnej ochronie, po-
nadto objęte są tajemnicą statystyczną 
na zasadach określonych w artykule 
10 ustawy o statystyce publicznej oraz 
ustawie o ochronie danych osobowych. 
Dane uzyskane w spisie mogą być wy-
korzystywane wyłącznie do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych oraz 
do aktualizacji operatu do badań prowa-
dzonych przez służby statystyki publicz-
nej. Udostępnianie lub wykorzystywanie 
danych uzyskanych w spisie dla innych, 
niż podane celów jest zabronione, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej.

III. Obowiązek udzielania
odpowiedzi

1. Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady stanowi, że spis jest obo-
wiązkowo przeprowadzany we wszystkich 
krajach członkowskich Unii Europejskiej 
– zgodnie z kalendarzem i standardami 
UE.

2. Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika 
z ustawy o powszechnym spisie rolnym.

3. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób 
fi zycznych, a w razie ich nieobecności 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZADU...
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inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie 
domowym, obowiązani są do udzielenia 
ścisłych, wyczerpujących i zgodnych 
z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte 
w elektronicznym formularzu spisowym.

4. Osoby działające w imieniu osób praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych nie-
mających osobowości prawnej, obowiąza-
ne są do udzielenia ścisłych, wyczerpu-
jących i zgodnych z prawdą odpowiedzi 
na pytania zawarte w elektronicznym 
formularzu spisowym.

5. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych 
ze stanem faktycznym oraz odmowa 
udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą 
skutki prawne przewidziane w przepi-
sach art. 56 i 57 ustawy o statystyce 
publicznej

IV. Co będzie objęte spisem
– ogólna charakterystyka gospodarstwa 

rolnego – uwzględniająca cechy adre-
sowe siedziby użytkownika i siedziby 
gospodarstwa rolnego (m.in. informacje 
o użytkowniku gospodarstwa, opisanie 
struktury własnościowej użytków rolnych, 
działalności rolniczej i innej niż rolnicza 

prowadzonej w gospodarstwie rolnym).
– użytkowanie gruntów i powierzchnia 

zasiewów – informacje o ogólnej po-
wierzchni gruntów gospodarstwa, w po-
dziale na kategorie użytkowania oraz 
powierzchni zasiewów poszczególnych 
upraw rolnych,

– zwierzęta gospodarskie – stan liczebności 
i struktura pogłowia zwierząt gospodar-
skich poszczególnych gatunków,

– ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia 
– dane o liczbie ciągników własnych 
i wspólnych, w podziale na klasy mocy 
silnika oraz liczbie wybranych maszyn 
i urządzeń rolniczych,

– zużycie nawozów – dane w czystym 
składniku o ilości stosowanego nawo-
żenia mineralnego, wapniowego oraz 
nawożenia organicznego pochodzenia 
zwierzęcego,

– pracujących w gospodarstwie rolnym – in-
formacje o wielkości i strukturze zasobów 
pracy w rolnictwie (uwzględniane będą 
wszystkie osoby wykonujące pracę w go-
spodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających badanie),

– struktura dochodów gospodarstwa rolnego 
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego 
oraz korzystanie z programów wsparcia 
dla rolnictwa – informacje o dochodach 

z tytułu prowadzenia rolniczej działalności 
gospodarczej, pozarolniczej działalności 
gospodarczej, pracy najemnej, emerytur 
i rent oraz innych źródeł niezarobkowych 
poza emeryturą i rent, o fakcie korzy-
stania przez gospodarstwo z płatności 
do gruntów ornych i programów wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich,

– metody produkcji rolniczej (wpływ rolnic-
twa na środowisko) – m.in. informacje 
o metodach uprawy gleby, zabezpiecza-
nia gleby przed wypłukiwanie składników 
pokarmowych, zabiegach przeciwerozyj-
nych, systemach utrzymania zwierząt 
gospodarskich.

więcej informacji w sprawie spisu 
na stronie www.spis.gov.pl

  

JESZCZE RAZ W SKRÓCIE

w dniach • od 9 sierpnia do 23 
sierpnia 2010 r. odbędzie się 
obchód przedspisowy, podczas 
którego rachmistrze spisowi 
będą weryfi kować informacje 
o gospodarstwach rolnych 
zawarte w otrzymanych wykazach 
i na mapach cyfrowych;
rachmistrze spisowi rozpoczynają • 
spisywanie gospodarstw od dnia 
8 września 2010 r. i zakończą 
do dnia 31 października 2010 r.
otrzymane podczas wywiadu      • 
dane od użytkownika 
gospodarstwa rachmistrz 
wprowadzi na formularz 
elektroniczny do przenośnego 
urządzenia elektronicznego;
rachmistrz składając wizytę • 
rolnikowi musi posiadać 
umieszczony w widocznym 
miejscu identyfi kator ze zdjęciem.

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINYOGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY
Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 6 lipca 2010 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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

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

Poło-
żenie

Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie 

zagospodarowania

Cena działki
 w złotych Uwagi

Zwar-
towo 1/24 0,0326 53319

Nieruchomości położone w miejscowości 
Zwartowo, na terenie gospodarstwa rolnego, 
była hydrofornia i ujęcie wody. Na działce nr 

1/24 konieczne jest ustanowienie służebności na 
rzecz Gminy Choczewo w zakresie korzystania 

lub naprawy infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej.

Brak aktualnie  
obowiązującego 

miejscowego planu  
zagospodarowania 

przestrzennego

13 000 zł
+ VAT

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej
na poprawienie 

warunków 
zagospodarowania 

nieruchomości 
przyległej.

Zwar-
towo 1/26 0,0943 53319 16 000 zł

+ VAT

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 17 sierpnia 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SPIS ROLNY
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Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 12 lipca 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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

I. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choczewo przeznaczone zostały do sprzedaży niżej opisane nieru-
chomości: 

Obręb Nr 
działki

Pow. 
działki
(ha)

Nr KW Położenie i opis nieruchomości
Przeznaczenie

 w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena 
nieru-

chomości 
Uwagi

Cho-
czewo 515 0,0787 33565

Nieruchomość położona w miejscowości Choczewo, 
przy blokach. Działka niezagospodarowana, 
w kształcie trójkąta. Dojazd do działki drogą 

utwardzoną, płyty drogowe i droga żwirowa. Działka 
nieuzbrojona, uzbrojenie w sąsiedztwie, sieć en. el., 

wody, kanalizacji sanitarnej.

Dla działki została wydana decyzja 
AB-7331/108/07 o warunkach 

zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wraz 
z urządzeniami budowlanymi.

30.000 zł

+ VAT

Sprzedaż  
w drodze 
przetargu.

Cho-
czewo 513/1 0,0801 33565

Nieruchomość położona w miejscowości Choczewo 
przy ulicy Puckiej, przy blokach. Działka z jednej 
strony przylega do ulicy Puckiej. Kształt działki 
zbliżony do prostokąta. Działka nieuzbrojona, 

uzbrojenie w pobliżu; sieć en. el., wody, kanalizacji 
sanitarnej. Przy granicy biegnie linia energetyczna 

napowietrzna niskiego napięcia.

Dla działki została wydana decyzja 
AB-7331/51/08 o warunkach 

zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wraz 
z urządzeniami budowlanymi.

75.000 zł

+ VAT

Sprzedaż  
w drodze 
przetargu.

Cho-
czewo 513/3 0,0776 33565

Nieruchomość położona w miejscowości Choczewo 
przy ulicy Puckiej, przy blokach. Kształt działki 
zbliżony do prostokąta. Działka nieuzbrojona, 

uzbrojenie w pobliżu; sieć en. el., wody, kanalizacji 
sanitarnej. Przy granicy biegnie linia energetyczna 

napowietrzna niskiego napięcia.

Dla działki została wydana decyzja 
AB-7331/50/08 o warunkach 

zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wraz 
z urządzeniami budowlanymi.

 75.000 zł

+ VAT

Sprzedaż  
w drodze 
przetargu.

Jac-
kowo 26/7 0,0700 26951

Nieruchomość położona w obrębie Jackowo przy 
ulicy na Gajówce. W bezpośrednim sąsiedztwie 
zlokalizowane są działki zabudowane domami 

mieszkalnymi i letniskowymi, niezabudowane oraz 
tereny leśne. Dojazd do nieruchomości drogą 
gruntową. Działka jest uzbrojona, ogrodzona i 

zabudowana domem letniskowym.

Działka znajduje się na terenach 
oznaczonych w planie symbolem 

008.L – „teren zabudowy letniskowej 
z istniejącymi podziałami 

geodezyjnymi. Teren strefy brzeżnej 
lasu – jak na rysunku planu 

wyłączony z możliwości zabudowy”.

17.900 zł

+ VAT

Sprzedaż  
w drodze 

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 23 sierpnia 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną   w sposób określony w ustawie.

KREWKREW-NIACY-NIACY

Informujemy, iż w dniu 2 sierpnia 
2010 r. (poniedziałek), w godzinach 

9.00-13.00, przed budynkiem Urzędu 
Gminy w Choczewie, po raz kolejny na 
wszystkich chętnych oczekiwał będzie 
autobus do poboru krwi.

Poprzednia akcja, jaka miała miejsce 
28 stycznia, mimo niesprzyjającej aury 
cieszyła się niezwykle dużym zaintere-
sowaniem ze strony mieszkańców naszej 
gminy. Liczymy, że również i tym razem 
Państwo nie zawiodą. 

KTO MOŻE ODDAĆ KREW:

• osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą, 
co najmniej 50 kilogramów;

• osoby, u których w ciągu ostatnich 6 mie-
sięcy nie wykonano tatuażu, przekłucia 
uszu lub innych części ciała; 

• osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
nie miały wykonanych diagnostycznych 

badań i zabiegów endoskopowych (ga-
stroskopii, panendoskopii, artroskopii, 
laparoskopii); 

• osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
nie były leczone krwią lub jej składnika-
mi.
OSOBY DOROSŁE MOGĄ ODDAĆ 

KREW PO OKRESIE:

• 6 miesięcy po dużych zabiegach chirur-
gicznych; 

• 2 tygodni po przebyciu grypy lub infekcji 
z gorączką powyżej 38 °C;

• 2 tygodni po zakończeniu leczenia anty-
biotykami;

• 7 dni po wykonaniu małego zabiegu chi-
rurgicznego (np. usunięcie zęba); 

• 48 godzin po szczepieniu przeciwko 
grypie i żółtaczce oraz anatoksyną prze-
ciwtężcową;

• 3 dni po zakończeniu miesiączki;
• 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu 

ciąży;
DAWSTWO KRWI 

I JEJ SKŁADNIKÓW:

• ODDANIE KRWI - dawca oddaje krew 
pełną w ilości 450 ml, nie częściej niż 6 
razy w roku mężczyźni i 4 razy w roku 

kobiety, przerwa między oddawaniem nie 
może być krótsza niż 8 tygodni; 

• ODDANIE OSOCZA (PLAZMA) - dawca 
oddaje tylko osocze w odstępach nie 
krótszych niż 2 tygodnie, jednak nie więcej 
niż 15 l rocznie; 

• ODDANIE PŁYTEK KRWI - zabiegi mogą 
być wykonywane nie częściej niż 12 razy 
w roku.

KRWIODAWCA MOŻE UZYSKAĆ 
BEZPŁATNIE WYNIKI BADAŃ LABO-

RATORYJNYCH:
• oznaczenie grupy krwi w układzie A B 0 

i Rh
• pełnej morfologii krwi,
• aktywności aminotransferazy alaninowej 

- ALAT
• znaczników wirusowego zapalenia wątro-

by typu B i C, AIDS (HIV-1/HIV-2) oraz 
zakażeń kiłą.

KRWIODAWCA, KTÓRY HONOROWO 
ODDA KREW OTRZYMA:

• zaświadczenie celem usprawiedliwienia 
nieobecności w miejscu pracy z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia

•  posiłek regeneracyjny o wartości kalorycz-
nej 4500 kalorii.

ciąg dalszy na następnej stronie
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI? 
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów 

(woda mineralna, soki)
• być wyspanym
• spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, dżem)
• wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, 

masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz 
jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe

• ograniczyć palenie papierosów
• nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony (katar) 

lub przyjmuje leki
• nie spożywać uprzednio (24 h.) alkoholu !

BEZPIECZNYBEZPIECZNY
WYPOCZYNEK, WYPOCZYNEK, 

BEZPIECZNEBEZPIECZNE
WAKACJEWAKACJE

Sezon letni to szczególny czas dla 
całej rodziny. Wiele osób w lipcu 

i sierpniu wyjeżdża na urlop, a dzieci 
i młodzież spędzają wakacje na kolo-
niach, obozach czy innych wyjazdach 
np. nad wodą czy w górach. Towarzyszą-
ce wypoczynkowi odprężenie sprawia, 
że często zapominamy o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, 
że to głównie rodzice są odpowiedzial-
ni za bezpieczeństwo swoich pociech.

BY WAKACJE BYŁY BEZPIECZNE 
DLA WASZEGO DZIECKA:

– zapewnijcie dziecku maksimum opieki 
i zainteresowania;

– samemu uczestniczcie w pozytywnym 
wypełnieniu mu czas wolnego;

– wykształćcie w nim zdrowy styl życia – 
wolny od nałogów;

– sprawdźcie miejsce jego zabawy – czy 
jest bezpieczne;

– nauczcie dziecko nie brania nic od obcych 
(lizaków, cukierków, itp.);

– zabrońcie mu otwierania drzwi pod nie-
obecność domowników;

– zabrońcie oddalania się z nieznajomym, 
czy wsiadania do jego samochodu;

– dowiedzcie się, gdzie Wasza pociecha 
idzie, z kim i kiedy wróci;

– nauczcie ostrożności przy zabawie w po-
bliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, 
itp. niebezpiecznych miejsc; (w takich 
miejscach dzieci nie powinny się bawić)

– nauczcie dziecko poruszania się po dro-
dze pieszo czy rowerem;

– zabrońcie mu chwalenia się innym, co faj-
nego jest w domu;

– dowiedzcie się z kim ono przebywa pod-
czas zabawy poza domem (wypytajcie 

o koleżanki, kolegów – co robią, gdzie 
mieszkają, czy mają w domu telefon);

– sprawdźcie także przygotowanie oferują-
cych wyjazdy kolonijne (warunki pobytu, 
kwalifi kacje opiekunów, zakres i rodzaj 
zajęć wypełniających czasu wypoczynku).
Przestrzegajcie swoje dziecko przed kon-
taktami z dzikimi zwierzętami, bezpański-
mi psami, które choć miłe i spokojne mogą 
być niebezpieczne i np. dotkliwie pogryźć 
czy zarazić wścieklizną. Uczcie dziecko, 
że nie wolno podchodzić do zwierzęcia, 
które nie ucieka przed nami, nie wolno go 
głaskać lub drażnić w jakikolwiek sposób. 
W razie kontaktu z psem zachowajcie spo-
kój, nie uciekajcie, nie krzyczcie, nie pa-
trzcie mu w oczy, nie wykonujcie szybkich 
ruchów. Jeżeli pies zaatakuje przyjmijcie 
postawę „żółwia”. Kucnijcie, zwińcie się 
w kłębek chroniąc głowę, szyję i brzuch.
Chcąc więc zapewnić sobie bezpieczny 
wypoczynek należy zadbać także o sie-
bie.

PODCZAS POBYTU NAD WODĄ:
– pamiętaj, że nie wolno kąpać się w morzu, 

jeziorze, stawie czy rzece bez wiedzy, 
zgody i opieki osób dorosłych (rodziców/
opiekunów)

– pamiętajcie, że najbezpieczniejsza kąpiel 
to ta w miejscach odpowiednio zorganizo-
wanych i oznakowanych, będących pod 
nadzorem ratowników, czy funkcjonariu-
szy Policji Wodnej;

– bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wy-
poczynku i kąpieli innym;

– nie wrzucajcie też śmieci do wody;
– nigdy nie skaczcie do wody w miejscach 

nierozpoznanych;
– jeśli dzieci są w wodzie, miejcie nad nimi 

ciągły nadzór, również gdy umieją pły-
wać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może 
skończyć się utonięciem; Większość 
utonięć jest rezultatem braku wyobraźni: 
korzystania z kąpieli po wypiciu alkoholu, 
w miejscach zabronionych, czy skakania 
do wody po opalaniu;

– po kąpieli słonecznej należy najpierw się 
schłodzić zanim wejdziemy do wody.

WYBIERAJĄC SIĘ W PODRÓŻ
SAMOCHODEM:

– przed wyruszeniem wypocznijcie, nie jedz-
cie obfi tych posiłków i nie pijcie alkoholu, 
zwłaszcza kierowca;

– unikajcie prowadzenia samochodu w sta-
nie napięcia nerwowego. W przypadku 
powstania takiej sytuacji, w drodze lepiej 
się zatrzymać i chwilę odpocząć;

– w drodze nie zabierajcie autostopowiczów, 
czy osób przypadkowo poznanych pod-
czas postoju;

– nie zatrzymujcie się w miejscach nieoświe-
tlonych, zalesionych czy na pustkowiu;
-unikajcie pozostawiania auta na po-
stoju bez nadzoru szczególnie, gdy 
bagaż widoczny jest przez jego szyby;
-dokładnie rozważcie próby zatrzymania 
przez innych użytkowników drogi, sygna-
lizujących np. usterkę swojego czy wa-
szego auta – może to być próba napadu. 
Lepiej dojechać do najbliższej, większej 
stacji benzynowej i tam sprawdzić pojazd.
-parkując pojazd dokładnie go pozamy-
kajcie i włączcie alarm, a jeżeli to moż-
liwe najlepiej skorzystajcie z parkingu 
strzeżonego.

mł. asp. Anetta Potrykus 

    Krew to cenny lek, który 
ratuje życie i zdrowie każdego 

człowieka
 JAKA KREW JEST 

NAJBARDZIEJ POTRZEBNA? 

- KAŻDA!

KOMUNIKAT KOMUNIKAT 
W SPRAWIE W SPRAWIE 

STYPENDIUM STYPENDIUM 
SOCJALNEGO SOCJALNEGO 

W ROKU SZKOL-W ROKU SZKOL-
NYM 2010/2011NYM 2010/2011

Wnioski o udzielenie stypendiów so-
cjalnych należy składać w terminie od 1 
września do 15 września 2010r. w Gmin-
nym Zespole Oświaty w Choczewie przy 
ulicy Kusocińskiego 5.

Druki wniosków na stypendia będą 
dostępne od dnia 30 sierpnia 2010r. tylko 
w Gminnym Zespole Oświaty.

Kryteria otrzymania stypendium pozo-
stają bez zmian; dochód netto na członka 
rodziny za miesiąc sierpień 2010r. nie 
może przekroczyć kwoty 351 złotych. 
Ponieważ od 1 października 2010r. rząd 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
KRWENIACY
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„WYPRAWKA SZKOLNA” – 
RZĄDOWY PROGRAM
POMOCY UCZNIOM 

W 2010R.
Informacja o dofi nansowaniu zakupu 
podręczników szkolnych dla uczniów 

szkół, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Choczewo

Pomoc będzie udzielona na wniosek 
rodziców ucznia, prawnych opiekunów, 
rodziców zastępczych, a także na wniosek 
nauczyciela, pracownika socjalnego lub 
innej osoby, za zgodą rodziców (opiekunów 
prawnych).

W okresie od dnia 25 sierpnia 2010 
do dnia 14 września 2010r. należy skła-
dać wnioski o dofi nansowanie zakupu 
podręczników szkolnych do Dyrektora 
szkoły, do której uczeń będzie uczęsz-
czał w roku szkolnym 2010/2011

Druki wniosków będą dostępne w szko-
łach od 25 sierpnia 2010r.

Kryteria otrzymania pomocy
w formie dofi nansowania zakupu 

podręczników

1/Pomoc w formie dofi nansowania zakupu 
podręczników do kształcenia ogólnego, 
w tym specjalnego, przysługuje uczniom 
pochodzącym z rodzin spełniających kry-
terium dochodowe, o którym mowa w art. 
8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomo-
cy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 
1362, z późn.zm.) to jest: w wysokości 
351,- zł netto na osobę w rodzinie,

2/W szczególnych przypadkach, określo-
nych w art.7 (np. sieroctwo, ubóstwo, 

bezrobocie, ciężka choroba, itd.) ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo-
łecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, 
z późn.zm.) pomoc może być udzielona 
uczniom, w których dochód na oso-
bę w rodzinie przekracza kryterium 
dochodowe. Liczba uczniów, którym 
zostanie udzielona zostanie pomoc w tym 
trybie nie może przekroczyć 10% ogólnej 
liczby uczniów.
O liczbie uczniów zakwalifikowanych 

do pomocy ww. trybie, decyduje Wójt Gminy 
po otrzymaniu listy uczniów uprawnionych 
do otrzymania pomocy.
3/Pomoc w formie dofi nansowania zakupu 

podręczników przysługuje uczniom słabo 
widzącym, niesłyszącym, z upośledze-
niem umysłowym w stopniu lekkim 
oraz uczniom z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej 
posiadającym orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym 
mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty, 
uczących się w szkołach podstawo-
wych i gimnazjum Gminy Choczewo.

Dofi nansowanie dotyczy uczniów 
rozpoczynających naukę w roku 

szkolnym 2010/2011

– w klasach I, II i III szkoły podstawo-
wej,

– w klasie II gimnazjum
– uczniów słabo widzących, niesłyszących, 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu-
lekkim oraz uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty:

– w szkołach podstawowych w klasach od I, 
II i III i w klasach IV, V i VI

– w gimnazjum w klasach I, II i III

Dokumenty, które należy złożyć ubie-
gając się o dofi nansowanie zakupu 

podręczników:

1/Wniosek o dofi nansowanie zakupu pod-
ręczników szkolnych

2/Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie o wysokości dochodów 

z miesiąca poprzedzającego złoże-
nie wniosku, a jeśli rodzina korzysta 
ze świadczeń z opieki społecznej 
w formie stałego lub okresowego za-
siłku – zaświadczenie z GOPS o ko-
rzystaniu z ww. świadczeń,

b) w uzasadnionych przypadkach zamiast 
zaświadczenia o wysokości dochodów 
może być dołączone oświadczenie 
o wysokości dochodów,

c) w przypadku ucznia, u którego dochód 

na osobę w rodzinie przekracza kry-
terium dochodowe 351 zł do wniosku 
musi być dołączone uzasadnienie 
o przyznanie pomocy z powodów okre-
ślonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 
2004r o pomocy społecznej,

d) w przypadku ucznia niepełnospraw-
nego, do wniosku dołącza się zamiast 
zaświadczenia o dochodach kopię 
orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, wydanego przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną.

Dofi nansowanie zakupu podręczni-
ków wynosić będzie:

– dla uczniów klas I, II, III szkoły podsta-
wowej – do kwoty 170,- zł

– dla uczniów klas II gimnazjum – do kwoty 
310,- zł

dla uczniów z orzeczeniem o niepełno-
sprawności zakupu podręczników do kształ-
cenia ogólnego, w tym specjalnego:
– dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawo-

wej, posiadających orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego (z w.w niepeł-
nosprawnościami) – do kwoty 170,- zł

– dla uczniów klas IV, V, VI szkoły pod-
stawowej, posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
(z w.w niepełnosprawnościami) – do kwo-
ty 200,- zł

–  dla uczniów klas I, II, III gimnazjum, 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego (z w.w niepełno-
sprawnościami) – do kwoty 310,- zł
Decyzją Dyrektora szkoły koszty zakupu 

podręczników zostaną zwrócone do ww. 
wysokości, na podstawie przedłożonych 
dowodów zakupu: faktur lub rachunków wy-
stawionych imiennie na rodzica, prawnego 
opiekuna lub ucznia, po otrzymaniu środ-
ków z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 
W przypadku zakupu dla grupy uczniów 
koszty zakupu podręczników będą zwraca-
ne rodzicom po przedłożenia potwierdzenia 
zakupu stanowiącego załącznik do niniej-
szej informacji, wystawionego przez podmiot 
dokonujący zakupu, na podstawie faktury 
VAT i listy uczniów, dla których zakupiono 
podręczniki.

Informacja została opracowana na pod-
stawie: Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 maja 2010r., w sprawie szczegó-
łowych warunków udzielania pomocy fi nan-
sowej uczniom na zakup podręczników oraz 
wypłaty uczniom zasiłku powodziowego 
na cele edukacyjne (Dz.U. Nr 95 poz. 612).

Opracowała: Eugenia Grudzińska

planuje wzrost kryterium dochodowego 
-  415,- zł netto  na osobę w rodzinie, będą 
warunkowo przyjmowane wnioski o do-
chodach nieprzekraczających 451,- zł.

Stypendium może być przeznaczo-
ne na zakup podręczników, przyborów 
szkolnych, stroju sportowego i innych 
wydatków na cele edukacyjne. Dzieci 
z klas „0” nie są uprawnione do korzystania 
ze stypendium.

Do wniosku należy dołączyć za-
świadczenie o zasiłkach rodzinnych, 
zaświadczenie o dochodach wszystkich 
członków rodziny za miesiąc sierpień, 
także zaświadczenie z uczelni lub szkoły 
o wysokości pobieranego stypendium 
i wynagrodzenia za odbywaną praktykę 
zawodu. W przypadku pobierania zasiłku 
dla bezrobotnych lub nie posiadania prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych konieczne 
jest zaświadczenie z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wejherowie.

Eugenia Grudzińska

ciąg dalszy z poprzedniej strony
KOMUNIKAT O STYPENDIUM
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STRAŻ GMINNA 
W CHOCZEWIE

informuje, że od 22 czerwca 2010r. 
posiada na wyposażeniu fotoradar 

ISKRA 1. Jest to radar mobilny 
z możliwością montażu zarówno 
w pojeździe samochodowym, jak 
i na statywie. Pomiary prędkości 

w porozumieniu z Policją oraz Strażą 
Graniczną odbywać się będą terenie 
gminy Choczewo w różnym czasie 

i miejscu – zależności od zagrożenia 
w danym rejonie.

Prowadzone działania mają na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa 

na drogach Gminy Choczewo.
Apelujemy o bezpieczną jazdę 

i przestrzeganie przepisów o ruchu 
drogowym.

                                GABINET WETERYNARYJNY
                          lek. wet. Marek Tylicki w Wierzchucinie 
z przyjemno�ci� informuje, �e od dnia 15.07.2010r. otwarty zostanie       

   Gabinet Weterynaryjny w Choczewie, ul. �wierkowa 8 (teren Nadle�nictwa).  
             Gabinet czynny b�dzie w godzinach 16.00 – 18.00. 

W przysz�o�ci, je�eli b�dzie taka potrzeba,  
planujemy wyd�u�enie czasu pracy gabinetu.  

                                          Tel. 58 673-50-36; 517 408 543 
    Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej - www.tylickiwet.pl 

 
Jednocze�nie dzi�kujemy Wójtowi Gminy Choczewo Panu Jackowi 
Micha�owskiemu za przychylno�� i wsparcie tej inicjatywy. 

      
    O�rodek Doskonalenia Kadr S�u�by Wi�ziennej w Zwartowie 
       Zwartowo 25     84-210 Choczewo,  
        tel. 058 677 63 51, fax 058 677 63 52 e-mail odk_zwartowo@sw.gov.pl 
 

APEL ORGANIZATORÓW         
WO�P w ZWARTOWIE 

O�rodek Doskonalenia Kadr SW w Zwartowie 
zwraca si� z pro�b� do mieszka�ców gminy oraz innych osób, którzy od 2000 roku 

uczestniczyli w kolejnych edycjach Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej Pomocy              
w Zwartowie, o udost�pnienie swoich fotografii na potrzeby wydania pami�tkowej 

publikacji z okazji 10-lecia WO�P. Fotografie wraz z ewentualnym opisem prosimy 
dostarczy� w terminie do ko�ca wrze�nia 2010 roku do recepcji O�rodka 

Doskonalenia Kadr SW w Zwartowie wraz z pisemn� zgod� na ich opublikowanie 
przez  ODK SW. Szczegó�owych informacji udziela Pan Zbigniew Ko�odziejski lub 

Pani Magdalena Tarnowska pod nr tel. 58 67 63 928 lub 58 677 63 51 
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WAKACJE W BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Że-
romskiego w Choczewie, zaprasza wszystkich 

pasjonatów dobrej lektury w swoje progi. Na odwiedza-
jących czekają nowości wydawnicze, prasa codzienna, 
dostęp do internetu. Nieco młodszym czytelnikom, 
oprócz ciekawych książek, oferujemy gry planszowe, 
komputerowe, bajki CD, oraz zajęcia plastyczne.

WAKACJE W BIBLIOTECE

WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W CHOCZEWIEW CHOCZEWIE

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„Gmina Choczewo w obiektywie” 

1.Organizatorzy:  
� Wójt Gminy Choczewo 
� Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuj�cych. 
3. Tematyka fotografii: krajobrazy, zabytki i pi�kne miejsca Gminy Cho-

czewo. 
4. Ka	dy z autorów mo	e nades�a� do 5 fotografii.  
5. Technika wykonania dowolna. 
6. Format zdj�� nie mniejszy ni	 15x21 (cm). 
7. Do prac nale	y do��czy� informacje: imi� i nazwisko, adres autora, 

telefon kontaktowy, nazw� fotografowanego obiektu. 
8. Z�o	one prace musz� by� wykonane samodzielnie, w 	adnej cz��ci nie 

mog� by� plagiatem, nie mog� te	 narusza� praw autorskich, interesów 
prawnych i materialnych innych osób. 

9. Zdj�cia nale	y dostarczy� do dnia 3 wrze�nia 2010 roku do siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie. 

10. Oceny fotografii dokona jury powo�ane przez organizatorów. 
11. Laureaci konkursu zostan� powiadomieni o werdykcie jury i zaproszeni 

na uroczyste wr�czenie nagród.  
12. Udzia� w konkursie jest jednoznaczny z nieodp�atnym udzieleniem 

prawa do nieodp�atnego wykorzystywania zdj�� w wystawie fotogra-
ficznej, publikacji w prasie lokalnej. 

13. Udzia� w konkursie jest równoznaczny z wyra	eniem przez osoby 
uczestnicz�ce zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych 
osobowych na potrzeby konkursu.  

14. Dodatkowych informacji udziela Beata 
uk - Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Choczewie, tel. 058 6763108 

Z myślą o wczasowi-
czach, odwiedzających na-
szą gminę w okresie letnim, 
przygotowaliśmy wystawę 
folderów i książek, obrazu-
jącą uroki Gminy Choczewo 
i regionu kaszubskiego.

Ciekawostką jest mo-
del żaglowca “Revenge” 
z 1588 r. wykonany przez 
Pana Piotra Radczuka.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek – od 8.00 do 15.00
Wtorek  – od 9.00 do 17.00
Środa  – od 8.00 do 15.00
Czwartek – od 9.00 do 17.00
Piątek  – od 8.00 do 15.00

WIEŚCI WIEŚCI 
Z SOŁECTWZ SOŁECTW

DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWIE
CHOCZEWKO

Dnia 04.06.2010r. w Sołectwie Cho-
czewko, jak co roku, odbył się Dzień 

Dziecka. Przy wspanialej muzyce rozegrany 
został mecz piłki nożnej – rodzice kontra dzieci. 
Nie zabrakło również innych atrakcji: odbyły 
się zawody sportowe z nagrodami, piekliśmy 
kiełbaski, kosztowaliśmy ciasta upieczone przez 
mamy, były lody, napoje, cukierki. Całości 
imprezy uświetnił przyjazd, zaproszonej przez 
Radę Sołecką, Straży Gminnej w Choczewie. 

ciąg dalszy na następnej stronie
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DZIEŃ MATKI I DZIEŃ DZIECKA 
W SOŁECTWIE KIERZKOWO

Dnia 6 czerwca 2010 r. mieszkańcy Sołectwa w Kierzko-
wie zorganizowali uroczystość z okazji DNIA MATKI, 

tradycyjnie połączoną z przypadającym 1 czerwca DNIEM 
DZIECKA. Tygodniowe przygotowania dzieci przed występem 
dla swych mam, zaplanowane atrakcje, zabawy a nawet pogoda, 
już przed rozpoczęciem imprezy wróżyły dzień pełen wrażeń. 
Spotkanie rozpoczęło się o 14.00. Uczestniczyli w nim rodzice 
oraz występujące w przedstawieniu ich pociechy. Przedstawie-
nie zakończyło się wręczeniem laurki z życzeniami dla każdej 
z mam i zaproszeniem do wspólnego poczęstunku w świetlicy. 
Po wręczeniu dzieciom słodyczy rozpoczęto wspólną zabawę. 
Odbywały się przeróżne konkurencje, m.in.: przeciąganie liny, 
skakanie w workach czy rzut do celu. Wszyscy się świetnie ba-
wili, nawet rodzice, którzy, choć nie brali udziału w zawodach, 
to dzielnie dopingowali swoje pociechy. Na zakończenie uroczy-
stości, spędziliśmy resztę zaplanowanego czasu przy ognisku, 
smażąc kiełbaski. Zmęczeni, ale oczywiście szczęśliwi, wszyscy 
wróciliśmy do naszych domów.

Wspomniane uroczystości to nie koniec naszych wspólnych 
spotkań. 10 marca odbyła się uroczystość DNIA KOBIET. 
Natomiast 18 lipca, jak co roku, chcąc umilić nasze chwile, or-
ganizujemy festyn rekreacyjny, na który już dzisiaj wszystkich 
serdecznie zapraszamy.

Joasia

SŁOWO OD SOŁTYSA

Pragnę podziękować mieszkańcom sołectwa za zaangażo-
wanie w pracach na rzecz sołectwa dzięki czemu nasze sołectwo 
staje się coraz piękniejsze i przyjemniejsze. 

Strażnicy przedstawili dzieciom zakres ich pracy, za-
poznali z przepisami oraz pokazali od wewnątrz auto. 
Zainteresowanie małych dzieci było ogromne. 

Za to wszystko chciała-
bym podziękować wszystkim 
osobom o wielkim sercu, dla 
których radość dziecka w tym 
dniu była najważniejsza. 
Są to: pani Anna Borkow-
ska, pani Joanna Bach, pani 
Barbara Popielarz, pani Ewa 
Blok, pani Wioleta Drawc, 
pani Barbara Zaręba, pan 
Czerwionka, państwo Rafał 
i Emilia Misztal, piekarnia 
„Rzeszutek”, pani Żaneta 
Bogdziul i pani Danuta Sa-
wicka oraz wiele innych osób 
– m.in. funkcjonariusze Stra-
ży Gminnej w Choczewie.

Sołtys Sołectwa Choczewko

SSAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
ABC DOBREJ ZABAWY

Zabawa stanowi najistotniejsze działania dziecka. Jest przy-
czyną szczęścia i radości. Dzięki pozyskanym środkom z fundacji 
AMICIS i BRE Banku na realizację programów ABC dobrej 
zabawy, sale przedszkolne zostały doposażone w pomoce i gry 
dydaktyczne oraz sprzęt gimnastyczny i sportowy. Wystarczy 
tylko spojrzeć na roześmiane twarze maluchów, aby zobaczyć jak 
dobrze się bawią z wykorzystaniem różnorodnych gier, klocków 

czy worków do skakania, równoważni, tuneli, płotków. W ramach 
realizacji projektu ABC dobrej zabawy, została przeprowadzo-
na także konsultacja ortopedyczna. Pan dr Andrzej Kościemski 
zbadał postawy wszystkich przedszkolaków i z dumą oświadczył, 
że wszystkie dzieci są zdrowe i rozwijają się prawidłowo. Sprzy-
ja temu zabawa i ruch na świeżym powietrzu, a wykorzystanie 
sprzętu gimnastycznego wpływa korzystnie na fi zyczność dzieci 
i zapobiega wadom postawy.

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ DZIECKA...
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KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Miło nam poinformować, ze Samorządowe Przedszkole 
w Choczewie otrzymało zaszczytny tytuł „Kubusiowego Przy-
jaciela Natury”, potwierdzony specjalnym certyfi katem. Przez 
cały rok szkolny dzieci w ciekawy i barwny sposób pogłębiły 
wiedzę na temat ekologii, poznawały fascynujący świat przyrody 
podczas zajęć edukacyjnych. W ramach programu zostało zor-
ganizowanych wiele konkursów, patroli i imprez ekologicznych. 
Przedszkolaki realizowały cele i zadania poprzez cenne spotkania 
z leśniczymi R. Skowronkiem i S. Gronowskim, a także poprzez 
codzienne zachowania i kształtowanie postawy ekologicznej. 
Od początku w naszej placówce segregujemy śmieci, zbieramy 
surowce do wtórnego przetwarzania – makulaturę i plastik. Dzięki 
temu łatwo spełniliśmy wymagane kryteria i zrealizowaliśmy 
zadania programu, nad którym patronat objęło Ministerstwo 
Środowiska.

WIOSENNE PRZYGODY

Wiosenne miesiące sprzyjają organizacji zajęć w plenerze 
i wycieczkom, których nie zabrakło i w tym roku. W maju przed-
szkolaki wybrały się na wycieczkę do oliwskiego ZOO. Pogoda 
była wspaniała, a spacer alejkami ZOO dostarczył wiele niezapo-
mnianych wrażeń. Dzieci były zachwycone, poznały wiele nowych 
gatunków zwierząt, ich codzienne zwyczaje i środowisko życia. 
Ta niesamowita lekcja na temat różnorodności światowej fauny 
była niezastąpiona. W drodze powrotnej przedszkolaki zjadły 
obiad w McDonaldzie i szczęśliwe wróciły do domu.

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SAMORZ¥DOWE PRZEDSZKOLE...
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Podobnie jak w zeszłym roku Państwo Gronowscy zorgani-
zowali wiosenny piknik. Nie zabrakło pieczenia kiełbasek nad 
ogniskiem, dobrej zabawy na świeżym, nadmorskim powietrzu, 
spotkania z leśniczym. Na zakończenie wycieczki udaliśmy się 
do restauracji „Ewa Zaprasza” na pyszne desery lodowe. Bardzo 
dziękujemy rodzicom Mateusza i Wojtka za serdeczne przyjęcie 
i mile spędzony dzień.

FESTYN RODZINNY

W ostatnia sobotę czerwca odbył się II FESTYN RODZINNY, 
który stanowił podsumowanie roku przedszkolnego 2009/2010. 
Po raz pierwszy progi naszej placówki opuściły starszaki, które 
rozpoczną edukację szkolną. Dlatego miło nam było gościć w tym 
wyjątkowym dniu Wójta Gminy Choczewo Pana Jacka Micha-
łowskiego, Zastępcę Wójta Pana Kazimierza Kowalewskiego, 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Panią Joannę Dzięgielewska oraz 
nauczycieli, rodziców, najbliższych i przyjaciół.

Na pożegnanie roku przedszkolnego obie grupy przygotowały 
występy, które przeplatały się z tańcami i angielskimi piosenka-
mi. Nie zabrakło podziękowań dla wychowawców, nauczycieli 
i opiekunów. Dyrektor Samorządowego Przedszkola Pani Bożena 

Paździo uroczyście pożegnała absolwentów oraz złożyła podzię-
kowania za całoroczną współpracę i pomoc rodzicom oraz przy-
jaciołom naszej placówki.

Festyn zintegrował dzieci i ich rodziny oraz znajomych, 
dostarczył wiele atrakcji i zabawy. Młodsi uczestnicy aktywnie 
spędzali czas na placu zabaw i trampolinie. Ponadto na wszyst-
kich czekało wiele niespodzianek: loteria fantowa, kawiarenka 
i grill. Zebrane fundusze ze sprzedaży losów, ciast i posiłków 
zostaną przekazane na cele edukacyjne i doposażenie placówki. 
Dlatego składamy ogromne podziękowania za zaangażowanie 
i organizację festynu rodzicom i sponsorom. Absolwentom 
życzymy sukcesów na dalszej drodze edukacji, a wszystkim 
dzieciom i ich rodzinom bezpiecznych i wesołych wakacji. 
Do zobaczenia w sierpniu!

DZIĘKUJEMY

Pragniemy podziękować za całoroczną współpracę, 
wsparcie i pomoc rodzicom, przyjaciołom i sponsorom 

Samorządowego Przedszkola w Choczewie:
– Radzie Rodziców i rodzicom
– Wójtowi Gminy Choczewo Panu Jacku Michałowskiemu
– Zastępcy Wójta Panu Kazimierzowi Kowalewskiemu
– Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Henrykowi Doma-

ros
– G. J. Jędruch, Gospodarstwo Agroturystyczne „Jędruś”
– Arkadiuszowi  i Joannie Lamek
– Jarosławowi i Danucie  Karmazy
– Jerzemu. Czerwionka, Renacie Czerwionke-Markowskiej, 

PP-U-H „Czer Mar”
– Iwonie i Andrzejowi Majtacz, Sklep „Magis”
– Wiesławowi  i Danucie  Laskowskim, Sklep „ABC”, Re-

stauracja  „Pestka”
– Renacie Zarzecznej, „Salon Afrodyta”
– Katarzynie Jędrusik, Sklep „KA.PI.RA.”
– Józefowi i Bogumile Langer – Piekarnia „ Mateusz”
– Mirosławie i Eugeniuszowi Langa, Sklep „Melan”
–  Zofi i i Zygmuntowi Dymowicz,  Kwiaciarnia „Paprotka”
– Małgorzacie i Sławomirowi Gronowskim
– Hannie i Łukaszowi Dmochowskim,  Restauracja „Ewa 

Zaprasza”

ZWIERZĘTA W ZAGRODZIE

Wybraliśmy się na wycieczkę do babci Kacperka, gdzie dzie-
ci miały okazję poznać wybrane zwierzęta, hodowane w domu 
i gospodarstwie domowym. Największą atrakcją okazał się piękny 

ZWIERZĘTA W ZAGRODZIE

liśmy się na wycieczkę do babci Kacperka gdzie dzie

NNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

paw – Kuba. Pani Ela chętnie pokazała nam swoje zwierzęta. 
Wśród nich były: papugi, koń, kot, pieski, indor, świnki, kaczuszki, 
kury, przepiórki. Niektóre dzieci po raz pierwszy miały okazję 
z bliska zobaczyć w/w zwierzęta, dotknąć je i pogłaskać. Każdy 
przedszkolak na pamiątkę otrzymał piękne pawie pióro.

ciąg dalszy na następnej stronie
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WYCIECZKA DO ZOO

Z okazji Dnia Dziecka odbyliśmy wycieczkę do oliwskiego 
ZOO. Naszym celem było zapoznanie dzieci ze zwierzętami eg-
zotycznymi, ich wyglądem i sposobem odżywiania. Wszystkie 
zwierzęta podobały się dzieciom, jednak najbardziej szympansy 
i żyrafy. Na zakończenie wycieczki spotkaliśmy sie na lodach, 
dzieci kupiły sobie również pamiątki z ZOO. Radośni, pełni wra-
żeń powróciliśmy do przedszkola, a pogoda nam dopisała.

LETNI PIKNIK

Lato przedszkolaki powitały na pikniku u Olka, gdzie na dzie-
ci czekała moc atrakcji i niespodzianek. Było wspólne grillowanie, 
lody i zabawy do woli. Serdecznie dziękujemy rodzicom Olka 
za wspaniałe przyjęcie i gościnność.

ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE – WITAJCIE WAKACJE

Tradycją naszego przedszkola jest uroczyste pożegnanie 
starszaków. Minęło 10 miesięcy naszej wspólnej pracy w przed-
szkolu. Dziewięcioro dzieci, w tym troje 6-latków, rozpocznie 
we wrześniu naukę w klasie I. Podczas wspólnej uroczystości 
z rodzicami przedszkolaki wystąpiły z programem pt.”Jedziemy 
na wakacje”, były upominki i dyplomy dla „absolwentów” odcho-
dzących do szkoły. Kwiaty i słowa podziękowań dla pań. Rodzice 
starszaków w prezencie zakupili dla przedszkola piłki skaczące 
i koniki, przybory rozwijające kondycję fizyczną. Wszyscy 
spotkaliśmy się w ogrodzie przedszkolnym, gdzie czekał na nas 
pyszny truskawkowy tort i wiele słodkości. Życzymy naszym 
pierwszakom sukcesów w nauce i dużo radości – wspominajcie 
też przedszkole. 

Wszystkim przedszkolakom życzę dużo słońca, moc wra-
żeń i miłych wakacji. 

 Halina Chmiel 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
HARCERSKIEJ BRACIHARCERSKIEJ BRACI

21 CZERWCA – PIERWSZY DZIEŃ LATA

W dniu 21.06.2010r. mieliśmy trochę inną zbiórkę – po-
szliśmy do restauracji na przepyszne lody z truskaw-

kami. Była to ostatnia zbiórka w tym roku szkolnym. Druhna 
Dorota wręczyła nam gwiazdki zuchowe: * – zuch ochoczy, 
** – zuch sprawny i *** – zuch gospodarny. Dostaliśmy też 
sprawność „ROWERZYSTA”. Nasza druhna też otrzymała po-
dziękowania od Dominiki i jej mamy za cały rok pracy z nami. 
Było to bardzo miłe.

Sześciu zuchów z naszej gromady: Ada Knapińska, Sara 
Grabińska, Bartek Paździo, Wacek Lipiec, Robert Detlaff i Błażej 
Woźniak już niedługo „przejdzie” do drużyny harcerskiej „Wil-
ki” i tam otworzy sobie próbę na harcerkę lub harcerza. Będzie 
nam ich bardzo brakowało, gdyż w naszej gromadzie spędzili aż 
4 lata. Mamy jednak nadzieję, że nadal będą nas wspierać podczas 
biwaków oraz wykonywaniu ważnych zadań.

Serdeczne PODZIĘKOWANIA dla wszystkich PRZYJA-
CIÓŁ naszej gromady, dzięki którym ten rok zuchowej pracy był 

HARCERSKO – ZUCHOWY BIWAK 
ROWEROWY

W dniach 17–19.06.2010r. w Bia-
łogórze wzięliśmy udział w bi-

waku 10 WLGZ „MALI KORSARZE” 
i 10 WLDH „WILKI”. Własnoręcz-
nie rozstawiliśmy 14 namiotów – była 
to prawdziwa pionierka obozowa. Na-
stępnie harcerki przygotowały kolację 
ze wspólnego suchego prowiantu, zuchy 
zaś poszły do lasu z harcerzami po chrust 
na ognisko. Po kolacji sprawdziliśmy 
nasze umiejętności jako rowerzyści. Na-
leżało niektórym zuchom pomóc, więc 
zaczęły się lekcje jazdy na rowerze. Każdy 
miał swoją misję do spełnienia. Harcerze 
ułożyli ognisko – studnię i powiedzieli 
zuchom, jakie są rodzaje ognisk. Komary 

chciały nas zjeść w całości, ale broniliśmy 
się ze wszystkich sił. Pomógł nam w tym 
dym z ogniska. Po ciekawych, niekiedy 
strasznych opowieściach w blasku ognia 
oraz śpiewie harcerskich piosenek druhna 
Dorota wyznaczyła wartowników na całą 
noc (zuchy zmieniały się co godzinę, 
a harcerze co dwie godziny). Należało pil-
nować obozowiska, rowerów oraz ognia. 
Wartownicy trwali na swym posterunku 
do 6.00 rano. O 7.00 rano druh Radek 
zrobił wszystkim pobudkę, a harcerze 
poprowadzili „zaprawę poranną”, czyli 
gimnastykę. Po niej mieliśmy 7 minut 
aby wskoczyć w mundury i być na po-
rannym apelu, na którym dowiedzieliśmy 
się o przydziale obowiązków służbowych 
(tzw. służba). Przygotowanie śniadania 
przypadło zuchenkom, sprzątanie toalet 

dla nas taki niesamowity i ciekawy. Zdobywaliśmy sprawności, 
pomagaliśmy innym, byliśmy na zimowisku w polskich górach, 
na rajdach pieszych, festiwalach i biwakach oraz uczestniczy-
my w obchodach 100-lecia harcerstwa w Polsce. Dziękujemy 
za pomoc!!! CZUJ!

Zuchy z 10 WLGZ „MALI KORSARZE”

ciąg dalszy na następnej stronie
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WYCIECZKA KLAS PIERWSZYCH 
DO TRÓJMIASTA

W piątek 11 czerwca 2010 roku 
klasy pierwsze Szkoły Pod-

stawowejw Choczewie, pod opieką wy-
chowawców – p. I. Urbowskiej, p. D. Wą-
troba, p. K. Dzięgielowskiej oraz rodzi-
ców – p. J. Kozłowskiej, p. G. Cicirko 
i p. S. Łaszewskiego udały się na wyciecz-
kę do Trójmiasta. Tego dnia było bardzo 
gorąco. Pierwszym punktem wycieczki 
było zwiedzanie okrętu „Burza”, który 
znajduje się na Skwerze Kościuszki 
w Gdyni. Tam też oglądaliśmy port jach-
towy i piaszczystą plażę. Następnie udali-

CIECZKA KLAS PIERWSZYCH 
DO TRÓJMIASTA

 piątek 11 czerwca 2010 roku

Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
SZKOŁYSZKOŁY

– zuchom, przygotowanie obiadu – harce-
rzom (chłopakom), a dziewczyny – har-
cerki przygotowały zawody rowerowe. 
Najlepszym rowerzystą zuchowym okazał 
się Bartek Paździo, a harcerskim – Szymon 
Wejer. Około południa wyruszyliśmy 
na wycieczkę rowerową do lasu i nad 
morze. W lesie było przyjemnie, ale nad 
morzem okropnie zimno. O kąpieli nie 
było więc mowy. Drużynowi przygotowali 
dla nas zawody szybkościowo-sprawno-
ściowe na plaży i to nas bardzo rozgrzało. 
Bawiliśmy się wspaniale, ale musieliśmy 
wracać, bo była pora przygotowania 
obiadu. Na obiad miał być rosół (taki 
był plan), okazało się później, że zjemy 
pomidorówkę, a tak naprawdę na kolację 
zjedliśmy pyszniutki krupnik. Zupa „robi-
ła” się tak okropnie długo, że słyszeliśmy 
jak burczy nam w brzuchach. Druh Radek 

zaprosił nas do „SZKLARNI” na pizzę, 
a zupę zjedliśmy później. Po kolacji dzia-
dek Artura przywiózł nam 45 kiełbasek 
na ognisko, a my nie mieliśmy już ochoty 
nawet patrzeć na jedzenie. Kiełbaski zo-
stały dla wartowników. Kolejny wieczór 
spędziliśmy wśród komarów przy ognisku. 
Rano zuchy przygotowały „zaprawę” 
dla harcerzy, a śniadanie robiły harcerki. 

Podczas apelu druhna Dorota pochwaliła 
wszystkich za wspaniałą postawę podczas 
biwaku, przyznała harcerzom stopnie 
i sprawności. Zostało nam tylko posprzą-
tanie obozowiska oraz złożenie namiotów 
i spakowanie plecaków. Na biwaku było 
wraz z drużynowymi 35 osób i wszyscy 
bawiliśmy się super !

Harcerze z 10 WLDH „WILKI”

ciąg dalszy na następnej stronie
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ZNAD MORZA W GÓRY

W dniach od 14 do 20 czerwca 
bieżącego roku, my – ucznio-

wie trzecich klas Gimnazjum Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie 
– przebywaliśmy w Białce Tatrzańskiej. 
W tym krótkim czasie zwiedziliśmy 
mnóstwo ciekawych miejsc: historyczny 
Wawel, Wadowice – miasto rodzinne Jana 
Pawła II oraz Zakopane. Pieszą wycieczkę 
do Morskiego Oka zapamiętamy nie tylko 
ze względu na jego osobliwy urok, ale 
również dlatego, że niektórzy z powodu 
pęcherzy na stopach wracali na boso. Ka-

SPOTKANIE PT. ”ROMOWIE – 
PRZYSZŁOŚĆ BEZ UPRZEDZEŃ”

W Zespole Szkół im Unii Euro-
pejskiej w Choczewie w dniu 

18 czerwca odbyło się spotkanie pt. 

sprowy Wierch zdobyliśmy w kilka minut 
– koleją linową wjechaliśmy na szczyt, 
z którego widok prawdopodobnie zapie-
ra dech w piersiach. Prawdopodobnie, 
bo my widzieliśmy mgłę. Białą, gęstą 
mgłę. Na szczęście zrekompensowali-
śmy to sobie, wjeżdżając na Gubałówkę. 
Stąd, w otoczeniu straganów z pamiąt-
kami, przemaszerowaliśmy na Butorowy 
Wierch. Potem zjechaliśmy wyciągiem 
krzesełkowym, by przespacerować się 
słynnymi Krupówkami. Nie można wracać 
stąd bez oscypków czy kierpc. Niesa-
mowitą radość sprawiło nam pławienie 

się w wodach termalnych w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Szaleństwu nie było końca. 
Podhale powitało nas gorącym słońcem, 
a pożegnało deszczem. To jednak nie 
przysłoni ciepłych wspomnień z wycieczki 
kończącej naszą edukację w choczewskim 
gimnazjum. Miło będziemy wspominać 
pobyt w ośrodku „U Ciwersa”, gdzie 
zajadaliśmy się pyszną kwaśnicą. Dzięku-
jemy Gospodarzom za miły pobyt, fi rmie 
transportowej „Renusz” za bezpieczną 
jazdę w komfortowych warunkach, Rodzi-
com za sponsoring a Wychowawczyniom 
za opiekę nad nami.

Absolwenci Gimnazjum

”Romowie – przyszłość bez uprzedzeń”. 
Głównym celem tego spotkania była 
popularyzacja kultury, zwyczajów i ob-
rzędowości Romów. Wśród uczestników 
szkolenia były osoby, którym problem 
Romów nie jest obojętny: p. Jadwiga 

Milewska – prezes stowarzyszenia „Inte-
gracja” w Suwałkach, p. Iza Stankiewicz 
– asystent edukacji Romskiej w Elblągu, 
p. Kamila Goman i Mariola Cyryl – pracow-

śmy się do Gdańska, gdzie zwiedziliśmy 
fabrykę cukierków. Na Starym Mieście 
widzieliśmy stare kamieniczki, fontannę 
Neptuna. Przechodziliśmy przez Bramę 
Zieloną i most na rzece Motławie. Kolej-

nym punktem wycieczki było zwiedzanie 
ogrodu zoologicznego. Podziwialiśmy tam 
wiele gatunków zwierząt. Był również 
czas na odpoczynek i zakupienie pamią-
tek. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się w restauracji Mc Donald's, gdzie 
każdy kupił sobie zestaw z zabawką. Całą 
wycieczkę prowadziła pani przewodnik 

w przebraniu, która opowiadała legen-
dy i uczyła piosenek. Dowiedzieliśmy 
się od niej wielu ciekawych informacji. 
Do Choczewa wróciliśmy o godzinie 
7 wieczorem, gdzie czekali na nas rodzice. 
Pełni wrażeń, z nową wiedzą, udaliśmy się 
do rodzinnych domów.

 Uczniowie klasy 1 b

ciąg dalszy na następnej stronie
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nice świetlicy środowiskowej na terenie 
Wejherowa, p. Józef Bodio – wizytator KO 
w Gdańsku, p. Aleksandra Mucha – z- ca 
dyr. ZS nr 3 w Wejherowie, w której dzia-
łają asystentki edukacji Romskiej, p. Jacek 
Michałowski – Wójt Gminy Choczewo, 
p. Henryk Domaros – Przewodniczący 
Rady Gminy Choczewo.

Na początku dyrektor szkoły p. An-
drzej Soboń przybliżył zebranym pro-
gram szkolenia, a młodzież szkolna pod 

kierunkiem p. Mateusza Radziejewskiego 
przedstawiła krótką część artystycz-
ną. Następnie Wójt Gminy Choczewo 
p. Jacek Michałowski podziękował p. Jó-
zefowi Bodio, organizatorowi spotkania, 
za długoletnią współpracę wręczając mu 
drzeworyt przedstawiający znamienne 
symbole naszej gminy.

Pan Wizytator rozpoczął prezentację 
tematu. Poinformował zebranych, że pro-
jekt współfi nansowany przez Unię Euro-
pejską i kierowany jest przede wszystkim 
do przedstawicieli środowisk romskich, 
konsultantów i doradców metodycznych 

oraz pracowników urzędów pracy, urzę-
dów gmin, GOPS-ów i MOPS-ów. Następ-
nie konsultantki: p. K.Goman i p. M.Cyryl 
przedstawiły swoje działania na rzecz 
dzieci romskich prowadzone na terenie 
Wejherowa. Natomiast p. I.Stankiewicz 
– asystent Edukacji Romskiej w Elblągu, 
opowiedziała o obyczajach i zwyczajach 
Romów. Istnieje potrzeba organizowania 
takich szkoleń, gdyż tylko poprzez zrozu-
mienie kultury romskiej, zwyczajów i po-
trzeby działalności asystentów romskich w 
szkołach możliwa jest asymilacja Romów 
z naszym społeczeństwem.

KONIEC ROKU SZKOLNEGO 
2009/2010 W ZESPOLE SZKÓŁ 

W CHOCZEWIE

Koniec roku szkolnego to początek 
wyczekiwanych i upragnionych 

wakacji. Jest to jednak trudny czas dla 
uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy 
z niecierpliwością oczekują na wyniki re-
krutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

24 czerwca 2009 r. w Zespole Szkół 
w Choczewie o godz. 11.30 rozpoczęło się 
uroczyste pożegnanie uczniów klas trze-
cich gimnazjalnych. Na uroczystość przy-
byli licznie zaproszeni goście, z Wójtem 

Gminy Choczewo – panem Jackiem Mi-
chałowskim oraz Przewodniczącym Rady 
Gminy panem Henrykiem Domarosem 
na czele. Na początku uroczystego spotka-
nia głos zabrał Dyrektor ZS pan Andrzej 
Soboń, który życzył naszym absolwentom 
powodzenia w szkołach ponadgimna-
zjalnych oraz słonecznych i radosnych 
wakacji. Wójt Gminy Choczewo p. Jacek 
Michałowski najlepszym gimnazjalistom 
wręczył Nagrody Wójta za osiągnięte 
wyniki w nauce. Nagrodę taką otrzymało 
trzech uczniów: Marcin Małkowski (kl. 
III A), Aleksandra Zakrzewska (kl. III B) 
i Kacper Huk (kl. III B). Następnie Dy-

rektor ds. Gimnazjum pani Alina Rynko 
poinformowała obecnych, że w roku szk. 
2009/2010 do klas trzecich uczęszczało 72 
uczniów, z czego siedemdziesięciu otrzy-
ma świadectwa ukończenia, a jedenastu 
nagrody książkowe i listy pochwalne. 
Pani dyrektor pogratulowała uczniom 
wyniku z części humanistycznej egza-
minu gimnazjalnego, który był wyższy 
od średniego wyniku w województwie po-
morskim. Zebrani goście na tę informację 
zareagowali gromkimi brawami. Dyrekcja 
szkoły wręczyła podziękowania osobom 

ciąg dalszy na następnej stronie
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współpracującym ze szkołą i listy gratula-
cyjne rodzicom najlepszych absolwentów. 
Wychowawcy klas – p. Alina Rynko III A, 
p. Katarzyna Sychowska III B, p. Henryka 
Soboń III C, p. Małgorzata Kobiela III D, 
skierowali do swoich wychowanków kilka 
ciepłych słów i wręczyli świadectwa ukoń-
czenia gimnazjum. W imieniu rodziców 
podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli 
i pracowników obsługi szkoły złożyła 
Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Ma-
riola Zakrzewska. Na koniec uczniowie 
przedstawili program artystyczny oraz 
w ramach wdzięczności wręczyli kwiaty 
wszystkim pracownikom szkoły.

25 czerwca 2010 roku nastąpiło za-
kończenie roku szkolnego dla pozostałych 
uczniów Zespołu Szkół, poprzedzone Mszą 
św. w kościele parafi alnym w Choczewie.
Odbywało się ono jednocześnie w trzech 
miejscach: dla klas I-II gimnazjum przed 
szkołą, dla klas 4–6 szkoły podstawowej 
w holu szkoły, a dla klas 1–3 szkoły pod-
stawowej i dla oddziałów przedszkolnych 
– w hali sportowej. Dla uczniów klas szó-
stych zakończył się pewien etap edukacji, 
dlatego pożegnali się oni ze szkołą pod-
stawową przedstawiając humorystyczny 
program artystyczny. Dziękując swoim 
wychowawcom – p. Alicji Tulikowskiej 
– klasa 6A, p. Annie Natoniewskiej Styn 
– klasa 6B, Tadeuszowi Huk – klasa 6C 
i pozostałym pracownikom szkoły wręczy-
li im kwiaty. Swoją obecnością zaszczycił 
nas w tym dniu również Wójt Gminy Cho-
czewo p. Jacek Michałowski, który pogra-
tulował sukcesów w nauce i wręczył im, 
jak co roku, nagrody pieniężne. Następnie 
poinformował, że „najlepsi z najlepszych” 
z całej szkoły w nagrodę we wrześniu 
wyjadą na cztery dni do Brukseli. Są to na-
stępujący uczniowie: Joanna Żuk – IB, 
Karolina Chyżyńska – IIB, Marcin Dzię-
gielewski – IB, Magdalena Soboń – IB, 

Magdalena Kołodzik – IIB z Gimnazjum 
w Choczewie, Julia Goyke – 6A, Małgo-
rzata Grabowska – 6A, Paweł Szur – 6A, 
Aleksandra Łasińska – 6B z SP Choczewo 
i Malwina Wypych z SP Ciekocino.

Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali 
średnią ocen 4,75 i więcej oraz ocenę 
bardzo dobrą lub wzorową z zachowa-
nia, otrzymali stypendia naukowe, zaś 
najlepszym sportowcom przyznano sty-

pendia sportowe. Dyrekcja Zespołu Szkół 
pogratulowała uczniom osiągniętych 
wysokich wyników w nauce, a następnie 
wraz z wychowawcami wręczyła wyróż-
nienia, nagrody książkowe oraz dyplomy 
za wzorową frekwencję. Życzyła uczniom 
ciepłych i przede wszystkim bezpiecznych 
wakacji. Na zakończenie wychowawcy 
ostatni raz w tym roku szkolnym spotkali 
się ze swoimi uczniami.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
KONIEC ROKU SZKOLNEGO...
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PODSUMOWANIE SEZONU 2009/2010 
– JUNIOR D2 R. 1998

Nasza drużyna po raz pierwszy została zgłoszona do rozgry-
wek, w których uczestniczyło 8 zespołów (Bałtyk Gdynia, Start 
Brzezino, KS Chwaszczyno, Olimpia Osowa, Stolem Gniewino, 
GKS Sierakowie, GKS Linia i Orzeł Choczewo). Ostatecznie 
zajęliśmy 2 m-ce, co jest dużym sukcesem całego zespołem. Ro-
zegraliśmy 14 meczy z czego 8 wygraliśmy, 3 zremisowaliśmy 
i 3 przegraliśmy.

Wyniki poszczególnych spotkań:
Bałtyk Gdynia   3:4 i 5:3
Stolem Gniewino  3:1 i 3:3
KS Chwaszczyno  6:0 i 3:0
Start Mrzezino   2:2 i 2:2
Olimpia Osowa   3:0 i 3:0
GKS Linia   1:4 i 1:2
GKS Sierakowie  2:0 i 8:1

Bramki: 45 strzelonych, 22 stracone.
Kadra zespołu liczyła na koniec sezonu 16 zawodników 

(liczba ta zmieniała się w ciągu roku).
BRAMKARZE: Jakub Lessnau,
OBROŃCY: Krzysztof Bork, Tomasz Joachimiak, Szymon Felstau, 
Damian Benke, Krzysztof Stenka, Michał Detlaff
POMOCNICY: Agnieszka Zielińska, Szymon Joachimiak, Rafał Fu-
sowski, Łukasz Świtała, Łukasz Jankowski, Mateusz Fetta
NAPASTNICY: Maciej Orański, Krzysztof Obrzut, Damian Erd-
mann
TRENER: Andrzej Małkowski

Krótka charakterystyka zawodników:
J. Lessnau – kapitan zespołu, rozegrał wszystkie mecze, bardzo 

dobra skuteczność.
K. Bork – najpewniejszy punkt defensywy, pracowity, wzór za-

wodnika, 1 bramka.
T. Joachimiak – rozegrał wszystkie mecze w 1 skladzie, prawa 

obrona, pewny punkt.
Sz. Felstau – zawodnik wszechstronny, próbowany w pomocy, 

1 skład.
D. Benke – pracowity, potrafi  zagrać zarówno na obronie, jak 

i w pomocy, nierówna forma.
K. Stenka – dobry zmiennik, ambitny, zbyt mała koncentracja 

na boisku.
M. Detlaff – robi systematyczne postępy, z meczu na mecz gra co-

raz lepiej, najlepszy na boisku w meczu z Linią (jesienią).
A. Zielińska – r.1999, bardzo dobra postawa przez cały sezon, 

duży postęp w grze, dobra zawodniczka technicznie, dosta-
ła propozycję wzięcia udziału w testach dziewczyn kadry 
Pomorza.

Sz. Joachimiak – prawdziwy lider środka boiska, bez niego trudno 
wyobrazić sobie oblicze pomocy, dogrywa większość piłek 
napastnikom.

R. Fusowski – pewny punkt zespołu, środkowy pomocnik, 2 
strzelone bramki, bardzo dobra technika gry.

Ł. Świtala – jeden z najmłodszych na boisku (r. 2000), wywalczył 
sobie miejsce w 1 składzie, czekamy na pierwsze bramki.

Ł. Jankowski – do składu wszedł na wiosnę i od razu przebił 
się do 1 składu, bardzo solidny zawodnik, mocny punkt 
zespołu.

M. Fetta – rozegrał wszystkie mecze w podstawowym składzie, 
wzór ambicji na boisku, w ostatnim meczu z Bałtykiem 
Gdynia strzelił ważną bramkę, duży postęp na boisku.

M. Orański – zawodnik kompletny, myślący na boisku, prawdziwy 
lider zespołu, potrafi  wziąć ciężar gry na siebie w trudnych 
chwilach, zdobył 14 bramek.

R. Obrzut – bardzo dobry piłkarz, najskuteczniejszy z całej 
drużyny, zdobył 19 bramek, potrafi  znaleźć i wykorzystać 
sytuację na boisku.

D. Erdmann – najmłodszy w drużynie, myślę, że to tylko kwestia 
czasu, kiedy na stałe przebije się do 1 składu.

Wyróżnienia:
Orański Maciej – najlepszy zawodnik
Obrzut Krzysztof – najlepszy strzelec
Lessnau Jakub – najlepszy bramkarz
Zielińska Agnieszka – wyróżniająca się zawodniczka
Erdmann Damian – najmłodszy zawodnik
Fetta Mateusz – najambitniejsza postawa i 100% frekwencja 
na meczach i treningach.

PODZIĘKOWANIA

Podziękowania dla rodziców za pomoc, za to, że są na me-
czach, za to, że dowożą swoje pociechy na treningi oraz za to, 
że mogłem na nich liczyć, kiedy trzeba było organizować wyjazdy 
na mecze: dla p. Daniela Fetta, dla p. Andrzeja Lessnau, dla 
p. Jana Orańskiego, dla p. Dariusza Stenka, dla p. Ewy Kie-
leckiej, a szczególnie dziękuję p. Wiesławowi Erdmann., który 
był obecny na wszystkich meczach u siebie i na wyjazdach, jest 
kierownikiem tego zespołu.

Podziękowania dla Wójta Gminy Choczewo – p. Jacka 
Michałowskiego za wsparcie. Pomoc fi nansową (upominki, 
Mc Donald’s), za duże zrozumienie i życzliwość dla sportu mło-
dzieżowego w gminie.

Podziękowania dla całego Zarządu LKS „Orzeł” na ręce 
p. Zbigniewa Kołodziejskiego, za organizację zimowego wypo-
czynku w Zwartowie.

Podziękowania dla pracowników klubu – p. Ani Fragel, 
p. Gosi Stenka, za miłą współpracę przez cały sezon piłkarski 
i …… za wyrozumiałość.

Andrzej Małkowski

TABELA KOŃCOWA ROZGRYWEK W SEZONIE 
2009/2010 JUNIOR D2 R. 1998

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. Stolem
Gniewino 14 33 10 3 1 53–16

2. Orzeł Choczewo 14 27 8 3 3 45–22

3. Bałtyk Gdynia 14 25 7 4 3 38–22

4. GKS Linia 14 24 7 3 4 34–19

5. Start Mrzezino 14 16 4 4 6 26–31

6. GKS
Sierakowice 14 15 4 3 7 19–28

7. Olimpia Osowa 14 10 3 1 10 10–42

8. KS Chwaszczyno 14 7 2 1 11 17–62

PODSUMOWANIE SEZONU 2009/2010
JUNIOR D2 R 1998

SPORT - SPORTSPORT - SPORT
ński – zawodnik kompletny, myślący na boisku, prawdziwy 

lider zespołu potrafi wziąć ciężar gry na siebie w trudnych
M. Orań

lid

SPORT - SPORTSPORT - SPORT

ciąg dalszy na następnej stronie
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STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY 
„ORZEŁ” CHOCZEWO

informuje, że zakończyły się rozgrywki piłkarskie w sezonie 
2009/2010.

Wyniki ostatnich meczy ligowych klasy okręgowej:
Potok Pszczółki – Orzeł Choczewo  4:2
Orzeł Choczewo – Gedania Gdańsk  5:2
Orzeł Choczewo – Kolbudy   2:2

Klasa Okręgowa – grupa I – 2009/2010

TABELA:

M Drużyna M Pkt Bramki
1. GKS Kolbudy 26 57 62 – 27
2. Start Mrzezino 26 51 64 – 27
3. Radunia Stężyca 26 46 55 – 36
4. Orzeł Choczewo 26 46 47 – 34
5. Polonia Gdańsk 26 44 71 – 42
6. Gedania Gdańsk 26 42 41 – 39
7. Potok Pszczółki 26 37 47 – 56
8. Atlas Goręczyno 26 35 35 – 30
9. GKS Sierakowice 26 33 41 – 46

10. Korona Żelistrzewo 26 33 48 – 60
11. Grunke Somonino 26 30 43 – 52
12. Orkan II Rumia 26 30 36 – 52

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SEZONU 
PIŁKARSKIEGO – MŁODZIEŻ

W dniu 02.07.2010r. na obiektach sportowych LKS „Orzeł” 
Choczewo odbyło się podsumowanie sezonu piłkarskiego drużyn 
juniorów LKS „Orzeł” Choczewo. Oprócz trenerów zespołów    
p. Andrzeja Makowskiego i p. Andrzeja Lessnau, w imprezie 
udział wzięli zawodnicy, rodzice, pracownicy klubu. WładzeG-
miny reprezentowali: Wójt – p. Jacek Michałowski oraz Wice-
przewodniczący Rady Gminy – p. Zbigniew Kołodziejski. Część 
ofi cjalną poprzedził mecz piłki nożnej, w którym rodzice zagrali 
przeciwko swoim pociechom.

Następnie trenerzy szczegółowo omówili wyniki swoich 
zespołów w minionym sezonie. Najlepsi zawodnicy zostali wyróż-
nieni nagrodami. Wójt Gminy  p. Jacek Michałowski podziękował 
rodzicom i młodym piłkarzom za bardzo dobre wyniki. Każdego 
zawodnika uhonorował pięknym, pamiątkowym dyplomem. 
Wspólnie z p. Zbigniewem Kołodziejskim nagrodzili zawodni-
ków wyróżniających się wynikami w szkole – Rafała Lessnau 
i Tomasza Joachimiaka – nagrodami książkowymi.

Po części ofi cjalnej - przy ognisku, pieczonych kiełbaskach 
i słodyczach był czas na wspomnienia i refl eksje z minionego 
sezonu piłkarskiego.

Andrzej Małkowski

13. GKS Kowale 26 23 40 – 62
14. KP Jantar Sopot 26 6 15 – 82

Również drużyna rezerwowa Orzeł II Choczewo zakończyła 
rozgrywki. W tabeli zajęła VI miejsce. Wyniki ostatnich dwóch 
meczy: Kaszuby Połchowo 0:0, Orzeł II – Relaks Mechowo 
7:3.

26–06–2010r. na gminnych obiektach sportowych odbył 
się coroczny Międzyzakładowy Festyn Sportowo-Rekreacyjny, 
w którym udział wzięło 8 zespołów. Najlepszą drużyną okazała 
się reprezentacja DINOZAURÓW, II m-ce zajęła drużyna RADY 
GMINY Choczewo, III m-ce FABRUK Orle, IV m-ce POKRY-
CIA DACHOWE Choczewo, 
V – ELEKTRO Rumia, VI – 
NIKE-TEAMSPORT Poznań, 
VII – MMS Gdynia, VIII – URZĄD 
GMINY Choczewo. Wszystkim 
uczestnikom i sponsorom, w tym 
Urzędowi Marszałkowskiemu 
Woj. Pomorskiego w Gdańsku, 
a także wielu osobom, zarówno 
z terenu gminy, jak i spoza Gmi-
ny Choczewo, składamy serdecz-
ne podziękowanie. To właśnie 
dzięki ich wsparciu fi nansowemu 
impreza rekreacyjno-sportowa 
mogła dojść do skutku.
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DZIECI, KTÓRE W NIEDZIELE 
30 MAJA 2010R. W KOŚCIELE 

PARAFIALNYM W ZWARTOWIE 
PRZYJĘŁY I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ

Ewelina Blok   - Strzeszewo
Wiktoria Chołodnicka  - Zwartowo
Patrycja Czaja   - Wojciechowo
Klaudia Erdmann   - Zwartowo
Ilona Jakubowska   - Zwarcienko
Maciej Mroziak   - Zwartowo
Adrian Praszczak   - Borkowo Lęb.
Kacper Stankiewicz   - Wojciechowo
Anna Stawicka   - Strzeszewo
Mateusz Szabałaj   - Wojciechowo
Filip Wroński   - Borkowo Lęb.
Paulina Zawielak   - Strzeszewo
Mateusz Krók   - Borkowo Lęb.
Daniel Miadzielec   - Borkowo Lęb.

STOPKA REDAKCYJNA
Siedziba redakcji:  Urz¹d Gminy,  ul. Pierwszych Osadników 17; 84-210 Choczewo,   tel. 58 572 39 40, - 13, 
Wydawca:  Wydawnictwo "MS" ,  tel 58 672 51 53

BOŻE CIAŁOBOŻE CIAŁO

DZIECI, KTÓRE W NIEDZIELE 
Ś

Wieści z Parafi i ZwartowoWieści z Parafi i Zwartowo
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