
W dzisiejszym numerze : III sesja Rady Gminy Choczewo, XV fina³ WOŒP, powróæmy jeszcze do Œwi¹t,
Dzieñ Seniora 2007, z ¿ycia szko³y, wiadomoœci sportowe, wiadomoœci parafialne.

Zapraszamy do lektury

W
   dniu 21 grudnia 2006 r. odby³a siê III sesja
  Rady Gminy Choczewo. Obradom przys³uchi-
 wa³a siê 30-osobowa grupa uczniów miej-

scowego gimnazjum w ramach wiedzy o spo³eczeñstwie
i przygotowañ do "Konkursu wiedzy o samorz¹dzie teryto-
rialnym".

Po otwarciu, stwierdzeniu prawomocnoœci obrad i przed-
stawieniu porz¹dku obrad, g³os zabra³ Wójt Gminy - pan Jacek
Micha³owski, który w sprawozdaniu z dzia³alnoœci miêdzy-
sesyjnej mówi³ o wizycie w Gminie Pomorskiego Kuratora
Oœwiaty, trwaj¹cej budowie i modernizacji Gminnego Oœrodka
Zdrowia, przygotowaniach do uruchomienia punktu ratow-
nictwa medycznego, wizycie Wicemarsza³ka Województwa
Pomorskiego - pana Mieczys³awa Struka i pos³a pana Kazi-
mierza Plocke. Rozmowy dotyczy³y planowanej budowy sieci
kanalizacyjnej i planowanej przebudowy obiektów sportowych.
Du¿o miejsca w swojej wypowiedzi pan Wójt poœwiêci³ tere-
nom chronionym na terenie Gminy i planowanym do objêcia
ochron¹.

Nastêpnie podjête zosta³y uchwa³y:
- w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2006 rok,
- w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2007 rok;

podjêcie uchwa³y zosta³o poprzedzone odczytaniem przez
pani¹ Skarbnik uchwa³y Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku opiniuj¹cej uchwa³ê bud¿etow¹ oraz omówieniem

ci¹g dalszy na stronie 2
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dokoñczenie z poprzedniej strony

- w sprawie ustalenia na 2007 r. regu-
laminu wynagradzania nauczycieli zatru-
dnionych w szko³ach i placówkach oœ-
wiatowych, dla których organem prowa-
dz¹cym jest Gmina Choczewo; uchwa³a
wprowadza zamiany do poprzednio pod-
jêtej w tej sprawie uchwa³y,

- w sprawie opinii do projektu Natura
2000 - obszarów specjalnej ochrony pta-
ków po³o¿onych na terenie gminy Cho-
czewo, która dotyczy³a objêciem och-
ron¹ siedlisk sowy w³ochatki na terenie
Lasów Lêborskich.

Radni nie zg³osili ¿adnych interpelacji
i nie mieli te¿ zapytañ. W punkcie: dys-
kusja i wolne wnioski - So³tys So³ectwa
Starbienino mówi³ o problemach nur-
tuj¹cych mieszkañców So³ectwa m.in.
o porz¹dkach na przystankach autobu-
sowych, potrzebie dodatkowego oœwiet-
lenia. Pan radny Bronis³aw Nowak pyta³ o przebudowê drogi przez  Sasino. Pan Wójt odpowiedzia³, ¿e w Sasinie problemem
s¹ nieuregulowane sprawy spadkowe  terenów le¿¹cych w s¹siedztwie drogi. Po ponad godzinnych obradach Przewodnicz¹cy RG
zamkn¹³ III sesjê Rady Gminy zaproszeniem do udzia³u w jase³kach przygotowanych przez uczniów miejscowej szko³y i w spot-
kaniu op³atkowym.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mocno
zagrała w Zwartowie

P 
o raz ósmy WOŒP gra³a na

  terenie naszej gminy, g³ównie
  w Zwartowie. Formu³a grania

jest mo¿e trochê inna, ni¿ w innych miej-
scowoœciach, ale za to te¿ skuteczniejsza.
Ta innoœæ polega g³ównie na tym, ¿e
gramy przez dwa dni. Wszystko zaczyna
siê ju¿ w sobotê o godz. 14:00 wielkim
graniem w bryd¿a sportowego.

Wœród uczestników wielkoorkiestro-
wego turnieju najlepsi byli:

1 miejsce - REGINA ZIÊBICKA -
JAN MACIEJEWSKI

2 miejsce - RYSZARD K£OPO-
TOWSKI - JAN LEWIÑSKI

3 miejsce - BEATA KRYSTKIE-
WICZ  - WITOLD MICHALSKI

4 miejsce - MAJA ADAMCZYK -
TADEUSZ PLEŒNIAR

5 miejsce - TADEUSZ RULSKI -
JERZY CZERWIONKA

6 miejsce - ZBIGNIEW ROGALA
- HENRYK BENCAL

Trzy pierwsze pary wyró¿niono nag-
rodami rzeczowymi i dyplomami.

Nastêpnym punktem programu
WOŒP w Zwartowie by³ Bal Wielko-
orkiestrowy, na którym nie zabrak³o
oczywiœcie oprawy muzycznej w wyko-
naniu zespo³ów: Czarne Kapelusze

oraz DAL - BLUES.
O pó³nocy Wójt Gminy Choczewo

Pan Jacek Micha³owski rozpocz¹³ Wiel-
koorkiestrow¹ Aukcjê. Licytowano m.in.
gad¿ety WOŒP (koszulka, kubek, ka-
lendarze, okolicznoœciowe znaczki pocz-
towe), które cieszy³y siê ogromnym zain-
teresowaniem oraz cenne dzie³a sztuki
min: Pani Beaty Stodolnej, Pana Alek-
sandra Skotarczaka,  Pana Grzegorza Ter-
leckiego oraz Pañstwa Urbowskich.

Aukcja zosta³a przeprowadzona
w zawodowy sposób, z humorem i dziêki
niej uda³o nam sie zebraæ 3 435,00 z³otych.

ci¹g dalszy na stronie 3
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Wkrótce  po aukcji rozstrzygniêto
loteriê fantow¹, której najwartoœciowszymi
fantami by³y: rower, odtwarzacz DVD oraz
pobyt dla dwóch osób w Oœrodku Dos-
konalenia Kadr SW "Relaks" w Zwartowie.

Kolejny dzieñ zbiórki na rzecz
Fundacji Wielkiej Orkiesrtry Œwi¹tecznej
Pomocy rozpoczê³a loteria fantowa prze-
prowadzona przez nauczycieli Szko³y Pod-
stawowej w Zwartowie. W tym samym
czasie nauczyciele i  uczniowie Szko³y
Podstawowej z Choczewa z czerwonymi
serduszkami i puszkami rozpoczêli
zbieranie pieniêdzy  na terenie gminy. Przez
ca³y dzieñ w oœrodku trwa³ koncert
zespo³ów: Impuls, Dwie Barwy i Romans.
Imprezê uœwietni³y wystêpy taneczne
dziewcz¹t pod kierunkiem Pani Natalii
Ja¿d¿ewskiej. Kolejn¹ atrakcj¹ by³a jazda
konna oraz dzia³alnoœæ punktu gastrono-
micznego dla uczestników WOŒP.

Niezapomnian¹ pami¹tkê z Wielkiej
Orkiestry w Zwartowie stanowi³o zdjêcie
wykonane przez szko³ê fotografii
"Hejber&Maryks" z Sopotu.

O godz. 20:00 organizatorzy WOŒP
w Zwartowie rozpoczêli liczenie zebra-
nych pieniêdzy.  Po kilkukrotnym podli-
czeniu pieniêdzy okaza³o siê, ¿e przez dwa
dni zebrano kwotê  16.972.20 z³otych.

Na zakoñczenie XV fina³u odby³a siê
dyskoteka z pokazem sztucznych ogni
"Œwiate³ko do nieba". Dodatkow¹ atrakcj¹
kulinarn¹ by³ tort przygotowany przez
Pani¹ Ma³gorzatê Mrulewicz.

PODZIÊKOWANIA
Sztab organizacyjny WOŒP w Zwartowie sk³ada serdeczne podziêkowania tym wszystkim, którzy przyczynili siê do uzyskania

tak znacz¹cego efektu dwudniowej pracy.
Szczególne podziêkowania sk³adamy wszystkim wolontariuszom oraz osobom fizycznym i firmom, które darowa³y ró¿ne

przedmioty i towary z przeznaczeniem ich na aukcjê b¹dŸ loteriê fantow¹ oraz konsumpcjê dla uczestników turnieju bryd¿owego
i balu wielkoorkiestrowego.

Powróćmy jeszcze do Świąt
CHOCZEWSKI  STÓ£

BO¯ONARODZENIOWY

K o³o Gospodyñ Wiejskich w Sasinie uczestni-
czy³o w prezentacji "Sto³u Bo¿onarodzenio-
niowego" w  PODR Oddzia³ Stare Pole w dniu

19.12.2006 r.
W prezentacji uczestniczy³o ok. 25 grup, w tym z po-

wiatu wejherowskiego KGW z Luzina, Strzepcza i Sasina.
W grupie choczewskiej uczestniczy³y panie:
- Genowefa Kramek, która przygotowa³a barszcz grzy-

bowy, ciasteczka amoniaczki, œledzie z beczki w zalewie
s³odko-kwaœnej, sa³atkê œledziow¹, pyszne dro¿d¿owe ra-
cuszki oraz wydzierga³a piêkne anio³ki z kordonka i stroiki
œwi¹teczne.

ci¹g dalszy na stronie 4
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- Miros³awa Gawryszewska-Gór-
czyñska przygotowa³a rybê w ogórkach
w galarecie, która budzi³a du¿e zaintere-
sowanie, paszteciki dro¿d¿owe, kompot
z suszonych i œwie¿ych owoców, ciasto.

- Krystyna Stefañska - œledzie po
sasiñsku, sa³atka œledziowa, kutia wigi-
lijna, ciasto œwi¹teczne, piêkne koron-
kowe anio³ki.

Piêkna dekoracja sto³u Bo¿onarodze-
niowego by³a dzie³em wszystkich
uczestniczek. Tylko na naszym stole nie
zabrak³o wigilijnego op³atka. Nie zapom-
nieliœmy te¿ materia³ów reklamowych
Gminy Choczewo.

Atmosfera tego piêknego spotkania
by³a szczególnie uroczysta, uczestniczy³o
w nim wiele znakomitych goœci. Wszyst-
kie zespo³y otrzyma³y nagrody indywi-
dualne i zespo³owe.

W trakcie spotkania œpiewaliœmy
kolêdy razem z zespo³em muzycznym.

W ci¹gu roku w Starym Polu orga-
nizowane s¹ 2 - 3 prezentacje sto³ów, które
przede wszystkim kultywuj¹ nasze kuli-
narne dziedzictwo, potrawy tradycyjne
i regionalne oraz zwyczaje œwi¹teczne.

Prezentacje kulinarne s¹ doskona³¹
promocj¹ ziemi choczewskiej. W tym
miejscu dziêkujê ca³emu zespo³owi z nie-
zawodn¹ Przewodnicz¹c¹ KGW Sasino
Gieni¹ Kramek za perfekcyjnie przygoto-
wan¹ prezentacjê sto³u Bo¿onarodzenio-
wego, smakowite potrawy i promocjê
Gminy Choczewo.

Doradca PODR Gdañsk
mgr in¿. Genowefa B³ahuszewska

dokoñczenie z poprzedniej strony

SPOTKANIE
OP£ATKOWE  ZERiI

J
ak co roku niezawodni cz³on-
kowie choczewskiego zwi¹zku
Ludzi Z³otego Wieku zorga-

nizowali pod przewodnictwem nieza-
wodnej Ireny Lorek oraz cz³onków Za-
rz¹du wspania³e spotkanie op³atkowe.

Nie zabrak³o zaproszonych goœci:
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Hen-
ryka Domarosa, Z-cy Wójta Gminy Ka-
zimierza Kowalewskiego, Radnego Rady
Powiatu Wac³awa Seweryna, Dyrektora
Zak³adu Komunalnego Jerzego Meyera
z ¿on¹ Izabel¹ oraz Ksiêdza Wikariusza
Januarego Cybulskiego.

Po krótkiej modlitwie wszyscy po-
dzielili siê op³atkiem ¿ycz¹c sobie naw-
zajem zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci,
rodzinnego ciep³a i spe³nienia marzeñ.

Spotkanie odby³o siê 14 grudnia
w piêknie odremontowanej restauracji

"Pod Kasztanem" w³asnoœci PP. Milewiczów. Smaczne i zdrowe potrawy znika³y ze
sto³ów s³awi¹c polskie tradycje wigilijne nie znane w innych zak¹tkach œwiata: ryby,
pierogi, barszcz z uszkami, tradycyjne sa³atki, niezawodne jajo w majonezie. Smaczne
krokiety z kapust¹ i grzybami i inne potrawy pozwoli³y wróciæ wspomnieniami do
innych wigilii tych w czasie wojny i w czasach powojennych.

Pamiêtajmy o tym, ¿e smaki naszego dzieciñstwa w rodzinnych domach to war-
toœci ponadczasowe, które musimy przekazywaæ naszym dzieciom i wnukom. One
stanowiæ bêd¹ o wartoœciach kulturowych naszego spo³eczeñstwa..

Czas wigilii to czas mi³oœci i pojednania. B¹dŸmy szczêœliwi i zdrowi w nowym
2007 roku.

   Doradca PODR Gdañsk - mgr in¿. Genowefa B³ahuszewska

LAUREACI   KONKURSU
BO¯ONARODZENIOWEGO  2006

W
Gminnej Bibliotece Publicznej im Stefana ¯eromskiego w Choczewie
odby³ siê Konkurs Bo¿onarodzeniowy na najpiêkniejsze szopki, anio³y,
stroiki i kartki œwi¹teczne.  W dniu 28.12.2006 r. komisja konkursowa

w sk³adzie: Pani Eugenia Grudziñska, Krystyna Karpiñska, Beata Madej, Beata Sto-
dolna i Beata ¯uk wy³oni³a zwyciêzców. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach.

Kategoria anio³y:
Szko³a Podstawowa:

1 miejsce - Ola Zakrzewska
Gimnazjum:

1 miejsce - Ania Blok
2 miejsce - Paulina Okrój
3 miejsce - Agata Tomkowicz
Kategoria szopki:

Przedszkole:
1 miejsce - grupa starszaków

Szko³a Podstawowa:
1 miejsce - Monika Glapa
                kl. V SP Zwartowo
2  miejsce - Sylwia Rytlewska
                kl. V SP Zwartowo
                -  Piotr Karcz
                kl. V SP Zwartowo

Gimnazjum:
1 miejsce  - Micha³ Karcz kl. II

  - Patryk  Rakuœ kl.II
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 Kategoria stroiki:
Szko³a Podstawowa:

1 miejsce - Dominika Zacharuk
 kl. III SP Zwartowo

2 miejsce - Julia Blok
kl. III SP Choczewo

3 miejsce - Karolina Stankowska
kl. III SP Ciekocino

wyró¿nienie - Remigiusz Misztal
kl. V SP Ciekocino

 Kategoria kartka œwi¹teczna:
Przedszkole:

1 miejsce - Sara Grabiñska
1 miejsce - Wacek Lipiec

Szko³a Podstawowa kl. I - III:
1 miejsce - Ola £asiñska

kl. III SP Choczewo
2 miejsce - Elwira Benke

kl. II SP Choczewo
3 miejsce - Ola Dymowicz

kl. III SP Ciekocino
wyró¿nienie: - Malwina Wypych

kl. III SP Ciekocino
- Kornelia Stankowska
kl. III SP Ciekocino

Szko³a Podstawowa kl. IV - VI:
1 miejsce - Agata Bianga

kl. V SP Choczewo
2 miejsce - Ola Stodolna

kl. V SP Choczewo
3 miejsce - Paulina Kêdra

kl. V SP Ciekocino
Gimnazjum:

1 miejsce - Adam Do³otko kl. III
2 miejsce - Patrycja Tutkowska kl. III
3 miejsce - Agata Kanigowska kl. I
3 miejsce - Natalia Stró¿yñska kl. III

dokoñczenie z poprzedniej strony

NAJPIÊKNIEJSZA   HISTORIA  BO¯ONARODZENIOWA

N
ajpiêkniejsza - bo opowiadaj¹ca o tym, co w czasie Bo¿ego Narodzenia
najwa¿niejsze i opowiedziana przez dzieci. Dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Zwartowie, które przez blisko dwa miesi¹ce pod kierunkiem pani El¿biety

Gawron stara³y siê przygotowaæ jak najpiêkniejsze Jase³ka.

Od ostatnich paru lat ponawia siê pytanie, czy Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
to tylko prezenty, wzmo¿ony ruch na ulicach i wiêcej wydanych pieniêdzy? I choæ
to, co siê dzieje wokó³ chwilami potwierdza t¹ niezbyt przyjemn¹ tezê, to s¹ momenty,
które pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e dzieci¹tko Jezus mo¿e narodziæ siê  i tego roku, a my
sami nie do koñca zapomnieliœmy co powinno tworzyæ œwi¹teczn¹ atmosferê. Takim
w³aœnie wyj¹tkowym momentem by³y Jase³ka, które mo¿na by³o zobaczyæ 22.XII
i 07.I w Zwartowie. Ogrom pracy i zaanga¿owania tych ma³ych aktorów to wspania³y
dowód na to, ¿e istnieje jednak magia Œwi¹t, która sk³ania do pokazania wszystkiego
wokó³ z mo¿liwie najpiêkniejszej i najlepszej strony!

Karolina Kiedrowska

"PRZY  WIGILIJNYM
STOLE"

N
ajwiêkszym Ÿród³em ra-
doœci  dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym jest

wspólna zabawa. Stanowi ona doskona³¹
okazjê do wykazania siê w³asn¹ inwencj¹,
pomys³owoœci¹, wyrabia umiejêtnoœci
organizacyjne, poczucie estetyki a w koñ-
cu pozwala prze¿ywaæ szereg pozytyw-
nych emocji. Wspólne imprezy to doœ-
wiadczenie niezwykle wa¿ne dla kszta³-
towania obrazu "samego siebie", budo-
wania poczucia w³asnej wartoœci, a ra-
doœæ, przyjemnoœæ, zadowolenie to emo-
cje sprzyjaj¹ce rozwojowi umys³owemu
i spo³ecznemu dziecka.

Dnia 21 i 22 grudnia 2006r. w Zes-
pole Szkó³ w Choczewie uczniowie klasy
IIIa wyst¹pili w przedstawieniu pt. "Przy
wigilijnym stole". Inscenizacja mia³a na
celu przybli¿enie zwyczajów zwi¹zanych
z tradycyjn¹ Wigili¹ Bo¿ego Narodzenia. Wszystkie dzieci okaza³y siê wspania³ymi aktorami, z ³atwoœci¹ wczu³y siê w grane
przez siebie postacie, byli otwarci i twórczy. Za swoj¹ pracê zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Izabela Dziobak
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dokoñczenie na nastêpnej stronie

DZIEÑ  SENIORA  2007

J 
 u¿ na sta³e do kalendarza imprez

   w Gminie Choczewo wpisana
   zosta³a uroczystoœæ pn. Dzieñ

Seniora. Rokrocznie odbywa siê w sty-
czniu - w terminie, gdy przypada Œwiêto
Babci i Dziadka. W tym roku w uro-
czystoœci udzia³ wziê³o prawie 300 osób,
a goœæmi honorowymi by³y pary ma³-
¿eñskie, które w ci¹gu ostatnich 12-tu
miesiêcy obchodzi³y 50-lecie po¿ycia
ma³¿eñskiego. Tak d³ugim sta¿em ma³-
¿eñskim mog¹ poszczyciæ siê pañstwo:
Anna i Józef Hirth z Choczewa, Leokadia
i Zygmunt Kolka z £êtowa, Marianna
i Franciszek Kowalik z £êtowa, Teresa
i Mieczys³aw Laskowscy z Sasina, Ag-
nieszka i Stanis³aw Lulek z Choczewa,
Eugenia i Stanis³aw Mroczek ze S³aj-
kowa, Stanis³awa  i Zygmunt Walczak
z Choczewa, Magdalena i Stefan Wejer
z Lublewa, Teresa i Józef Wiœniewscy
z Lubiatowa, Irena i Marceli Lorek z Cho-
czewa oraz pani Marianna Strycharczyk
z Sasina. Szacowni jubilaci odznaczeni
zostali medalami nadanymi przez Pre-
zydenta RP, otrzymali dyplomy, upominki
i pami¹tkowe medale gminne, a ich
wrêczenia dokonali przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych naszej gminy: Wójt
Gminy pan Jacek Micha³owski, Zastêpca
Wójta Gminy pan Kazimierz Kowa-
lewski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
pan Henryk Domaros i Radny Rady
Powiatu Wejherowskiego pan Wac³aw
Seweryn.  Zaproszenie na tê uroczystoœæ
przyjêli równie¿: Sekretarz Powiatu
Wejherowskiego pan Marek Panek, Woj-
skowy Komendant Uzupe³nieñ w Wejhe-
rowie pan pp³k. dypl. Zbigniew Olszówka
z ma³¿onk¹, Prezes Spó³ki WINDCOM

w Osiekach pan Leszek Szymañski z ma³-
¿onk¹, Przewodnicz¹cy Powiatowego
PZERiI w Wejherowie pan Wac³aw Pot-
rykus z ma³¿onk¹ oraz Proboszcz Parafii
Choczewo  ksi¹dz Antoni Duszyk i ksi¹dz
wikary January Cybulski. Nie zawiedli
tak¿e przedstawiciele mediów: Twoja
Telewizja Morska Wejherowo i Dziennik
Ba³tycki Oddzia³ Wejherowo.  Z powodu
wa¿nych obowi¹zków parlamentarnych
nie móg³ natomiast przybyæ pan Kazi-
mierz Plocke - pose³ na Sejm RP. Nie
zapomnia³ jednak o naszych jubilatach
przekazuj¹c za poœrednictwem Wójta
Gminy Choczewo serdeczne gratulacje
oraz ¿yczenia zdrowia, szczêœcia i pomyœ-
lnoœci. Pani Irena Lorek w imieniu goœci
podziêkowa³a w³adzom gminy zarówno
za zorganizowanie tej uroczystoœci, jak
równie¿  a wspieranie dzia³alnoœci lokal-
nego ko³a zrzeszaj¹cego emerytów i ren-
cistów. Ksiêdzu Antoniemu Duszykowi
podziêkowa³a za wspania³¹ niedzieln¹
mszê, odprawion¹ w intencji 50-letniej

rocznicy zawarcia zwi¹zku ma³¿eñs-
kiego.

Czêœæ artystyczn¹ wype³ni³y ciekawe
i dowcipne wystêpy przegotowane przez
dzieci i m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Cho-
czewie pod czu³ym okiem pañ: Beaty
Stodolnej, Anny Natoniewskiej-Styn,
Henryki Soboñ, Aliny Rynko, Gra¿yny
D¹browskiej i Natalii Kowalewskiej-
Ja¿d¿ewskiej. Czeœæ oficjaln¹ zakoñczy³
wystêp pañ z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Sasinie pod przewodnictwem nieoce-
nionej pani Genowefy Kramek. Wspólne
biesiadowanie przy muzyce zespo³u
CONTRA w sk³adzie: pan Dariusz Piór-
kowski i pan Jan Karpina - trwa³o do wie-
czora. Nie zabrak³o przepysznego torta,
przygotowanego przez pani¹ Ma³gorzatê
Mrulewicz a dzielonego wprawn¹ rêk¹
przez szefa szkolnej kuchni pana Krzy-
sztofa Lewañczyka. Nowoœci¹ by³o od-
œpiewanie dla jubilatów i wszystkich se-
niorów "Stu lat" przez pracowników

Dzień Seniora
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urzêdu gminy oraz gminnych jednostek
organizacyjnych. Temu amatorskiemu
"chórowi" dyrygowa³ osobiœcie Wójt
Jacek Micha³owski. Choæ by³ to bal dla
seniorów, to obserwuj¹c panie i panów
bawi¹cych siê w sali Zespo³u Szkó³
w Choczewie, trudno by³o oprzeæ siê
wra¿eniu,  ¿e witalnoœci, radoœci i poczucia
humoru mog³oby im pozazdroœciæ wielu
przedstawicieli m³odszego pokolenia.

Choæ tegoroczne Œwiêto Babci
i Dziadka ju¿ za nami, to ¿yczenia zdrowia
i pomyœlnoœci oraz wielu chwil wype³-
nionych mi³oœci¹ i radoœci¹ nie trac¹ na
aktualnoœci i za poœrednictwem "Wieœci
Choczewskich"  Wójt Gminy Choczewo
Jacek Micha³owski kieruje je zarówno
do osób, które skorzysta³y z zaproszenia
na Dzieñ Seniora, ale przede wszystkim
do tych mieszkañców, którzy z ró¿nych
przyczyn nie mogli uczestniczyæ we
wspólnej zabawie.  Zapraszamy za rok.

"SAMI  SWOI  W  CHOCZEWIE"

U
czniowie gimnazjum przygotowali krótki spektakl  przedstawiaj¹cy walory
gminy oraz dorobek naszego samorz¹du. Inspiracj¹ do napisania
scenariusza by³ film "Sami swoi".

W role Kargula i Pawlaka wcielili siê uczniowie kl. III: Pawe³ Kanigowski i Prze-
mys³aw Róg. Ponadto w przedstawieniu udzia³ wziêli: Marianna Derylak (serialowa
Ania), Hanna Griszczuk (Mania), Mariusz Liszniañski (wójt) oraz Agata Tomkowicz,
Patrycja Pieper (reporterki), Maciej Turczyn (kamerzysta).

Chocia¿ przedstawienie mia³o bardzo humorystyczny charakter, aktorzy w sposób
realny pokazali wizerunek gminy, która jest nasz¹ dum¹: zabytki, Promenada w Ko-
palinie, przebudowa oœrodka zdrowia, szybki rozwój telekomunikacji oraz agro-
turystyki. Spektakl zaprezentowano na szkolnym konkursie wiedzy o samorz¹dzie
terytorialnym oraz w Dniu Seniora w Choczewie.

Alina Rynko, Henryka Soboñ, Gra¿yna Dabrowska

WYSTÊP
KÓ£KA  TEATRALNEGO

W
roku szkolnym 2006/2007
w Zespole Szkó³ w Cho-
czewie dzia³a kó³ko teat-

ralne. W zajêciach uczestnicz¹ uczniowie
szko³y podstawowej z klas IVb i Va.
Pracuj¹ pod kierunkiem nauczycielki
p. Anny Natoniewskiej-Styn.

We wrzeœniu pracê rozpoczêto od
zajêæ integracyjnych, podczas których
uczniowie mieli otworzyæ siê i wzajemnie
zaakceptowaæ. Metody dramowe pobu-
dzi³y dzieci i rozwinê³y ich naturaln¹
sk³onnoœæ do wejœcia w rolê, wykszta³ci³y
otwart¹ i aktywn¹ postawê.

Kolejnym dzia³aniem m³odych ak-
torów by³ wybór ze zbiorów mitów wzru-
szaj¹cej opowieœci o Demeter i Korze.
Zaczê³y siê prace nad przygotowaniem
do wystawienia na scenie przedstawienia
- zapoznanie i korekty scenariusza, wybór
ról, æwiczenia recytacyjne, dykcyjne,  po-
ruszanie siê na scenie, umiejêtnoœæ wyra-
¿ania uczuæ (mimik¹, gestem). Podczas
prób rodzi³y siê pomys³y na kostiumy,
rekwizyty oraz dobór muzyki do posz-
czególnych scen.

Zaprojektowane stroje i scenografiê
pomogli wykonaæ uczniowie pracuj¹cy
na zajêciach kó³ka plastycznego pod
kierunkiem p. Beaty Stodolnej.

Uwieñczeniem pracy by³ wystêp
podczas uroczystoœci DNIA SENIORA
w dniu 20.01.2007r. Dzieci by³y pode-
kscytowane i usatysfakcjonowane, ¿e
mog³y zaprezentowaæ efekty swojej pracy
tak licznie przyby³ym goœciom.

dokoñczenie z poprzedniej strony
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DZIEÑ BABCI
I DZIADKA

W ZERÓWKACH W ZS
W CHOCZEWIE

D
nia 19 stycznia szeœciolatki
z wychowawczyniami,
p. H. £ata i p. K. Dettlaff,

przygotowa³y uroczystoœæ z okazji Dnia
Babci i Dziadka.  Prócz wierszyków,
piosenek, laurek, w³asnorêcznie przygo-
towanych upominków, dzieci wyst¹pi³y
w przedstawieniach pt. "Choinka w lesie"
wg E. S. Zarembiny i "Jaœ i Ma³gosia"
wg bajki braci Grimm.

Wystêpy najm³odszych zosta³y nag-
rodzone gromkimi brawami przez przy-
by³ych goœci, których frekwencja by³a
bardzo du¿a.

Po czêœci artystycznej babcie i dziad-
kowie zaproszeni zostali na s³odki po-
czêstunek przygotowany przez dzieci
i ich rodziców

Informacje
PUNKT  RATOWNICTWA

MEDYCZNEGO

O
d 15 stycznia b.r. w Chocze-
wie funkcjonuje Punkt Ra-
townictwa Medycznego,

dzia³aj¹cy w ramach Szpitalnego Od-
dzia³u Ratunkowego w Wejherowie.
Dziêki uprzejmoœci pani Nadleœniczy
Ewy Rogaczewskiej uda³o siê wynaj¹æ
przez gminê pomieszczenia w obiektach
Nadleœnictwa Choczewo dla celów
stacjonowania karetki. Pojazd zakupiony
przez firmê WINDCOM Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Osiekach Lêborskich jest
specjalistyczn¹ karetk¹ wypadkow¹ a jej
obs³ugê stanowi¹: lekarz, ratownik me-
dyczny oraz kierowca ratownik me-
dyczny. Po przeprowadzeniu remontu zle-
conego przez Gminê Choczewo stwo-
rzono dobre warunki pracy dla zespo³u
ratowniczego. Dziêki dzia³aniom pod-
jêtym przez Wójta Gminy w zakresie ut-
worzenia punktu ratownictwa medycz-

INFORMACJA   UG

U
rz¹d Gminy Choczewo
zawiadamia, ¿e istnieje
mo¿liwoœæ przekszta³cenia

prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przekszta³ceniu
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci nieruchomoœci (jednolity tekst
Dz.U.2005.175.1459):

nego na terenie naszej gminy, skróci siê znacznie czas dojazdu do pacjenta  i udzielenia
pierwszej, fachowej pomocy.  A przecie¿ o ¿yciu b¹dŸ zdrowiu decyduj¹ niejedno-
krotnie minuty, czy sekundy. Punkt Ratownictwa Medycznego w Choczewie swym
zasiêgiem obejmuje zarówno teren gminy Choczewo, jak i gmin s¹siednich.

Karetkê pogotowia wzywamy pod nastêpuj¹cymi numerami telefonów:
- pogotowie ratunkowe - 58 572 24 24, 58 677 61 02, 58 677 61 03 lub 999

i 112 /centrum ratownictwa/.

1. Przekszta³cenie przys³uguje, pod
warunkiem z³o¿enia wniosku w  ter-
minie do dnia 31 grudnia 2012 r:
- osobom fizycznym, które w dniu

wejœcia w ¿ycie ustawy (tj. dnia
13.10.2005 r.) s¹ u¿ytkownikami
wieczystymi nieruchomoœci zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe,
zabudowanych gara¿ami, przezna-
czonych pod tego rodzaju zabu-
dowê w miejscowym planie zagos-

podarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy lub nierucho-
moœci rolnych, a tak¿e ich nastêpcom
prawnym;

- osobom fizycznym i prawnym bêd¹cym
w³aœcicielami lokali, których udzia³ w nie-
ruchomoœci wspólnej obejmuje prawo u¿yt-
kowania wieczystego i ich nastêpcom
prawnym;

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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KOMUNIKAT PUP

P
owiatowy Urz¹d Pracy w Wej-
herowie  i n f o r m u j e
mieszkañców Gminy Choczewo:

- w miesi¹cu lutym 2007 roku osoby
bezrobotne z prawem do zasi³ku  z terenu
Gminy Choczewo, swoj¹ gotowoœæ do
podjêcia zatrudnienia potwierdzaj¹ osobi-
œcie w PUP w Wejherowie dnia 26 lutego
2007 roku,

- w miesi¹cu lutym 2007 roku osoby
bezrobotne bez prawa do zasi³ku z terenu
Gminy Choczewo, swoj¹ gotowoœæ do
podjêcia zatrudnienia potwierdzaj¹ osobi-
œcie w PUP w Wejherowie w ni¿ej okreœ-
lonych terminach, z uwzglêdnieniem alfa-
betycznego podzia³u nazwisk j/n:

19 lutego 2007 roku    -   A - K
20 lutego 2007 roku    -   L - Z

- spó³dzielniom mieszkaniowym bêd¹-
cym w³aœcicielami budynków miesz-
kalnych lub gara¿y i ich nastêpcom
prawnym.

2. Miejsce z³o¿enia dokumentów:
Urz¹d Gminy Choczewo, ul. Pierwszych
Osadników 17; Formularz wniosku mo¿-
na otrzymaæ w Urzêdzie Gminy Cho-
czewo,  pok. nr 11;

3. W momencie sk³adania wniosku
nale¿y uiœciæ  op³atê  skarbow¹, zgod-
nie z ustaw¹ o op³acie skarbowej z dnia
16.11.2006 r (Dz.U. 06.225.1635)

4. W przypadku wspó³u¿ytkowania
wieczystego wniosek o przekszta³cenie
w prawo w³asnoœci powinni z³o¿yæ
wszyscy wspó³u¿ytkownicy wieczyœci
danej nieruchomoœci.

5. Jeœli zachodz¹ ustawowe prze-
s³anki, wniosek za³atwiany jest poprzez
wydanie decyzji administracyjnej w  spra-
wie przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci  nieru-
chomoœci, w przypadku braku prze-
s³anek ustawowych wniosek jest za-
³atwiany poprzez wydanie decyzji admi-
nistracyjnej o odmowie b¹dŸ umorzeniu
postêpowania w sprawie.

 WYPŁATA 

W BANKU 

BANK 

Osoby korzystające 

Z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

12 

 

Wejherowo 

Gmina Łęczyce A-Z 12 Łęczyce 

Wieś Strzebielino  

i Paraszyno 

 

12 

 

Strzebielino 

Gmina 
Choczewo A-Z 

12 Choczewo 

Gmina Gniewino A-Z 12 Gniewino 

Gmina Luzino A-Z 13 Wejherowo 

Gmina Linia A-Z 14 Wejherowo 

Gmina Szemud A-Z 14 Wejherowo 

Miasto Rumia A-K 12 Reda 

Miasto Rumia L-Z 13 Reda 

Gmina Wejherowo A-Z 15 Wejherowo 

Miasto Reda A-Z 14 Reda 

Miasto Wejherowo A-Ł 16 Wejherowo 

Miasto Wejherowo M-Z 19 Wejherowo 

 

TERMINY WYP£AT
ZASI£KÓW W MIESI¥CU

LUTYM 2007 ROKU

AZBEST
PODSTAWOWE PRZEPISY

I OBOWI¥ZKI
U¯YTKOWNIKÓW

Ocena stanu i mo¿liwoœci bez-
piecznego u¿ytkowania wyrobów za-
wieraj¹cych azbest

Ustawa P.o.œ. uznaje azbest za

substancjê stwarzaj¹c¹ szczególne zag-

ro¿enie   dla œrodowiska, czego konsekwencj¹

s¹ wymogi dotycz¹ce postêpowania

z wyrobami zawieraj¹cymi azbest. Przede

wszystkim substancje takie powinny byæ

wykorzystywane, przemieszczane i suk-

cesywnie eliminowane przy zachowaniu

szczególnego nadzoru oraz odpowiednich

œrodków ostro¿noœci.

Jednym z najistotniejszych punktów

formularza s³u¿¹cego do sk³adania informacji

na temat rodzaju, iloœci i miejsc wystê-

powania azbestu jest informacja o przy-

datnoœci danego wyrobu  do dalszej eksplo-

atacji. Z przepisów wynika, ¿e wyroby tzw.

miêkkie powinny byæ usuniête niezw³ocznie.

W przypadku wyrobów twardych dalsza

bezpieczna eksploatacja jest mo¿liwa pod

warunkiem uniemo¿liwienia emisji azbestu

do atmosfery. Wynika z tego, i¿ przepisy

wcale nie nakazuj¹ natychmiastowego

i bezwarunkowego usuniêcia azbestu.

Decyduje o tym g³ównie stan techniczny, ale

tak¿e inne wymagania (np. okres up³ywu

gwarancji producenta). Bior¹c pod uwagê

wzglêdy organizacyjne i techniczne (trwa³oœæ

p³yt azbestowo-cementowych wynosi ok. 25

- 35 lat przy prawid³owej eksploatacji), termin

zakoñczenia usuwania azbestu okreœlono

na rok 2032. Pospieszne dzia³ania nie s¹

wiêc potrzebne.

Przydatnoœæ do dalszej eksploatacji

podaje siê na podstawie przegl¹du i oceny

dokonanej zgodnie z rozporz¹dzeniem1,

wydanym na podstawie delegacji zawartej w

ustawie o zakazie stosowania wyrobów

zawieraj¹cych azbest. Dokonywanie prze-

gl¹dów jest jednym z najwa¿niejszych

obowi¹zków wynikaj¹cych z powy¿szych

przepisów. Kontrolê zobowi¹zany jest

przeprowadzaæ w³aœciciel, u¿ytkownik

wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoœci,

a tak¿e obiektu, urz¹dzenia budowlanego,

instalacji przemys³owej lub innego miejsca

zawieraj¹cego azbest (§4 pkt l). Z prze-

prowadzonej kontroli sporz¹dza siê ocenê

stanu i mo¿liwoœci bezpiecznego u¿yt-

kowania wyrobów zawieraj¹cych azbest.

Jeden jej egzemplarz wraz z dokumentacj¹

miejsca zawieraj¹cego azbest przechowuje

wskazany wy¿ej zainteresowany, a drugi -

przekazuje siê w³aœciwemu organowi

nadzoru budowlanego w terminie 30 dni

od daty sporz¹dzenia oceny. Zgodnie z ak-

tualnymi przepisami termin wykonania

pierwszej oceny up³yn¹³ 6 listopada 2004 r.

Kolejne oceny nale¿y wykonywaæ zgodnie

z wynikiem oceny poprzedniej.

Wype³nienie ankiety

Ocena stanu i mo¿liwoœci bezpiecznego

u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest

polega na okreœleniu, za pomoc¹ odpo-

wiedniej skali punktowej, czy poszczególne

wyroby i ich elementy mog¹ stanowiæ Ÿród³o

szkodliwej dla zdrowia emisji w³ókien

azbestowych. W zale¿noœci  od uzyskanej

iloœci punktów ustala siê jeden z trzech stopni

pilnoœci. Przygotowanie tej oceny jest proste

i nie wymaga szczególnej specjalistycznej

wiedzy. Mo¿liwe jest sporz¹dzanie jej przez

podmioty legitymuj¹ce siê specjalnymi

uprawnieniami, ale przepisy tego nie wy-

magaj¹. Ocenê mog¹ w zasadzie wykonaæ

wszystkie zainteresowane osoby. Jedynie

w przypadkach spornych konieczna mo¿e

byæ interwencja specjalisty, jakkolwiek

przepisy nie wskazuj¹ wprost, kto mo¿e byæ

uznany za specjalistê i jakie powinien spe³niaæ

wymagania.

Aby przeprowadziæ ocenê, zaznacza siê

odpowiedni¹ rubrykê w ankiecie, której wzór

podany jest w za³¹czniku l do rozporz¹dzenia1.

Pomimo prostoty ankiety mo¿e to jednak

budziæ szereg w¹tpliwoœci, które w istotny

sposób bêd¹ rzutowa³y na wynik koñcowy.

Nale¿y tak¿e mieæ œwiadomoœæ, ¿e system

punktowy ma charakter uznaniowy i su-

biektywny, a zawarte w ankiecie wyjaœnie-

nia nie rozwiewaj¹ wszystkich w¹tpliwoœci.

Ocenê przeprowadza siê w ramach

siedmiu grup, obejmuj¹cych: sposób

zastosowania azbestu, rodzaj azbestu,

strukturê powierzchni wyrobu z azbestem,

stan zewnêtrzny wyrobu z azbestem,

mo¿liwoœci uszkodzenia powierzchni

wyrobu z azbestem, sposób wykorzystania

pomieszczenia, a na koñcu usytuowanie

wyrobu.

Podstawow¹ zasad¹ jest zaznaczanie

jednej pozycji w grupie, a jeœli wyst¹pi wiêcej

ni¿ jedna, uwzglêdnia siê tê, która ma

najwy¿sz¹ punktacjê. Nale¿y tak¿e przyj¹æ,

¿e w ka¿dej grupie zagadnieñ zawsze musi

byæ zaznaczona przynajmniej jedna odpo-

wiedŸ, mimo ¿e czêœæ z nich (szczególnie

grupa VI i VII) w ¿aden sposób nie przystaje

do sytuacji najczêœciej wystêpuj¹cych

dokoñczenie z poprzedniej strony

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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w Polsce, a wiêc zewnêtrznych pokryæ

dachowych i elewacyjnych oraz wodo-

ci¹gów. Przepisy nie daj¹ jednak mo¿liwoœci

pominiêcia ¿adnej z grup odpowiedzi. Jest

to bardzo powa¿ny mankament tej ankiety,

sprawiaj¹cy, ¿e bardzo ³atwo uzyskaæ wynik
wskazuj¹cy na I stopieñ pilnoœci. Oceny takie
staj¹ siê Ÿród³em sensacyjnych i kata-
stroficznych informacji, mimo ¿e sytuacja

wcale nie wymaga radykalnych dzia³añ.

Ankieta ma pomóc w rzetelnej ocenie

sytuacji, a nie byæ Ÿród³em nieporozumieñ.

Ocena w sposób ewidentny nastawiona jest

na eliminowanie "miêkkich" wyrobów

azbestowych, a tak¿e azbestu znajduj¹cego

siê w pomieszczeniach, w których czêsto

przebywaj¹ ludzie. Przepisy zezwalaj¹

natomiast na dalsze u¿ytkowanie tych

wyrobów, które nie s¹ Ÿród³em emisji azbestu

do œrodowiska. Omówienie poszczególnych

elementów oceny mo¿e u³atwiæ jej prawi-

d³owe przeprowadzenie.

I. Sposób zastosowania azbestu

Ta grupa nie powinna budziæ specjalnych

w¹tpliwoœci. Najczêœciej podlegaj¹ce  ocenie

wyroby, a wiêc pokrycia dachowe i elewa-

cyjne, bêd¹ sklasyfikowane jako  pozosta³e

wyroby zawieraj¹ce azbest (10 punktów).

II. Rodzaj azbestu

Bior¹c pod uwagê rozpowszechnienie

poszczególnych rodzajów azbestu oraz

strukturê ich zastosowania, mo¿na z ogrom-

nym prawdopodobieñstwem przyj¹æ,  ¿e

w materia³ach stosowanych w budowni-

ctwie wystêpuje azbest chryzotylowy

(5 punktów). Jedynie w przypadku rur

wodoci¹gowych prawdopodobieñstwo

wystêpowania bardziej niebezpiecznego

azbestu amfibolowego (krokidolitu) jest

stosunkowo du¿e. Rozstrzygn¹æ o tym

mog¹ jedynie specjalistyczne badania, ale

pomocna mo¿e byæ tak¿e prosta ocena

wizualna. Azbest chryzotylowy jest sza-

robia³y, natomiast krokidolit jest ciemno-

niebieski.

III. Struktura powierzchni wyrobu

z azbestem

Ta grupa tak¿e nie powinna budziæ

w¹tpliwoœci. Punktacjê mo¿na poprawiæ

przez prawid³owe pomalowanie wyrobu

azbestowego, co pozwala na "urwanie"

od 10  do 30 punktów.

IV. Stan zewnêtrzny wyrobu z azbestem

Podobnie jak w poprzedniej grupie,

dokonanie naprawy umo¿liwia obni¿enie

punktacji. Istotn¹ wskazówk¹ s¹ wyjaœnienia

zamieszczone pod ankiet¹, interpretuj¹ce

pojêcie ma³ych i du¿ych uszkodzeñ. Otó¿

uszkodzenia du¿e  to ,,widoczne pêkniêcia

lub ubytki na powierzchni równej lub wiêkszej

ni¿ 3%powierzchni wyrobu", natomiast gdy

brak widocznych pêkniêæ, a ubytki zajmuj¹

mniej ni¿ 3% powierzchni wyrobu, to usz-

kodzenia s¹ okreœlane jako ma³e.

W przypadku pokryæ dachowych czy p³yt

elewacyjnych za du¿e uszkodzenia nale¿y

uznaæ te, które przy 1 m2 ocenianej po-

wierzchni zajmuj¹ w przybli¿eniu  po-

wierzchniê ok. 300 cm2, a wiêc powierz-

chniê odpowiadaj¹c¹ pojedynczej kartce

z zeszytu.

V. Mo¿liwoœæ uszkodzenia powierzchni

wyrobu z azbestem

W tym przypadku kryteria s¹ wystar-

czaj¹co jasne, a oceny ma³o zró¿nicowane.

Radykalne obni¿enie punktacji mo¿na

uzyskaæ poprzez szczelne przykrycie lub

zabudowanie wyrobu.

VI.  Sposób wykorzystania pomieszczenia

VII. Usytuowanie wyrobu

Grupy te w ¿aden sposób nie pasuj¹ do

zewnêtrznych pokryæ dachowych i ele-

wacyjnych oraz wodoci¹gów. Jednak wg

przepisów nie mo¿na pomin¹æ  odpowiedzi

w  ka¿dej grupie. Kieruj¹c siê mo¿liwoœci¹

bezpoœredniego kontaktu z py³em za-

wieraj¹cym azbest, mo¿na jedynie przyj¹æ

najni¿sz¹ punktacjê, a wiêc po 10 punktów.

Wydaje siê, ¿e te fragmenty oceny

powinny byæ pilnie zmienione, np. poprzez

mo¿liwoœæ ich pominiêcia w okreœlonych

przypadkach. Nie mo¿e byæ bowiem

sytuacji, w której wiêkszoœæ zagadnieñ

zwi¹zanych z azbestem jest szczegó³owo

regulowana, a przepisy s¹ bardzo restry-

kcyjne (przynajmniej formalnie), przy jedno-

czesnym pozostawieniu istotnych w¹t-

pliwoœci przy ocenie maj¹cej decyduj¹cy

wp³yw na sposób postêpowania z wyrobami

zawieraj¹cymi azbest, gdy¿ to suma

punktów otrzymana w wyniku oceny okreœla

kierunki dalszych dzia³añ.

Przy I stopniu pilnoœci (powy¿ej 65 pkt)

konieczne jest podjêcie dzia³añ, pole-

gaj¹cych na wymianie lub naprawie oce-

nianego wyrobu najszybciej, jak to jest

mo¿liwe. Warto zaznaczyæ, ¿e przepisy

wyraŸnie dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ naprawy

lub dokonania innych dzia³añ powoduj¹cych

zmianê punktacji. Po takich czynnoœciach

nale¿y dokonaæ ponownej oceny. W za-

sadzie mo¿na to robiæ tak d³ugo, a¿ uzys-

kany wynik bêdzie zadowalaj¹cy. Nale¿y

pamiêtaæ, ¿e ostateczny termin ca³kowitego

usuniêcia wyrobów zawieraj¹cych azbest

to 31 grudnia 2032 r. (§2 ust. l).

Przy sumie punktów w przedziale 35-60

(II stopieñ pilnoœci) mo¿liwe jest dalsze

u¿ytkowanie, ale nale¿y powtórzyæ ocenê

w ci¹gu roku. Oczywiœcie tak¿e w tym przy-

padku mo¿liwe, a nawet wskazane jest

dokonanie napraw ograniczaj¹cych mo¿-

liwoœæ emisji azbestu.

Podobnie przy punktacji do 35 (III stopieñ

pilnoœci) mo¿liwe jest dalsze u¿ytkowanie,

a ponowna ocena dokonywana jest w ci¹gu

piêciu lat. Przy obecnym kszta³cie ankiety

uzyskanie takiego wyniku dla pokryæ da-

chowych lub elewacyjnych, nawet gdy s¹

pomalowane i nieuszkodzone, jest prak-

tycznie niemo¿liwe.

Sankcje karne

Na zakoñczenie nale¿y wspomnieæ

o sankcjach karnych za niedope³nienie

przedstawionych wy¿ej obowi¹zków.

O sankcjach tych nie ma wprawdzie mowy

bezpoœrednio w omawianym rozporz¹-

dzeniu, ale s¹ one zawarte w innych

przepisach.

W przypadku braku oceny stanu i mo¿-

liwoœci bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów

zawieraj¹cych azbest inspektorzy nadzoru

budowlanego mog¹ ukaraæ mandatem

(do 1 tyœ. z³)  za niedope³nienie obowi¹zków.

Kara ta mo¿e byæ nak³adana wielokrotnie a¿

do skutku, tzn. do sporz¹dzenia oceny

i przes³ania jej w³aœciwemu organowi nad-

zoru budowlanego.

Podobnie jest w przypadku omawianej

wczeœniej okresowej informacji o wyrobach

zawieraj¹cych azbest i miejscach ich

wykorzystywania. Jej nieprzekazywanie

karane jest grzywn¹, co wynika z art. 346

ust. 1 Prawa ochrony œrodowiska3. Kara

grzywny grozi tak¿e za brak odpowiedniej

dokumentacji na temat rodzaju, iloœci

i miejscach wystêpowania azbestu (art. 346

ust. 2). Jednak w tym drugim przypadku zapis

dotyczy tylko przedsiêbiorców, gdy¿ na

podstawie  art. 162 ust. 4 osoby fizyczne

nie bêd¹ce przedsiêbiorcami nie musz¹

prowadziæ pe³nej dokumentacji i wystar-

czaj¹ce jest sporz¹dzanie i sk³adanie

okresowej informacji wg wzoru  z rozpo-

rz¹dzenia.

Zród³a

1. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Spo³ecznej z 2 kwietnia

2004 r. w sprawie sposobów i warunków

bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania

wyrobów zawieraj¹cych azbest (Dz. U.

nr 71, poz. 649).

2. Urbaniak W.: Azbest w sieci wodno-

kanalizacyjnej. "Wodoci¹gi-Kanalizacja"

9/2006.

3. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony œrodowiska (Dz. U. nr 192, póz. 902,

t.j.).

dr hab. W³odzimierz Urbaniak, prof.
nadzw. Wydzia³ Chemii, Uniwersytet
im. A. Mickiewicza, Poznañ Wydzia³ Tech-
nologii i In¿ynierii Chemicznej, Uniwersytet
Techno-logiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Tekst pochodzi z miesiêcznika ogólno-

polskiego - RECYKLING - nr 1(73)/2007.

dokoñczenie z poprzedniej strony
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WYKAZ  APTEK  OGÓLNODOSTÊPNYCH   Z  TERENU  POWIATU
WEJHEROWSKIEGO  WRAZ  Z  GODZINAMI  PRACY
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DZIEÑ   SAMORZ¥DNOŒCI
W  GIMNAZJUM
W  CHOCZEWIE

11
stycznia 2007r. w gimnaz-

  jum w Choczewie odby³
  siê  konkurs wiedzy o sa-

morz¹dzie terytorialnym, którego g³ów-
nym celem by³o rozwiniêcie poczucia
wspólnoty samorz¹dowej.

W grudniu 2006 r. uczniowie byli
obserwatorami sesji Rady Gminy Cho-
czewo. Wiedza, któr¹ zdobyli na sesji
by³a praktycznym uzupe³nieniem teorii
poznanej na lekcjach wiedzy o spo³e-
czeñstwie.

Dzieñ samorz¹dnoœci w cho-
czewskiej szkole sk³ada³ siê z dwóch
czêœci. W pierwszej uczniowie obejrzeli
przedstawienie pt. "Sami swoi w Cho-
czewie", a nastêpnie reprezentacje klas
przedstawi³y wczeœniej przygotowan¹
prezentacjê Gminy Choczewo.

Druga czêœæ sprawdza³a wiedzê
uczniów z zakresu samorz¹du teryto-
rialnego.

W sk³ad komisji wchodzili: Wójt
Gminy Choczewo, pan Jacek Micha-
³owski Przewodnicz¹cy Rady Gminy

cj¹ i sprawnym przebiegiem konkursu
czuwa³ Dyrektor Gimnazjum pan Andrzej
Soboñ.

W konkursie startowa³o dziesiêæ
trzyosobowych zespo³ów. Czo³owe miej-
sca zajêli:

I miejsce kl. IIIa: Agnieszka Las-
kowska, Pawe³ Kanigowski, Przemy-
s³aw Róg.

II miejsce kl. IIa: Natalia Mazur,
Anna Blok, Magdalena Dolna.

III miejsce kl. IIb: Dominika Ku-
berska, Angelika Dettlaff.

Atrakcyjne nagrody dla zwyciêz-
ców oraz wszystkich pozosta³ych dru-
¿yn zosta³y ufundowane przez Radê
Gminy Choczewo.

Odpowiedzialni nauczyciele:
p. Henryka Soboñ, p. Alina Rynko,
p. Gra¿yna D¹browska, p. Jerzy
Siejko.

D 
nia 26 wrzeœnia 2005r.

  Rozkazem Komendanta
  Hufca w Pucku zosta³a

powo³ana 47 DH w Choczewie, któ-
rej 11 kwietnia 2006r. nadano nazwê
"Zdobywcy".

Dru¿yna pracuje w ramach coty-
godniowych zbiórek. Staramy siê
chocia¿ raz w miesi¹cu braæ udzia³
w biwakach harcerskich Komendy
Puck.

Od chwili powstania "Zdobywcy"
brali udzia³ w nastêpuj¹cych impre-
zach:
1. I Jesienny Rajd Tuptaków w Kro-

kowej - paŸdziernik 2005r.

 SPRAWOZDANIE  Z  DZIA£ALNOŒCI  47  DRU¯YNY
HARCERSKIEJ  "ZDOBYWCY"  W  CHOCZEWIE

2. Zlot "Abraham" w Pucku -
listopad 2005r.

3. Sobotnia zbiórka w Choczewie
- grudzieñ 2005r.

4. Przekazywanie "Œwiate³ka Bet-
lejemskiego" mieszkañcom
Choczewa - grudzieñ 2005r.

5. Biwak plus dyskoteka harcerska
w ¯arnowcu - styczeñ 2006r.

6. "Przyrzeczenie harcerskie z gen.
Hallerem w tle" Puck - luty
2006r.

7. Uroczystoœci zaœlubinowe
w Pucku - luty 2006r.

pan Henryk Domaros,
Referent ds. obs³ugi Ra-
dy Gminy pani Halina
Syrewicz, Radny Po-
wiatu oraz Dyrektor Zes-
po³u Szkó³ pan Wac³aw
Seweryn.

Wœród goœci zapro-
szonych znalaz³y siê:
Dyrektor Szko³y Podsta-
wowej pani El¿bieta
Wydra i Kierownik
Gminnego Zespo³u Oœ-
wiaty pani Eugenia Gru-
dziñska. Nad organiza-

Z życia szkoły

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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8. Zbiórka w Choczewie - marzec 2006r.
Nocne wyjœcie do lasu.

9. Rajd Rod³o (W³adys³awowo -
Wejherowo trzy dni pieszej
wêdrówki) - maj 2006r.

10. Biwak w Szklanej Hucie (Ró¿a
Wiatrów) - czerwiec 2006r.
W roku szkolnym 2006/2007

odby³y siê ju¿:
1. wrzesieñ - zbiórka w Choczewie -

pokonywanie przeszkód w terenie;
2. paŸdziernik - zbiórka integracyjna

w Krokowej (zamek, podziemia koœ-
cio³a);

3. listopad - Zlot "Abraham" w Pucku
4. grudzieñ - Œwiate³ko Betlejemskie

- zbiórka w Choczewie
5. styczeñ - zbiórka w Krokowej -

z³o¿enie przyrzeczenia harcerskiego
przez nowych cz³onków.

Ca³y czas wspó³pracujemy z gro-
mad¹ zuchow¹ ze szko³y w Chocze-
wie.

Na pocz¹tku marca planujemy
zorganizowaæ zlot harcerzy w szkole
w Choczewie

W poprzednim roku rozrachunko-
wym z tytu³u 1% z podatku dru¿yna
uzyska³a prawie 300 z³. Bardzo dziêku-
jemy. Pieni¹¿ki zosta³y przeznaczone
na funkcjonowanie dru¿yny.

Brakuje nam œrodków na zakup
karimat, œpiworów (nie wszystkich staæ;
przyda³by siê du¿y namiot) i inne.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê  do
mieszkañców o przekazywanie tak¿e
w tym roku 1% z podatków na rzecz
naszej dru¿yny, kosztowaæ to Was bê-
dzie to jedynie dobre chêci i wype³nienie
przekazu.

Dziêkujemy!  Harcerze i harcerki

z 47 DH Choczewo

Ni¿ej podajemy dane:

ZHP Hufiec Puck

47 DH Choczewo

B.S. Puck

Nr 02 8348 0003 0000 0017 21 85 0001
Dopisek:  1% podatku

    EDUKACJA  DLA   BEZPIECZEÑSTWA

17
stycznia 2007 r.

      p. Gra¿yna Ol-
     szowiec zorga-

nizowa³a dla klas pierwszych
Gimnazjum w Choczewie spot-
kanie z kierownikiem Pos-
terunku Policji w Choczewie
p. Piotrem Zarzecznym. G³ów-
nym celem tego przedsiêw-
ziêcia by³o zwiêkszanie œwia-
domoœci uczniów z zakresu
otaczaj¹cych zagro¿eñ ¿ycia
codziennego. Dyskusja popro-
wadzona przez p. Piotra Za-
rzecznego cieszy³a siê og-
romnym zainteresowaniem
m³odzie¿y, która chêtnie za-
biera³a g³os podaj¹c przy-
k³ady dzia³añ, jakie mo¿na by
wdro¿yæ w ¿ycie, aby zwiê-
kszyæ bezpieczeñstwo publi-
czne.

W styczniu odbêdzie siê
w szkole kolejne spotkanie
z cyklu "Edukacja dla bez-
pieczeñstwa".

Uczniowie klasy

pierwszej gimnazjum
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IV MIEJSCE  S.P.
CHOCZEWO

W  POWIATOWYM
TURNIEJU  PI£KI  RÊCZNEJ

DZIEWCZ¥T

W
dniu 04.01.2007 roku
w Bo¿ympolu Wielkim
odby³ siê  Powiatowy

Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t. Orga-
nizatorem Turnieju by³ Powiatowy
Miêdzyszkolny Oœrodek Sportu w Wej-
herowie. W turnieju bra³o udzia³ sie-
dem dru¿yn powiatu  wejherowskiego.
Zawody  prowadzone  by³y  zgodnie
z regulaminem.

Nad ca³oœci¹ zawodów czuwali
nauczyciele w-f z Bo¿egopola.

NOWOROCZNY   TURNIEJ   PI£KI
RÊCZNEJ  CH£OPCÓW

W  CHOCZEWIE  -  DNIA 07.01.2007 R.

W
hali sportowej przy Zespole Szkó³ w Chocze-
wie odby³y siê zawody pi³ki rêcznej ch³op-
ców, na które zosta³y zaproszone dru¿yny

z gimnazjum: z Szemuda, z Bojana  i Kostkowa.
W zawodach wziê³y udzia³ cztery zespo³y, które zagra³y

w systemie ka¿dy z ka¿dym 2 x 10 min.
Wyniki spotkañ:

Po zaciêtej walce I miejsce zajê³a S.P. z Orla, II miejsce S.P. z Gniewina, III, miejsce S.P. z Rumi.
Szko³a Podstawowa z Choczewa zajê³a IV miejsce. Do zajêcia IV miejsca przez S.P. Choczewo  przyczyni³y

siê: Anna W¹troba, Anna ¯urowska, Anna Dziobak, Kinga Koss, Monika Bielecka, Agnieszka Dewa, Angelika
Kotkowska,  Agata Nagrocka, Daria Styn, Miriam Kowzan, Aleksandra Zakrzewska. Opiekunem dru¿yny by³
Wojciech PaŸdzio. Zwyciêskim dru¿ynom ufundowano puchar, medale i dyplomy, pozosta³ym dyplomy.

Wszystkie dru¿yny otrzy-
ma³y dyplomy, a dru¿yna,
która zajê³a I,II i III miejsce
otrzyma³a ponadto puchar
ufundowany przez  Dyrektora
Zespo³u Szkól w Choczewie,
prezesa UKS "GOL"  w Cho-
czewie i Pos³a RP Kazimierza
Plocke. Turniej podsumowa³
wrêczaj¹c dyplomy i puchary
wrêczy³ dyrektor Gimnazjum
w Choczewie p. Andrzej
Soboñ, ¿ycz¹c dalszych suk-
cesów sportowych.

Organizatorzy: Henryk
Rynko, Wojciech PaŸdzio,
Marek Œwi¹tek

Sk³ad zwyciêskiej
dru¿yny z Choczewa:

1. Baran Krzysztof
2. Szyd³owski Krzysztof
3. Witt Mateusz
4. Bronk Karol
5. Olszewski Bart³omiej
6. Róg Przemek
7. Do³otko Adam
8. Je¿owski Radek
9.  Szmyd Mateusz
10. Chyrzyñski Sebastian
11. Mañka Patryk
12. Zapora Marcin

Dru¿yna prowadzona
przez: Henryka Rynko

i Marka Swi¹tka

Bojano - Choczewo        3:8
Kostkowo - Szemud       10:3
Kostkowo - Choczewo     6:5
Bojano - Szemud            7:5
Choczewo - Szemud       14:3
Kostkowo - Bojano         14:6

Kolejnoœæ miejsc
w turnieju:

1. Gimnazjum w Choczewie
2. Gimnazjum w Kostkowie
3. Gimnazjum w Bojanie
4. Gimnazjum w Szemudzie

Dru¿yna Gimnazjum z Choczewa

Kapitanowie dru¿yn po wrêczeniu dyplomów i pucharów

Sport
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POWIATOWE  ZAWODY W  PI£CE  RÊCZNEJ
CH£OPCÓW  SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH

W  SZEMUDZIE  DNIA 16.01.2007 R.

W
hali sportowej przy Gminnym Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Szemudzie odby³y siê
zawody pi³ki rêcznej ch³opców, na które przy-

by³y dru¿yny z gimnazjum: Nr 1 z Wejherowa, Nr 1 z  Rumi,
z Kostkowa, z £êczyc, z Choczewa, z Luzina  oraz dru¿yna
gospodarzy z Szemuda.

Dru¿yny rozgrywa³y mecze w dwóch grupach w systemie
"ka¿dy z ka¿dym" 2 x 8 minut. W wyniku losowaniu utwo-
rzono nastêpuj¹ce grupy:

Grupa A
1. Gimnazjum Nr 1
   w Wejherowie
2. Gimnazjum Nr 1 w Rumi
3. Gimnazjum w Kostkowie
4. Gimnazjum w Luzinie

Grupa B
1. Gimnazjum w Choczewie
2. Gimnazjum w £êczycach
3. Gimnazjum w Szemudzie

"CHOCZEWSKIE  Z£OTKA"

D
nia 15 stycznia 2007r. reprezentacyjna dru¿yna dziew-
cz¹t w pi³kê rêczn¹ naszej szko³y uda³a siê na za-
wody o mistrzostwo powiatu. Walka by³a bardzo

zaciêta,  nie oby³o siê bez licznych kontuzji w naszym zespole.
Dziewczêta bez wiêkszych problemów wysz³y z grupy i walczy³y w finale z Wej-
herowem. Nie by³o ³atwo, ale op³aca³o siê. Nasza dru¿yna zdoby³a z³oto! Radoœci
nie by³o koñca. Do sukcesu przyczynili siê trenerzy: p. Natalia Kowalewska

i p. Marek Œwi¹tek. Teraz dziewczêta bêd¹
reprezentowaæ powiat wejherowski w pó³-
finale wojewódzkim. Trzymamy kciuki!

Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny:
N. Stró¿yñska, K. Czaja, A. P³onka,
J. Je¿owska,  M. Derylak, P. Stefanowska,
P. Pieper, A. Laskowska, J. P³onka,
A. Markowska, A. Derylak, E. Okon
i nasza wspania³a bramkarka: S. Kieza.

Grupa A
1. Wejherowo; 2.Bo¿epole;
3. Bolszewo

Wejherowo - Bo¿epole 6:0
     Wejherowo - Bolszewo 3:3

Bo¿epole - Bolszewo 2:5
Grupa B
1.  Choczewo; 2.  Bojano;
3.  Kostkowo; 4.  Rumia

Choczewo - Bojano 1:0
Choczewo - Kostkowo 9:1
Choczewo - Rumia 6:1
Bojano - Kostkowo 2:0
Bojano - Rumia 3:2
Rumia - Kostkowo 0:2

III - IV miejsce
Bolszewo - Bojano 7:1

I - II miejsce
Choczewo - Wejherowo 5:2

Wyniki spotkañ grupy A
Rumia - Wejherowo       4:6
Kostkowo - Luzino        9:4
Wejherowo - Luzino      7:4
Kostkowo - Rumia         6:6
Wejherowo - Kostkowo  4:8
Rumia  - Luzino             3:6
Wyniki spotkañ grupy B

Choczewo - £êczyce      13:4

Choczewo - Szemud      10:4
Szemud  - £êczyce          10:8

 W meczu o III miejsce
dru¿yna z Wejherowa wygra³a
8:3 z dru¿yn¹  z Szemuda.
W meczu o I miejsce dru¿yna
z Choczewa przegra³a z Kost-
kowem 10:5

 Klasyfikacja koñcowa
zawodów:

1. Gimnazjum w Kostkowie
2. Gimnazjum w Choczewie
3. Gimnazjum Nr 1
    w Wejherowie
4. Gimnazjum w Szemudzie
5-7. Gimnazjum Nr 1 w Rumi
5-7.Gimnazjum w Luzinie
5-7. Gimnazjum w £êczycach

Sk³ad  dru¿yny z Choczewa:
1. Groen Pawe³ kl. IIIc
2. Baran Krzysztof kl. IIIc
3. Mañka Patryk kl. IIIb
4. Witt Mateusz kl. IIIa
5. Bronk Karol kl. IIIa
6. Olszewski Bart³omiej kl. IIIb
7. Róg Przemys³aw kl. IIIa
8. Turczyn Maciej kl. IIIc
9. Do³otko Adam kl. IIIa
10. Je¿owski Rados³aw kl. IIIa
11. Hintzke Wojciech kl. IIIb
12. Szmyd Mateusz kl. IIIc
13. Chyrzyñski Sebastian kl. IIIb

Dru¿yna prowadzona przez: Henryka Rynko
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Dru¿yna Oldboje Choczewo rozegra³a sylwestrowy mecz sparingowy z Gmin¹ Krokowa na sztucznej p³ycie
w  Gdyni - zwyciêstwo odniós³ nasz zespó³.

14 stycznia 2007r. w Wejherowie  rozpocz¹³ siê coroczny cykl rozgrywek Oldbojów o puchar  Pos³a Kazimierza
Plocke. Do  tej  pory  nasz  zespó³  odniós³  jedno zwyciêstwo, dwa mecze zremisowa³  i  trzy  przegra³.

Na  obiektach  LKS  "Orze³"  rozpoczê³y  siê  treningi  kl. A  oraz  zespo³ów m³odzie¿owych,  jak  i  dru¿yn  klasy
"C"  z  terenu  ca³ej gminy.  Treningi odbywaj¹ siê  w  godzinach  popo³udniowych.

Z życia parafii

Przez sakrament Chrztu Œw. zostali w³¹czeni
w 2006 r. do naszej parafii i Koœcio³a:

1. 11.03. - Ma³gorzata Edyta Wejer z Kopalina
2. 18.03. - Jakub Józef Drze¿d¿on z Choczewa
3. 18.03. -  Martyna Joanna Czy¿ak ze S³ajkowa
4. 18.03. -  Martyna Weronika Jakubowska z £êtowa
5. 2.04. - Martyna Roksana Chyrzyñska z Kierzkowa
6. 17.04. - Roksana Dagmara Sawicz z Choczewa
7. 29.04. - Agata Zapora z ̄ elaznej
8. 1.05. - Wiktoria Magdalena Karmazy z Choczewa
9.     4.06. - Antonina Luiza Ja¿d¿ewska z Choczewa
10.    18.06. - Pawe³ Miros³aw W¹troba z Choczewa
11.    24.06. - Kacper Arkadiusz Sikorra z Choczewa
12.    22.07. - Maciej Piotr P³otka z Choczewa
13.      5.08. - Maksymilian Piotr Baruch z £êtowa
14.    12.08. -  Klaudiusz Adam G³owienke z Choczewa
15.    26.08. - Stanis³aw Micha³ Dawidowski z Choczewa
16.      2.09. - Lena Maria Kubusiñska z ̄ elaznej
17.      8.09. - W³adys³aw Stanis³aw Chyrzyñski z Lubiatowa
18.    16.09. - Dawid Hubert Mallek z £êtowa
19.    30.09. - Weronika ̄ aneta Witt z ̄ elaznej
20.    30.09. - Oliwia Beata Witt z ¯elaznej
21.      4.10. - Mariusz Leszek Kowalik z £êtowa
22.      7.10. - Filip Marek Bielicki z Osiek
23.    28.10. - £ukasz Wojciech Murawski z Kierzkowa
24.    28.10. - Zuzanna Zofia Momuntjuk z Choczewa
25.      9.12. - Maciej Toczek z £êtowa
26.    16.12. - Oliwia Sibiga z Choczewa
27.    25.12. - Maria Ma³gorzata Bieniek z Lubiatowa
28.    25.12. - Hanna Danuta Strycharczyk z Kopalina
29.    26.12. - Przemys³aw Oleszek z Kopalina

Sakramentalne ma³¿eñstwa w naszej parafii
zawarli w 2006 roku

1. 7.01. - Marcin Grzegorz Bocho z Osiek
i Renata Halina Betañska z Osiek

2. 29.04. - Dariusz Micha³ Szur z Rybna
i Izabela Sabina Lange z £êtowa

3. 24.06. - Grzegorz Kazimierz Bartosiewicz z Kierzkowa
i Magdalena Jolanta Formela z Lublewa

4. 2.09. - Przemys³aw Mariusz Borowski z Kartuz
i Sulis³awa El¿bieta Byczkowska z Wie¿ycy

5. 2.09. - Pawe³ Kowalski z £êtowa
i Hanna Halina Fedor z Kierzkowa

6. 16.09. - Micha³ £ukasz Zielaskiewicz z Lublewka
i Ewelina Anna Mroch z Lublewka

7. 16.09. - S³awomir Jan Wysocki z Brzyna
i Aleksandra Ma³gorzata Formela z Lublewa

8. 23.09. - Rafa³ Marcin Fetta z Choczewa
i Agnieszka GóŸdŸ z Choczewa

9. 30.09. - Jerzy Piotr Tokarski z Osiek
i Marta Irena Krukowska z Osiek

10. 14.10. - Mieczys³aw Tomasz D¹bek ze S³ajszewa
i Monika Agnieszka Tomkowicz z Choczewa

11. 21.10. - Marek Franciszek Patok z Brzyna
i Aleksandra Lucyna Okoñ z Lublewa

12. 18.11. - Andrzej Marian Wojciechowski z Choczewa
i Barbara Maria Wroñska z Choczewa

Ma³¿eñstwa zawarte w parafii p.w. M.B. Królowej
Polski w Choczewie w roku 1982, czyli obchodz¹ce

swój Srebrny Jubileusz w 2007 roku

1. Janusz i Anna Koz³owscy - 02.01.  - Choczewo
2. Krzysztof i Jolanta Gorazdowscy - 10.01. - Choczewo
3. Jaros³aw i Gertruda Kosiñscy - 13.02. - Choczewo
4. Henryk i Liliann Domaros - 20.02. - Osieki
5. Stefan i Maria Lipiñscy - 20.02. - Choczewo
6. Jerzy i Barbara Holender - 20.02. - Choczewo
7. Werner i Wies³awa £ata - 20.02. - Ciekocino
8. Stanis³aw i Miros³awa Grucha³a - 20.02. - Choczewo
9. Jan i Ma³gorzata Berezowscy - 11.04. - Choczewo
10. Leszek i Maria Erdman - 11.04. - Choczewo
11. Henryk i Irena Stêpieñ - 11.04. - Choczewo
12. Jan i Krystyna Jarzyñscy - 12.04. - Choczewo
13. Jaros³aw i Teresa D¹bkowscy - 17.04. - Osieki
14. Bronis³aw i Krystyna Szczypior - 24.04. - Choczewo
15. Leszek i Gra¿yna Bulczak  - 24.04. - Choczewo
16. Aleksander i Halina Skotarczak - 30.04. - Choczewo
17. Krzysztof i Bogumi³a Szymañscy - 6.06. - Ciekocino
18. Stanis³aw i Wies³awa Konkol - 12.06. - Ciekocino
19. Ryszard i Bo¿ena Kuchta - 10.07. - Ciekocino
20. Jan i Stanis³awa Majzner - 10.07. - Choczewo
21. Józef i Irena Socha - 17.07. - Choczewo
22. Marian i Danuta Ceszke - 24.07. - Choczewo
23. Piotr i Halina Izmaj³owicz - 31.07. - Choczewo
24. Zbigniew i Ewa Daleki - 21.08. - Ciekocino
25. Waldemar i Brygida Klabacha - 25.09. - Ciekocino
26. Henryk i Renata Allaut - 25.09. - Osieki
27. Zygmunt i Krystyna Dettlaff - 25.09. - Osieki
28. Jakub i Iwona Œwi¹tek - 25.09. - Osieki
29. Zdzis³aw i Bogumi³a Glapa - 25.09. - Choczewo
30. Stanis³aw i Maria Lewandowscy - 9.10. - Osieki
31. Marcin i Teresa Skiba - 9.10. - Choczewo
32. Pawe³ i Lucyna Lamla - 9.10. - Osieki
33. Norbert i Wies³awa Reszke - 16.10. - Osieki
34. Stanis³aw i Mariola Kapel - 16.10. - Choczewo
35. Andrzej i Sabina Œwita³a - 16.10. - Ciekocino
36. Jacek i Ewa Mechliñscy - 16.10. - Choczewo
37. Tadeusz i Jolanta Joachimiak - 16.10. - Ciekocino
38. Roman i Teresa Gilla - 23.10. - Choczewo
39. Krzysztof i Maria Rappel - 23.10. - Choczewo
40. Jerzy i Gra¿yna Czarniak - 30.10. - Osieki
41. Grzegorz i Anna Strycharczyk - 13.11. - Osieki
42. Ryszard i Urszula Hintzke - 13.11. - Choczewo
43. Leszek i Aniela Siemczuk - 20.11. - Choczewo
44. Zbigniew i Ludgarda £apaj - 20.11. - Choczewo
45. Czes³aw i Miros³awa Winniccy - 27.11. - Ciekocino
46. Henryk i Teresa Pieper - 27.11. - Ciekocino

LKS  "ORZE£"  CHOCZEWO  INFORMUJE


