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VII sesja Rady Gminy Choczewo od-
by³a siê w 29 czerwca 2007 r. Po otwarciu,
stwierdzeniu prawomocnoœci obrad i przed-
stawieniu porz¹dku obrad, Pan Wójt w spra-
wozdaniu z dzia³alnoœci miêdzysesyjnej
mówi³ o realizowanych i planowanych inwe-
stycjach w Gminie (budowie i modernizacji
Gminnego Oœrodka Zdrowia w Choczewie,
budowie sieci kanalizacyjnej Lublewo-
Lublewko-Choczewo, remoncie drogi Ku-
rowo-Jackowo i S³ajkowo-¯elazno).

Podjêto uchwa³y (wszystkie jedno-
g³oœnie):

ci¹g dalszy na stronie 2

3) w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Choczewo (dzia³ki o pow. 0,08 ha po³o¿onej w Ku-
rowie),

4) w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVII-320/2006 Rady
Gminy Choczewo z dnia 14 marca 2006r. dotycz¹cej sprze-
da¿y nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Cho-
czewo (dotyczy dzia³ek w Sasinie),

5) w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzier-
¿awê na okres dziesiêciu lat nieruchomoœci stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Choczewo (przed³u¿enie dotychczasowej
dzier¿awy w tej samej lokalizacji - w s¹siedztwie dawnego
SKR w Choczewie - na rzecz firmy  POLKOMTEL S.A.),

6) w sprawie ustalenia sk³adników bazowych dla okreœlenia
wysokoœci stawek wynagrodzenia zasadniczego w Gminnej
Bibliotece Publicznej im. Stefana ¯eromskiego w Cho-
czewie (zmiana zasad podstawy wynagradzania wynikaj¹ca
z przepisów o instytucji kultury na przepisy o pracownikach
samorz¹dowych),

7) w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stefana
¯eromskiego w Choczewie (statut zmieniono wprowadzaj¹c
zmiany wynikaj¹ce z punktu wy¿ej oraz tzw. zmiany "kos-
metyczne"),

1) o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w rejonie zespo³u elek-
trowni wiatrowych "Osieki Lêborskie - Lublewko" w gminie
Choczewo (przewidywane jest posadowienie 21 si³owni
wiatrowych w tym rejonie),

2) o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 259/4 po-
³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym Choczewo w gminie Cho-
czewo (dzia³ki po³o¿onej przy ul. Wojska Polskiego w Cho-
czewie),

VII sesja Rady Gminy Choczewo
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

8) w sprawie powo³ania zespo³u dla wy-
boru ³awników (w celu przedstawienia
Radzie Gminy opinii o zg³oszonych
kandydatach na ³awników s¹dów pow-
szechnych powo³ano zespó³ w sk³a-
dzie: Z. Ko³odziejski - przewodnicz¹cy,
cz³onkowie: B. Stodolna i S. Kropi-
d³owska ).

W interpelacjach i zapytaniach

poruszone zosta³y nastêpuj¹ce sprawy:
pan Przewodnicz¹cy RG poinformowa³
o przes³anym radnym Sprawozdaniu z dnia
20.06.2007r. z realizacji gminnego planu
gospodarki odpadami  dla Gminy Cho-
czewo na lata 2004-2011, pan radny
J.Detlaff o nierzetelnych informacjach
w artyku³ach Panoramy Powiatu Wej-
herowskiego, pana radnego A. Ma³kow-
skiego interesowa³ termin remontu ul.
Wojska Polskiego, a pani radna S. Fleming
pyta³a o termin budowy boiska w Kierz-
kowie i realizacjê Planu Odnowy So-
³ectwa Kierzkowo. Natomiast pani rad-
na K. Olszowiec wnioskowa³a o dostar-
czenie radnym kompetencji poszcze-

gólnych pracowników Urzêdu Gminy.
Pan Wójt odpowiedzia³, ¿e przewidy-
wany koszt remontu ul. Wojska Pol-
skiego to oko³o 65 tys. z³, trudno jest zna-
leŸæ wykonawcê dla tak ma³ej inwe-
stycji, realizacja Programu Odnowy So-
³ectwa Kierzkowo zale¿na  jest od Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Pomor-
skiego, kompetencje pracowników Urzê-
du zostan¹ wywieszone na tablicy og³o-
szeñ oraz dostarczone radnym.

W dyskusji i wolnych wnioskach:

pani M. Zakrzewska wnioskowa³a o pos-
tawienie s³upa og³oszeñ w Choczewie,

pani E. Godula d¹¿y³a do zmiany wczeœ-
niejszej decyzji Komisji Rolnictwa RG
i Wójta w sprawie warunków dzier¿awy
przez ni¹ punktu handlowego na pla¿y
w Lubiatowie, a pan M. Kozakiewicz
odniós³ siê do wczeœniejszej wypowiedzi
pana radnego J. Detlaffa. Pan Wójt odpo-
wiedzia³, ¿e czynnoœci w sprawie posta-
wienia s³upa s¹ ju¿ podjête oraz omówi³
zasady dzier¿awy punktów handlowych
na pla¿y.

Sesja by³a bardzo krótka, a po niej
odby³o siê spotkanie z so³tysami, które
dotyczy³o wymiany dowodów osobis-
tych (wiêcej w innym artykule).

OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY CHOCZEWO

O KONIECZNOŒCI WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH

Wójt  Gminy Choczewo przypomina  wszystkim mieszkañcom gminy,

¿e z dniem 31 grudnia 2007 roku up³ywa termin wymiany starych (ksi¹¿ecz-

kowych) dowodów osobistych.

Pos³ugiwanie siê nimi po tym terminie uniemo¿liwi obywatelom za³atwianie
wszelkich spraw urzêdowych, bankowych i wyjazdy za granicê.

Informujê jednoczeœnie, ¿e ustawowy okres oczekiwania na dowód osobisty
wynosz¹cy obecnie 30 dni, z uwagi na du¿¹ liczbê osób, które dotychczas nie
wymieni³y dowodów, mo¿e siê znacznie wyd³u¿yæ.

W zwi¹zku z powy¿szym tutejszy Urz¹d zwraca siê z proœb¹ o sukcesywne
zg³aszanie siê wszystkich osób, które posiadaj¹ takie dowody w tutejszym Urzê-
dzie (pokój nr 12, tel. 058 572-39-40 wew. 212) celem ich wymiany.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:

1. Dwie aktualne fotografie z ca³kiem ods³oniêtym lewym uchem (bez kolczyka).
2. Odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler, panna).
3. Odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa (o ile œlub zawarto poza tutejszym USC).
4. Dotychczasowy dowód osobisty (do wgl¹du).
5. Dowód uiszczenia op³aty – 30,00 z³ (mo¿liwoœæ wp³aty na miejscu przy sk³ada-

niu wniosku.
Z³o¿enie wniosku  oraz  odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa.

Osoby ob³o¿nie chore, czy niepe³nosprawne, które nie mog¹ osobiœcie z³o¿yæ
wniosku, mog¹ zwróciæ siê poprzez so³tysa o dojazd pracownika, który przyjmie
wniosek w miejscu zamieszkania osoby chorej (art. 50 § 3 KPA)
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W
ubieg³ym miesi¹cu roz-

poczêliœmy cykl artyku-

³ów maj¹cych na celu

przybli¿enie mieszkañcom sylwetek

so³tysów so³ectw, których w naszej gmi-

nie jest ³¹cznie 14. Jako pierwsza opo-

wiedzia³a nam o sobie Pani Regina Sta-

nicka - So³tys So³ectwa Borkowo. Dziœ

zamieszczamy informacje o Pani Sylwii

Kropid³owskiej - So³tysie So³ectwa Cho-

czewko.

Pani Sylwia funkcjê so³tysa pe³ni po

raz pierwszy, jest równie¿ radn¹ Rady

Gminy Choczewo obecnej kadencji. Z za-

wodu jest zootechnikiem - absolwentk¹

Technikum Hodowlanego w Lêborku.

Przez kilka lat pracowa³a jako agent ubez-

pieczeniowy. Najbli¿sza rodzina to m¹¿

Miros³aw, z zawodu kafelkarz i dwie

córki: Klaudia i Karolina. Pani Sylwia inte-

resuje siê sportem, g³ównie koszykówk¹.

Zadaliœmy Pani So³tys kilka pytañ:

Wieœci - Czy satysfakcjonuje Pani¹

praca spo³eczna, funkcja so³tysa?

Sylwia Kropid³owska - Od wielu lat

pracujê spo³ecznie, pierwsze dzia³ania

w tym zakresie by³y ju¿ w szkole podsta-

wowej, gdzie wraz  z kole¿ankami i ko-

legami dzia³a³am w szkolnym kó³ku

teatralnym, odnosz¹c równie¿ sukcesy.

W okresie póŸniejszym, w mojej ro- ci¹g dalszy na stronie 4

Stanisław Łaszewski 
Żelazno 11/4 
84-210 Choczewo 
 

Apel 
 
 Zwracam się z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc w gromadzeniu środków    
na leczenie i rehabilitację mojej 5-letniej córeczki Martusi. 
 Martusia urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową, która spowodowała 
niedowład kończyn dolnych i wodogłowie oraz zaburzenia w funkcjonowaniu nerek.    
W 2008r. zostanie u niej przeprowadzona operacja kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego  
w klinice w Poznaniu u doc. Jóźwiaka. Związane są z nią ogromne koszty. Ponadto 
córeczka wymaga intensywnej opieki medycznej i systematycznej rehabilitacji. Nasza 
sytuacja rodzinna jest bardzo ciężka, ponieważ moja żona nie żyje i tylko ja opiekuję się 
córką, nie mogąc podjąć żadnej pracy. 
 Będę niezmiernie wdzięczny za każdą, nawet najdrobniejszą, wpłatę na konto: 
 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5 

PKO BP 15 O/Warszawa 
50 1020 1156 0000 7902 0007 7248 

z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitacj ę  
Marty Łaszewskiej 

 
Wszystkim Darczyńcom składam serdeczne podziękowania. 

                                          
                                                                                    Stanisław Łaszewski 

 
Z prośbą o wparcie finansowe na leczenie Martusi apeluje również Rada Sołecka 
Sołectwa Słajkowo informując jednocześnie, iż wpłaty można dokonywać także 
bezpośrednio u Sołtysa  lub w sklepie spożywczym w Żelaznej. 

APEL

dzinnej miejscowoœci, dzia³a³am w teat-

rzyku, prowadzonym przez pracownicê

klubu - pani¹ Basiê. Przez prawie 4 lata

by³am równie¿ czynnym cz³onkiem

OSP Strzeszewo. Z gmin¹ Choczewo

zwi¹zana jestem od 10 lat, od tylu lat

mieszkam w Choczewku. W ubieg³ym

roku mieszkañcy okrêgu Choczewko-

Kurowo wybrali mnie na radn¹ Rady

Gminy Choczewo. W tym roku, w  zwi¹-

zku z brakiem innych osób zaintereso-

wanych, zdecydowa³am siê kandydo-

waæ na so³tysa tego so³ectwa i miesz-

kañcy obdarzyli moj¹ osobê ponownie

zaufaniem.

W.- Jakie Pani widzi g³ówne prob-

lemy wsi, czego oczekuj¹ mieszkañcy,

a o czym marzy Pani So³tys?

S.K. - Jeden z najwa¿niejszych prob-

lemów stanowi brak œwietlicy w Cho-

czewku, modernizacja kanalizacji, zarówno

w Choczewku, jak i w Kurowie. Do roz-

wi¹zana pozostaje równie¿ problem za-

gospodarowania budynku by³ej szko³y

w Kurowie. Moim marzeniem jest zwiêk-

POZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓW
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szenie zaanga¿owania siê mieszkañców
so³ectwa w pracê na rzecz naszej spo³e-
cznoœci. Chcia³abym równie¿, by na te-
renie Choczewka powsta³o boisko wraz
z zapleczem umo¿liwiaj¹cym organiza-
cjê imprez rekreacyjno-sportowych.
W. -  Jak uk³ada siê wspó³praca z mie-

szkañcami?
S.K. - Wspó³praca z mieszkañcami

zaczyna dopiero siê rozwijaæ - jestem
so³tysem od 3 miesiêcy. S¹ osoby, które
wspieraj¹ mnie zarówno s³owem, jak
i czynem, ale s¹ tak¿e osoby, które niez-
byt przychylnie odnosz¹ siê do mojej
dzia³alnoœci. Myœlê, ¿e w najbli¿szej
przysz³oœci ulegnie to zmianie i miesz-
kañcy bêd¹ chcieli ze mn¹ wspó³pra-
cowaæ na rzecz so³ectwa.
W. - Jak uk³ada siê wspó³praca z w³a-

dzami gminy - Rad¹ Gminy, Wójtem
Gminy?

S.K. - Pe³ni¹c jednoczeœnie funkcjê
so³tysa i radnej, bêd¹c cz³onkiem Ko-
misji Bud¿etowej, uczestniczê w wielu
spotkaniach i posiedzeniach. Czêœciej
odwiedzam Urz¹d Gminy, co  przyczy-
nia siê do ³atwiejszego rozwi¹zywania
problemów mojego so³ectwa. Jestem zwo-
lenniczk¹ za³atwiania tematów w spo-
sób rozs¹dny i bezkonfliktowy.
W. - Jakie sprawy w so³ectwie s¹

najpilniejsze do rozwi¹zania - w ci¹gu
najbli¿szych dni, miesiêcy, w obecnej
kadencji?
S.K. - Priorytetow¹ spraw¹ jest ure-

gulowanie sp³ywu wód opadowych, sp³y-
waj¹cych w kierunku wsi, co z kolei
umo¿liwi podjêcie dzia³añ w zakresie
poprawy stanu nawierzchni odcinka drogi
asfaltowej, przebiegaj¹cej przez Cho-
czewko. Rozpoczê³am ju¿ wstêpne roz-
mowy z w³adzami gminy w tym zak-
resie.Od pocz¹tku swojej kadencji, przy
pomocy cz³onków Rady So³eckiej i in-
nych ludzi o dobrym sercu uda³o siê

zorganizowaæ wycieczkê do Lichenia,
Dzieñ Dziecka, a w najbli¿szym  czasie
planujemy rajd rowerowy po³¹czony z wi-
zyt¹ w Kole £owieckim Planów mam
du¿o wiêcej, ale czas poka¿e, czy uda
siê to wszystko zrealizowaæ.
W. - Dziêkujemy za wywiad i ¿y-

czymy Pani realizacji zamierzeñ, za-
równo w pracy spo³ecznej, jak i w ¿yciu
prywatnym.

ci¹g dalszy na stronie 5

5
czerwca b.r. w sali
narad w  Zespole
Szkó³ w Choczewie

mia³a miejsce uroczystoœæ
z okazji 60-lecia Gminnej Bi-
blioteki Publicznej im. Stefana
¯eromskiego w Choczewie.
Licznie przyby³ych goœci, wœród
których by³ m.in. pose³ na Sejm
RP pan Kazimierz Plocke,  po-
witali: Wójt Gminy pan Jacek
Micha³owski i Kierownik GBP
pani Beata ¯uk. Rys history-
czny biblioteki, przygotowany
i przedstawiony przez pani¹
Kierownik obejmowa³ wiele
ciekawych informacji. Osob¹
najd³u¿ej zwi¹zan¹ z cho-
czewsk¹ bibliotek¹ by³ pan
Zdzis³aw Mi¹cz, który przepra-
cowa³ tu ³¹cznie 45 lat, w tym
przez 40 lat pe³ni¹c funkcjê
kierownika GBP. Dziêki jego
staraniom, od lat prowadzona
jest kronika, obrazuj¹ca wa¿ne
wydarzenia. Przy bibliotece dzia-
³a³ zespó³ muzyczny, organi-
zowane by³y liczne okolicznoœ-
ciowe spotkania oraz wystawy
i konkursy tematyczne, goœci³o
tu wielu znanych pisarzy. Jed-
nym z wa¿niejszych wydarzeñ
by³a zmiana, w paŸdzierniku

Podczas uroczystoœci,
m³odzi aktorzy z kó³ka teat-
ralnego, prowadzonego przez
pani¹ Annê Natoniewsk¹-
Styn, z niezwyk³ym przejêciem
przedstawili inscenizacjê wyb-
ranych wierszy Juliana Tu-
wima oraz Jana Brzechwy.  Na
"scenie" wyst¹pili: Zofia Mas-
chke, Agata Bianga, Anna D¹b-
rowska, Weronika Blok, Joan-
na ̄ uk, Natalia Gaffke, Agata
Bielicka, Pawe³ Langa i Krzy-
sztof Wroñski. Niespodziank¹
by³o zaproszenie przez pana
Wójta do odczytania tych sa-
mych wierszy przez zaproszo-
nych goœci. Choæ z pewnoœci¹

JUBILEUSZ 60-LECIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CHOCZEWIE

2000 roku, siedziby biblioteki.
Obecnie GBP dysponuje
180 m kw. powierzchni, dziêki
czemu mo¿na by³o wyeks-
ponowaæ niezwykle bogaty
ksiêgozbiór, skatalogowany
obecnie równie¿ w formie ele-
ktronicznej.  Z 20 350 pozycji
korzysta rokrocznie ok. 1000
osób, zarówno mieszkañców
gminy, jak i turystów wypoczy-
waj¹cych na naszym terenie.
Od czerwca 2004 patronat nad
nasz¹ gminn¹ placówk¹ spra-
wuje znany polski pisarz Ste-
fan ¯eromski, a od 2006 roku
biblioteka ma równie¿ swój
exlibris. Równie¿ od 2004 roku
w bibliotece mo¿na korzystaæ
z bezp³atnego dostêpu do in-
ternetu. Na terenie gminy dzia-
³a tak¿e 5 punktów bibliote-
cznych. Tak bogata dzia³alnoœæ
kulturalna ma miejsce dziêki
przychylnoœci w³adz gminy,
owocnej wspó³pracy z dyrek-
cjami szkó³ oraz kierow-
nictwem gminnych jednostek
organizacyjnych, a tak¿e dziêki
¿yczliwoœci czytelników, wsród
których s¹ osoby od lat bez-
interesownie wspieraj¹ce fun-
kcjonowanie naszej biblioteki.

nieco stremowani, z niezwyk³¹
jednak ekspresj¹ zinterpre-
towali: pani Krystyna Kar-
piñska - wiersz Brzechwy pt.
"Chrz¹szcz" oraz poezjê Tuwi-
ma: pan Kazimierz Plocke -
wiersz pt. "Okulary", pan Hen-
ryk Domaros - pt. "Idzie Grzeœ",
ks. proboszcz Antoni Duszyk
- pt. "Dwa Micha³y",pan Kazi-
mierz Kowalewski - pt. "Bambo"
i pan Jacek Micha³owski -
wiersz pt. "SpóŸniony s³ownik".

Nastêpnie mia³o miejsce
wrêczenie podziêkowañ za do-
tychczasow¹ wspólpracê oraz
pomoc okazan¹ bibliotece.
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Podziêkowania otrzymali: po-
se³ Kazimierz Plocke, Wójt
Gminy Jacek Micha³owski,
Zastêpca Wójta Kazimierz
Kowalewski, Przewodnicz¹cy
Rady Henryk Domaros i Wi-
ceprzewodnicz¹cy Rady Zbig-
niew Ko³odziejski, Skarbnik
Gminy Gra¿yna Sibiga, Nad-
leœniczy Ewa Rogaczewska,
dyrektorzy szkó³: Wac³aw Se-
weryn, El¿bieta Wydra, Andrzej

Soboñ, Lidia Grabowska i Zbi-
gniew Lipka, Przewodni-
cz¹ca Komisji Kultury Beata
Stodolna oraz Krystyna i Ry-
szard Karpiñscy. Podziêko-
wano równie¿ paniom, dziêki
których zaanga¿owaniu dzia-
³aj¹ punkty biblioteczne na
terenie naszej gminy: Wies-
³awie Okoñ z Kierzkowa, Ka-
rolinie Kiedrowskiej ze Zwar-
towa, Renacie Kowalik z £ê-
towa, Bernadecie Kleysa z Lub-

lewa i Irenie K³aczkiewicz
z Sasina. Uhonorowani zostali
rówie¿ najlepsi czytelnicy: pañ-
stwo Barbara i Walerian Ber-
naciak, panie: Irena Stenka,
Ma³gorzata Staniszewska i Gra-
¿yna Sibiga oraz pan Kon-
stanty Sacharuk. Nagrody otrzy-
mali równie¿ laureaci konkur-
su plastycznego pt. "Moja ulu-
biona bajka" - uczniowie klas
I-ych SP Choczewo, nad któ-
rymi opiekê sprawowa³a pani
Izabela Urbowska. Prace zg³o-
szone w tym konkursie wyek-
sponowane zosta³y na sali,
stanowi¹c czêœæ dekoracji
wykonanej przez pani¹ Beatê
Stodoln¹. Zaproszeni goœcie, w
tym pan pose³ Plocke, pan Zyg-
munt Fr¹szczak - Zastêpca
Nadleœniczego Nadleœnictwa
Choczewo, pan Tomasz Fopke
- przedstawiciel Starostwa
Powiatowego w Wejherowie,
pani Danuta Balcerowicz - Kie-
rownik Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wej-

herowie, pañstwo Krystyna
i Ryszard Karpiñscy oraz pan
Wójt sk³adali  na rêce pani
Kierownik GBP gratulacje z
okazji 60-lecia biblioteki ¿ycz¹c
sukcesów w dalszej dzia-
³alnoœci. Czêœæ oficjaln¹ za-
koñczy³ poczêstunek, a pod-
czas tak szacownego jubi-
leuszu nie mog³o zabrakn¹æ
tortu, przygotowanego przez
pani¹ Ma³gorzatê Mrulewicz.

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

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

O G £ O S Z E N I E

Wójta Gminy Choczewo z dnia 6 lipca 2007 roku
w sprawie sporz¹dzenia wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do oddania w dzier¿awê

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity
tekst Dz.U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Choczewo og³asza co nastêpuje:
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I. Z zasobu nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Choczewo przeznaczone zosta³y do sprzeda¿y ni¿ej opisane

lokale mieszkalne:

II. Osoby, którym  przys³uguje  pierwszeñstwo  w  nabyciu  nieruchomoœci  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wy¿ej opisanej

ustawy, w terminie do dnia 16 sierpnia 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

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 16 sierpnia 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.

O G £ O S Z E N I E

Wójta Gminy Choczewo z dnia 5 lipca 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 (jednolity
tekst Dz.U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Choczewo og³asza co nastêpuje:

O G £ O S Z E N I E

Wójta Gminy Choczewo z dnia 5 lipca 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:

Obręb 
Nr 

działki 

Pow. 

działki 

(ha) 

Pow. 

użytkowa 

lokalu 

mieszk. 

(m2) 

Pow. pom. 

przynależ- 

nych 

 (m2) 

Nr KW 
Udział  

w nieruchomości 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie 

 w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Cena 

nieruchomości  

wg wyceny 

rzeczoznawcy 

Uwagi 

Bargędzino 

Gmina 

Wicko 

56/2 0,4042 64,50 Brak 24097 

Z prawem własności 

lokalu związany jest 

udział w gruncie 

 i w częściach 

wspólnych budynku  

w wysokości 27/100 

części, objętych KW 

18306. 

Lokal mieszkalny   

nr 2 usytuowany  

w budynku 

wielorodzinnym      

nr 4, na parterze.  

Składa się z: trzech 

pokoi, kuchni, 

łazienki  

i przedpokoju. 

Brak planu 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

35 400,- zł 

+ VAT 

Sprzedaż 

 na rzecz 

najemcy. 

 

Położenie 
Numer 

działki 

Pow. 

ha 

Numer 

KW 
Położenie i opis nieruchomości 

Przeznaczenie 

w planie zagospodarowania 

Cena działki 

 w złotych 
Uwagi 

Żelazno 74/2 0,0639 69805 
Nieruchomość położona przy ulicy w 
miejscowości Żelazno, zabudowana,  
o kształcie typowym — prostokątna.  

Brak aktualnie obowiązującego  
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

3 500,- zł 
+ VAT 

Sprzedaż na rzecz 
użytkownika 
wieczystego. 

Jackowo 26/31 0,0600 26988 

Nieruchomość położona w obrębie Jackowo, przy 
ulicy Na Gajówce, na granicy obrębu przy 

miejscowości Kopalino.Odległość od wybrzeża 
ok. 2-3 km. Działka  prostokątna, o kształcie 

typowym, dojazd drogą gruntową. Uzbrojenie: en. 
el.,  sieć teletechniczna. 

008.L — „teren zabudowy 
letniskowej z istniejącymi 

podziałami geodezyjnymi. Teren 
strefy brzeżnej lasu — jak na 
rysunku planu wyłączony z 

możliwości zabudowy”. 

15 000,- zł 
+ VAT 

Sprzedaż na rzecz 
użytkownika 
wieczystego. 

Kopalino 69/4 0,0792 32456 

Nieruchomość położona w Kopalinie przy ulicy 
Bursztynowej 24  w strefie centralnej 

miejscowości. Odległość od morza ok. 2-3 km. 
Działka  zabudowana, o kształcie nietypowym, 

przylega do ulic Bursztynowej  
i Starowiejskiej. Uzbrojenie składnika gruntowego: 

en. el., woda  i kanalizacja. Budynek użytkowy 
piętrowy z poddaszem użytkowym, fundamenty 
betonowe, ściany murowane, dach o konstrukcji 

drewnianej. Budynek zawiera pomieszczenia 
gastronomiczno-handlowe wraz  

z komunikacją, zapleczem kuchennym i węzłami 
sanitarnymi i część usługową zawierającą pokoje 
gościnne na poddaszu. Budynek wyposażony w 

instalacje en. el., i wod-kan, ogrzewanie 
elektryczne (obecnie brak pieców 

akumulacyjnych). 

036.U — „teren zabudowy 
usługowej. Teren położony  
w zasięgu strefy ochrony 

konserwatorskiej”. 

620 500,- zł 
+ VAT 

Sprzedaż w trybie 
przetargowym. 
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Wójt Gminy Choczewo
z a p r a s z a

na festyn promocyjno-rekreacyjny z udzia³em Gminy Choczewo,
zorganizowany  w ramach programu pn.

„Lato z Telewizja Gdañsk”. Festyn odbêdzie siê 14 lipca 2007r. pocz¹tek

o godz. 1500,  przy Pa³acu Przebendowskich w Wejherowie

R
ozpoczêty niedawno sezon

letni przywiód³ na teren gminy

Choczewo wielu turystów szu-

kaj¹cych tu odpoczynku, ciszy, œwie¿ego

powietrza i morskich k¹pieli.  Dzia³aj¹ca

od kilku tygodni Stra¿ Gminna w Cho-

czewie z tego samego powodu ma - co

zrozumia³e - coraz wiêcej pracy. Co-

dzienne patrole, zw³aszcza na obszarze

so³ectw Kopalino i Sasino, dostarczaj¹

licznych przyk³adów, ¿e nie wszyscy nasi

letnicy, ale te¿ i stali mieszkañcy, pa-

miêtaj¹ o podstawowych obowi¹zkach,

których przestrzeganie wszystkim nam

u³atwia ¿ycie i pozwala utrzymywaæ ocze-

kiwany stan porz¹dku i bezpieczeñstwa.

Parkowanie w miejscach objêtych

zakazem, puszczanie wolno psów, zaœ-

miecanie miejsc publicznych to najczêstsze

wykroczenia ujawniane przez funkcjo-

nariuszy choczewskiej Stra¿y Gminnej,

które nie mog¹ pozostaæ bez reakcji.

Codzienne zwracanie uwagi oraz stoso-

wanie pouczeñ i tak nie pozwoli³o unikn¹æ

na³o¿enia w ostatnim czasie 15 manda-

tów karnych na ³¹czn¹ kwotê przekra-

czaj¹c¹ 2 tys. z³.

Nadto w dniu 5 lipca w Kopalinie

nasi stra¿nicy, pe³ni¹cy s³u¿bê wspólnie

z funkcjonariuszem Stra¿y Granicznej

w £ebie, ujêli dwóch gdynian, którzy han-

dlowali towarem nieznanego pochodze-

nia, zaopatrzonym w logo znanych pro-

ducentów odzie¿y, obuwia i kosmetyków.

Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci

z Choczewa i celnicy ze S³upska ustalili,

¿e wartoœæ zabezpieczonego towaru prze-

kracza 80 tys.z³ oraz, ¿e jeden z tych mê¿-

czyzn poszukiwany jest do odbycia kary

pozbawienia wolnoœci za pope³nienie

innego przestêpstwa. By³a to pierwsza

akcja, która dowiod³a efektywnego wspó³-

INFORMACJA

STRAŻY GMINNEJ

W CHOCZEWIE

ci¹g dalszy na stronie 9

Wójt Gminy Choczewo

z a p r a s z a

 w dniu 28 lipca 2007 roku

Festyn odbêdzie siê na gminnych obiektach sportowych

w Choczewie, ul. Kusociñskiego 7.

W programie m.in. :

 koncerty, parada po³¹czona z przeprowadzeniem

konkurencji sprawnoœciowych, rajd na orientacjê
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
 

W
 dniu 17 czerwca 2007r.
 rozegrano na obiektach
sportowych LKS "ORZE£"

w Choczewie Gminne Zawody Sportowo-
Po¿arnicze OSP, w których wziê³o udzia³
6 dru¿yn po¿arniczych, w tym: 2  MDP
(³¹cznie 53 zawodników). Zawody ocenia³a
Komisja Sêdziowska, któr¹ powo³a³:
Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Wejherowie st.kpt. Andrzej
PAPKE, w sk³adzie: Przewodnicz¹cy kpt. Stanis³aw BARANOWSKI oraz cz³onkowie:
asp. Zenon FRANKOWSKI, asp. Roman WOJTASIÑSKI, m³.asp. Waldemar
SZYPELT. Zawody rozegrane zosta³y w konkurencjach:

- æwiczenie bojowe,
- sztafeta po¿arnicza 7 x 50 m z przeszkodami,

oraz jako konkurencja dodatkowa musztra (nie zaliczana do klasyfikacji generalnej zawodów).
KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
W GRUPIE "MDP"  M£ODZIE¯OWE DRU¯YNY PO¯ARNICZE

I  miejsce MDP w Sasinie ³¹czny czas 2 min 03 sek.
II  miejsce MDP w Kopalinie ³¹czny czas 2 min 11 sek.
(w zawodach nie uczestniczy³a MDP przy OSP w Choczewie)

W GRUPIE "A" OCHOTNICZE STRA¯E PO¯ARNE (SENIORZY)
I miejsce OSP RP w Choczewie ³¹czny czas 2min 06 sek.
II  miejsce OSP RP w Kopalinie ³¹czny czas 2 min 06 sek.
III  miejsce OSP RP w S³ajszewie ³¹czny czas 2 min 08 sek.
IV  miejsce OSP RP w Sasinie ³¹czny czas 2 min 26 sek.
MUSZTRA

GRUPA "A" OCHOTNICZE STRA¯E PO¯ARNE (SENIORZY)
I  miejsce OSP RP w Choczewie z wynikiem 0 pkt. karnych.
I  miejsce OSP RP w Sasinie z wynikiem 0 pkt. karnych.
II  miejsce OSP RP w S³ajszewie z wynikiem 1 pkt. karny.
III  miejsce OSP RP w Kopalinie z wynikiem 8 pkt. karnych.
Nagrody fundowali:
w konkurencji: æwiczenie bojowe i sztafeta po¿arnicza 7x50

- za I miejsce w grupie "A" -  puchar, Prezes Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku OSP RP,

- za I miejsce w grupie "MDP" - puchar,
Komendant Gminny Zwi¹zku OSP RP
- za pozosta³e miejsca, statuetki i dyplomy,
Zarz¹d Gminny Zwi¹zku OSP RP,
- nagrody rzeczowe, (wê¿e po¿arnicze
W-52/20£A) o wartoœci 2 546,- z³,
   Wójt Gminy Choczewo, ze œrodków sa-
morz¹dowych.

w konkurencji: musztra
-   za I miejsca (dla OSP Choczewo i OSP
Sasino), nagrody pieniê¿ne po 100,- z³
ka¿da  p. Jacek Tomasz Micha³owski.

Zabezpieczenie logistyczne zawo-
dów: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna RP w Cho-
czewie. Zabezpieczenie kwatermist-
rzowskie zawodów:  Zarz¹d Gminny
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Zawodami kierowa³  Komendant Gminny
OSP dh W³adys³aw Skrzypkowski.

Za wspieranie dru¿yn, kibicowanie
w dniu zawodów i tworzenie sportowej at-
mosfery wszystkim sympatykom po¿ar-
nictwa DZIÊKUJEMY.

Krzysztof Cudnik

- usuwanie gniazd szerszeni, os,
  roju pszczó³ ................................ 5
- wyci¹ganie pojazdów .................. 2

Na uwagê zas³ugujê fakt, ¿e w okresie
wiosennym nie odnotowano interwencji
stra¿y po¿arnych przy wypalaniu traw,
ugorów i nieu¿ytków.
PRZYPOMINAMY
§ 30.1. Rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpo¿arowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. Nr 80 z 2006r. poz. 563), ¿e:
w obiektach, w których odbywa siê proces
spalania paliwa sta³ego, ciek³ego lub
gazowego, usuwa siê zanieczyszczenia
z przewodów dymowych i spalinowych:
1) od palenisk zak³adów zbiorowego

¿ywienia i us³ug gastronomicznych - co
najmniej raz w miesi¹cu, je¿eli przepisy
miejscowe nie stanowi¹ inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem sta³ym
(piece, trzony kuchenne - przyp. K.C.)
niewymienionych w pkt 1 - co najmniej
cztery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem p³ynnym
i gazowym niewymienionych w pkt 1 -
co najmniej dwa razy w roku.

Krzysztof CUDNIK

STRAŻACY INFORMUJĄ

Iloœæ zdarzeñ i udzia³ stra¿aków-ratowników w likwidacji ich skutków na terenie
gminy Choczewo

Jednostki ochrony przeciwpo¿arowej gminy Choczewo w roku 2007 uczestniczy³y
w dzia³aniach ratowniczych i ratowniczo-gaœniczych, organizowanych i kierowanych
przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹, likwiduj¹c:
PO¯ARY - ogó³em 5 zdarzeñ, w tym:
- po¿ar sterty s³omy na terenie zespo³u dworsko-parkowego w Ciekocinku 1
- po¿ar sadzy w przewodach kominowych ................................................ 2
- po¿ar - ognisko bez dozoru na terenie leœnym ......................................... 1
- po¿ar przydro¿nego drzewa po wy³adowaniu atmosferycznym ….............. 1
MIEJSCOWE ZAGRO¯ENIA - ogó³em 23 zdarzenia, w tym
- wypadki i kolizje drogowe……….......................................................... 6
- drzewa (wiatro³omy) na ci¹gach komunikacyjnych ................................... 7
- podtopienia budynków i budowli ............................................................ 1
- poszukiwanie osoby zaginionej ……....................................................... 2

P – po¿ar MZ – miejscowe zagro¿enie FA – fa³szywy alarm
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W
 `` dniach 18-19 czerwca b.r.
` cz³onkowie Choczew-

skiego Stowarzyszenia
Turystycznego przebywali na Mazurach.
By³a to jednoczeœnie forma inauguracji
sezonu turystycznego oraz forma szkolenia
wyjazdowego. Organizatorem wyjazdu by³
Urz¹d Gminy Choczewo, CST Choczewo
oraz PODR Gdañsk.

W szkoleniu uczestniczy³o 18 osób.
Wyjazd czêœciowo sponsorowa³ UG Cho-
czewo /transport/ natomiast pozosta³e
koszty pokrywali uczestnicy wyjazdu.

Pierwsze gospodarstwo agroturysty-
czno-ekologiczne o pow. ok. 100 ha w Lik-
sajnach, gmina Mi³om³yn, prowadzi hodo-
wlê 100 szt kóz ras mieszanych oraz byd³o
rasy Jersey. Pan Jacek Malczewski wraz
z ¿on¹ przyjmuj¹ goœci na przyzagro-
dowym polu namiotowym.

Logo gospodarstwa "Domowy chle-
buœ" powsta³o w wyniku pomys³u na do-
datkowe Ÿród³o dochodu - wypiek chleba
z m¹ki ¿ytniej. Pieczywo to cieszy siê du-
¿ym powodzeniem wœród smakoszy po-
niewa¿ jest ca³kowicie wypiekane w piecu
chlebowym bez dodatku ulepszaczy. Co-
dziennie wypieka siê kilkadziesi¹t a czasem
kilkaset chlebków, które s¹ równie¿ wysy-
³ane za granicê.

W nastêpnym gospodarstwie Pani £ucji
Buczko w Wielistowie, o pow. 70 ha, pro-
wadzona by³a produkcja roœlinna. Nato-
miast agroturystyka to wynajem 5-ciu
pokoi z ³azienkami z du¿ym kompleksem
rekreacyjno-wypoczynkowym. W gospo-
darstwie tym prowadzi siê pe³ne wy¿y-
wienie dla goœci, choæ turyœci mog¹ rów-
nie¿ sami przygotowywaæ posi³ki.

Du¿e przestronne pokoje umeblowane
i udekorowane w dobrym stylu, serde-
cznoœæ gospodyni, mnóstwo obrazów
i rzeŸb, ogromne 1.00 ha siedlisko, stwarza
cudowne warunki dla wypoczywaj¹cych

goœci. Zjedliœmy tam smaczny obiad i
wypiliœmy kawê z ciastem domowym.

W Mi³om³ynie wsiedliœmy na statek
¯eglugi Elbl¹sko-Ostródzkiej, p³yn¹c
dwiema œluzami   do Ostródy. Podró¿ trwa³a
2 godziny. Mimo padaj¹cego deszczu
humory dopisywa³y.

Krótka modlitwa w Koœciele oraz z³o¿enie
karteczek w ró¿nych intencjach, ma³y
datek i smaczny obiad w Domu Piel-
grzyma.

Droga powrotna up³ynê³a w nieco
sennej atmosferze. Zmêczeni, ale szczê-
œliwi wróciliœmy do w³asnych domów.

Pora na podsumowanie wyjazdu:
1 - warto by³o odwiedziæ inne gospodar-

stwa agroturystyczne nie tylko po to
by siê czegoœ nauczyæ, choæ po³¹czenie
agroturystyki z produkcj¹ ekologiczn¹
i smacznym jedzeniem to strza³ w "10",

2 - pozwoli³o te¿ uzmys³owiæ prawdê
o tym, ¿e ofertê dla turystów trzeba
ci¹gle poszerzaæ choæby o wyroby i ar-
cydzie³a twórców ludowych i innych
utalentowanych osób z terenu gminy,

3 - czêœæ osób pozbawi³o te¿ kompleksów
do w³asnej dzia³alnoœci poniewa¿
warunki lokalowe naszych gospo-
darstw s¹ nie gorsze a w niektórych
kwaterach nawet lepsze.

dzia³ania choczewskiej Stra¿y Gminnej
z Policj¹, Stra¿¹ Graniczn¹ i S³u¿b¹
Celn¹. Na kanwie tego przyk³adu prze-
strzegamy wszystkich amatorów to-
waru niewiadomego, czy wrêcz niele-
galnego pochodzenia, ¿e korzystanie
z takiej "okazji" mo¿e przysporzyæ im
wy³¹cznie k³opotów i naraziæ na odpo-
wiedzialnoœæ karn¹ za tzw. paserstwo,
nawet nieumyœlne.

Przy okazji równie¿ Stra¿ Gminna
przypomina o przestrzeganiu porz¹dku
prawnego i wymogów zwi¹zanych z utrzy-
maniem czystoœci na terenie naszej gminy.
Wszyscy w³aœciciele nieruchomoœci
zobowi¹zani s¹ do zawarcia umów na
wywóz œmieci i nieczystoœci ciek³ych.
Powinnoœæ tê okreœlaj¹ stosowna usta-
wa z 1996r. oraz Regulamin Gminny
z 2006r. Wymagania te bêd¹ przedmio-
tem sta³ych kontroli i sprawdzeñ funkcjo-
nariuszy choczewskiej Stra¿y Gminnej.

dokoñczenie ze strony 7.

Na nocleg zjechaliœmy do gospo-
darstwa agroturystycznego "Plattówka"w
Gierzwa³dzie - s³ynnej mazurskiej poetki
Marioli Platta.Piêkne ok.100 ha gospo-
darstwo otoczone lasami i dwoma jezio-
rami cieszy siê du¿ym powodzeniem wœród
turystów. Walorem tego gospodarstwa s¹
organizowane dla turystów wieczory poezji
a tak¿e warsztaty artystyczne. Sama gos-
podyni stanowi równie¿ swoiste logo gos-
podarstwa i jest rozpoznawalne we
wszystkich folderach i wydawnictwach.
Pani Mariola jest równie¿ wspó³orga-
nizatorem lokalnych i regionalnych sto-
warzyszeñ turystycznych, które równie¿
wspieraj¹ twórców ludowych oraz
artystów lokalnych, których wyroby i dzie³a
s¹ sprzedawane w kwaterach agrotu-
rystycznych.

Rano po obfitym i smacznym œnia-
daniu udaliœmy siê do Olsztynka do ma³ej
Huty Szk³a.

Po pokazie wykonanym przez Aniê
Szafoni i Marysiê Malinowsk¹ oraz
zakupie szklanych cudeniek wyjechaliœmy
do Olsztyna. Tam w Planetarium na
specjalnej prezentacji mieliœmy mo¿liwoœæ
podziwiania gwiazdozbiorów i galaktyk.

Bêd¹c na Mazurach nie mo¿na po-
min¹æ odwiedzin Ÿróde³ka na terenie San-
ktuarium Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie. ci¹g dalszy na stronie 10

MAZURY - AGROTURYSTYKA- EKOLOGIA

-KULINARIA
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C
hoczewski oddzia³ Polskiego

Zwi¹zku Emerytów i Renci-

stów spêdza czas bardzo

aktywnie. Seniorzy po raz kolejny zor-

ganizowali majówkê 9.05.07r. Kilka

godzin w mi³ej, weso³ej i rodzinnej

atmosferze spêdzili Lubiatowie u pañ-

stwa B.P. Perkowskich - cz³onków na-

szego Zwi¹zku.

Serdecznie dziêkujemy za dobroæ,

serce i hojnoœæ p. p. Brygidzie i Paw-

³owi. Dojazd i przyjazd zorganizowa³

nam p. Jerzy Meyer. Serdecznie dziê-

kujemy. Za wsparcie finansowe dziê-

kujemy p. Henrykowi Domaros.

Min¹ zaledwie miesi¹c, a seniorzy

ju¿ gotowi do dalszych wêdrówek.

9.06.07r. -  wycieczka do Sopotu.

Tutaj wszystkie najciekawsze zaka-

marki pokaza³ nam p. Tadeusz Pleœniar

- cz³onek naszego Zwi¹zku. Za poka-

zanie interesuj¹cych, ciekawych miejsc

o Sopocie i okolicy serdecznie dziêku-

jemy. Za zorganizowanie transportu

dziêkujemy p. Dyrektorowi ZS w Cho-

czewie Wac³awowi Seweryn.

              Zarz¹d PZE i R Ko³o Nr 1

w Choczewie

AKTYWNI SENIORZY4 - na Mazurach i na Ziemi Choczewskiej
licz¹ siê przede wszystkim gospodarze,
z dobr¹ serdeczn¹, staropolsk¹ goœ-
cinnoœci¹,

5 - jeœli nie lubisz ludzi a obecnoœæ drugiego
cz³owieka w twoim domu ciê dra¿ni nie
zajmuj siê dzia³alnoœci¹ agrotu-
rystyczn¹. Lepiej wybuduj pensjonat
b¹dŸ hotel  i wynajmij profesjonalistów
z bran¿y turystycznej,

6 - pamiêtaj, ¿e "Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo" mo¿e byæ "mark¹" twojego
gospodarstwa a pamiêæ kulinarna
tkwi¹ca w ka¿dym cz³owieku mo¿e byæ
zachêt¹ do odwiedzenia gospodarstwa
w którym dawne potrawy s¹ wyko-
nywane i podawane goœciom,

7 - pamiêtajmy, ¿e wszystko co robimy dla
kogoœ jest potrzebne tak¿e dla nas.
Wartoœci¹ sam¹ w sobie s¹ nie tylko
pieni¹dze, które p³ac¹ turyœci. Wa¿ne
jest równie¿ poczucie dobrze wyko-
nanej pracy, zadowoleni, szczêœliwi
i wypoczêci goœcie i coroczne kontakty
i powroty goœci na kwaterê,

8 - takie wspania³e wyjazdy szkoleniowe
s¹ mo¿liwe do wykonania dziêki wspa-
nia³ej wspó³pracy z Wójtem Gminy Pa-
nem Jackiem Micha³owskim a przede
wszystkim Pani¹ Beat¹ Madej, która
z ogromn¹ pasj¹ i talentem wykonuje
pracê na rzecz promocji i dobrego wi-

zerunku naszej gminy.
 Doradca PODR Gdañsk

 Mgr in¿. Genowefa B³ahuszewska

W
dniu 10 czerwca 2007r.

w Gospodarstwie Agro-

turystycznym pañstwa

Gra¿yny i Jurka Jêdruch w S³ajszewie zor-

ganizowany zosta³ Dzieñ Dziecka dla naj-

m³odszych mieszkañców So³ectwa Cho-

czewko. G³ówn¹ atrakcj¹ tego œwiêta by³

pokaz akcji ratowniczo-gaœniczej zapre-

zentowany przez stra¿aków z jednostki

dokoñczenie z poprzedniej strony

DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWIE CHOCZEWKO

OSP S³ajszewo, pod przewodnictwem pana Piotra Jêdrucha. Pokaz

ten by³ niezmiernie ciekawy, zainteresowa³ zarówno dzieci oraz m³odzie¿,
jak i równie¿ turystów wypoczywaj¹cych w tym dniu w S³ajszewie.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³ przejazd bryczkami nad morze i spacer po s³aj-
szewskiej pla¿y. Na zakoñczenie odby³o siê pieczenie kie³basek przy
ognisku, przeprowadzono konkursy, gry zespo³owe i inne atrakcje.

Organizatorzy - Rada So³ecka, w sk³adzie: Sylwia Kropid³owska,
Izabela Dziobak, Marcin Skiba i Miros³aw Kropid³owski dziêkuj¹ za
pomoc w organizacji tegorocznego Dnia Dziecka w So³ectwie
Choczewko: Wójtowi Gminy panu Jackowi Micha³owskiemu, pañstwu
Gra¿ynie i Jurkowi Jêdruch, Panu Piotrowi Jêdruch, pañstwu Annie
i Rafa³owi Misztal - piekarnia "Starowiejska" w Ciekocinie, panu Jerzemu
Czerwionce - PHU "CZER-MAR" w Choczewie, panu radnemu Ra-
fa³owi Liss oraz panu Ryszardowi Jankowskiego - Hurtownia "RYN-
TEX" w Wejherowie i innym ofiarodawcom.

    Rada So³ecka So³ectwa Choczewko
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W
sobotê 2.06.2007r. zos-

ta³ zorganizowany fes-

tyn "Powitanie lata" we

wsi Borkowo Lêborskie. O godz. 1600

rozpoczê³a siê, przy akompaniamencie
zespo³u, zabawa  dla wszystkich dzieci.
Przy wspólnym ognisku i pieczeniu kie³-
basek spotkali siê mieszkañcy wraz
z dzieæmi. Wszystkim dzieciom rozdano
paczki okolicznoœciowe z zabawkami
i s³odyczami.

Po pewnym czasie rozpoczê³y siê
konkursy i zabawy przy ogromnym

W
niedzielê 3 czerwca na placu przy Remizie Stra¿ackiej w Kopalinie,

Rada So³ecka So³ectwa Kopalino zorganizowa³a Dzieñ Dziecka. Tego

dnia dzieci z Lubiatowa i Kopalina mia³y okazjê uczestniczyæ w licznych

konkurencjach sportowych, za które otrzymywa³y pami¹tkowe dyplomy. Najwiêkszym

zainteresowaniem cieszy³y siê konkurencje z pi³k¹, miêdzy innymi rzut do kosza, strza³ na

bramkê i slalom. Rywalizacjom sportowym towarzyszy³a zabawa przy muzyce oraz s³odki

poczêstunek. Ponadto m³odzi uczestnicy spotkania mieli okazjê przeja¿d¿ki po okolicy

samochodem stra¿ackim. Pieczeniem kie³basek dla wszystkich uczestników zaj¹³ siê pan

Jan Chyrzyñski. Pomoc w organizacji Dnia Dziecka okazali: Przewodnicz¹cy Rady Gminy

- pan Henryk Domaros, dyrektorzy szko³y: pan Wac³aw Seweryn i pan Andrzej Soboñ

oraz licznie przybyli rodzice.

                                                                                                        
 Rada So³ecka

DZIEŃ DZIECKA W KOPALINIE ŁĘTOWO -
RODZINNIE W NOC
ŚWIĘTOJAŃSKĄ

zaanga¿owaniu najm-
³odszych. Nagrody,
ufundowane w wiêk-
szoœci przez sponso-
rów, sprawi³y du¿o ra-
doœci. Rozstrzygniêto,
kto najlepiej tañczy -
w wiêkszoœci prezen-
towa³y siê dziewczynki,
choæ wszystkich zadzi-
wi³ zdolnoœciami tane-
cznymi jeden z ch³op-
ców. Pod kontrol¹ do-

ros³ych
odby³ siê konkurs strze-
lecki do tarczy. Chêtnych
by³o wielu i choæ prze-
wa¿ali ch³opcy,  to drugie
miejsce zajê³a jedna z dziew-
cz¹t. Po godzinie 2000 dzieci
wraz z opiekunami zakoñ-
czyli wspóln¹ zabawê,
a wówczas doroœli przy mu-
zyce zespo³u rozpoczêli
zabawê, która trwa³a do
bia³ego rana. Do sukcesu
przyczyni³a siê  z pew-
noœci¹ wspania³a pogoda.

Rada So³ecka i So³tys

POWITANIE LATA 2007 W BORKOWIE LĘBORSKIM

So³ectwa Borkowo serdecznie dziêkuj¹
sponsorom, bez których nie by³oby tyle
prezentów i nagród dla dzieci: pañstwu
Miros³awie i Eugeniuszowi Langa z Cho-
czewa, pañstwu Iwonie i Andrzejowi
Majtacz z Borkowa, pañstwu Halinie
i Mieczys³awowi Omiotek z Borkowa,
pañstwu El¿biecie i Arkadiuszowi Gu-
ziñskim z Gdyni, panu Janowi Krawczyk
z Borkowa, panu Maciejowi Górni-
siewiczowi z Borkowa.

Wszystkim dziêkujemy za hojnoœæ,

a tak¿e za ich zainteresowanie i du¿y

wk³ad pracy.
So³tys i Rada So³ecka

P
oniewa¿ sobótka jest niew¹t-

pliwie starodawn¹ uroczys-

toœci¹ czci s³oñca, które

jako Ÿród³o ¿yciodajnego ciep³a i œwiat³a od

wszystkich dawnych ludów czeœæ odbiera³o,

palenie  stosów i igrzyska gromadne przy

nich obchodzili Polacy w noc najkrótsz¹

z ca³ego roku, t. j. w przesilenie dnia z noc¹

(z 23 na 24 czerwca).

Dzisiaj wiêkszoœæ z nas nie pamiêta po

co tak naprawdê podpala siê ogieñ w t¹

ci¹g dalszy na stronie 12
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dokoñczenie z poprzedniej strony

D
zieñ dziecka swoje œwiêto przedszkolaki spê-
dzi³y goœcinie u Antosia Styn w Bia³ogórze, cze-
ka³o tam na nie wiele atrakcji. By³o przed-

stawienie edukacyjne pt. ,, Co to teatr jest i scena, jak powstaj¹
przedstawienia?", w wykonaniu aktorów profesjonalistów,
wspólne zabawy, konkursy, grillowanie oraz dyskoteka.
Serdecznie dziêkujemy Antkowi i jego rodzicom za wspania³e
przyjêcie. Odbyliœmy równie¿ wycieczkê na farmê strusi do Kniewa. Dzieci z zain-

teresowaniem obejrza³y te wielkie ptaki, jak równie¿ wys³ucha³y ciekawostek
na ich temat. Atrakcj¹ by³a jajecznica ze strusich jaj, a jak smakowa³o mniam,
mniam, palce lizaæ!

Przedszkolaki po¿egna³y rok szkolny na wspólnej z rodzicami uroczystoœci
w dniu 23 czerwca - w sobotnie popo³udnie. By³ to ju¿ VII Rodziny Piknik Letni.
By³y wystêpy dzieci, po¿egnanie absolwentów przedszkola 7-latków, wspólne
zabawy z rodzicami. By³ wielki tort  z okazji 15-lecia istnienia placówki. Ca³oœæ
imprezy zakoñczy³a siê wspólnym biesiadowaniem przy ognisku.

WIEŚCI PRZEDSZKOLAKÓW

noc. Wa¿ne, ¿e pozosta³a tradycja, ¿e s¹
ludzie, którzy poœwiêcaj¹ swój czas aby inni
mogli mi³o i przyjemnie spêdziæ czas. Dziêki
so³tysowi,  radzie so³eckiej, osobom
bezinteresownie okazuj¹cymi sw¹ pomoc
i w £êtowie tradycji sta³o siê zadoœæ.
Mieszkañcy, m³odzie¿, dzieci licznie
zgromadzili siê w sobotnie popo³udnie aby
wspólnie ogl¹daæ pal¹c¹ siê sobótkê. Tym
przyjemniej, ¿e wieczór by³ wyj¹tkowo
ciep³y a zgromadzi³o siê kilkadziesi¹t osób.
Dla dzieci przygotowano konkursy spraw-
noœciowe, jazdê konn¹ a tak¿e loteriê
fantow¹. Do konkurencji sportowych
w postaci gier, zabaw i rywalizacji w rzê-
dach zg³asza³o siê wielu chêtnych. Chocia¿
wszyscy lubimy wygrywaæ nagrody zasada
walki FAIR PLAY obowi¹zywa³a przez
ca³y czas i nikt jej nie z³ama³. Przygotowane
konkurencje sprawnoœciowe dla niektórych
by³y ³atwe, innym przysparza³y troszkê
k³opotów, ale weso³y nastrój nie opuszcza³
zarówno dopinguj¹cych jak i ma³ych

zawodników. I chocia¿ nie oby³o siê bez
chwili w której ca³a zabawa stanê³a pod
znakiem zapytania  ze wzglêdu na pogodê,
uczestnicy dzielnie przeczekali padaj¹cy
deszcz. Okaza³o siê, ¿e by³o warto. Pan
Henryk W³odarczyk, który w tym dniu dba³
o oprawê muzyczn¹ spotkania skutecznie
rozgrza³ uczestników sobótkowego
spotkania. Tañce i pl¹sy trwa³y do bia³ego

rana a wschodz¹ce s³oñce pomog³o w upo-
rz¹dkowaniu terenu zabawy.

¯ycie pokazuje, ¿e tego typu przed-
siêwziêcia nie tylko s¹ okazj¹ do zabawy,
ale te¿ przyczyn¹ jednoczenia siê ludzi,
rodzin, a zarazem jest to alternatywna
forma spêdzania czasu w odró¿nieniu od
zwyk³ej "soboty przed telewizorem".

Tekst i fot.  Barbara Cholka

PO¯EGNANIE KLASY 6 I UROCZYSTE
ZAKOÑCZENIE ZAJÊÆ

W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

W
dniu 22 czerwca w Szkole Podstawowej
w Zwartowie uroczyœcie po¿egnano ucz-
niów klasy 6 - absolwentów szko³y i zakoñ-

czono naukê w bie¿¹cym roku szkolnym. Ca³oœæ uroczy-
stoœci przygotowali uczniowie klas starszych pod kierunkiem
wychowawczyni klasy 6 - pani A. Krzysztofiak.

Z ŻYCIA SZKOŁY
SZKOLA PODSTAWOWA W ZWARTOWIE

Na zakoñczenie oficjal-
nej czêœci uroczystoœci, któr¹
poprowadzi³a pani B. Cholka,
szóstoklasiœci z³o¿yli uro-
czyste œlubowanie, a nastêp-
nie przedstawili humorys-
tyczn¹ scenkê rodzajow¹ z
przebiegu "typowej" lekcji w klasie 6.

Po nich wyst¹pili m³odsi uczniowie w programie "¯yczymy
wam bezpiecznych wakacji", a nastêpnie po¿egnali starszych
kolegów w imieniu swoim i ca³ej spo³ecznoœci szkolnej.

Na zakoñczenie, za wysokie wyniki w nauce i wzorow¹ postawê
uczniowsk¹ - wychowawcy wrêczyli wyró¿niaj¹cym siê uczniom
nagrody i dyplomy oraz najlepszym - œwiadectwa z wyró¿nieniem
i stypendia pieniê¿ne.
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SZKOLNE WSPOMNIENIA

R ozpoczê³y siê wakacje, niektórzy uczniowie
wyjechali na kolonie,  do rodziny. S¹ jednak tacy,
którzy nie wyjad¹ na wakacje - spêdz¹ je w domu.

W pamiêci z pewnoœci¹ bêd¹ mieli szkolne biwaki i wy-
cieczki, które odby³y siê pod koniec roku szkolnego. Ucz-
niowie klas 0-II ze Szko³y Podstawowej w Ciekocinie
wyjechali na biwak do Kopalina, klasa III do £eby, zaœ klasy
IV-VI wyjecha³y na dwudniow¹ wycieczkê do Torunia.
Uczniowie mile i weso³o spêdzali czas, o czym œwiadcz¹
zrobione zdjêcia. Powspominajmy...

SZKOLA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE

OSTATNI DZWONEK

D nia 22 czerwca w Szkole
Podstawowej w Ciekocinie
zadzwoni³ dzwonek szkolny

zwiastuj¹cy tym razem pocz¹tek wa-
kacji. Jednak zanim na dobre siê one
zaczê³y, nale¿a³o odebraæ œwiadectwa
za trud i wysi³ek w³o¿ony w naukê w ro-
ku szkolnym 2006/2007. Uroczyœcie
wrêczono œwiadectwa oraz nagrody ucz-

niom wyró¿niaj¹cym siê pod wzglêdem
nauki i zachowania. Najwiêcej entu-
zjazmu w tym dniu wzbudzi³ Zastêpca
Wójta Pan Kazimierz Kowalewski, który
przyby³ na tê uroczystoœæ z wakacyj-
nymi ¿yczeniami dla wszystkich ucz-
niów, ale tak¿e z gratulacjami za osi¹g-
niêcia dla dru¿yny pi³karskiej dziewcz¹t
i ch³opców. Na rêce kapitanom obu dru-
¿yn Pan Kazimierz Kowalewski wrêczy³
dla szko³y pi³ki oraz puzzle. Ten dzieñ

by³ tak¿e dniem po¿egnalnym, bowiem
ukoñczyli szko³ê uczniowie klasy VI. Po
piêknym przedstawieniu, wrêczeniu
kwiatów nauczycielom, po¿egnali siê ze
szko³¹, aby wyruszyæ w dalsz¹ drogê
swego ¿ycia.

S¹ chwile, co d³ugo w pamiêci zostaj¹,

I choæ czas p³ynie, same nie mijaj¹,

S¹ te¿ osoby, które raz poznane,

Nigdy nie bêd¹ przez nas zapomniane.

KLASA III

KLASA IV-VI

KLASA 0-II

ZESPÓL SZKÓL W CHOCZEWIE

SZKOLNY DZIEÑ DZIECKA
I SPORTU - 3 X R  RUCH,
REKREACJA,  RADOŒÆ

C
zwarty raz Szko³a Podsta-
wowa w Choczewie i Urz¹d
Gminy Choczewo zorgani-

zowali dla uczniów szko³y podstawowej
turniej rekreacyjno - sportowy pod nazw¹:
3xR - RUCH, REKREACJA, RADOŒÆ.

Impreza odby³a siê 1 czerwca
2007r. z okazji Szkolnego Dnia
Dziecka i Sportu. Turniej prze-
biega³ na boisku LKS "Orze³"
w Choczewie.

W zabawie udzia³ wziê³y
10-osobowe dru¿yny rywali-
zuj¹ce w grupach wiekowych:
klasy I - II, klasy III-IV, klasy
V - VI, w konkurencjach:
wyœcig na pi³ce, tor przeszkód,
wyœcig ze sztafet¹, wyœcig w pa-
rach, "uni-hok", wyœcig skocz-
ków, wyœcig z pi³eczk¹ ping-
pongow¹, wyœcig w workach. W ka¿dej
konkurencji dru¿yny nagradzane by³y
punktami w iloœci: 10, 8, 6, 4 i 2. W ko-
misji sêdziowskiej  tego turnieju zasiedli:
wójt gminy Choczewo - Jacek Micha-
³owski, z-ca wójta gminy Choczewo -
Kazimierz  Kowalewski, przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Choczewo - Henryk
Domaros, przewodnicz¹ca Rady Rodzi-

ców SP Choczewo - Mariola Zakrzew-
ska, kierownik GZO - Eugenia Grudziñ-
ska. Wszystkie konkurencje prowadzi³
nauczyciel wychowania fizycznego Woj-
ciech PaŸdzio. Po zakoñczeniu zawodów
oraz podsumowaniu punktacji przez
komisjê sêdziowsk¹ okaza³o siê, ¿e w gru-
pie wiekowej klas I - II zwyciê¿y³a klasa

ci¹g dalszy na stronie 14
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2b, drugie miejsce zdoby³a klasa 2a,
a trzeci¹ lokatê zajê³a klasa 1b. Z klas
III - IV najlepsz¹ okaza³a siê klasa 3a,
nastêpnie 3b i 4a. W grupie wiekowej
klas V - VI najwiêcej punktów zdobyli
zawodnicy dru¿yny reprezentuj¹cej 6a,
którzy wyprzedzili klasê 6b i 5b. Zwy-
ciêskie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe
dyplomy oraz nagrody pieniê¿ne po
200,00 z³. Dru¿yny, które zajê³y drugie
lokaty otrzyma³y nagrody pieniê¿ne w
wysokoœci 100,00 z³, dru¿yny z trzeci¹
lokat¹ otrzyma³y s³odkie nagrody pocie-
szenia.  Fundatorem nagród pieniê¿nych
by³ Urz¹d Gminy Choczewo.

Wszyscy cz³onkowie jury gratu-
lowali i dziêkowali uczestnikom za zaan-

OSZCZÊDZAJ¥ OD NAJM£ODSZYCH LAT

J u¿ drugi rok w Szkole Podstawowej w Chocze-
wie dzia³a Szkolna Kasa Oszczêdnoœci. Uczniowie
klas I - VI chêtnie i systematycznie oszczê-

dzaj¹, szczególnie jej najm³odsi cz³onkowie. Bior¹ tak¿e
udzia³ w zbiórce surowców wtórnych (makulatura, butelki
i nakrêtki plastikowe).

W roku szkolnym 2006/2007, podczas balu karnawa-
³owego, sprzedawano kartki Walentynkowe, p¹czki i tosty.
Zorganizowana zosta³a równie¿ loteria fantowa. Zdobyte
w ten sposób œrodki (480,00z³) zasili³y fundusz Rady
Rodziców SP.

We wrzeœniu uczniowie, pod opiek¹ p. Anny Nato-
niewskiej-Styn i p.Bo¿eny PaŸdzio, przyst¹pili kolejny raz
do konkursu regionalnego "Dziœ oszczêdzam w SKO - jutro
w PKO", trwaj¹cym do 16 kwietnia 2007 r, zajmuj¹c II miejsce
- w kate-gorii szko³y od 100 do 500 uczniów. Nasza szko³a
otrzyma³a nagrodê zespo³ow¹ o wartoœci 2 300 z³.

Jednoczeœnie nasza szko³a zosta³a wytypowana do
reprezentowania województwa pomorskiego w krajowym
etapie konkursu.

"BEZPIECZNE
WAKACJE"

11 czerwca 2007r. ucz-
niowie z klas 4 - 6 SP  oraz gi-
mnazjaliœci uczestniczyli  w spot-

dokoñczenie z poprzedniej strony

ga¿owanie i rywalizacjê, poniewa¿ za-
wodnicy bardzo ambitnie potraktowali
wspó³zawodnictwo, ale jednoczeœnie
potrafili rywalizowaæ ze sob¹ w sposób
fair play.

Turniej rekreacyjno - sportowy 3xR
przebiega³ sprawnie dziêki du¿emu
zaanga¿owaniu p. Wojciecha PaŸdzio oraz
p. Natalii Kowalewskiej-Ja¿d¿ewskiej,
która przygotowa³a ciekawe konku-

rencje i wraz z grup¹ dziewcz¹t z Gim-
nazjum w Choczewie zadba³a o sprzêt
do jego przebiegu.

Dziêkujê wszystkim osobom, których
ogromne zaanga¿owanie pozwoli³o przy-
gotowaæ w Dniu Dziecka rekreacjê na
œwie¿ym powietrzu dla 350 uczniów
Szko³y Podstawowej w Choczewie

 El¿bieta Wydra

Dnia 20.06.2007 r. rozstrzygniêty zosta³ konkurs na "Najosz-
czêdniejsz¹ klasê". Klasyfikacja przedstawia siê nastêpuj¹co:
- I miejsce - klasa III b       nagroda w wysokoœci 250 z³
- II miejsce- klasa I c         nagroda w wysokoœci 150 z³
- III miejsce- klasa IV b     nagroda w wysokoœci 100 z³

Nagrodzono tak¿e indywidualnych cz³onków SKO za syste-
matycznoœæ oszczêdzania.

                                                            
Opiekunowie SKO

kaniu poœwiêconemu tema-
tyce bezpieczeñstwa dzieci
i m³odzie¿y. Prelekcja doty-
czy³a g³ównie: bezpiecznego
poruszania siê po drogach pu-
blicznych, bezpiecznego wy-

poczynku nad wod¹, ostro-
¿nego zawierania znajomoœci
z nieznajomymi osobami do-
ros³ymi, bezpiecznych zabaw
na œwie¿ym powietrzu.
Szkolenie uczniów prowadzi³
komendant Stra¿y Gminnej -
dr Cezary Tatarczuk, który
przyby³ na spotkanie do szko³y
w towarzystwie dwojga fun-
kcjonariuszy Stra¿y Gminnej.
Tematyka spotkania nie by³a
przypadkowa, poniewa¿ zbli-
¿aj¹ce siê wakacje i zwi¹zana
z tym wiêksza swoboda wy-
korzystania czasu wolnego
przez dzieci stwarza dla nich
wiêksze zagro¿enia.

WYCIECZKA DO
TRÓJMIASTA

W
  dniu 12.06.2007r.

uczniowie klasy
Ia i Ib Szko³y

Podstawowej w Choczewie,
pod opiek¹ nauczycieli p.
D.W¹troba, p. I. Urbowskiej
i p. A. Dawidowskiej, uda³y
siê na wycieczkê do Trój-
miasta. Mimo upa³u doskwie-
raj¹cego podczas podró¿y
wszystkim towarzyszy³ dobry
humor.

Pierwszy przystanek mia³
miejsce w Gdañsku, gdzie
zwiedziliœmy fabrykê cukie-

ci¹g dalszy na stronie 15
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ORTOGRAFICZNE

ZMAGANIA

14.06.2007. w Szkole Podstawowej
w Choczewie odby³ siê Szkolny Kon-
kurs Ortograficzny klas II i III. W kon-
kursie wziê³o udzia³ 21 uczniów. Dzieci
wykaza³y siê du¿¹ znajomoœci¹ zasad
i regu³ poprawnej pisowni. Oceniaj¹ce
jury mia³o bardzo du¿y problem by wy-
³oniæ zwyciêzców. Czasem przecinek
lub kropka decydowa³y o zajêciu miejsca
na podium.

W klasie drugiej najlepiej napisali
dyktando:
I miejsce:     Katarzyna Majzner

JESTEM POLAKIEM -

JESTEM EUROPEJCZYKIEM

14 czerwca 2007 r. w Zespole Szkó³
im. Unii Europejskiej odby³ siê konkurs
"Jestem Polakiem - jestem Europej-
czykiem" dla uczniów klas I - III szko³y
podstawowej, którego organizatorami
by³y nauczycielki nauczania zintegro-
wanego - Dorota W¹troba i  Joanna
Dziêgielewska.

Celem konkursu by³o ugruntowanie
wiedzy o Polsce i rozszerzenie wia-
domoœci o krajach nale¿¹cych do Unii
Europejskiej. Uczniowie musieli wyka-
zaæ siê wiedz¹ dotycz¹c¹ kultury, zwy-
czajów, symboli i po³o¿enia geogra-
ficznego Polski oraz pañstw cz³onkow-
skich unii. Konkurs polega³  na zespo-
³owym rozwi¹zywaniu zadañ, dostoso-
wanych do wieku uczestników, przez
grupê trzech osób z ka¿dej klasy.

M³odzi zawodnicy rozwi¹zywali
zagadki, testy i krzy¿ówki. Pos³ugiwali
siê map¹ Europy, do dyspozycji mieli te¿
atlasy i albumy tematycznie zwi¹zane
z patronem szko³y - Uni¹ Europejsk¹.

Uczniowie pracowali z du¿ym
zaanga¿owaniem, œwietnie siê przy tym
bawi¹c a komisja konkursowa mia³a
du¿e k³opoty z wy³onieniem zwyciêz-
ców, poniewa¿ wszyscy doskonale
poradzili sobie z zadaniami. Ka¿dy, kto
bra³ udzia³ w zabawie otrzyma³ nagrodê
- przybory szkolne i s³odycze.

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

 
Dorota W¹troba

rków, w której ka¿dy otrzyma³ s³odki
poczêstunek. Nastêpnie udaliœmy siê na
spacer ulic¹ D³ug¹ i D³ugim Targiem,
gdzie dzieci mog³y podziwiaæ piêkne
kamieniczki, Ratusz oraz fontannê Nep-
tuna. Po wykonaniu pami¹tkowych zdjêæ
przy Neptunie zwiedziliœmy Koœció³
Mariacki - najwiêksz¹ gotyck¹, ceglan¹
œwi¹tyniê na œwiecie. Potem udaliœmy
siê nad brzeg Mot³awy, gdzie na nad-

rzecznej promenadzie odpoczêliœmy od
upa³u spo¿ywaj¹c pyszne lody.

Drugim punktem wycieczki by³o Oli-
wskie Zoo, gdzie podczas d³ugiego spa-
ceru dzieci mia³y okazjê z bliska przyj-
rzeæ siê egzotycznym zwierzêtom. Du¿e
wra¿enie wywar³y na dzieciach s³onie
oraz ma³py robi¹ce  ,,ma³pie figle".

Trzecim punktem by³o odwiedzenie
Gdyni, gdzie na Skwerze Koœciuszki,

zwiedziliœmy okrêt "B³yskawica", który
spodoba³ siê szczególnie ch³opcom.

Czwartym i ostatnim punktem wy-
cieczki, ku uciesze wszystkich dzieci, by³
posi³ek w McDonald`s. Po zjedzeniu
deseru udaliœmy siê w drogê powrotn¹.
Wracaliœmy zmêczeni, ale pe³ni wra¿eñ.
Na miejsce, pod szko³ê dotarliœmy
o godz. 19.00, gdzie czekali stêsknieni
rodzice.

            
     Dorota W¹troba

II miejsce: Katarzyna ¯uk, Agata
Knapiñska, Kacper B¹k

Wyró¿nienie: Longin Styn
W klasie trzeciej:

I miejsce: Malwina Sarzyñska
II miejsce: Ma³gorzata Grabowska
III miejsce: Artur Grabiñski
Wyró¿nienie: Pawe³ Stodolny

Aleksandra £asiñska
Rywalizacja konkursowa odbywa

siê cyklicznie. Co roku dzieci osi¹gaj¹
coraz lepsze wyniki. Zadaniem turnieju
jest motywowanie uczniów do popraw-
nego pisania.

Izabela Dziobak,Bo¿ena PaŸdzio,
Joanna Dziêgielewska
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TORUÑ - MIASTO ODKRYWCÓW

W
po³owie czerwca uczniowie Szko³y Podstawowej
w Choczewie wybrali siê na wycieczkê do Torunia.
Miasto zachwyci³o zwiedzaj¹cych swoj¹ archite-

ktur¹ i piêknym po³o¿eniem. Zaczêliœmy oczywiœcie od planetarium
i orbitarium, które swoj¹ funkcj¹ nawi¹zuj¹ do wielkiego odkrywcy -
Miko³aja Kopernika. Jak odkrywcy, to i podró¿nicy. Nieopodal plan-
etarium obejrzeliœmy pami¹tki przywiezione z ró¿nych stron œwiata przez
niezwyk³ego torunianina - Tony Halika. Nie mo¿na byæ w Toruniu
i nie upiec piernika, a wiêc przyjêli nas w goœcinne progi gospodarze
¯ywego Muzeum Piernika, którzy to zdradzili dawne receptury
wypieku tych specja³ów. Goœciliœmy tak¿e w domu M. Kopernika,
Muzeum Piœmiennictwa i wielu innych ciekawych miejscach.

    Do domu wróciliœmy zmêczeni i pe³ni wra¿eñ.

WYCIECZKA DO KOPALINA

 

W
œrodê 20 czerwca uczniowie klasy Ib
Szko³y Podstawowej w Choczewie
wraz z wychowawc¹ klasy p. Dorot¹

W¹troba oraz rodzicami p. M. Bizewsk¹,  A. Pipka
i M. Osak udali siê na wycieczkê do Kopalina. Dziêki
uprzejmoœci pañstwa Bernaciak z Choczewa dzieci
mia³y mo¿liwoœæ, na piêknie po³o¿onym polu namio-
towym "Capówka" nad Jeziorem Kopaliñskim, spê-
dziæ wspania³e chwile. Podczas pobytu w tym urok-
liwym miejscu dzieci odby³y praktyczn¹ lekcjê przy-
rody - zapozna³y siê z roœlinnoœci¹ leœn¹ oraz zwierzê-
tami tam zamieszkuj¹cymi (np. z bliska mog³y zoba-
czyæ fazy rozwoju ¿aby). Po zabawach na polu na-
miotowym udaliœmy siê na spacer leœnymi -œcie¿kami
nad brzeg morza, gdzie dzieci mog³y pobawiæ siê na
pla¿y i zapoznaæ siê ze œrodowiskiem nadmorskim.
Po powrocie ze spaceru, na polu namiotowym
czeka³y na dzieci kolejne atrakcje - ognisko z kie³bas-

POMOC PRZEDMEDYCZNA

G  dyby co dziesi¹ty mieszka-
niec Ziemi potrafi³ udzielaæ
pierwszej pomocy, ocali³oby

to MILION ludzi rocznie!
Ka¿dy mo¿e nauczyæ siê podstawo-

wych zasad udzielania pierwszej pomocy,
gdy¿ nawet skomplikowanie brzmi¹ca
resuscytacja to w rzeczywistoœci kilka
prostych czynnoœci. Jednak od tego, czy
znajdzie siê ktoœ, kto je prawid³owo wykona,
mo¿e zale¿eæ czyjeœ ¿ycie. Aby pomóc,
trzeba wiedzieæ, jak to zrobiæ. Chc¹c siê
tego nauczyæ uczniowie z klas 4 - 6 SP
oraz z klas I - II gimnazjum uczestniczyli
w szkoleniu zorganizowanym w dniach
13 - 14 czerwca 2007r. w Zespole Szkó³
w Choczewie. Celem szkolenia by³o zapo-
znanie m³odzie¿y z udzielaniem pierwszej
pomocy przedmedycznej.

kami oraz zabawy z kolorow¹ chust¹. Do szko³y dzieci wraca³y zmêczone, ale bardzo zadowolone.
Wycieczka mog³a mieæ miejsce, dziêki uprzejmoœci pañstwa Bernaciak, którym w tym miejscu pragnê w imieniu dzieci

podziêkowaæ. Bardzo dziêkujê równie¿ p. Czerwionka i p. Markowskiemu za nieodp³atne przekazanie kie³basek. Podziêkowania
nale¿¹ siê tak¿e wy¿ej wymienionym rodzicom, a szczególnie p. Bizewskiej, za pomoc w zorganizowaniu wycieczki.

Dorota W¹troba

Uczniowie wy-
s³uchali wyk³adu intera-
ktywnego i obejrzeli po-
kaz z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.

Nastêpnie wyko-
nywali æwiczenia prak-
tyczne: resuscytacjê na
fantomach, uk³adanie
w pozycji bezpiecznej
osoby poszkodowanej.

By³y to bardzo inte-
resuj¹ce zajêcia. Zdo-
byta wiedza i umiejêt-
noœci z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy
przedmedycznej mo¿e
kiedyœ uratowaæ komuœ
¿ycie.



WIEŒCI CHOCZEWSKIE Nr 6/2007/ s.17GÓRSKIE PRZYGODY
GIMNAZJALISTÓW

W
tym roku, jak i w zesz-
³ych latach, udaliœmy siê
na wycieczkê, organi-

zowan¹ przez p. Henrykê Soboñ, p. Alinê
Rynko i p. Gra¿ynê D¹browsk¹. Tym
razem celem podró¿y by³o zwiedzenie
Karpacza i okolic oraz Pragi. Wycieczka
rozpoczê³a siê w niedzielê, 27 maja, przy
doœæ niesprzyjaj¹cej pogodzie, i trwa³a do
2 czerwca. Zwiedziliœmy Wroc³aw i Kar-
pacz, zdobyliœmy Œnie¿kê, kilkoro uczest-
ników zd¹¿y³o siê nawet zgubiæ... Ponadto
byliœmy na górze Chojnik, w sztolniach
i w "Parku Miniatur" w Kowarach. Dziê-

ki temu mogliœmy obejrzeæ wszystkie
wa¿ne zabytki Dolnego Œl¹ska. Naj-
bardziej wyczekiwany by³ wyjazd do Pra-
gi. Graj¹ce Fontanny wywar³y na wszyst-
kich ogromne wra¿enie. W drodze pow-
rotnej zobaczyliœmy Skalne Miasto, po
czym, zatrzymuj¹c siê  na chwilê w Leg-
nicy, by "wrzuciæ coœ na z¹b", wróciliœmy
do domów. Wycieczka by³a naprawdê
udana, chocia¿ droga powrotna zmêczy³a
wszystkich. Na d³ugo zapadnie w naszej
pamiêci, a zw³aszcza w pamiêci trzecio-
klasistów, dla których by³a ju¿, niestety,
ostatni¹. Dziêkujemy naszym sponsorom,
dziêki którym mogliœmy tak wiele zo-
baczyæ.

                Gimnazjaliœci z Choczewa

K lasy IIa i IIb zaprosi³y
20.06.2007, swoich rodzi-
ców na spotkanie w szkole.

Przygotowa³y i przedstawi³y inscenizacjê
"Morskie przygody", aby uczciæ Œwiêto
Mamy i Taty. Dzieci odegra³y role groŸ-
nych piratów, którzy maj¹ dobre serca
i bior¹ na pok³ad grupê rozbitków.

Przedstawienie zawiera³o w sobie
równie¿ scenariusz opartej na motywach
utworu Puszkina "Bajki  o rybaku i z³otej
rybce". Ca³oœci dope³nia³a ciekawa deko-
racja. Wszyscy aktorzy piêknie interpre-
towali swoje role, czym wzbudzili zachwyt
licznie zgromadzonej widowni. W insce-
nizacji brali udzia³ wszyscy uczniowie klas
drugich. Dzieci przygotowa³y tak¿e dla
rodziców drobne prezenty.

Po przedstawieniu uczniowie za-
prosili swoich bliskich na poczêstunek
w klasach. Spektakl, nastêpnego dnia,
obejrzeli tak¿e uczniowie klas I i III.

DZIEÑ MAMY I TATY
W KLASACH DRUGICH

ABSOLWENCI ̄ EGNAJ¥ GIMNAZJUM

21 czerwca 2007r. odby³a siê uroczystoœæ po¿egnania szko³y
przez 81 uczniów klas trzecich gimnazjum. Na tê uroczystoœæ
zostali zaproszeni goœcie, którym uczniowie w szczególny sposób
chcieli podziêkowaæ. Program sk³ada³ siê trzech czêœci. W pier-
wszej, po odœpiewaniu hymnu pañstwowego, g³os zabra³ Dyrektor
Gimnazjum pan Andrzej Soboñ, który powita³ wszystkich zeb-
ranych oraz skierowa³ kilka ciep³ych s³ów do m³odzie¿y, ¿ycz¹c
im powodzenia w rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych.

Nastêpnie prowadz¹cy uroczystoœæ: Agata Tomkowicz i Prze-
mys³aw Róg, zapowiedzieli przedstawienie przygotowane po raz
ostatni przez uczniów klas trzecich. Inscenizacja  pt. "Miêdzy nami
uczniami, a profesorami" by³a pastiszem "Zemsty" Aleksandra
Fredry.

W sposób humorystyczny przedstawi³a ona obraz wspó³-
czesnej szko³y.

Trzecia czêœæ dotyczy³a przede wszystkim ceremonia³u
szkolnego: przekazanie symboli szko³y, akt œlubowania, odœpie-
wanie hymnu szko³y. Po czym nast¹pi³o wrêczenie nagród,
œwiadectw i podziêkowañ. Bardzo mi³ym akcentem by³o wrê-
czenie przez Wójta Gminy Choczewo pana Jacka Micha³owskiego
nagrody pieniê¿nej Agnieszce Laskowskiej, która osi¹gnê³a
najwy¿sz¹ œrednia w gimnazjum (5,79). Ponadto Pan Wójt ¿yczy³

wszystkim absolwentom wysokich wyników nauczania
w szko³ach ponadgimnazjalnych i po zdobyciu dobrego
wykszta³cenia powrotu do naszej gminy. Równie¿ Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Choczewo - pan Henryk Do-
maros, w swoim wyst¹pieniu ¿yczy³ dalszych sukcesów
i podziêkowa³ m³odzie¿y za jej wk³ad pracy na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci.

Na zakoñczenie Dyrektor Zespo³u Szkó³ - pan Wac-
³aw Seweryn, gratulowa³ uczniom osi¹gniêtych wysokich

ci¹g dalszy na stronie 18
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SPORT

Kolejka - 15-04-2007

Lublewo - Prusewo 0:4
Osieki - Jackowo 0:3
S³ajszewo - Oldboje 1:3
Zwartowo - Ciekocino 7:2
ChoczewoII - pauza

Kolejka - 22-04-2007
Prusewo - S³ajszewo 2:2
Jackowo - Choczewo II 2:1
Zwartowo - Lublewo 8:1
Ciekocino - Osieki 3:0
Oldboje - pauza

Kolejka - 29-04-2007
Osieki - Prusewo 0:3
ChoczewoII - Zwartowo 4:1
Oldboje - Jackowo 2:1
Lublewo - Ciekocino 0:5
S³ajszewo - pauza

Kolejka - 03-05-2007
Prusewo - Choczewo II 2:3
Jackowo -  S³ajszewo 1:4
Zwartowo -  Osieki 3:0
Ciekocino  -  Oldboje 1:2
Lublewo  - pauza

 STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZE£" CHOCZEWO PODAJE:

wyników oraz wspomnia³, ¿e nie by³yby one mo¿liwe
gdyby nie zaanga¿owanie ich rodziców. Nastêpnie Prze-
wodnicz¹ca Rady Rodziców - pani Jolanta Formela, po-
dziêkowa³a pracownikom szko³y i gminy za trzyletni¹
edukacjê, opiekê  i wspó³pracê, a absolwenci gimnazjum
wrêczyli kwiaty.

W pi¹tek, tj. 22 czerwca odby³o siê uroczyste
zakoñczenie roku szkolnego 2006/07 uczniów klas
pierwszych i drugich gimnazjum. W uroczystoœci równie¿
uczestniczy³ wójt - pan Jacek Micha³owski, który wrêczy³
nagrody pieniê¿ne za bardzo wysokie wyniki w nauce i wzo-
rowe zachowanie uczennicom klasy IIa - Natalii Mazur
(5,69) i Annie Blok (5,38).

Alina Rynko, Henryka Soboñ

Kolejka - 06-05-2007
Prusewo  -  Jackowo 3:2
Choczewo II -  Ciekocino 1:5
S³ajszewo  -  Lublewo 6:1
Oldboje  -  Zwartowo 3:2
Osieki  - pauza

Kolejka - 13-05-2007
Ciekocino  -  Prusewo 0:0
Choczewo II -  Oldboje 3:1
Lublewo -  Jackowo 1:13
Osieki  -  S³ajszewo 0:3
Zwartowo  - pauza

Kolejka - 20-05-2007
Prusewo  -  Oldboje 3:2
S³ajszewo -  Choczewo II 1:2
Jackowo  -  Zwartowo 3:3
Lublewo   -  Osieki 0:4
Ciekocino  - pauza

Kolejka - 27-05-2007
Zwartowo  -  Prusewo 1:1
Choczewo II -  Lublewo 11:1
Ciekocino  -  S³ajszewo 2:1
Oldboje  -  Osieki  2:0
Jackowo  - pauza

Kolejka - 03-06-2007
Lublewo - Oldboje 1:2
Jackowo - Ciekocino 1:0
Osieki - ChoczewoII 0:3
S³ajszewo - Zwartowo 4:2
Prusewo - pauza

WYNIKI  I
TABELA KOÑCOWA
KL ,, C " GMINNEJ

2006/2007 ROK

1. CHOCZEWO II      39-9 : 64-28

2. OLDBOJE 32-16 : 55-30

3. CIEKOCINO 31-17 : 62-31

4. PRUSEWO 27-21 : 40-32

5. JACKOWO 26-22 : 39-25

6. OSIEKI 21-27 : 32-32

7. S£AJSZEWO 20-28 : 38-37

8. ZWARTOWO 17-31 : 44-46

9. LUBLEWO 0-48 : 9-105

KOÑCOWA
TABELA KL. ,, A"

1. W£ADYS£AWOWO

 26  62 83:26

2. CHWASZCZYNO

 26  56 58:31

3. JANOWO  26  55 62:21

4. KORONA  26  47 78:38

5. ORKAN II R.  26  44 60:30

6.B£YSKAWICA

 26  44 69:48

7. ORZE£  26  36 44:37

8. CELTIC  26  32 43:62

9. ORKAN G.  26  28 27:47

10.ZATOKA  26  27 32:47

11.RELAKS            26  26 46:70

12. KASZUB  26  21 42:74

13. ZENIT  26 18 33:91

14. KLIF 26 17 44:99

13 lipca rozpoczyna siê okres

przygotowawczy  Kl. ,, C " i ,,A"

LKS ,,ORZE£" do sezonu pi³-

karskiego 2007/2008.

WYNIKI KOÑCOWE SPOTKAÑ RUNDY WIOSENNEJ KLASY ,, C" ROK 2006/2007.

KONIEC ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE

PODSTAWOWEJ

22 czerwca w Szkole Podstawowej w Choczewie odby³o siê
uroczyste zakoñczenie roku szkolnego 2006/2007. Uczniowie klas
szóstych ¿egnali siê w szczególny sposób programem artystycznym
z maleñk¹ nutk¹ wspomnieñ. S³owa wdziêcznoœci kierowali  do dyrekcji,
nauczycieli i rodziców. Od wrzeœnia rozpoczn¹ naukê w gimnazjum.

W minionym roku szkolnym do siedmiu klas nauczania zintegrowa-
nego uczêszcza³o 139 uczniów. Wszyscy otrzymali promocjê do
nastêpnej klasy. W klasach IV - V uczy³o siê 111 uczniów, promocjê
uzyska³o 102. Klasy szóste liczy³y 58 uczniów, ukoñczy³o szko³ê
podstawow¹ 50 z nich. Podczas uroczystoœci pani dyrektor El¿bieta
Wydra wrêczy³a 70 uczniom nagrody ksi¹¿kowe za celuj¹ce i bardzo
dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie.

W klasach IV - VI 32 ucz-
niów uzyska³o promocjê z wy-
ró¿nieniem, ich œrednia ocen
wynosi³a 4,75 i wiêcej. Ucz-
niowie ci mieli równie¿ wzo-
rowe lub bardzo dobre zacho-
wanie. Za swoj¹ przyk³adn¹
pracê otrzymali stypendia nau-
kowe. Gratulujemy! ̄ yczymy
s³onecznych, radosnych i bez-
piecznych wakacji.
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