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W
dniu 16 marca 2007 r. odby³a siê IV sesja Rady
Gminy Choczewo. Obecnych by³o 14 radnych
(nieobecny pan radny Zbigniew Fr¹szczak).

Po przedstawieniu porz¹dku sesji, przyjêciu protoko³u
z poprzedniej sesji, Komendant Stra¿y Gminnej w Choczewie
- pan Cezary Tatarczuk z³o¿y³ œlubowanie. W krótkiej wy-
powiedzi zapewni³, ¿e uczyni wszystko, aby Gmina Choczewo
by³a gmin¹ bezpieczn¹ i przyjazn¹. Nastêpnie pan Wójt
przedstawi³ so³tysów, którzy zostali wybrani na zebraniach
wiejskich (wiêcej na temat wyborów so³tysów i rad so³eckich
w innym artykule). W sprawozdaniu z dzia³alnoœci miêdzy-
sesyjnej pan Wójt poinformowa³ o zaniepokojeniu Gminy Cho-
czewo i wielu gmin i miast województwa pomorskiego
zamiarem budowy na terenie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej
w ¯arnowcu najwiêkszej w Europie elektrowni wêglowej.
Rozmiar inwestycji, planowane budowle mog¹ wskazywaæ,
¿e w przysz³oœci mo¿e byæ budowana elektrownia j¹drowa.
Gmina Choczewo, jak i wiele gmin s¹siednich, swój rozwój
opiera na  turystyce i ekologicznym rolnictwie. Elektrownia
ograniczy iloœæ turystów przyje¿d¿aj¹cych w ten rejon Polski
dla czystych pla¿, czystego powietrza, nieska¿onego œrodowiska. ci¹g dalszy na stronie 2
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IV sesja Rady Gminy Choczewo
Kolejnym punktem sesji by³o sprawozdanie z realizacji bud¿etu

gminy za 2006 rok. Najpierw g³os zabra³ pan Wójt mówi¹c,

¿e rok 2006, to rok inwestycji w Gminie, przy umiarkowanym

zad³u¿eniu. Kolejny ranking przeprowadzony dla woje-

wództwa pomorskiego wskazuje, ¿e nasza niezbyt zasobna

gmina ma jeden z najwy¿szych wskaŸników inwestowania

na jednego mieszkañca. 5 lat temu, gdy zosta³ wybrany na

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczenia radoœci,

wype³nionych ciep³em i mi³oœci¹ spotkañ
w gronie najbli¿szych,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,
oraz zdrowia i wielu sukcesów

sk³adaj¹

                      Przewodnicz¹cy                                    W ó j t

                 Rady Gminy Choczewo                     Gminy Choczewo

                    Henryk Domaros                          Jacek Micha³owski

Wiosna otula nas p³aszczem kwiatów,

znak, ¿e Wielkanoc nadchodzi

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
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dokoñczenie z poprzedniej strony

Wójta Gminy Choczewo, bud¿et gminy wy-
nosi³ oko³o 7 mln z³, teraz ponad 14,5 mln z³.
Nastêpnie pani Skarbnik ju¿ w liczbach
przedstawi³a, ¿e na inwestycje w 2006
roku przeznaczono 21% wydatków, a zad-
³u¿enie gminy wynios³o 4,36%. Przewod-
nicz¹cy Komisji Rewizyjnej RG odczyta³
wniosek o udzielenie absolutorium Wój-
towi Gminy oraz pozytywn¹ opiniê Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku.
Fragment wniosku Komisji Rewizyjnej
w czêœci dot. inwestycji: ”Zakres wy-
datków inwestycyjnych jest bardzo zró¿-
nicowany. Œwiadczy to o dba³oœci o roz-
wój gminy we wszelkich dziedzinach.
Na zadania z zakresu inwestycji drogo-
wych wydatkowano 1.069.675 z³, pop-
rawê gospodarki wodno-œciekowej
wydatkowano 372.045 z³, na budowê
i modernizacjê budynku Gminnego
Oœrodka Zdrowia w Choczewie wydat-
kowano 343.454 z³, inwestycji z zakresu
oœwiaty, kultury, sportu, opieki zdro-
wotnej i bezpieczeñstwa publicznego
wydatkowano  219.140 z³, budowy oœwiet-
lenia ulicznego 222.890 z³, informatyki
i rozwoju sieci elektronicznych po³¹czeñ
wydatkowano 76.747 z³. Niektóre z tych
zdañ dotycz¹ opracowañ dokumen-
tacji pod przysz³e inwestycje i przyniesie
odczuwalne efekty w odwleczonym okre-
sie ale stworzy te¿ mo¿liwoœæ ubiega-
nia siê o pozyskanie dodatkowych fun-
duszy spoza bud¿etu gminy. Korzystne,
zdaniem Komisji Rewizyjnej s¹ wy-
datki na zakup sprzêtu komputero-
wego i rozwoju sieci elektronicznych
po³¹czeñ. Przynios¹ one bowiem odczu-
waln¹ poprawê obs³ugi mieszkañców
gminy przez pracowników samorz¹do-
wych. Ze szczególnym uznaniem wœród
lokalnej spo³ecznoœci zosta³a przyjêta
inwestycja rozbudowy i modernizacji bu-
dynku Gminnego Oœrodka Zdrowia
w Choczewie, która umo¿liwi pe³niejsz¹
i szersz¹ opiekê medyczn¹ sta³ych miesz-
kañców Gminy oraz ludnoœci przyjez-
dnej. A tak¿e starania dla poprawy bez-
pieczeñstwa lokalnej spo³ecznoœci poprzez
dofinansowanie zakupu samochodu dla
Posterunku Policji w Choczewie. Zwieñ-
czone sukcesem s¹ zabiegi gminy o objêcie
ca³ego jej terenu sieciami wodoci¹go-
wymi. Zadawala podjêcie dzia³añ w celu
rozszerzenia terenów  skanalizowanych
i ju¿ zapocz¹tkowane przygotowaniem
dokumentacji dla inwestycji:
-  kanalizacji sanitarnej Lublewo-Lub-

lewko-Choczewo,

- kanalizacji Zwartówko – Zwartowo
– Przebendowo-Choczewo,

-  kanalizacji i oczyszczalni œcieków dla
pasa nadmorskiego.

Pozytywnie nale¿y oceniæ zrealizo-
wanie inwestycji w dziedzinach rozwoju
turystycznego gminy, poprawy infra-
struktury drogowej, oœwietlenia ulicz-
nego, a w szczególnoœci zakoñczenia
budowy „Promenady Bursztynowej”.
Inwestycje te dodatkowo zwiêkszaj¹
atrakcyjnoœæ miejscowoœci, u³atwiaj¹
i poprawiaj¹ komunikacjê i bezpie-
czeñstwo w ruchu pieszym i drogowym.
Z du¿ym zadowoleniem zosta³a przyjê-
ta, szczególnie w trosce o bezpieczeñ-
stwo dzieci budowa chodników przy
ul. Wojska Polskiego i ul. Puckiej w Cho-
czewie wraz  z parkingami  i chodnika
wraz z parkingiem w Zwartowie. Zda-
niem Komisji Rewizyjnej ju¿ zrealizo-
wane i zaplanowane na lata przysz³e
inwestycje, s¹ inwestycjami trafionymi
i koniecznymi, oczekiwanymi przez
mieszkañców i osoby przyjezdne” oraz
w czêœci podsumowuj¹cej: „W roku
2006 zachowana by³a równowaga fi-
nansowa, nie wystêpowa³y przypadki
utraty p³ynnoœci finansowej, pomimo
stosownych upowa¿nieñ w uchwale
bud¿etowej dla Wójta Gminy nie by³o
koniecznoœci do zaci¹gania krótko-
terminowych kredytów. Ogó³ przyto-
czonych wy¿ej analiz dotycz¹cych wy-
konania bud¿etu za 2006 rok poz-
walaj¹ Komisji Rewizyjnej przyj¹æ,
i¿ za³o¿one przez Radê Gminy Cho-
czewo w planie bud¿etowym kierunki
pozyskiwania i wydatkowania œrod-
ków publicznych zosta³y osi¹gniête. Za-
pewniono realizacjê podstawowych
potrzeb lokalnej spo³ecznoœci zgod-

nie z wol¹ i za wiedz¹ Rady Gminy.
Wykonanie zadañ gminy zdobywa³o
zawsze akceptacjê tego organu, czyn-
noœci kontrolne Komisji Rewizyjnej
podejmowane w przedmiocie dyscy-
pliny bud¿etowej, celowoœci, gospo-
darnoœci i ekonomicznej efektywnoœci
inwestycji nie ujawni³y nieprawid³o-
woœci. Zdaniem Komisji Rewizyjnej,
Wójt Gminy, który w wyborach bez-
poœrednich w dniu 12 listopada 2006r.
zosta³ wybrany na kolejn¹ kadencjê,
realizuj¹c zadania zwi¹zane z wyko-
naniem bud¿etu w 2006 roku, kie-
rowa³ siê zasad¹ celowoœci, legal-
noœci, rzetelnoœci i oszczêdnoœci w gos-
podarowaniu œrodkami publicznymi”.
Radni jednog³oœnie udzielili absolu-
torium Wójtowi. By³y oklaski i gratu-
lacje. Pan Wójt dziêkuj¹c powiedzia³, ¿e
po raz pi¹ty otrzyma³ absolutorium
jednog³oœnie.

Nastêpnie podjêto uchwa³y w sprawie:
1) zmiany bud¿etu gminy na 2007 rok,
2) zaci¹gniêcia kredytu, 1.800 tys. z³

z przeznaczeniem na finansowanie
inwestycji rozbudowy Gminnego
Oœrodka Zdrowia w Choczewie,

3) zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdañsku,
1 mln z³ z przeznaczeniem na finanso-
wanie inwestycji: budowa kanalizacji
sanitarnej Lublewo-Lublewko-Cho-
czewo w dwóch etapach, po sp³acie
50% po¿yczki, jej reszta zostanie umo-
rzona.

4) okreœlenia szczegó³owych zasad i try-
bu umarzania, odraczania i rozk³ada-
nia na raty nale¿noœci pieniê¿nych
Gminy Choczewo oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie sto-
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nacja podatkowa, oraz wskazania or-
ganów do tego uprawnionych, nale¿-
noœæ z tyt. op³at mo¿e byæ umorzona,
jeœli nale¿noœci nie œci¹gniêto w toku
zakoñczenia postêpowania likwidacyj-
nego lub upad³oœciowego, nie mo¿na
ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³, nie
pozostawiaj¹c spadkobierców, œci¹g-
niêcie nale¿noœci zagra¿a egzystencji
d³u¿nika, zachodzi uzasadnione przy-
puszczenie, ¿e w postêpowaniu egze-
kucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿-
szej od kosztów dochodzenia i egze-
kucji tej nale¿noœci, przemawiaj¹ za
tym uzasadnione wzglêdy spo³eczne
i gospodarcze.

5) udzielania pomocy finansowej Powia-
towi Wejherowskiemu na realizacjê
zadania odnowy nawierzchni drogi
powiatowej przebiegaj¹cej przez
Gminê Choczewo, do 100 tys. z³ na
odnowê nawierzchni drogi Jackowo-
Kurowo, II etap,

6) uchwalenia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych w gminie Cho-
czewo na rok 2007,

mentu wsi Sasino – rejon ulicy Dzia³-
kowej i S³onecznej, obrêb ewiden-
cyjny Sasino, w gminie Choczewo,

11) o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla dzia³ek
nr ewid. 65/4, 88 oraz czêœci dzia³ki
nr 99 we wsi Kopalino w gminie
Choczewo,

12) o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu ulicy
Spacerowej oraz obszaru przy lesie we
wsi Lubiatowo w gminie Choczewo,

13) o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla „Pod lasem II”
we wsi S³ajszewo w gminie Cho-
czewo,

14) o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Przy lesie” w ob-
rêbie ewidencyjnym Jackowo w gmi-
nie Choczewo,

15) zmiany uchwa³y Nr XXV-299/2005
Rady Gminy Choczewo z dnia
1 grudnia 2005r. o przyst¹pieniu do

da¿y nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy Choczewo, dzia³ki
po³o¿one  w Ciekocinie, przy szkole,
po prawej stronie drogi jad¹c do
Sasina,

19) uniewa¿nienia uchwa³y Nr XXIX-347/
2006 Rady Gminy Choczewo z dnia
21 lipca 2006r. w sprawie: wyra¿enia
zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz
Gminy Choczewo nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym
Ciekocino Gmina Choczewo, stano-
wi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
– Agencji Nieruchomoœci Rolnych,

20) zmiany uchwa³y Nr XXX-361/2006
Rady Gminy Choczewo z dnia 5 paŸ-
dziernika 2006r. w sprawie uchwalenia
Statutu Urzêdu Gminy Choczewo,

21) powo³ania Rady Spo³ecznej Samo-
dzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej Gminnego Oœrodka Zdro-
wia w Choczewie, w sk³ad Rady po-
wo³ano: J. Micha³owski – Wójt Gminy
Choczewo – przewodnicz¹cy, Z. Ko-
³odziejski – zastêpca przewodnicz¹-

7) uchwalenia Gminnego Programu Prze-
ciwdzia³ania Narkomanii na lata 2007-
2009,

8) uchwalenia Programu Upowszech-
niania Kultury Fizycznej w Gminie
Choczewo na lata 2007 – 2012,

9) przyjêcia Planu Odnowy So³ectwa
Kierzkowo, w roku 2007 zosta³o
przyjête do realizacji zadanie: przygo-
towanie dokumentacji niezbêdnej do
realizacji inwestycji – kompleksu
sportowo-rekreacyjnego obejmuj¹-
cego: boisko sportowe i ogródek jor-
danowski w Kierzkowie,

10) miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla frag-

sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
„Polana” w obrêbie Jackowo w gmi-
nie Choczewo,

16) sprzeda¿y w drodze bezprzetar-
gowej nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy Choczewo,

17) sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹-
cej w³asnoœæ Gminy Choczewo oraz
wyra¿enia zgody na ustanowienie
s³u¿ebnoœci przejazdu i przechodu,
nieruchomoœæ po³o¿ona w Lubia-
towie przy ul. Ba³tyckiej,

18) zmiany uchwa³y Nr XXVII-320/
2006 Rady Gminy Choczewo z dnia
14 marca 2006 r. dotycz¹cej sprze-

cego, K. Karpiñska  - cz³onek,  B. Nowak
– cz³onek, W. Seweryn – pe³nomocnik
wojewody – cz³onek.
Interpelacji i zapytañ radni nie mieli.

W dyskusji i wolnych wnioskach pan
B. Nowak powiedzia³, ¿e porz¹dek sesji
jest zbyt prze³adowany, na co pan Prze-
wodnicz¹cy RG odpowiedzia³, ¿e jest to
wyj¹tkowy przypadek. Nastêpnie pan
M. Kozakiewicz - Panorama Powiatu Wej-
herowskiego zapyta³,  czy w gminie bêd¹
budowane mieszkania socjalne? Pan Wójt
odpowiedzia³,  ¿e tak, ale nie w tym roku.

Po blisko 4-godzinnych obradach pan
Przewodnicz¹cy zamkn¹³ IV sesjê Rady
Gminy.
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W
ostatnim dniu stycznia
odby³a siê debata poœ-
wiêcona omówieniu kie-

runków rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego naszej gminy oraz mo¿liwoœci uzy-
skania wsparcia finansowego ze Ÿróde³
zewnêtrznych,  w tym z Unii Europejskiej.
W spotkaniu, zwo³anym z inicjatywy Wójta
Gminy pana Jacka Micha³owskiego, udzia³
wziêli: pose³ na Sejm RP pan Kazimierz
Plocke, Wicemarsza³ek Województwa
Pomorskiego pan Mieczys³aw Struk oraz
radni, so³tysi, przedstawiciele stowarzyszeñ
i kierownicy gminnych jednostek organiza-
cyjnych. Tematy, które zdominowa³y ob-
rady, to: kierunki rozwoju sieci drogowej,
propozycje rozbudowy sieci kanalizacyj-
nej, projekt odtworzenia linii kolejowej
Wejherowo-Lêbork oraz wp³yw plano-
wanej budowy elektrowni wêglowej b¹dŸ
atomowej w gminie s¹siedniej na rozwój
gospodarczy naszej gminy. Pan Wójt przed-
stawi³ plany przebudowy dróg na terenie
Powiatu Wejherowskiego i Lêborskiego,
obejmuj¹ce:
-  projekt budowy ronda w miejscu istnie-

j¹cego skrzy¿owania drogi powiatowej
i wojewódzkiej w miejscowoœci ̄ elazno,
wykonanie ci¹gu pieszego przez tê  miej-
scowoœæ, przejœcia dla pieszych, budowê
zjazdów oraz przebudowê skrzy¿owania
dróg w kierunku Lêborka;

-  modernizacjê drogi w kierunku £eby –
przez Kurowo i Sasino /³¹cznie z remon-
tem ulicy Morskiej w Sasinie/ oraz ̄ e-
lazno-Lêbork - jest to inicjatywa samo-
rz¹dów: Powiatu Wejherowskiego i Lê-
borskiego,  Miasta £eby i Miasta Lêborka
oraz gmin: Choczewo, Wicko, £êczyce
i Nowa Wieœ Lêborska;

- modernizacjê drogi Kurowo-Jackowo;
- dokoñczenie modernizacji drogi ¯e-

lazno-S³ajkowo;
- przebudowê drogi ¯elazno-Bolszewo

– zadanie Powiatu Wejherowskiego.
Czêœæ niezbêdnej dokumentacji ju¿ jest,

czêœæ jeszcze jest opracowywana. Inwe-
stycje powy¿sze, zaplanowane na kilka
najbli¿szych lat, s¹ mo¿liwe do realizacji
wy³¹cznie przy pozyskaniu dofinansowa-
nia z funduszy unijnych – wnioski o do-
tacje s¹ na etapie przygotowañ.

Nastêpnie Inspektor ds. inwestycji
UG pan Pawe³ D¹bek przedstawi³ pre-
zentacjê pt. „Gospodarka Wodno-Œcie-
kowa Gminy Choczewo” opracowan¹ na

podstawie „Koncepcji kanalizacji
sanitarnej dla Gminy Choczewo na lata
2007-2010”. Prezentacja obejmowa³a:
charakterystykê naszej gminy, stan obec-
ny infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
analizê problemu i proponowany wybór
rozwi¹zania. Istniej¹ dwie mo¿liwoœci:
odprowadzenie œcieków z ca³ej gminy do
jednej oczyszczalni œcieków w Chocze-
wie lub skanalizowanie ca³ej gminy i od-
prowadzanie œcieków do dwóch oczysz-
czalni – w Choczewie /czêœæ po³udnio-
wa gminy/ i w Jackowie /pas nadmorski.

Przeprowadzona analiza wykaza³a,
¿e bardziej ekonomiczny bêdzie wariant
z dwiema oczyszczalniami. Inwestycja ta
mo¿e byæ zrealizowana wy³¹cznie przy
dofinansowaniu z funduszy UE oraz Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska. Szacowany koszt to kwota rzêdu
55 mln z³, dlatego te¿ zadanie musi byæ
podzielone na etapy – a¿ do roku 2013.
Wiele problemów pojawi siê ju¿ na etapie
sporz¹dzania dokumentacji, np. utrud-
nienia w poprowadzeniu sieci przez te-
reny leœne.

Wójt Gminy poinformowa³, i¿ kolej-
nym zadaniem przewidzianym do reali-
zacji w najbli¿szych latach jest budowa
„Blizarium” w Choczewie - pleneru pol-
skich latarni morskich. Jest to wspólna
inicjatywa Towarzystwa Przyjació³ Cen-
tralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku
i Gminy Choczewo, która spotka³a siê
ju¿ z przychylnoœci¹ Nadleœnictwa Cho-
czewo. Obecnie trwaj¹ prace nad wydzie-
leniem gruntu o pow. ok. 3,5 – 4 ha. Bli-
zarium planuje siê wybudowaæ przy
drodze wojewódzkiej ³¹cz¹cej Pó³wysep
Helski z £eb¹ i bêdzie mia³o na celu pod-
niesienie atrakcyjnoœci turystycznej miej-
scowoœci Choczewo.

Ze spraw maj¹cych istotny wp³yw
na rozwój naszej gminy, a nie bêd¹cych
inicjatyw¹ w³adz samorz¹dowych gminy,
s¹ dwie, niezwykle istotne:
- odbudowanie linii kolejowej Wejhe-

rowo-Lêbork, gdzie ciê¿ar kosztów
w ca³oœci bêdzie ponosiæ samorz¹d.
Wstêpnie oszacowane koszty dla Gminy
Choczewo to kwota   ok. 12 mln z³;

-  plany budowy elektrowni wêglowej lub
atomowej w s¹siedniej gminie.

W trakcie dyskusji uczestnicy debaty
wyrazili opiniê, i¿ nale¿y skoncentrowaæ
siê na budowie dróg, z których korzysta
coraz wiêcej u¿ytkowników. Kolej na
naszym terenie nie bêdzie ju¿ spe³niaæ
tak wa¿nej funkcji, jak w przesz³oœci,
a jej odbudowa i utrzymanie wymagaæ
bêdzie tak znacz¹cych œrodków, ¿e ist-
nieje ryzyko, i¿ gmina nie bêdzie w stanie
realizowaæ innych zadañ inwestycyj-
nych. Przejazdy kolej¹ mo¿na by ewentual-
nie reaktywowaæ z myœl¹ o turystach,
ale wówczas nale¿a³oby stworzyæ sieæ
stacyjek, drogi dojazdowe, punkty us³u-
gowo-gastronomiczne, co z kolei wi¹zaæ
siê bêdzie z jeszcze wiêkszymi nak³adami
finansowymi.

Odnoœnie planów lokalizacji elek-
trowni wêglowej lub atomowej w s¹sied-
niej gminie radni, so³tysi i inni uczestniczy
spotkania wyrazili swój sprzeciw, apeluj¹c

Debata na temat kierunków rozwoju
społeczno-gospodarczego Gminy Choczewo
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do pana pos³a Kazimierza Plocke, pana
marsza³ka Mieczys³awa Struka oraz pana
wójta o podjêcie dzia³añ maj¹cych  na celu
zablokowanie realizacji takiej inwestycji.

Pan pose³ Plocke uspokoi³ zebranych
informacj¹, i¿ mimo, ¿e lobby atomowe
jest w Polsce bardzo silne, to przyjêty
przez rz¹d ”Program Energetyczny dla
Polski do roku 2025” nie przewiduje pow-
stania takiej elektrowni np. w ̄ arnowcu.
Plany te sta³yby w sprzecznoœci z kie-
runkami rozwoju nie tylko gmin oœcien-
nych, ale tak¿e ca³ej aglomeracji Trój-
miejskiej. Budowa elektrowni to ok. 5 mld
z³otych, które lepiej zainwestowaæ w do-
tychczasow¹ sieæ energetyczn¹. Równie¿
ma³o realne s¹ plany budowy elektrowni
wêglowej – do zaspokojenia jej potrzeb
wagony z wêglem musia³yby docieraæ
do ¯arnowca z czêstotliwoœci¹ co dwie
godziny w ci¹gu ka¿dej doby. Tego typu
inwestycje nie zosta³y równie¿ ujête
w Strategii Rozwoju Województwa Po-
morskiego.

Odnoœnie inwestycji drogowych poin-
formowa³, i¿ zosta³ utworzony Krajowy
Fundusz  Drogowy, na którym lokowane
s¹ œrodki ze sprzeda¿y paliwa z przezna-
czeniem m.in. na budowê autostrad.
I choæ uda³o siê ju¿ zebraæ œrodki w wy-
sokoœci 5 mln z³, to i tak na budowê dróg
jest wci¹¿ za ma³o, poniewa¿ czêœæ z tych
œrodków przekazana zosta³a na Krajowy
Fundusz Kolejnictwa.

Pan pose³ Kazimierz Plocke odniós³
siê równie¿ do przedstawionych
zamierzeñ w zakresie gospodarki wodno-
œciekowej. Przyzna³, ¿e nak³ady ponie-
sione na inwestycje w zakresie ochrony
œrodowiska, zw³aszcza w gminie nadmor-
skiej, jak¹ jest Choczewo, zwróc¹ siê
wielokrotnie. Przedstawione zamierzenia
s¹ ambitne, a ich realizacja bêdzie mu-
sia³a nastêpowaæ etapami. Na tego ro-
dzaju inwestycje mo¿na pozyskaæ œrodki
a¿ z 7 Ÿróde³, m.in. z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska, który w ub.r.
nie by³ w ca³oœci wykorzystany. Ze swej
strony pan pose³ zadeklarowa³ pomoc
i wsparcie przy realizacji inwestycji
w zakresie ochrony œrodowiska.

Wicemarsza³ek Województwa Po-
morskiego pan Mieczys³aw Struk pod-
kreœli³ z kolei, i¿ przy realizacji zadañ in-
westycyjnych niezwykle wa¿na jest stra-
tegia rozwoju gminy – dokument, który
nakreœla kierunki dzia³ania samorz¹du na
kilka lub kilkanaœcie najbli¿szych lat.
Niezwykle istotne jest tak¿e to, by na-
kreœliæ tylko kilka priorytetów i skupiæ
siê g³ównie na ich realizacji.

Wyrazi³ opiniê, i¿ przynajmniej do
roku 2013 nie ma szans na uruchomienie
zlikwidowanej linii kolejowej. Na wspie-
ranie regionalnego systemu transportu
kolejowego przewidziane zosta³y œrodki
w wysokoœci 2 mln EU, co nie jest kwot¹

zbyt du¿¹ w sytuacji, gdy zakup taboru ok.
13-14 sztuk to wydatek rzêdu 100 mln z³.
Poza tym nie ma sensu rewitalizacja linii
kolejowej na terenie s³abo zaludnionym,
w sytuacji, gdy jest dobrze rozwiniêta sieæ
dróg. Obecnie nadal zamykane s¹ linie nie-
rentowne, a samorz¹dy nie bêd¹ w stanie
same odbudowaæ i utrzymaæ linii kolejowej.

Bardzo wa¿na natomiast w systemie
transportowym Województwa Pomor-
skiego jest droga wojewódzka nr 213
oraz drogi do niej prostopad³e. Gmina
Choczewo jeszcze nie odczu³a tego faktu,
ale dziêki porozumieniu zawartym z Rad¹
Gminy o wspó³finansowaniu, rozpoczêta
zostanie niebawem inwestycja budowy
ronda w miejscowoœci ̄ elazno. Koszt budo-
wy wyniesie  ok. 4 mln z³. Bêdzie to pierw-
sze dzia³anie w zakresie przebudowy tej
drogi. Walory Gminy Choczewo przes¹-
dzaj¹ o jej rozwoju pod k¹tem turystyki.
Ten teren nie jest gorszy np. od £eby. Dla-
tego te¿ najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest roz-
wój sieci drogowej oraz inwestycje w zak-
resie ochrony œrodowiska. Koszty skana-
lizowania gminy i budowy oczyszczalni
bêd¹ gigantyczne i skutkowaæ bêd¹
w realizacji innych zamierzeñ, które trzeba
bêdzie odsun¹æ na dalszy plan. Ale naj-
wa¿niejsze, by spo³eczeñstwo gminy uœ-
wiadomi³o sobie, ¿e taka jest potrzeba
i takie s¹ kierunki dzia³añ na najbli¿sze lata.
Jest szereg funduszy, z których mo¿na
otrzymaæ dofinansowanie, np.: EkoFun-
dusz, NFOŒ, Regionalny Program Ope-
racyjny, ale by wnioski by³y dobrze przy-
gotowane, musi byæ spe³nionych szereg
wymogów formalnych. Równie wa¿ne s¹
te¿ umiejêtnoœci i wiedza urzêdników
w tym zakresie, dlatego te¿ nale¿y inwe-
stowaæ  w podnoszenie ich kwalifikacji.
W najbli¿szych latach dla wsi przewi-
dziane zosta³y fundusze w ramach Prog-
ramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Po-
morskiego Programu Odnowy Wsi czy
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
dlatego warto wyznaczyæ konkretn¹ osobê,
która bêdzie zajmowa³a siê wy³¹cznie
pisaniem wniosków. Pieni¹dze unijne
przeznaczone s¹ nie tylko  na inwestycje
w ró¿nych dziedzinach gospodarki, ale
równie¿ na inwestowanie w ludzi, w pod-
noszenie ich aktywnoœci i rozwi¹zywanie
problemów spo³ecznych.

Na zakoñczenie pan Marsza³ek wy-
razi³ nadziejê na dalsz¹, równie pomyœln¹
jak dotychczas,  wspó³pracê z w³adzami
samorz¹dowymi Gminy Choczewo.

Pan Wójt przypomnia³, i¿ gmina ko-
rzysta³a ju¿ wielokrotnie ze œrodków

ci¹g dalszy na stronie 6
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Elektrownia
węglowa

w Żarnowcu
"Wiadomo ju¿, ¿e w ci¹gu 4 lat ma

zostaæ wybudowana nowoczesna elek-
trownia wêglowa w ¯arnowcu” – takie
niepokoj¹ce wieœci docieraj¹ z ró¿nych
stron do w³adz naszej gminy. Pisa³ ju¿
o tym „Dziennik Ba³tycki”, podobne in-
formacje mo¿na znaleŸæ w Internecie,
sygnalizuj¹ o tego typu inwestycji osoby
z zewn¹trz, zaprzyjaŸnione z nasz¹ gmi-
n¹. Przewiduje siê, ¿e elektrownia wêg-
lowa w ¯arnowcu bêdzie jedn¹ z naj-
wiêkszych na œwiecie. Do jej realizacji
powo³ana zosta³a spó³ka o nazwie: „Po-
wer Polska”. Nietrudno sobie wyobraziæ,
jakie negatywne skutki wywo³a dzia-
³alnoœæ elektrowni wêglowej, posado-
wionej od nas w odleg³oœci kilkunastu
kilometrów. Jest to ogromne zagro¿enie
dla rozwoju gospodarczego naszej piêk-
nej, rolniczo-turystycznej Ziemi Choczew-
skiej. Dlatego te¿ w³adze gminy podjê³y
dzia³ania maj¹ce na celu zapobie¿eniu
powstania takiej inwestycji. Temat bu-
dowy elektrowni poruszony zosta³ m.in.
podczas debaty z udzia³em pos³a na Sejm
RP pana Kazimierza Plocke oraz Wice-
marsza³ka Województwa Pomorskiego
pana Mieczys³awa Struka. Wystoso-
wane zosta³o równie¿ pismo  do Woje-
wody Pomorskiego pana Piotra O³ow-
skiego przedstawiaj¹ce nasze negatywne
stanowisko w tej kwestii.

Treœæ wyst¹pienia do pana Woje-
wody publikujemy obok.

Choczewo, dnia 14.02.2007r.
Pan Piotr O³owski

Wojewoda Pomorski

W imieniu w³adz samorz¹dowych oraz mieszkañców Gminy Choczewo
przedstawiamy negatywne stanowisko w sprawie budowy elektrowni na terenie
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ̄ arnowcu.

Z dostêpnych informacji wynika, i¿ planowana inwestycja stanowiæ bêdzie
jedn¹ z najwiêkszych polskich elektrowni - obiekt dysponowaæ bêdzie moc¹
1600 MW  i zu¿ywaæ  3,5 mln ton wêgla rocznie. Z szacunku specjalistów
wynika, ¿e aby zapewniæ paliwo  dla tego typu zak³adu co dwie godziny musia³by
pojawiaæ siê na terenie elektrowni sk³ad  z wêglem. Bior¹c pod uwagê koszty
transportu i stan linii kolejowych, nie widzimy uzasadnienia dla tego rodzaju
rozwi¹zania. Ponadto transport tak znacz¹cych iloœci wêgla   równie¿ bêdzie
mia³ ujemny wp³yw na œrodowisko przyrodnicze.  Elektrownia produkowaæ bêdzie
ogromne iloœci ciep³a odpadowego, które w przypadku braku zagospodarowania,
stanowiæ bêdzie stratê ekonomiczn¹. Obecnie potrzeby energetyczne aglomeracji
Trójmiejskiej s¹ zaspokojone przez istniej¹ce obiekty ciep³ownicze. Elektrownia
bêdzie Ÿród³em szeregu zanieczyszczeñ, m.in. py³y, gazy, ciep³o, ha³as, promie-
niowanie elektromagnetyczne. Lokalizacja tego rodzaju obiektu zmieni ca³kowicie
i na d³ugie lata, zarówno krajobraz, jak i charakter terenów otaczaj¹cych. Dlatego
te¿ posadowienie elektrowni wêglowej w bezpoœrednim s¹siedztwie Gminy
Choczewo wp³ynie negatywnie  na rozwój tych terenów. Gmina Choczewo,
w przesz³oœci typowo rolnicza, obecnie swój rozwój opiera na turystyce oraz
ekologicznym rolnictwie. Dysponuj¹c takimi walorami, jak: bezpoœredni dostêp
do morza, czyste pla¿e, jaziora i lasy, liczne pomniki przyrody oraz zabytki
architektury, w³adze oraz mieszkañcy naszej gminy podejmuj¹ szeroko zakrojone
dzia³ania w zakresie ochrony œrodowiska i zachowania dziedzictwa narodowego
oraz tworzenia nowych miejsc pracy w turystyce i rolnictwie. Dzia³aj¹ca elek-
trownia oddzia³ywaæ bêdzie szkodliwie zarówno na ludzi, jak i ekosferê, co nie
pozostanie bez wp³ywu na równowagê ekologiczn¹. Iloœæ emitowanego dwutlenku
wêgla bêdzie na tyle du¿a i o tak znacz¹cym oddzia³ywaniu na œrodowisko, ¿e
pozostawaæ bêdzie  w sprzecznoœci z dyrektywami Unii Europejskiej. Mo¿e siê
powtórzyæ sytuacja, jak w przypadku Doliny Rospudy, gdy¿ UE zdecydowanie
wyklucza tego typu inwestycje na swoim terenie. Lokalizacja elektrowni w niecce
pomiêdzy zalesionymi wzniesieniami spowoduje kondensacjê szkodliwej emisji
gazów i py³ów w bezpoœrednim s¹siedztwie elektrowni. Koniecznoœæ wymiany
olbrzymiej iloœci gruntów organicznych /torfów/ bêdzie mia³a ogromny wp³yw na
œrodowisko przyrodnicze. Informacja o u¿yciu wody morskiej  do ch³odzenia
urz¹dzeñ jest pora¿aj¹ca z punktu widzenia ekologicznego w dobie sta³ego
ocieplania siê klimatu. Licznie odwiedzaj¹cy nasz¹ gminê i ca³e wybrze¿e morskie
turyœci nie zaakceptuj¹ faktu pobytu nad morzem obarczonym zrzutem ogrzanej
wody  z elektrowni, poniewa¿ prawdopodobnie spowoduje to rozwój organizmów
i roœlin nie wystêpuj¹cych obecnie na tym obszarze. Ulokowanie wiêc elektrowni
w bezpoœrednim s¹siedztwie naszej gminy przyczyni siê znacz¹co do degradacji
tych piêknych, nadmorskich terenów, a mieszkañcy zostan¹ pozbawieni Ÿróde³
dochodu, nast¹pi odp³yw turystów i zmniejszenie zainteresowania inwestorów
terenami rekreacyjnymi /spadek cen gruntów/. Inwestycja, któr¹ planuje siê
zakoñczyæ ju¿ za 4 lata, jest sprzeczna ze Strategi¹ Rozwoju Województwa
Pomorskiego do roku 2020. W tym dokumencie, opracowanym i przyjêtym
w 2005 roku, nie ma zapisu o budowie eletrowni wêglowej w ̄ arnowcu, natomiast
du¿y nacisk po³o¿ony zosta³ na rozwój nowoczesnego rolnictwa, w tym rolnictwa
ekologicznego, na rozwój produkcji rolnej z przeznaczeniem na biopaliwa, na
ochronê dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego, budowê i mo-
dernizacjê infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, wspieranie kompleksowej
odnowy wsi pomorskiej, a przede wszystkim na silne i zdrowe spo³eczeñstwo.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do Pana Wojewody o uwzglêdnienie
naszego negatywnego stanowiska w w/w sprawie i podjêcie dzia³añ w zakresie
uniemo¿liwienia budowy elektrowni wêglowej, w tym: przeprowadzenie debaty
spo³ecznej oraz informowanie na bie¿¹co zainteresowanych stron, przede
wszystkim przedstawicieli samorz¹dów Województwa Pomorskiego,  o dalszych
losach planowanej inwestycji.

  Przewodnicz¹cy Rady Gminy                             W ó j t

                  Henryk Domaros                          Jacek Micha³owski

pozabud¿etowych, choæ nie wszystkie
zosta³y za³atwione pozytywnie. Wniosek
o dofinansowanie budowy kanalizacji
Lublewo-Lublewko, mimo spe³nienia
warunków i osi¹gniêcia wysokiej lokaty,
nie otrzyma³ dofinansowania, gdy¿ fun-
dusze przydzielono tylko 10-ciu takim in-
westycjom. Œrodków unijnych jest wiele,
jednak¿e na wszystkie projekty i tak nie
wystarcz¹, dlatego konieczne jest wypra-
cowywanie jak najlepszych projektów, by
pokonaæ konkurencjê.

Na zakoñczenie spotkania pan Wójt
zwróci³ siê do radnych i so³tysów o z proœb¹
o przekonanie mieszkañców gminy o s³u-
sznoœci wybranych kierunków dzia³ania
oraz o wspó³pracê przy realizacji nakre-
œlonych priorytetów.

dokoñczenie z poprzedniej strony
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FREKWENCJA

Zarz¹dzeniem Nr 7/2007 Wójta

Gminy Choczewo z dnia 29 sty-

cznia 2007r. w terminie od 8 lutego

do 12 marca 2007 r. odby³y siê

w Gminie Choczewo zebrania wiej-

skie, po³¹czone z wyborem so³tysów

i rad so³eckich.

Wœród nowo wybranych so³-
tysów mamy:

-  5 pañ so³tys, a w poprzedniej ka-

dencji podczas wyborów wyb-

rano 3,

-  3 so³tysów jest jednoczeœnie rad-

nymi,

- „wielokadencyjnych so³tysów” –

5 z nich jest co najmniej trzeci¹

kadencjê, a 1 nawet siódm¹,

-  2 so³tysów: w Kierzkowie i S³aj-

szewie wybrano 100% poparciem,

Tylko w jednym so³ectwie so³-
tys poprzedniej kadencji, który zde-

cydowa³ siê kandydowaæ na nastê-

pn¹ kadencjê, nie zosta³ wybrany.

Frekwencja na zebraniach wiej-

skich by³a wysoka, chocia¿ mniej-

sza ni¿ 4 lata temu, ale wiêksza ni¿

w innych gminach. W So³ectwie

Choczewo na zebranie przyby³o 139

mieszkañców, w Zwartówku – 104,

a w Sasinie – 97.

Zebrania przebiega³y w bardzo

dobrej i konstruktywnej atmosferze.

W czasie dyskusji mieszkañcy
poruszali wiele spraw, bardzo po-

dobnych w  ka¿dym so³ectwie: do-

datkowe oœwietlenie, naprawa dróg,

wyciêcie drzew, wodoci¹gi i kana-

lizacja.

Pan Wójt obecny na zebraniach,

za wyj¹tkiem zebrania w Borkowie,

odpowiada³ na pytania, informowa³

i doradza³. Przedstawia³ najistot-

niejsze sprawy dotycz¹ce gminy

oraz so³ectw, a zw³aszcza planowa-

nych inwestycji wodnokanalizacyj-

nych, budowy i naprawy dróg.

Pracownicy Urzêdu Gminy

przyst¹pili ju¿ do pracy nad wnio-

skami zg³oszonymi przez miesz-

kañców podczas zebrañ.

N azw a sołectw a 
Liczba 

m ieszkańców  

Liczba osób 

upraw nionych 

Liczba  

m ieszkańców  

uczestniczących 

w  zebraniu 

U dział 

obecnych do liczby 

osób upraw nionych 

%  

Choczewo 1398 1054 139 13 

Choczewko 374 267 19 7 

B orkowo 152 110 27 25 

Ciekocino 331 234 32 14 

G ościęcino 61 47 20 43 

Jackowo 248 204 36 18 

K ierzkowo 490 367 35 18 

K opalino 326 254 60 24 

Łętowo 376 281 45 16 

Sasino 460 364 97 27 

Słajkowo 342 262 64 24 

Słajszewo 245 202 48 24 

Starbienino 451 348 36 10 

Zwartówko 573 427 104 24 

O gółem 5827 4421 762 17 

PO ZEBRANIACH
WIEJSKICH

I WYBORACH
SOŁTYSÓW

I RAD
SOŁECKICH

Nazwa 
sołectwa 

Sołtys przed 
wyborami 

Ilość  
Zgłoszo-

nych 
kandydatur 
na sołtysa 

Sołtys po wyborach 

 

Ka- 
dencja 

Liczba miesz-
kańców 

sołectwa 
oddaj ących 

głos za 
wyborem 

Udział 
poparcia do 
obecnych 

na zebraniu 
% 

Choczewo Mariola 
ZAKRZEWSKA 

2 Mariola  
ZAKRZEWSKA 

 

III 78 58 

Choczewko Andrzej 
OKRÓJ 

1 Sylwia 
KROPIDŁOWSKA 

 

I 17 89 

Borkowo Regina 
STANICKA 

1 Regina 
STANICKA 

 

III 25 93 

Ciekocino Władysława 
RODZIEWICZ 

2 Władysława 
RODZIEWICZ 

 

II 20 63 

Gościęcino Henryk 
CZAJA 

2 Henryk 
CZAJA 

 

II 14 70 

Jackowo Dariusz 
BEMKA 

1 Dariusz 
BEMKA 

 

II 35 97 

Kierzkowo Sabina 
FLEMING 

1 Sabina  
FLEMING 

 

II 35 100 

Kopalino Jan 
DZIOBAK 

2 Jakub 
ŚWIĄTEK 

 

I 47 78 

Łętowo Aleksander 
IWASZKO 

1 Aleksander 
IWASZKO 

 

II 43 96 

Sasino Bronisław 
NOWAK 

2 Bronisław 
NOWAK 

 

IV 74 76 

Słajkowo Zbigniew 
KUBIAK 

3 Andrzej 
GROTH 

 

I 27 42 

Słajszewo Andrzej 
ŁUC 

1 Andrzej 
ŁUC 

 

VII 48 100 

Starbienino Leszek 
DOMINIK 

2 Wiesław 
GĘBKA 

 

I 18 50 

Zwartówko Henryk 
BEMOWSKI 

2 Henryk 
BEMOWSKI 

 

III 64 61 
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G dy zima chyli siê ku koñcowi

i promienie s³oneczne topi¹

ostatnie po³acie œniegu zale-

gaj¹ce na polach, ³¹kach,

w ogrodach i na trawnikach, wtedy wiatr

przesusza wierzchni¹ warstwê gleby.

Przyroda budzi siê z zimowego letargu

do ¿ycia. Dla wiêkszoœci z nas jest to

najpiêkniejsza pora roku - jesteœmy pe³ni

energii, chwytamy powietrze w p³uca

i optymistycznie, z uœmiechem na twarzach,

obserwujemy otaczaj¹cy nas œwiat, delek-

tuj¹c siê jego piêknem. Rolnicy, w³aœ-

ciciele posesji i s³u¿by miejskie i wiejskie

przyst¹pi¹ do usuwania zanieczyszczeñ

pozimowych na polach, w obrêbie obejœæ

domowych, w parkach, ze skwerków

oraz poboczy dróg i ulic.

Utrzymywanie w czystoœci œro-

dowiska, w którym ¿yjemy, to nasz obo-

wi¹zek. I tak byæ powinno nawet bez

specjalnych zarz¹dzeñ. Niestety, dla

wielu nierozwa¿nych i bezmyœlnych osób

sprzymierzeñcem w wiosennych po-

rz¹dkach sta³ siê ogieñ.

Jak Polska d³uga i szeroka, nad ogród-

kami, drogami i polami zaczn¹ unosiæ siê

k³êby dymu, daj¹c œwiadectwo umi³o-

wania ludzi do porz¹dków. Ludzi zapomi-

naj¹cych lub nieœwiadomych faktu,

¿e wystarczy s³aby wiatr, aby ogieñ wym-

kn¹³ siê spod kontroli, a co za tym idzie -

bardzo szybko rozprzestrzeni³ siê i prze-

istoczy³ w tragiczny w skutkach po¿ar.

Wówczas rzeczona niefrasobliwoœæ oraz

ludzka bezmyœlnoœæ powoduj¹, i¿ gin¹

ludzie oraz zwierzêta: p³on¹ pobliskie

lasy, zabudowania mieszkalne, gospo-

darcze i altanki na ogródkach dzia³-

kowych. Na torfowiskach ogieñ tli siê

przez wiele dni, tygodni, a nawet mie-

siêcy, powoduj¹c straty nie tylko porasta-

j¹cej je roœlinnoœci, ale równie¿ masy

organicznej, bardzo cennej jako kompost

dla rolnictwa i Ÿród³o wartoœciowej sub-

stancji dla medycyny.

Mimo wielu zagro¿eñ utrzymuje siê

moda na bezmyœlne podpalanie wszyst-

kiego, co poroœniête jest usychaj¹c¹ tra-

w¹ w ró¿nych jej siedliskach: na ³¹kach,

w przydro¿nych rowach, wypalanie za-

roœli, trzcinowisk na wysychaj¹cych sta-

wach, torfowiskach, uschniêtych chwa-

Strażacy
apelują

stów i resztek s³omy pozostawionej

na polach po zesz³orocznych zbio-

rach. Podpalacze pytani, dlaczego to

robi¹, odpowiadaj¹ z regu³y: „Palimy

chwasty, aby nie rozsiewa³y siê ich

nasiona”. Nale¿y w tym miejscu

wyjaœniæ, i¿ jest to b³êdne myœlenie.

Czêsto bywa tak, ¿e to w³aœnie chwasty

- takie jak perz - dziêki g³êboko ukrytym

w glebie k³¹czom, s¹ odporne na krót-

kotrwa³e po¿ary powstaj¹ce przy wy-

palaniu traw.

Wypalanie traw w Polsce jest nie-

chlubn¹ tradycj¹, z któr¹ od lat zma-

gaj¹ siê stra¿acy, s³u¿by leœne i och-

rony œrodowiska, policjanci. Ekolodzy,

naukowcy, przyrodnicy i leœnicy -

wszyscy zdecydowanie apeluj¹, ¿e

wypalanie nie jest efektywnym spo-

sobem „odnawiania” gleby. Zosta³o,

bowiem naukowo udowodnione wiele

lat temu, ¿e wypalanie suchej roœ-

linnoœci wp³ywa negatywnie na wiele

elementów przyrodniczych. W wiel-

kim skrócie: ziemia zostaje wyja³o-

wiona, a nie u¿yŸnia siê; nie dochodzi

do naturalnego rozk³adu resztek roœ-

linnych; przerywany jest proces for-

mowania siê próchnicy; do atmosfery

przedostaje siê szereg zwi¹zków che-

micznych bêd¹cych truciznami za-

równo dla ludzi, jak i zwierz¹t. Wy-

palanie traw skutkuje zabijaniem zna-

cznej iloœci organizmów ¿ywych, nie-

zbêdnych do prawid³owego funkcjo-

nowania przyrody.

Oko³o 30% po¿arów traw pow-

staje w wyniku przypadkowego zap-

rószenia ognia, g³ównie za spraw¹

wyrzucania niedopa³ków z przeje¿d¿aj¹-

cych poci¹gów czy samochodów na po-

bocze drogi (warto wiedzieæ, ¿e ¿ar zapa³ki

ma temperaturê rzêdu oko³o 800o C, a pa-

pieros, rzucony niedopa³ek to oko³o 600o C).

W ¿adnym z powy¿szych przypadków spra-

wcy nie bior¹ pod uwagê powstaj¹cego

zagro¿enia rozwoju po¿aru na obszary leœ-

ne, a przecie¿ jest ono bardzo realne! Trawa

po okresie zimowym pali siê bardzo szybko,

bowiem jest wysuszona - ogieñ ogarnia

coraz wiêksze obszary powoduj¹c zagro-

¿enie dla lasów, zabudowañ gospodar-

czych, zak³adów pracy, itp. Aby siê zapali³

las, np. od suchej trawy, wystarczy 250o C.

Rzucenie niedopa³ka, który ma 600o C.

mo¿na przyrównaæ do œwiadomego uklêk-

niêcia i podpalenia lasu zapa³k¹.

Celowe podpalanie traw stanowi oko³o

70% wszystkich po¿arów traw. Najczêœciej

mo¿na zas³yszeæ, ¿e to z³y zwyczaj osób

doros³ych. Dowodem na powy¿sz¹ tezê s¹

coroczne „czarne statystyki”, z których

dowiadujemy siê o przedziale wiekowym

osób, które zginê³y podczas wypalania

traw. Bezmyœlne i celowe podpalania traw

przez doros³ych: wp³ywaj¹ negatywnie na

œwiadomoœæ dzieci, które podpalaj¹ trawê,

bo „tak robi¹ doroœli”. Dzieci nie potrafi¹

wyt³umaczyæ swoich czynów - dla nich to

atrakcja, coœ siê dzieje (dowiedziono empi-

rycznie). Poza tym jest  to dla nich „dos-

kona³a” zabawa, bardzo czêsto akcepto-

wana przez opiekunów. Dzieci przez „akcep-

towan¹” bezmyœlnoœæ staj¹ siê równie¿

niszczycielami œrodowiska, a nierzadko

w³asnego mienia.
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KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA
W OGNIWACH  ZWIĄZKU OSP

Strażacy informują

Jednostki ochrony przeciwpo¿arowej gminy Choczewo w roku 2006 uczestniczy³y w 110 dzia³aniach ratowniczych i ra-

towniczo-gaœniczych organizowanych i kierowanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹, likwiduj¹c:

PO¯ARY – ogó³em 31 zdarzeñ, w tym:

MIEJSCOWE ZAGRO¯ENIA – ogó³em 79 zdarzeñ, w tym

-    pożar w budynku mieszkalnym i budynku mieszkalnego (m. Przebędowo, Sasino)  ...... 
-    pożar budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (m. Nadole gm. Gniewino)…………….. 
-    pozar budynków kużni i mieszkania w gorzelni – ewakuacja osób (m Łętowo) ………. 
-    pożar budynków letniskowych i altany ……………………………………………………… 
-    pożar budynków zabudowań gospodarczych ………………………….………………..…. 
-    pożar garaży …………………………………………………………………………………… 
 -   pożar sadzy w przewodach kominowych budynków mieszkalnych ……......................... 
-    pożar samochodu osobowego……………………………………………………………….. 
-    podpalenia śmieci w kontenerach w enklawach leśnych ………………………………….. 
-    pożar poszycia leśnego ……………………………………………………………………….. 
-    ognisko bez dozoru ……………………………………………………………………………. 
-    umyślne podpalenia traw ................................................................................................. 
-    pożar ścierniska ……………………………………………………………………………….. 
-    pożar transformatora ….................................................................................................... 
-    podpalenie przydrożnego pnia drzewa………………………………………………………. 

-   2, 
-   1, 

     -   2, 
     -   3, 

-   3, 
     -   2, 

-   2, 
-   1, 

     -   3, 
     -   1, 
     -   1, 

-   5, 
      -  3, 

-  1, 
-  1. 

 

-    wypadki i kolizje drogowe……………………………………………………………………… 
-    neutralizacja plam oleju na jezdniach ……………………………………………………….. 
-    drzewa (wiatrołomy) na ciągach komunikacyjnych .......................................................... 
-    podtopienia budynków i posesji ....................................................................................... 
-    usuwanie gniazd szerszeni, os, roju pszczół ................................................................... 
-    inne 

    -   13, 
    -     3, 
    -     8, 
    -     5, 
    -    48, 
    -      2, 

 

OSP Choczewo OSP Kopalino OSP Sasino OSP Słajszewo 

Liczba członków 

Lp.  
Członkowie OSP/MDP 

w dniu 
Walnego 

Zebrania 

obecnych 
na Walnym 

Zebraniu 

w dniu 
Walnego 

Zebrania 

obecnych 
na Walnym 

Zebraniu 

w dniu 
Walnego 

Zebrania 

obecnych 
na Walnym 

Zebraniu 

w dniu 
Walnego 

Zebrania 

obecnych 
na Walnym 

Zebraniu 

1. Członkowie czynni 30 17 31 25 22 13 25 14 

2. Członkowie honorowi 3 1 3 2 2 0 4 1 

3. Członkowie wspierający 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Członkowie MDP 10 0 7 0 6 3 0 0 

RAZEM 43 18 41 27 30 16 29 15 

W okresie od 1 stycznia do 25 lutego 2007r. na terenie gminy Choczewo trwa³a kampania

sprawozdawcza w Ochotniczych Stra¿ach Po¿arnych. Statutowy cel zebrañ sprawoz-

dawczych to ocena dzia³alnoœci, poprzedzona ocen¹ pracy Zarz¹dów OSP przez Walne

Zebranie cz³onków. W tym okresie Zarz¹dy OSP dokona³y podsumowania  i analizy swej

dzia³alnoœci za rok 2006. Poruszono g³ówne problemy nurtuj¹ce Zarz¹dy OSP wymagaj¹ce

rozwi¹zañ na szczeblu powiatu, województwa, krajowym tj:

� wspó³finansowania i doposa¿enia w sprzêt jednostek OSP z bud¿etu pañstwa. Ochotnicze Stra¿e Po¿arne  s¹ jednostkami

wykonuj¹cymi  zadania z zakresu bezpieczeñstwa powszechnego i ochrony ludnoœci,

� niedobór obsad osobowych na pojazdach ratowniczych, zmian zapisów w ustawach dotycz¹cych s³u¿by w OSP (w zespo³ach

ratowniczych  – jednostkach operacyjno-technicznych (JOT) – szczególnie w jednostkach KSRG.

STAN ORGANIZACYJNY OSP

Jak wynika z powy¿szej analizy

w porównaniu z rokiem ubieg³ym o 38%

wzros³a iloœæ interwencji stra¿y po¿ar-

nych.

Niepokoj¹co roœnie liczba po¿arów.

Niestety zaistnia³y te¿ i zdarzenia

tragiczne.

W dniu 26.07.2006r przed m. Lu-

biatowo, w wypadku drogowym zginê³y

2 osoby.

Na Jeziorze Choczewskim w dniu

23.06.2006r. utonê³a 1 osoba (dzia³ania

ratownicze prowadzi³a JRG PSP

w Wejherowie).

Krzysztof CUDNIK

OSP CHOCZEWO OSP SŁAJSZEWO OSP SASINO OSP KOPALINO 

Ilość zdarzeń i udział ratowników 

 

 

w  
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FA 

Ilość 

ratow-

ników 
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MZ 

 

FA 

Ilość 

ratow-

ników 

 

P 

 

MZ 

 

FA 

Ilość 

ratow-

ników 

 

P 

 

MZ 

 

FA 

Ilość 

ratow- 

ników 

Licz-

ba 

ratow-

ników 

ogó-

łem 

2004 87 16 53  262 1 10  49 3 1  21 3 4  31 363 
2005 58 8 40  199 4 9  45 1 1  14  2  9 266 

O
G

Ó
Ł

E
M

 

2006 110 23 57  372 14 18  136 4   20 2   10 538 

 

Iloœæ zdarzeñ i udzia³ stra¿aków-

ratowników w likwidacji ich skutków
na terenie gminy Choczewo w roku 2006

P – po¿ar

MZ – miej-

scowe

zagro¿enie

FA – fa³szywy

alarm
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APEL WÓJTA GMINY CHOCZEWOW
ójt Gminy Choczewo

zwraca siê do mieszkañ-

ców, instytucji i zak³a-

dów pracy o uporz¹dkowanie i zadbanie

o posesje, obejœcia gospodarstw oraz te-

reny przyleg³e.

Przypomina o zwróceniu uwagi na:

- porz¹dek istniej¹cy na nieruchomoœ-

ciach,

- stan ogrodzenia,

- stan techniczny elewacji,

- w³aœciwy sposób gospodarowania nie-

czystoœciami sta³ymi i nieczystoœciami

p³ynnymi,

- zawarcie umowy z wybranym przez
siebie przedsiêbiorstwem komunalnym

na wywóz nieczystoœci sta³ych i p³yn-

nych.

Zwróæmy uwagê znajomym, s¹sia-

dom, kolegom i kole¿ankom, ¿e wygl¹d

Gminy w du¿ej mierze zale¿y od nas sa-

mych. Czystoœæ, porz¹dek i zieleñ wokó³

naszych domów i obejœæ doda uroku

otoczeniu, poprawi nasz nastrój, warunki

zdrowotne i mikroklimat oraz  oka¿e siê

mi³ym obowi¹zkiem.

Zacznijmy ju¿ dziœ. Wszyscy jes-

teœmy gospodarzami naszej Gminy.

Jednoczeœnie apelujê o zaniechanie

wypalania traw. Wypalanie traw oprócz

zagro¿enia po¿arowego, powoduje szko-

dy ekologiczne i gospodarcze. Niszczy

rodzim¹ florê i faunê. Gin¹ najwartoœ-

ciowsze, szlachetne trawy, pozostaje na-

tomiast roœlinnoœæ niepo¿¹dana –

chwasty. Ginie bezpowrotnie ogromna

iloœæ zimuj¹cych w zesch³ych trawach

owadów zapylaj¹cych uprawy rolnicze

i sadownicze oraz ogromna iloœæ ma³ych

zwierz¹t, w tym wiele chronionych

i rzadkich ju¿ gatunków, w glebie

niszczone s¹ niezbêdne dla roz-

woju roœlin mikroorganizmy. Wy-

palanie traw sprzyja powsta-

waniu du¿ej iloœci po¿arów na

³¹kach, nieu¿ytkach i terenach

zadrzewionych, utrudnia, a na-

wet parali¿uje ruch drogowy,

prowadz¹c niejednokrotnie do wypad-

ków drogowych. W po¿arze gin¹ ludzie

oraz niszczone s¹ ich domostwa.

Zadbajmy o to, by od tego roku

nie by³o przypadków bezmyœlnego

nara¿ania ¿ycia i niszczenia mienia.

Dajmy szansê naszemu œrodo-

wisku.

W
dniu 4 lutego 2007 roku odby³y siê

na terenie ca³ego kraju wybory do rad

powiatowych izb rolniczych. Osoby

uprawnione do udzia³u w g³osowaniu to p³atnicy po-

datku rolnego, zarówno osoby fizyczne, jak i osoby

prawne. Na terenie Gminy Choczewo takie g³osowa-

nie równie¿ przeprowadzono. Lokal wyborczy, znaj-

duj¹cy siê w siedzibie Urzêdu Gminy Choczewo, ot-

warty by³ w godzinach: 8.oo – 18.oo.

Wyborcy z naszej gminy mieli mo¿liwoœæ oddania

g³osów na 2 kandydatów na delegatów do Rady Po-

wiatowej Izb Rolniczych w Wejherowie: pana Zbig-

niewa Dettlaffa i pana Krzysztofa £asiñskiego.

W g³osowaniu udzia³ wziê³o 31 osób na 897 upraw-

nionych, co daje 0,034 % . Kandydaci otrzymali po 30

g³osów. Mimo tak niskiej frekwencji wybory by³y

wa¿ne i panowie: Zbigniew Dettlaff oraz Krzysztof

£asiñski bêd¹ reprezentowaæ w najbli¿szej kadencji

rolników z terenu naszej gminy w Radzie Powiatowej

Izb Rolniczych w Wejherowie.

Przypomnieæ warto, ¿e izby rolnicze to samorz¹d

rolniczy dzia³aj¹cy na rzecz rozwi¹zywania prob-

lemów rolnictwa i reprezentuj¹cy interesy zrzeszo-

nych w nim podmiotów, utworzony moc¹ ustawy

z dnia 14 grudnia 1995 roku.

UWAGA ROLNICY !!!

Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego przypomina,

¿e zbli¿a siê termin sk³adania wniosków o przyznanie

p³atnoœci bezpoœrednich

/od 15 marca do 15 maja/

oraz wniosków o przyznanie p³atnoœci z tytu³u realizacji

przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych

/od 01 marca do 30 kwietnia/-kontynuacja

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia tak¿e,

¿e od 15 marca uruchomione zostan¹ niektóre dzia³ania

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zapraszam równie¿ na szkolenia w dniach 21 i 22-03-2007r.

godz. 9,oo w Gminnej Szkole w Choczewie  w temacie

”Integrowana produkcja ziemniaków jadalnych”

Natomiast 23 marca 2007 r. w pi¹tek o godz.10,oo równie¿

w Gminnej Szkole w Choczewie odbêdzie siê szkolenie

nt. „Nowe programy rolno-œrodowiskowe  z uwzglêd-

nieniem rolnictwa ekologicznego” PROW 2007-2013

Wszelkie informacje na w/w tematy mo¿na uzyskaæ w biurze

ODR w UG Choczewo /niski parter/  u  P. Genowefy

B³ahuszewskiej

Tel. 058/ 572-39-40 wew.219   lub. kom. 788-981-589

Wybory do rad
powiatowych izb

rolniczych
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Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choczewie

pod przewodnictwem niezawodnej Ireny Lorek zainicjowa³

obchody „Dnia Kobiet” dla swoich cz³onkiñ.
Przyjêcie zorganizowane by³o w dniu 8 marca b.r. w res-

tauracji „Pod Kasztanem”. Tym razem mimo skromniejszego

przyjêcia zabawa by³a znakomita.

Dziêki uprzejmoœci i goœcinnoœci w³aœcicieli restauracji

„Pod Kasztanem” potrawy by³y smakowite i urozmaicone.

Sam lokal restauracji przeszed³ znakomit¹ metamorfozê.

Odnowione œciany, pachn¹ce ³azienki, uprzejma obs³uga

to œwietna zachêta do urz¹dzania tu imprez rodzinnych i oko-

licznoœciowych. Nic dziwnego wiêc, ¿e cz³onkowie ZERiI

w Choczewie chêtnie organizuj¹ tu swoje spotkania i zabawy.

Najbardziej podoba mi siê, ¿e Ci piêkni i m³odzi duchem

ludzie umiej¹ rozmawiaæ ze sob¹, piêknie œpiewaj¹ pieœni

biesiadne i wcale nie musz¹ byæ „pod wp³ywem”, aby siê dobrze

bawiæ. Zawsze cieszy mnie fakt uczestniczenia w tych

spotkaniach.

Kobiety w tym uroczystym dniu zostaj¹ obdarowane
czekoladkami i kwiatami, a przecie¿ zas³uguj¹ na nie tylko

od œwiêta.

Babcia, mama, siostra, przyjació³ka, ¿ona i dziewczyna to

panowie s³aba p³eæ, ale ¿ycie bez tych istot najbli¿szych by³oby

smutne i bez sensu. Kochajcie je codziennie.
Doradca PODR Gdañsk

Genowefa B³ahuszewska

Dzień Kobiet

W dniu 15 lutego b.r. w gospodarstwie agroturystycznym

Barbary i Andrzeja £uc odby³ siê pokaz nt. „Ma³e przydomowe

oczyszczalnie œcieków”.

Wybór miejsca tego pokazu nie by³ przypadkowy, poniewa¿

taka ma³a przydomowa oczyszczalnia œcieków funkcjonuje

w tym gospodarstwie ju¿ od roku, spe³niaj¹c doskonale sw¹

funkcjê.

By³a to równie¿ okazja do dokonania przegl¹du instalacji

za³o¿onej przez firmê Pana Piotra Rosa. W pokazie uczestniczy³o

14 osób ze S³ajszewa.

Wybudowana oczyszczalnia wzbudzi³a wœród uczestników

ogromne zainteresowanie.

Na terenie wsi S³ajszewo powstan¹ jeszcze dwie takie

oczyszczalnie, dla których wykonano ju¿ dokumentacjê techniczn¹.

Wielkoœæ oraz koszt instalacji zale¿y przede wszystkim od

potrzeb gospodarstw, czyli iloœci osób przebywaj¹cych   w budynku

mieszkalnym i domkach wybudowanych dla turystów.

Du¿e zainteresowanie mieszkañców S³ajszewa wynika

z faktu, ¿e jest to wieœ letniskowa, gdzie wiele gospodarstw

specjalizuje siê w us³ugach agroturystycznych i mo¿na koszt

tej instalacji zmniejszyæ o po³owê sk³adaj¹c odpowiedni wniosek

z programu PROW 2007-2013.

 Doradca PODR Gdañsk - Genowefa B³ahuszewska

Przydomowe
oczyszczalnie ścieków
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W
Sasinie 02 marca b.r.
z inicjatywy Doradcy
PODR oraz  Przewodni-

cz¹cej Gieni Kramek i cz³onkiñ KGW
Sasino odby³o siê szkolenie i pokaz na
temat „Potraw tradycyjnych  i regio-
nalnych”. W spotkaniu uczestniczy³y
mieszkanki wsi Sasino oraz przedsta-
wicielka PODR Wejherowo El¿bieta
B³a¿ejewska i Ola Zacharewicz ze S³aj-
szewa.

Honory mê¿czyzny pe³ni³ so³tys wsi
Bronis³aw Nowak, poniewa¿ by³a to
równie¿ okazja do obchodów zbli¿aj¹-
cego siê Dnia Kobiet. Wszystkie Panie
otrzyma³y czekolady z serdecznymi ¿ycze-
niami od So³tysa.

Piêkne nastrojowe wiersze w³as-
nego autorstwa wyg³osi³a poetka Teresa
Wirska, która jest ju¿ sta³¹ wielbicielk¹
walorów krajobrazowych ziemi sasiñ-
skiej, a przede wszystkim mieszkañców
tej krainy. Druga poetka Gienia Kramek
wyg³osi³a poemat na temat piêknej ziemi
sasiñskiej i swojskich klimatów.Na swoj¹
krainê patrzy sercem i jest tu szczêœliwa.

Przedstawicielka PODR Gdañsk prze-
prowadzi³a szkolenie na wy¿ej wymie-
niony temat, natomiast uczestniczki spot-
kania czêstowa³y obecne Panie potra-
wami tradycyjnymi wykonywanymi nie
tylko dla potrzeb rodziny. Omówiono
zarówno tradycyjn¹ kuchniê domow¹,
jak i mo¿liwoœæ zg³oszenia tych potraw
do Urzêdu Marsza³kowskiego,  a nawet na
listê potraw tradycyjnych i regionalnych
na strony Ministerstwa Rolnictwa.

Nadmieniono, ¿e gmina Choczewo
posiada ju¿ wpisy: Kaczki po Pomorsku
– Oli Zacharewicz oraz Œledzie z beczki
w zalewie s³odko-kwaœnej – Gieni Kramek.

Nastêpuj¹ dalsze zg³oszenia potraw
z naszej gminy. Musimy wykorzystaæ tê
szansê, poniewa¿ jest to doskona³a pro-
mocja naszej gminy i naszych gospo-
darstw agroturystycznych.

Panie w ramach pokazu przygo-
towa³y:

Gabrysia Niemiec – kapuœniak z ki-
szonej kapusty oraz ziemniaki „pra¿uchy”

Maria Malik – barszcz grzybowy
i krokiety z ciasta naleœnikowego,

Ma³gorzata Jaskulska – mimo, ¿e nie
mog³a uczestniczyæ w spotkaniu przygo-
towa³a ³azanki z grzybami i kapust¹,

Bronis³awa Zielonko – sporz¹dzi³a
„bulion” zupê kartoflankê,

Gienia Kramek – pyzy z miêsem oraz
surówkê z kiszonej kapusty z rodzynkami,

Krystyna Stefañska – pierogi „rus-
kie” ze skwareczkami.

Wszystkie przygotowane potrawy
tradycyjne mia³y doskona³y smak, aromat
i by³y przygotowane wed³ug dawnej ro-
dzinnej tradycji.

By³ to tylko niewielki fragment gastro-
nomicznej twórczoœci  z doskona³ej sa-
siñskiej domowej kuchni.

Nie zabrak³o równie¿ smacznych,
aromatycznych domowych ciast:

- biszkoptu z kremem „W-Z” – Kry-
styny Stefañskiej,

- sernika domowego – Janiny Mali-
nowskiej,

- jab³ecznika – Gabrysi Niemiec.
Pod koniec spotkania omówi³am rów-

nie¿ zaproszenie wys³ane na rêce Wójta

Gminy Choczewo do uczestnictwa na-
szej gminy w konkursie „Festiwal Ku-
chni Polskiej”.

Polska kuchnia, zawieraj¹ca ró¿no-
rodnoœæ smaków, oparta na naturalnych
produktach rolnych, dziczyŸnie i runie leœ-
nym jest niew¹tpliwie jednym z najatrak-
cyjniejszych narodowych produktów
turystycznych.

Dzia³ania promocyjne s³u¿yæ maj¹:
- promocji regionalnych potraw i tra-

dycji kulinarnych,
- stworzeniu systemu promocji na

krajowym i miêdzynarodowym rynku tu-
rystycznym lokali gastronomicznych,
hoteli i pensjonatów, kwater wiejskich
i agroturystycznych specjalizuj¹cych siê
w potrawach tradycyjnych i regionalnych,

- szkoleniu i doskonaleniu umie-
jêtnoœci wszystkich uczestników kon-
kursu w zakresie kuchni tradycyjnej i re-
gionalnej.

Znaj¹c mo¿liwoœci Ziemi Choczew-
skiej, talenty kulinarne jej mieszkanek
i szczególn¹ opiekê Wójta i Urzêdu Gminy
na rzecz promocji naszego regionu,  ma-
my szansê wyst¹piæ w tym konkursie pod
szyldem „Choczewskiego Stowarzy-
szenia Turystycznego” w Choczewie.

   Doradca PODR Gdañsk

– Genowefa B³ahuszewska

N owo wybrany so³tys Andrzej Groth oraz cz³onkowie Rady So³eckiej,
w osobach:Danuta Ja¿d¿ewska, Iwona Chwastarz i Dariusz Wiœniewski,
zorganizowali w dniu 8 marca, w œwietlicy so³eckiej w ¯elaznej

„Œwiêto Kobiet”. Na s³odki poczêstunek przy p³omieniach ognia w kominku przyby³o
liczne grono pañ z so³ectwa.

Święto Kobiet w Sołectwie Słajkowo
W imieniu Rady So³eckiej oraz radnego

pana Jaros³awa Witt so³tys so³ectwa z³o¿y³
wszystkim paniom serdeczne ¿yczenia,
w szczególnoœci osobom nieco starszym,
¿ycz¹c du¿o zdrowia.

Rada So³ecka bardzo dziêkuje wszy-
stkim za pomoc w zorganizowaniu spot-
kania, a pañstwu Misztal – Piekarnia „Sta-
rowiejska” w Ciekocinie -  za ufundo-
wanie ciast.

Rada So³ecka

Potrawy tradycyjne i regionalne
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D
nia 16 marca 2007 roku odby³o siê w Choczewie Walne Zebranie Spra-
wozdawcze Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego. G³ów-
nym tematem by³o podsumowanie dzia³alnoœci CST za rok ubieg³y

oraz omówienie planów na rok bie¿¹cy.
Poruszano tak¿e problemy dotycz¹ce dzia³alnoœci agroturystycznej oraz promocji

Gminy Choczewo i ca³ego Powiatu Wejherowskiego.
Ponadto Radny Powiatu Wejherowskiego Pan Wac³aw Seweryn poinformowa³

zebranych, ¿e istnieje potencjalne zagro¿enie, i¿ na terenie s¹siedniej Gminy Krokowa
– w Strefie Ekonomicznej ¯arnowiec, powstanie elektrownia wêglowa. By³aby
ona przyczyn¹ zanieczyszczania czystego nadmorskiego œrodowiska przez py³y
wêglowe i odpady powsta³e w trakcie swojej dzia³alnoœci. Co za tym idzie, miesz-

kañcy zarówno Gminy Choczewo, jak i ca-
³ego regionu utrac¹ dotychczasowe Ÿród³a
utrzymania, jakimi s¹: rolnictwo i tury-
styka. Pan Seweryn wyrazi³ opiniê, i¿
lokalna spo³ecznoœæ, w tym cz³onkowie
Stowarzyszenia powinni zdecydowanie
sprzeciwiæ siê takiemu przedsiêwziêciu
i staraæ siê, aby zaniechano planowania
budowy elektrowni.

G³os zabra³ tak¿e Pan Rados³aw Ka-
miñski ze Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie.  Opisa³ dzia³alnoœæ LOT „Ziemia
Wejherowska”, której celem jest pro-
mocja ca³ego Powiatu Wejherowskiego.
Ponadto wyrazi³ chêæ dalszej, œcis³ej  wspó³-
pracy z Gmin¹ Choczewo.

Kolejnym punktem zebrania by³o zapla-
nowanie wyjazdów na targi turystyczne
„Lato 2007” w Warszawie, oraz „Gie³dê
Agroturystyczn¹” w Krakowie. Obie im-
prezy odbêd¹ siê w kwietniu, a wydele-
gowane Panie bêd¹ promowaæ Gminê
Choczewo udzielaj¹c zainteresowanym
informacji na temat tutejszych atrakcji,
dysponuj¹c folderami reklamowymi oraz
filmami promuj¹cymi Gminê Choczewo
i Ziemiê Wejherowsk¹. Nie zabraknie
równie¿ akcentu kulinarnego - bêdzie
mo¿liwoœæ degustacji tradycyjnych potraw
z naszego regionu.

Nastêpnie cz³onkowie zebrania
wybrali delegatów na Walne Zebranie
Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiej Fede-
racji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Goœcinne”, które odbêdzie siê w War-
szawie w ostatni weekend marca. Podjêto
równie¿ decyzjê, aby zamieœciæ reklamê
Stowarzyszenia na ³amach „Agroturys-
tyki” - dodatku do miesiêcznika „Za mia-
stem” oraz  informacje o  kwaterach
w Mapie Turystycznej Polski. Po zakoñ-
czeniu dyskusji przyst¹piono do podjêcia
przygotowanych uchwa³. Jedna z nich
dot. przyst¹pienia naszego Stowarzysze-
nia do Polskiej Izby Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego. Posiedzenie zakoñ-
czy³o siê postanowieniem, ¿e po zakoñ-
czeniu sezonu wykonany zostanie dodruk
folderu Choczewskiego Stowarzyszenia
Turystycznego.

Ewa Wójcik

Walne Zebranie Choczewskiego
Stowarzyszenia Turystycznego

Uroczyste wręczenie nagród laureatom
Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego

7 lutego w siedzibie Gminnej Bib-
lioteki Publicznej im. Stefana ¯erom-
skiego odby³o siê uroczyste wrêczenie
nagród laureatom Gminnego Konkursu
Bo¿onarodzeniowego  na naj³adniejsz¹

szopkê, stroik, kartkê œwi¹teczn¹ oraz
najciekawszego anio³a.

Na uroczystoœci obecni byli: Wójt
pan Jacek Micha³owski, nauczyciele i
opiekunowie ze swoimi podopiecznymi

oraz cz³onkowie komisji, która wy³oni³a
zwyciêzców. G³ówn¹ atrakcj¹ uroczystoœci
by³ wystêp m³odych aktorów z Kó³ka

ci¹g dalszy na stronie 14
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Teatralnego Szko³y Podstawowej w Cho-
czewie. Dziêki wspania³ej grze aktorów
i ciekawej dekoracji, hol biblioteki na
chwilê zamieni³ siê w œwiat staro¿ytnych
bogów. Twórcami przedstawienia by³y:
opiekun kó³ka pani Anna Natoniewska-
Styn, pani Beata Stodolna, która spra-
wowa³a pieczê nad niezwykle barwn¹
dekoracj¹ oraz utalentowani artyœci: Zosia
Maschke, Agata Bielicka, Joanna ¯uk,
Natalia Gaffke, Weronika Blok, Ania D¹b-
rowska, Pawe³ Langa i Szymon Styn.

Po przedstawieniu sponsor nagród
Wójt Jacek Micha³owski wrêczy³ lau-
reatom dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe, ¿y-
cz¹c dalszych sukcesów twórczych. Po ce-
remonii wrêczenia nagród wszyscy zos-
tali zaproszeni na s³odki poczêstunek.
Konkurs tradycyjnie ju¿ cieszy³ siê du-
¿ym zainteresowaniem, poczynaj¹c od
przedszkolaków, a koñcz¹c na doros³ych
czytelnikach biblioteki, którzy z wielk¹
przyjemnoœci¹ i zaciekawieniem ogl¹dali
prace m³odych twórców.

B. ¯uk

dokoñczenie z poprzedniej strony

„W karnawale o tej porze, ka¿dy

sobie tañczyæ mo¿e”
Przedszkolaki bawi³y siê na balu

prowadzonym przez naszych rytmików:
pana Marka i pana Andrzeja. W rytm
muzyki do tañca ruszyli przebierañcy:
królewicz, ksiê¿niczki, piraci, kowboje,
biedronka, wró¿ki, Czerwony Kapturek,
a nawet Spiderman - mo¿na by³oby jeszcze
wymieniaæ. Brawa nale¿¹ siê rodzicom,
którzy jak zawsze wykazali siê du¿¹
pomys³owoœci¹. Wszyscy bawili siê weso³o,
co zosta³o utrwalone na zdjêciach. ci¹g dalszy na stronie 14

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie

Wieści przedszkolaków

PODZIÊKOWANIE
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

im. Stefana ¯eromskiego w Choczewie,
w imieniu najm³odszych czytelników, sk³ada
serdeczne podziêkowanie Panu Zbigniewowi
Ko³odziejskiemu Wiceprzewodnicz¹cemu
Rady Gminy Choczewo za ufundowanie 52
pozycji ksi¹¿kowych z serii „Poczytaj mi
mamo i tato”, które wzbogaci³y ksiêgozbiór
naszej biblioteki.

Kierownik GBP Beata ¯uk
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10 GZ „MALI KORSARZE”

O
d wrzeœnia 2006 roku przy Przedszkolu
Niepublicznym w Choczewie dzia³a 10 GZ
„Mali Korsarze”, prowadzona przez dru-

¿ynow¹ Dorotê Bianga – Grabiñsk¹. Gromada liczy
dwie szóstki; I szóstka „Radosne Syrenki”: Sara Gra-
biñska, Ada Knapiñska, Matylda Witkowska, Kata-
rzyna Kesler, Zofia Siuta, Julia Hebel. II szóstka „Wilczki
Morskie”: Bartosz PaŸdzio, Igor Gawryszewski, Wac-
³aw Lipiec, Oskar Milewicz, Kornel Hebel, Maciej Fu-
sowski, Robert Detlaff, Julian Gronowski. Nasz¹ przy-
boczn¹ jest harcerka ze szkolnej dru¿yny dh Tadeusza
Huka – Agata Bianga. Zuchy s¹ bardzo dzielne, a po-
wierzone im zadania wykonuj¹ bardzo skrupulatnie.
Wacuœ Lipiec pe³ni w gromadzie rolê stra¿nika totemu,
a Sara i Bartek s¹ szóstkowymi. Przez ponad pó³ roku
bardzo du¿o zrobiliœmy; byliœmy na szeœciu biwakach
i zdobyliœmy a¿ siedem sprawnoœci.
A oto skrót naszej dzia³alnoœci:
1. 29/30.09.2006r. – „Zuchowy Start”- biwak ca³ego

namiestnictwa zuchowego Hufca Puck w ̄ arnowcu.
By³ to dla nas prawdziwy „chrzest zuchowy”.

2. 20/22.10.2006r. – IV Turniej Antka Cwaniaka w Gdañ-
sku – na ten biwak pojechaliœmy jako „Ambasadorowie
PrzyjaŸni z Hiszpanii”; prezentowaliœmy pl¹s hiszpañski,

Z cyklu „Nasze spotkania” –
naszym goœciem by³ kominiarz pan Ro-
bert Szywichowski, który opowiedzia³
o swojej trudnej i ciekawej pracy. Zgodnie
z tradycj¹ ka¿dy z³apa³ siê  za guzik,
oczywiœcie „na szczêœcie”.

W okresie zimy systematycznie do-
karmiamy ptaki. Wróbelki, sikorki,
a nawet wrony zawsze znajd¹ na naszym
podwórku smako³yki: ziarnka zbo¿a,
kaszê i s³oninkê. Odbyliœmy równie¿
piesz¹ wycieczkê do paœnika, na zajêcia
edukacyjne, które poprowadzi³ pan Rafa³
Skowronek. W ramach realizacji edukacji
ekologicznej, nasze zuchy wspólnie

z rodzicami wykona³y a¿ 9 karmników,
które zawiesimy na drzewach w przed-
szkolnym ogrodzie. Poprzez bezpoœredni
kontakt z przyrod¹ oddzia³ujemy na wra-
¿enia estetyczne i uczucia dzieci, uczymy
dbania o przyrodê.

8 lutego dzieci odwiedzi³ iluzjonista,
który pokaza³ swe sztuczki w spektaklu
pt. „Smerf i jego przyjaciele”.

W tym roku szkolnym powsta³a dru-
¿yna zuchowa „Mali Korsarze”, których
opiekunk¹ jest druhna Dorota Bianga-
Grabiñska. Do dru¿yny nale¿¹ dzieci 5-
6 letnie, a nawet 4-latki. 13 marca br.
mia³a miejsce niezwyk³a uroczystoœæ,

która odby³a siê w Oœrodku Doskona-
lenia Kadr SW „Relaks” w Zwartowie.
Na uroczystoœci obecni byli dyrektor
przedszkola Halina Chmiel, komendant
hufca hm S³awomir Dêbicki, hm Lud-
wika Dêbicka, dru¿ynowe z zaprzyjaŸ-
nionych dru¿yn, rodzice, dziadkowie.
¯eby zostaæ prawdziwym zuchem dzieci
musia³y wykonaæ 6 zadañ, a nastêpnie
z³o¿y³y uroczyst¹ obietnicê:

„Obiecujê byæ dobrym zuchem

zawsze przestrzegaæ prawa zucha”,
po której ka¿dy zuch otrzyma³ znaczek
i legitymacjê.

Ca³oœæ imprezy zakoñczy³a siê uro-
czystym obiadem, by³ równie¿ ogromny
tort ze znakiem ZHP i s³owa podziê-
kowania dla druhny Doroty od dyrekcji
Komendy Hufca za wspó³pracê i wzo-
row¹ pracê.

Dru¿yna zuchowa jest w naszym
przedszkolu zajêciem dodatkowym dla
chêtnych dzieci, a jej dzia³alnoœæ jest
integralnie po³¹czona z realizacj¹ prog-
ramu wychowania przedszkolnego
i planem pracy przedszkola.

Informujemy zainteresowanych
rodziców, ¿e trwaj¹ zapisy dzieci do
przedszkola na nowy rok szkolny
2007/08. W tym celu nale¿y pobraæ
„Kartê Zg³oszenia Dziecka do Przed-
szkola”, wype³niæ i zwróciæ do dy-
rekcji do dnia 15.04.2007r.

strój hiszpañski oraz piosenki o przyjaŸni.
3. 10/11.11.2006r. – „Zlot Abraham” Puck; ju¿ przed biwakiem na

zbiórkach poznawaliœmy flagê, god³o i hymn Polski, a na biwaku
uczestniczyliœmy w patriotycznym marszu ulicami Pucka.

4. Listopad 2006r. – odwiedziliœmy choczewski cmentarz; sprz¹-
taliœmy wypalone znicze i uschniête kwiaty, przy krzy¿u zapaliliœmy
nasze znicze i modliliœmy siê za poleg³ych harcerzy.

5. 24/25.11.2006r. – „Zuchowa Szko³a Magii” w SP Krokowa - na
tym biwaku byliœmy „Czarodziejami ze Z³otej Chmurki”, którzy
lataj¹ na w³asnorêcznie wykonanych miot³ach.

ci¹g dalszy na stronie 16
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6. 01.12.2006r. – „Magiczny Wieczór
Andrzejkowy” w przedszkolu; wspa-
niale bawiliœmy siê z naszymi paniami
– Halink¹ Chmiel i Halink¹ Ptak oraz
z rodzicami.

7. 20.12.2006r. – „Zuchowa Wigilia”
w Restauracji „Pod Kasztanem”.

8. 22-23.12.2006r. – przekazywaliœmy
„Betlejemskie Œwiate³ko Pokoju” mie-
szkañcom gminy Choczewo, dotar-
liœmy do 13 miejsc.

9. 12.01.2007r. – Wielka Orkiestra Œwi¹-
tecznej Pomocy; kwestowaliœmy
na terenie przedszkola i uzbieraliœmy  a¿
184 z³. Przekazaliœmy te¿ 6 obrazków
malowanych na p³ótnie na aukcjê
Balu WOŒP w Zwartowie.

10. Styczeñ 2007r. – Spotkanie w przed-
szkolu z panem Rafa³em Skowron-
kiem; pogadanka na temat ptaków,
karmników i dokarmiania. Budujemy
karmniki i dokarmiamy ptaki.

11. 22.01.2007r. – „Dzieñ Babci i Dzieñ
Dziadka” – obdarowujemy nasze
babcie i dziadków zdjêciem w ramce
z makaronu.

12. Luty 2007r.- Telewizja TVN – Fun-
dacja „ Nie jesteœ sam”; zrobiliœmy
11 projektów Misiaków - zuchów na
konkurs og³oszony przez TVN – dla
chorych dzieci!

13. 12/13.02.2007r. – „Dobrze Zuchem
Byæ” – biwak w ¯arnowcu wraz
z zaprzyjaŸnion¹ gromad¹ „Leœne
Skrzaty”; utrwalamy na nim Prawo
Zucha oraz bawimy siê na „Serdu-
szkowym Balu”.

14. 09/10.03.2007r. – „Wszystkim jest
z zuchem dobrze” – biwak w SP
Choczewo zorganizowany przez dru-
¿ynowe 9 GZ i 10 GZ. Spotkaliœmy
siê tam z bardzo ciekawym cz³o-
wiekiem – Panem Lulkiem, który
opowiedzia³ nam o swojej pasji –
rzeŸbiarstwie. RzeŸbiliœmy w mydle,
a nastêpnie uczestniczyliœmy w war-
sztatach plastycznych (malowanie
na szkle, p³ótnie i drewnie). By³a te¿
olimpiada sportowa.

15. 13.03.2007r. – Oœrodek „Relaks”
w Zwartowie – uroczyœcie sk³adamy
Obietnicê Zuchow¹.
Czeka nas jeszcze bardzo du¿o cie-

kawych spotkañ oraz biwaków, mam
nadziejê, ¿e  sobie poradzimy.

                 Dru¿ynowa 10 GZ

Dorota Bianga - Grabiñska

dokoñczenie z poprzedniej strony

ZAMIAST WAGARÓW!

A
by pomóc nadchodz¹cej wioœ-
nie w pognêbieniu zimy, ucz-
niowie SP w Ciekocinie dnia

21.03.2007r. zgodnie z tradycj¹ zrobili
kuk³ê ze s³omy i pod opiek¹ wycho-
wawców wrzucili j¹ do pobliskiej rzeki,
by wartki bieg wody przyspieszy³ odej-
œcie zimy. Obrzêd poprzedzi³y dwa kon-
kursy: na wiosenne nakrycie g³owy
i projekt „Marzanny”. Uczniowie wyka-
zali siê du¿ym zaanga¿owaniem i pomy-
s³owoœci¹, zwyciêzcy otrzymali nagrody
a pozostali uczestnicy nagrody pocie-
szenia. Najwiêcej problemów by³o z wyb-
raniem naj³adniejszego wiosennego nak-
rycia g³owy, gdy¿ wszystkie by³y bardzo
piêkne i ró¿norodne. Na specjalne wyró¿-
nienie w tym konkursie zas³u¿y³a klasa
III, która wraz z wychowawczyni¹ mia-
³a na g³owie coœ oryginalnego. Jednak
na szczególn¹ uwagê i pierwsz¹ nagrodê
zas³u¿y³ wiosenny kapelusz wykonany
przez uczennicê klasy I Sandrê Wójcik.

Po dniu pe³nym wra¿eñ i nieza-
pomnianych wspomnieñ uczniowie grze-
cznie wrócili do swoich domów.

INFORMACJA DOTYCZ¥CA STYPENDIÓW   - Uprzejmie informujê, ¿e do koñca lutego zosta³y rozes³ane do
rodziców, których dzieci otrzyma³y stypendium w 2006r, informacje PIT - 8 o wysokoœci wyp³aconego uczniom stypendium.
Urz¹d Skarbowy w Wejherowie ¿¹da, aby uczniowie pobieraj¹cy stypendium posiadali numery NIP, mo¿e siê wiêc zdarzyæ,
¿e rodzice stypendystów bêd¹ wzywani do Urzêdu Skarbowego w celu dokonania czynnoœci zwi¹zanych z nadaniem
tych¿e numerów. Gminny Zespó³ Oœwiaty w Choczewie jest w posiadaniu druków NIP-3 zg³oszenie identyfikacyjne,
zainteresowani rodzice proszeni s¹ o ich pobranie i wype³nienie.

Stypendia na drugie pó³rocze roku szkolnego 2006/2007 prawdopodobnie zostan¹ przyznane dopiero w maju, gdy¿ do
chwili obecnej nie posiadamy informacji o wysokoœci nale¿nej dotacji.

 

Eugenia Grudziñska

Z życia szkoły
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Poni¿ej drukujemy artyku³, który nie zosta³ opublikowany

w poprzednim numerze.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistnia³e opóŸnienie.

JEDEN DZIEÑ W ROKU,  ALE JAK¯E WA¯NY

W
 imieniu wolontariuszy i ca³ej spo³ecznoœci szkolnej Szko³y Podsta-
wowej w Zwartowie pragniemy podziêkowaæ wszystkim tym,
których wielkie serducha przyczyni³y siê do zorganizowania i przepro-

wadzenia loterii w trakcie trwania XV Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Co roku bezinteresownie i z ca³ym oddaniem anga¿ujecie siê w to coraz wiêksze

„przedsiêwziêcie”. Pomagaj¹c nam w organizacji loterii jesteœcie w du¿ej mierze
„cichymi” bohaterami. To dziêki Wam wolontariusze, pomagaj¹c innym, prze¿ywaj¹
ekscytuj¹c¹ przygodê ucz¹c siê tym samym, ¿e trzeba sobie wzajemnie pomagaæ.
Dziêkujemy:

Kaszubski Bank Spó³dzielczy, p. P. Kiedrowski - „Ceres Polska”, p. M. Krzy-

sztofiak - „Martin”, Stacja Paliw „Hobet”, Nadleœnictwo Choczewo, pp. Langa - „Melan”,

p. W. Lange - „Farbolak”, Gminny Zespó³ Oœwiaty, p. Czupryniak - „Pere³ka”, Gminna

Biblioteka Publiczna, Szko³a Podstawowa w Zwartowie, Szko³a Podstawowa

w Choczewie, p. El¿bieta Wydra, p. A. Maj-

tacz - „Magis”, p. Misztal - Piekarnia „Sta-

rowiejska”, mieszkañcy £êtowa, p. A. H. Be-

mowscy, p. T. Lademan, p. L. M. Lisz-

niañscy - „Mala”, p. Koz³owska - „Reme-

dium”,  p. R. Zarzeczna - „Afrodyta”, Pos-

terunek Policji, Urz¹d Gminy, p. W. S. Da-

widowscy - „Wodnik”,  p. El¿bieta Pio-

trowiak - Sklep „Husqvarna”, p. W. Las-

kowski - Sklep „ABC.

Wysoko ceni¹c sobie wspó³pracê
i ¿yczliwoœæ, uznaj¹c jej ogromne zna-
czenie, wyra¿amy nadziejê, ¿e potrzeba
krzewienia wartoœci wychowawczych
i patriotycznych znajdzie u Was przy-
chylnoœæ tak¿e w przysz³oœci.

  Organizatorzy: Barbara Cholka, Ewa

Domarus, Izabela Urbowska

„W MOJEJ MA£EJ OJCZYZNIE”

5
 marca 2007 r w Zespole Szkó³ im. Unii Europejskiej w Choczewie odby³a
siê druga edycja konkursu recytatorskiego dla uczniów gimnazjum. W tym

roku prezentowane utwory musia³y siê mieœciæ w ramach tematu „W mojej

ma³ej OjczyŸnie”.

W konkursie wziê³o udzia³ 28 uczniów klas gimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy

konkursu trafnie dobrali repertuar, recytowali utwory polskich poetów z ró¿nych

epok. Ich tematyka dotyczy³a mi³oœci do Ojczyzny, têsknoty za ni¹, wspó³czesnego

patriotyzmu, piêkna ziemi i przyrody ojczystej. Komisja konkursowa w sk³adzie:

dyrektor gimnazjum Andrzej Soboñ, nauczyciele poloniœci: Alicja Antoñczyk, Alina

Rynko, Marek Dziêgielewski, ocenia³a wybór repertuaru, kulturê s³owa uczestników

konkursu, sposób interpretacji utworów i ogólny wyraz artystyczny.

Najwiêksze wra¿enie wywar³a recytacja Agaty Tomkowicz, która prezen-
towa³a wiersz A. Wojdeckiej pt. „Wspó³czesny patriotyzm” i zajê³a I miejsce. II miejsce
zajê³a Agnieszka Laskowska za utwór w³asnego autorstwa pt. „Moja ma³a
Ojczyzna”. III miejsce wywalczy³a Marianna Derylak, która recytowa³a wiersz
W. Szymborskiej pt. „Gawêda o mi³oœci do ziemi ojczystej”. IV miejsce za pre-
zentacjê utworu A. Oppmana pt. „Rok 1918” zajê³a Jagoda P³onka z klasy III b.
Katarzyna Œmiglak z klasy III a przedstawi³a „Poemat o mowie polskiej” M. Jastruna
i zajê³a V miejsce. Na VI miejscu sklasyfikowane zosta³y uczennice klas m³odszych:
E. Soboñ z klasy II za utwór J. S³owackiego „Hymn” i P. Pop  z klasy I za prezentacjê
wiersza J. Szczepkowskiego pt. „Opowiedz nam Ojczyzno”.

Poziom by³ wyrównany, chocia¿ niektórzy nie mogli poradziæ sobie   z trem¹.

Mariusz Liszniañski  kl. IIIa
Gimnazjum w Choczewie

Wspomnienia

Gdzie siê podzia³y uroki mej wsi?
Polany, strumyki, konie i bzy?

Przecie¿ tak niedawno jeszcze tutaj by³y,
Dziœ tylko wspomnienia po nich pozosta³y.

Tam gdzie sta³ mój domek, domek mój drewniany,
Stoi teraz gara¿, gara¿ murowany.

Nie znam tu nikogo, sami obcy ludzie,
Gdzie wszyscy zniknêli, wszyscy, których lubiê?

Czy¿by wyjechali gdzieœ w dalekie strony,
Zostawiaj¹c domy, sady i ogrody?

Ja dziesiêæ lat temu te¿ tak post¹pi³em,
Wyje¿d¿aj¹c z wioski wszystko zostawi³em.

A dzisiaj ¿a³ujê, ¿al serce okala,
¯e jam Ciê zostawi³, wiosko moja ma³a.

Agnieszka Laskowska, Klasa IIIa
Gimnazjum w Choczewie

„Moja ma³a Ojczyzna”

Daleko, hen, gdzie morza brzeg,
A s³owik trele œpiewa swe,
W malutkiej wiosce, poœród pól
Le¿y Choczewo-gminy król.

Spokój i cisza goszcz¹ tu,
W oddali s³ychaæ morza szum.
Wysoko w chmurach mewa bia³a
W³aœnie na ³owy odlecia³a.

Na horyzoncie, gdzieœ w oddali
Bia³e œwiat³o latarni siê pali,
Rzucaj¹c srebrzyste promienie
Na migoc¹cych statków cienie.

A zbó¿, s³oñcem poz³acanych,
B³yszcz¹ siê tu ca³e ³any.
Ich k³osy ziemi oddaj¹ pok³ony,
Sk³adaj¹c w darze swe obfite plony.

Wœród nut kaszubskich, szumu drzew,
Kraina tu rozci¹ga siê.
Do tego z dum¹ siê wam przyznam:
To moja ma³a, piêkna ojczyzna.

Wszystkim uczestnikom nale¿¹ siê brawa za odwagê i pracê, któr¹ w³o¿yli w przygotowanie do konkursu. Zapraszamy za rok
do udzia³u  w nastêpnym konkursie recytatorskim. Alicja Antoñczyk

Obok publikujemy utwory poetyckie naszych m³odych, rodzimych artystów.
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KONKURS PLASTYCZNY
„BEZPIECZEÑSTWO
PUBLICZNE”

2
3.03.2007 r. w Zespole Szkó³
w Choczewie odby³ siê apel
podsumowuj¹cy konkurs plasty-

czny „Bezpieczeñstwo publiczne” zorga-
nizowany przez Kierownika Posterunku
Policji w Choczewie, p. Piotra Zarzecz-
nego i p. Gra¿ynê Olszowiec. G³ównym
celem tego przedsiêwziêcia by³o zwiêk-
szenie œwiadomoœci m³odzie¿y z zakresu
otaczaj¹cych zagro¿eñ ¿ycia codzien-
nego. Na uroczystoœæ rozdania nagród i
dyplomów przybyli m. in.: Komendant
Powiatowy Policji w Wejherowie, p. Ma-
riusz Mocek; Komendant Stra¿y Gmin-
nej  w Choczewie, p. Cezary Tatarczuk,

GMINNY  TURNIEJ
WIEDZY  PO¯ARNICZEJ - 2007

W
dniu 01.03.2007 r. w  Zes-
pole Szkó³ w Chocze-
wie odby³  siê  Gminny

Turniej Wiedzy Po¿arniczej  ”M³odzie¿
zapobiega  po¿arom”. Turniej  mia³  na
celu popularyzowanie wœród  dzieci  i  m³o-
dzie¿y znajomoœci  przepisów  po¿aro-
wych.

Turniej  odby³ siê  w  dwóch  grupach
wiekowych: I grupa wiekowa /10-13lat/,
II grupa wiekowa /14-16  lat/.

Nad przebiegiem  turnieju  czuwa³a
komisja w  sk³adzie:
1. Ryszard Karpiñski – przewodnicz¹cy
2. Krzysztof Cudnik – sekretarz
3. W³adys³aw Skrzypkowski – cz³onek
4. Karol Wojciechowski – cz³onek
5.Wojciech PaŸdzio – opiekun

Sponsorem  nagród i  dyplomów  by³
Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych w Choczewie.

W  wyniku rozgrywek   kolejnoœæ  zajê-
tych  miejsc  przedstawia  siê nastêpuj¹co:

W m³odszej grupie wiekowej:
I miejsce zaj¹³  –  Micha³  Œwierzyñski
II miejsce  zajê³a  –  Agata  Bianga
III miejsce zajê³a – Anna  D¹browska
IV miejsce zaj¹³ –   Krzysztof  Domaros
V miejsce  zaj¹³ – Tomasz  WoŸniak

W starszej grupie  wiekowej:
I miejsce zajê³a –   Natalia  Mazur

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Choczewie, nauczyciele i uczniowie.
Konkurs adresowany by³ do uczniów klas pierwszych gimnazjum.

Pierwsze miejsce zajê³a Paulina Pop z kl. I a, II miejsce – Szymon

Palenica, kl. I b, III miejsce – Adriana Stan, kl. I c.
Fundatorem nagród by³ p. Dariusz Konopka, któremu sk³adamy

serdeczne podziêkowania.
                                                           Uczniowie kl. I b gimnazjum

II miejsce zajê³a –  Paulina  Pop
III miejsce zaj¹³

– Mateusz  Kropid³owski
IV miejsce zaj¹³

–  Mateusz  Szmyd
V miejsce zaj¹³ –  Piotr  Ksi¹¿ek

Dyplomy  i  nagrody  wrêczy³  dyr.
Pan Andrzej  Soboñ.

Nastêpuj¹cych  uczestników zakwali-
fikowano do  eliminacji  powiatowych,
w dniu  29.03.2007 r. w Starostwie Powia-
towym w  Wejherowie:

I grupa wiekowa /10-13 lat/
1. Micha³  Œwierzyñski
2. Agata  Bianga

II grupa wiekowa /14-16 lat/
1. Natalia  Mazur
2. Paulina  Pop



WIEŒCI CHOCZEWSKIE Nr 2-3/2007/ s.19

WSZYSTKIM Z ZUCHEM

JEST DOBRZE

W
 SZYSTKIM Z ZUCHEM

JEST DOBRZE  - pod
takim has³em w szkole

w Choczewie w dniach 9-10.03.2007r.
odby³ siê zuchowy biwak, w którym bra³y
udzia³ zaproszone gromady z Hufca Puck.
Pierwszego dnia zuchy goœci³y miejsco-
wego rzeŸbiarza – Pana Stanis³awa Lulka,
który dzieli³ siê z dzieæmi swoimi umiejê-
tnoœciami i tajemnicami warsztatu rzeŸ-
biarza. Równie¿ pod okiem i z pomoc¹
Pana Lulka zuchy wykona³y w³asne
rzeŸby.  W dalszej czêœci warsztatów od-
by³o siê malowanie na p³ótnie, szkle
i drewnie.

W sobotê wszystkie zuchy wziê³y
udzia³ w OLIMPIADZIE SPORTOWEJ. Maluchy musia³y pokonaæ dziesiêæ zadañ sportowych, które dzielnym zuchom
nie sprawi³y wiêkszych trudnoœci. Zadania te wykona³y równie¿ druhny, co wywo³a³o wiele œmiechu i radoœci u ma³ych
zuchów. Wszyscy bawili siê wyœmienicie.

9GZ Bractwo Morskiej Przygody

HALOWY TURNIEJ PI£KI

NO¯NEJ W SOPOCIE

W
dniu 3 lutego 2007 roku
dru¿yna juniorów „Or-
³a” Choczewo wziê³a

udzia³ w Halowym Turnieju Pi³ki No¿-
nej Juniorów M³odszych o Puchar Pre-
zydenta Miasta Sopotu. Turniej odby³
siê w hali sportowo-widowiskowej
100-lecia w Sopocie. Obsada by³a bar-
dzo mocna.

W zawodach udzia³ wziê³o 10
zespo³ów z terenu Województwa Po-
morskiego (KP Sopot – 2 zespo³y,
Jantar Pruszcz Gdañski, Olimpia Gniew,
KS Mœciszewice, Cartusia Kartuzy,
Borowiak Czersk, UKS Cisowa Gdy-
nia, KS Olivia Gdañsk).

Nasz zespó³ dzielnie walczy³
i spisa³ siê na miarê swoich mo¿liwoœci.

Wyniki spotkañ :
Orze³ Choczewo – KS Mœciszewice 3 - 0
Orze³ Choczewo – Jantar Pruszcz Gdañski 0 - 3
Orze³ Choczewo – KS Sopot 0 - 2
Orze³ Choczewo – Olimpia Gniew 3 - 0
Orze³ Choczewo – Cartusia Kartuzy 1 - 8
Ostatecznie w zawodach uplasowaliœmy siê na VI miejscu. Turniej wygra³a

dru¿yna z Pruszcza. Najlepszym strzelcem w naszej dru¿ynie zosta³ Maciej
¯urowski, który strzeli³ 4 bramki.

Sk³ad zespo³u: Bart³omiej Borowski, Mateusz Bach, Maciej ¯urowski,
Remigiusz Leœnik, Maciej Szylke, Marcin Ma³kowski, Dominik Jankowski,

Mateusz Gil, Pawe³ Wojciechowski,
Patryk Wejer.

Szczególne podziêkowania nale¿¹
siê dla Oœrodka Wypoczynkowego
„Relaks” w Zwartowie  za udostêpnienie
autokaru, dziêki czemu turniej i piêkn¹
halê Prokomu-Trefla w Sopocie mogli
obejrzeæ wszyscy chêtni na wyjazd
ch³opcy. Dziêki Urzêdowi Gminy Cho-
czewo tradycyjnie ju¿ w drodze pow-
rotnej odwiedziliœmy Mc Donalds w Rumi.

A. Ma³kowski

Sport
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B£YSKAWICA ZWYCIÊZC¥

KIBOL CUP WEJHEROWO

Z
espó³ B³yskawica Reda wy-

walczy³ pierwsze miejsce

w turnieju fina³owym halo-

wych lig pi³ki no¿nej KIBOL Cup o pu-

char prezydenta Wejherowa. Kolejne miej-

sca przypad³y w udziale: MKS Orlêta
Reda, Orze³ Choczewo i Celtic.

Trudne pocz¹tki
W sobotê, ju¿ od godziny ósmej rano

przed hal¹ Zespo³u Szkó³ nr 1 w Wejhe-

rowie zaczêli gromadziæ siê uczestnicy

turnieju. Dobroduszne sprz¹taczki, opie-

kunki hali, pozwoli³y skryæ siê im przed

zimnem w œrodku obiektu. Organizatorzy

stawili siê na miejsce zgodnie z planem,

czyli pó³ godziny przed planowanym roz-

poczêciem pierwszego meczu. Ich pier-

wszym zadaniem by³o przydzielenie szat-

ni, w których oczekuj¹cy pi³karze mogli

siê przebraæ i pozostawiæ swoje rzeczy.

Pierwszy mecz rozpocz¹³ siê z kilku-

minutowym opóŸnieniem, ale to nic

w porównaniu z problemem, który poja-

wi³ siê przy okazji trzeciego meczu. Oka-

za³o siê, ¿e na miejsce nie dojecha³a dru-

¿yna Larix Kostkowo. Trzeba by³o pod-

j¹æ szybk¹ decyzjê, a t¹ najprostsz¹ wy-

dawa³o siê przesuniêcie jednej dru¿yny

z grupy C. Pocz¹tkowo bowiem w tur-

nieju mia³o wystartowaæ trzynaœcie dru-

¿yn, a w tym momencie jedna z czterech

grup musia³aby byæ czterodru¿ynowa.

Na dodatek, od samego pocz¹tku na

miejscu by³a ekipa Ligi So³eckiej Gminy

Luzino. Organizatorzy zaproponowali im

zajêcie miejsce Lariksu. Luzinianie zgo-

dzili siê na propozycjê - jak siê póŸniej

okaza³o, na w³asn¹ zgubê, gdy¿ dru¿yna

Ligi So³eckiej nie da³a rady awansowaæ

do æwieræfina³ów.

Niestety, pech przeœladowa³ organi-

zatorów. Mianowicie pos³uszeñstwa od-

mówi³a drukarka. Pojawi³y siê wiêc dro-

bne problemy z terminarzami. Ka¿da

póŸniejsza zmiana musia³a byæ nanoszo-

na rêcznie. To jednak nie mia³o ¿adnego

wp³ywu na przebieg rozgrywek. Gorzej,

¿e nie uda³a siê organizatorom niespo-

dzianka - wykonane podczas otwarcia

wspólne zdjêcie uczestników i zaproszo-

nych goœci, mia³o byæ po wydrukowaniu

i oprawieniu w antyramê wrêczane od

razu odpadaj¹cym z turnieju pi³karzom.

Emocje do samego koñca
Czego, jak czego, ale emocji pi³-

karzom nie brakowa³o. Niestety, w jed-

nym wypadku sêdziowie musieli pokazaæ

nawet czerwon¹ kartkê i to ju¿ w fazie

grupowej. Byæ mo¿e to trochê uspokoi³o

«gor¹ce g³owy».

Czasami uczestnikom puszcza³y ner-

wy, ale sêdziowie nie zanotowali brutal-

nych fauli. Szczêœliwie oby³o siê równie¿

bez kontuzji.

Najwiêksze emocje towarzyszy³y

spotkaniu fina³owemu. Nie doœæ, ¿e by³

to mecz derbowy, to jeszcze jego prze-

bieg by³ bardzo dramatyczny. W drugiej

minucie wszystko wydawa³o siê byæ ju¿

jasne. Dwie, szybko zdobyte przez m³odych

zawodników Orl¹t bramki, powinny by³y

ustawiæ mecz. Jednak stopniowo B³ys-

kawica odrabia³a straty, a¿ wreszcie

w ostatniej minucie zdoby³a prowadze-

nie. I nie odda³a go ju¿ do koñca.

Otwarcie ze zdjêciem
Uroczyste otwarcie nast¹pi³o w po³o-

wie rozgrywek grupowych, tak aby obec-

ni na nim byli wszyscy uczestnicy. Orga-

nizatorom zale¿a³o tak¿e na obecnoœci

goœci, których zosta³o zaproszonych

co najmniej kilkunastu. Przyby³a tylko

skromna czêœæ, za to tym bardziej nale¿y

siê im s³owo podziêkowania. Wykona-

liœmy tak¿e wspóln¹ pami¹tkow¹ foto-

grafiê, któr¹ wszyscy uczestnicy i goœcie

otrzymaj¹ w póŸniejszym czasie.

W uroczystym otwarciu udzia³ wziêli:

w imieniu prezydenta Wejherowa na-

czelnik Wydzia³u Kultury, Sportu i Spraw

Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego Micha³
Jeliñski, wójt gminy Linia £ukasz
Jab³oñski; zastêpca burmistrza Redy

Janusz Molak, dyrektor Powiatowego

Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportu w Wej-

herowie Andrzej Byczkowski, cz³onek

zarz¹du Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki

No¿nej Jan Buchalski.

Puchary i wyró¿nienia

Puchar prezydenta Wejherowa, Krzy-

sztofa Hildebrandta za zwyciêstwo

w turnieju trafi³ w rêce dru¿yny B³ys-
kawica Reda.

Puchar wójta gminy Linia, £ukasza

Jab³oñskiego za wicemistrzostwo otrzy-

ma³a ekipa MKS Orlêta Reda.

Trzecie miejsce i puchar redaktora

naczelnego SSPK KIBOL.pl otrzymali

pi³karze zespo³u Orze³ Choczewo.

Tytu³ dru¿yny fair play i puchar Ko-

mendanta Powiatowego Policji w Wejhe-

rowie, Mariusza Mocka otrzyma³a ekipa

Bolszewianki Bolszewo.

Najskuteczniejszym strzelcem okaza³ siê

Seweryn Piotrowski z dru¿yny MKS

Orlêta Reda - 6 bramek, który otrzyma³

puchar dyrektora Gminnego Centrum

Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

pana Bogus³awa Napieralskiego.

Za najlepszego bramkarza uznany

zosta³ Pawe³ Olszowiec z Or³a Cho-

czewo, który otrzyma³ statuetkê zastêp-

cy redaktora naczelnego SSPK KIBOL.pl,

Janusza Nowickiego.

Sponsorami KIBOL Cup byli:

- Multi-IP Sp. z o.o.

- Urz¹d Gminy w Choczewie

- Urz¹d Gminy w Lini

- Urz¹d Gminy w Luzinie

- Urz¹d Gminy w £êczycach

- Urz¹d Gminy w Wejherowie

- Urz¹d Miasta w Wejherowie

- Urz¹d Miasta w Redzie

- Studio Reklamy "Smok" w Pucku

Wszyscy wy¿ej wymienieni spon-

sorzy zas³uguj¹ na szczególne podziêko-

wania, gdy¿ bez nich KIBOL Cup Wej-

herowo nie doszed³by do skutku.

Janusz Nowicki

Foto: www.kibol.pl
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ZIMOWY POBYT „ORZE£KÓW”
W ZWARTOWIE

Tradycyjnie ju¿ w okresie ferii zimowych juniorzy „Or³a”
Choczewo przebywali na obozie sportowym w Oœrodku Wypo-
czynkowym „Relaks” w Zwartowie. W zgrupowaniu udzia³
wziê³o 22 ch³opców z terenu gminy Choczewo. Przez ca³y ty-
dzieñ pobytu w Zwartowie m³odzi pi³karze intensywnie tre-

nowali, przygotowuj¹c siê do rozgrywek ligowych na wiosnê.
W ramach treningów ch³opcy pokonywali „œcie¿kê zdrowia”,
rozgrywali mecze sparingowe, æwiczyli w sali sportowej szko³y
w Zwartowie, biegali po okolicznych pagórkach, korzystali
z miejscowej si³owni oraz pog³êbiali wiedzê z taktyki pi³ki
no¿nej. Oprócz zajêæ typowo pi³karskich nie brakowa³o innych
atrakcji. Do dyspozycji by³y sto³y – do bilarda, tenisa sto³owego
i „pi³karzyki”, sala do æwiczeñ sportowych oraz kawiarnia.
W ramach odnowy biologicznej ch³opcy wyjechali dwukrotnie
na basen do Gniewina oraz korzystali z sauny. Pod koniec
zgrupowania spad³ œnieg i zorganizowaliœmy kulig. Pobyt
w Zwartowie zakoñczy³o wieczorne ognisko z pieczonymi
kie³baskami. Mi³ym akcentem by³a wizyta Pana Jerzego
Detlaffa, który dla wszystkich m³odych pi³karzy ufundowa³
czekolady. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Panu Zbig-
niewowi Ko³odziejskiemu – Komendantowi Oœrodka „Relaks”
w Zwartowie za zorganizowanie zimowego wypoczynku
dzieciom oraz Panu Jaros³awowi Szyd³owskiemu, który swój
wolny czas poœwiêca³ dru¿ynie „Or³a” Choczewo.

Andrzej Ma³kowski

SPORT M£ODZIE¯OWY – JUNIORZY
„OR£A CHOCZEWO” R. 1993

C h³opcy z rocznika 1993 oraz m³odsi reprezentuj¹
nasz¹ Gminê w rozgrywkach Ligi Juniorów Woj.
Pomorskiego C2 grupa I. W rozgrywkach bierze

udzia³ 11 zespo³ów: Orkan Rumia, Ba³tyk II Gdynia, Kaszuby
Po³chowo, UKS Klukowo, Gryf Wejherowo, OKS Rumia
Janowo, Start Mrzezino, Iskra Gdynia, Eko-Prod Szemud, GKS
Luzino.

W sk³ad zespo³u „Orze³ków” wchodz¹ nastêpuj¹cy za-
wodnicy: Bramkarze: Bart³omiej Borowski, Mateusz Bach
Obroñcy: Patryk Wejer, Mateusz Kanigowski, Marcin Mruk,
Szymon Fryc, Kacper Huk; Pomocnicy: Marcin Ma³kowski,
Dominik Jankowski, Mateusz Gil, Pawe³ Wojciechowski,
Aleksander Ngyuen; Napastnicy: Maciej ¯urowski, Remi-
giusz Leœnik, Maciej Szylke

W ostatnim okresie do dru¿yny coraz czêœciej wchodz¹
„m³ode wilczki”: Jakub Olszowiec, Mateusz Detlaff, Jakub
Malinowski, Kamil Godula, Adrian Szczerbiñski, Rafa³
Lessnau, Marcin Sadurski, Micha³ Hajkowicz

Trenerem zespo³u jest – Andrzej Ma³kowski
Po rundzie jesiennej zajmujemy 5 miejsce w tabeli.
Wygraliœmy 5 spotkañ, 1 remis, 4 pora¿ki.

M. Drużyna m PKT Zw. Rem. Por. Bramki 

1. Orkan Rumia 10 28 9 1 0 43 - 5 

2. Bałtyk II Gdynia 10 23 7 2 1 55 - 11 

3. Gryf Wejherowo 10 22 7 1 2 31 - 13 

4. Iskra Gdynia 10 19 6 1 3 39 - 11 

5. Orzeł Choczewo 10 16 5 1 4 25 - 30 

6. Eko-Prod Szemud 10 14 4 2 4 21 - 16 

7. Start Mrzezino 10 11 3 2 5 16 - 26 

8. OKS Janowo Rumia 10 11 3 2 5 18 - 36 

9. UKS Klukowo 10 10 3 1 6 30 - 43 

10. Kaszuby Połchowo 10 4 1 1 8 7 - 64 

11. GKS Luzino 10 0 0 0 10 0 - 30 

 

Mecze wygrane: 5 – 0 (Kaszuby Po³chowo)
3 – 0 (GKS Luzino)
5 – 1 (Start Mrzezino)
5 – 1 (OKS Rumia Janowo)
4 – 2 (UKS Klukowo)

Remis: 1 – 1 (Gryf Wejherowo)
Pora¿ki: 0 – 4 (Eko-Prod Szemud)

0 – 8 (Ba³tyk Gdynia)
0 – 6 (Orkan Rumia)
2 – 7 (Iskra Gdynia)

Tabela po rundzie jesiennej przedstawia siê nastêpuj¹co:

ci¹g dalszy na stronie 22

V  MIÊDZYZAK£ADOWY FESTYN
SPORTOWO-REKREACYJNY

W
zorem lat ubieg³ych z inicjatywy LKS „Orze³”
Choczewo w dniu 17 lutego 2007 roku odby³
siê V Miêdzyzak³adowy Festyn Sportowo-

Rekreacyjny. Organizatorzy: LKS „Orze³” Choczewo, TAR-
GET Kartoszyno, Rada Gminy Choczewo i Urz¹d Gminy Cho-
czewo do wspólnej zabawy zaprosili przedstawicieli zak³adów,
zarówno z terenu naszej gminy,  jak i spoza. Zaproszenie przyjê³y
i wziê³y udzia³ dru¿yny, reprezentuj¹ce: L.D. ELEKTRO Reda,
POKRYCIA DACHOWE Choczewo, UNI-BUD MAR-
MURY Gdynia, ARES-SERVICE Gdañsk, MOELLER Gdañsk,

DINOZAURY S³ajszewo, TARGET Kartoszyno, Rada Gminy
Choczewo i Urz¹d Gminy Choczewo. Zawodnicy rywali-
zowali w nastêpuj¹cych konkurencjach: pi³ka no¿na, przeci¹-
ganie liny, krêcio³. Sêdzi¹ g³ównym by³ pan Tomasz Detlaff.
Turniej trwa³ kilka godzin, a jego podsumowanie nast¹pi³o w
godzinach wieczornych w hali sportowej LKS „Orze³” Cho-
czewo, gdzie og³oszone zosta³y wyniki wspó³zawodnictwa.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe puchary oraz nag-
rody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów. Nagrody wrê-
czali: Wójt Gminy pan Jacek Micha³owski, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy pan Henryk Domaros, Prezes LKS „Orze³” Choczewo
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pan Zbigniew Ko³odziejski oraz szefowie
zak³adów pracy, bior¹cych udzia³ w tur-
nieju. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej
organizatorzy festynu zaprosili zebra-
nych na wspólny poczêstunek.

Klasyfikacja koñcowa przedstawia
siê nastêpuj¹co:

Miejsce Drużyna Punkty 

I TARGET Kartoszyno 25 

II DINOZAURY Słajszewo 22 

III MOELLER Gdańsk 21 

IV ARES-SERVICE Gdańsk 16 

V UNI-BUD MARMURY Gdynia 15 

V URZĄD GMINY Choczewo 15 

VII RADA GMINY Choczewo 12 

VIII POKRYCIA DACHOWE Choczewo 5 

IX L.D. ELEKTRO Reda 4 

 

dokoñczenie z poprzedniej strony

PODZIÊKOWANIE

W  imieniu  organizatorów  LKS  „Orze³’  Choczewo sk³ada  serdeczne podziêkowanie  wszystkim 

sponsorom  z terenu  naszej  gminy,  jak  i  spoza,  za pomoc w zorganizowaniu  V  Miêdzyzak³adowego 

Festynu  Sportowo-Rekreacyjnego w Choczewie

Ze  sportowym  pozdrowieniem

STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY  “ORZE£” CHOCZEWO INFORMUJE, ̄ E:

D
nia  25-02-2007  roku  odby³  siê  mecz  kontrolny  klasy  A  z  dru¿yn¹ z  Charbrowa, gdzie nasze Or³y wygra³y 2:3.
W tym dniu rezerwa kl.A rozegra³a mecz kontrolny z drug¹ dru¿yn¹ Charbrowa. Wynik meczu 2:0 dla naszego
zespo³u. Dru¿yna  LKS Orze³ Choczewo w dniu 04-03-2007 rozegra³a nastêpny mecz kontrolny z £eb¹ START.

Mecz zakoñczy³ siê remisem 0:0. Równie¿ tego dnia dru¿yna Choczewo II  rozegra³a mecz sparingowy ze  S³ajszewem, wynik
meczu  4:8 dla  dru¿yny z  Choczewa.

11-03-2007 rozegrany zosta³ sparing z Rekowem, mecz zakoñczy³ siê wynikiem 7:3  dla  dru¿yny  LKS “Orze³”. Choczewo II
rozegra³o mecz sparingowy z  LZS Ciekocino; wynik: 2:1 dla Ciekocina.  18-03-2007 dru¿yna z Choczewa rozegra³a mecz
kontrolny z “KLIF” Ch³apowo; wygrywaj¹c 11:2. W tym samym dniu odby³ siê równie¿ mecz rewan¿owy Choczewo  II  -
Ciekocino. Wynik: 11:1 dla Choczewa. Dnia 24-03-2007  dru¿yna Choczewo  kl.A  rozegra³a  ostatni  mecz  kontrolny  przed
lig¹ z LKS “Chrobry” Charbrowo. W dniu  31-03-2007  o  godz.  16 -tej  dru¿yna  LKS  “Orze³” Choczewo  KL.A  rozpoczê³a
mecze  ligowe. W pierwszym  meczu  zmierzy³a  siê  z  MKS  W³adys³awowo.

Dalszy  terminarz  meczy  KL.A
07-04-2007 o godz.13-tej -  KLIF CH£APOWO   -  ORZE£ CHOCZEWO
14-04-2007 o godz.17-tej -  ORZE£ CHOCZEWO  - ORKAN  GDYNIA
21-04-2007 o godz.18-tej -  ORZE£ CHOCZEWO   -  ZENIT £ÊCZYCE
28-04-2007 -  ZATOKA PUCK    -  ORZE£ CHOCZEWO
01-05-2007 -  ORZE£ CHOCZEWO  -  KORONA ¯ELISTRZEWO
05-05-2007 -  OKS JANOWO RUMIA  -  ORZE£ CHOCZEWO
12-05-2007 o godz. 18-tej -  ORZE£ CHOCZEWO   -   RELAKS MECHOWO
19-05-2007 -  CELTIK REDA  -   ORZE£ CHOCZEWO
26-05-2007 o godz. 18 -tej -  ORZE£ CHOCZEWO  -  KASZUB PACZEWO
03-06-2007 o godz.12-tej -  CHWASZCZYNO  -  ORZE£ CHOCZEWO
09-06-2007 o godz.11-tej -  ORZE£ CHOCZEWO   -  ORKAN  II   RUMIA
17-06-2007 o godz. 11-tej -  B£YSKAWICA REDA REKOWO  - ORZE£ CHOCZEWO

Terminarz  rozgrywek   pomorskiej  klasy  JC 2  rocznik 1993
31-03-2007 -  KASZUBY  PO£CHOWO     -  ORZE£  CHOCZEWO
14-04-2007 godz. 11-ta -  ORZE£ CHOCZEWO  -  EKO PROD  SZEMUD
05-05-2007 godz. 11-ta -  ORZE£ CHOCZEWO - ORKAN RUMIA
12-05-2007 godz. 15-ta -  INICJATYWA  ARKA  II GDYNIA  - ORZE£ CHOCZEWO
19-05-2007 godz.11-ta -  ORZE£  CHOCZEWO  -  START  MRZEZINO
26-05-2007 -  UKS  ISKRA  GDYNIA  -  ORZE£  CHOCZEWO
02-06-2007 godz.11-ta -  ORZE£  CHOCZEWO   -  GRYF  WEJHEROWO
09-06-2007 -  OKS   JANOWO  -   ORZE£  CHOCZEWO
16-06-2007 godz. 11-ta - ORZE£  CHOCZEWO  -  UKS  82  KLUKOWO

Na zakoñczenie sezonu zimowego w dniu  24-03-2007  roku  kl. “C”
gminnej w  Zespole  Szkó³ w Choczewie rozegrany zosta³  turniej  halowy
pi³ki  no¿nej o  Puchar Wójta Gminy, Przewodnicz¹cego Rady Gminy
i Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego.

Zakoñczy³ siê cykliczny turniej pi³ki halowej o puchar Kazimierza
Plocke.  W turnieju  uczestniczy³o 7  dru¿yn  oldbojów.  Nasza dru¿yna
zajê³a 3 miejsce.

1. W³adys³awowo
2. Goœciêcino
3. Choczewo
4. Bolszewo I
5. Starzyno
6. Bolszewo II
7. Krokowa
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TERMIN  I TERMIN II TERMIN  III

15-04-2007  22-04-2007  29-04-2007

Lublewo - Prusewo Prusewo - S³ajszewo Osieki - Prusewo
Osieki - Jackowo Jackowo - Choczewo  II Choczewo II - Zwartowo
S³ajszewo - Oldboje Zwartowo - Lublewo Oldboje - Jackowo
Zwartowo - Ciekocino Ciekocino - Osieki Lublewo - Ciekocino
Choczewo  II - pauza Oldboje - pauza S³ajszewo - pauza

TERMIN  IV       TERMIN  V                                      TERMIN   VI

 03-05-2007         06-05-2007                                         13-05-2007

Prusewo - Choczewo  II Prusewo - Jackowo Ciekocino - Prusewo
Jackowo - S³ajszewo Choczewo II - Ciekocino Choczewo II - Oldboje
Zwartowo - Osieki S³ajszewo - Lublewo Lublewo - Jackowo
Ciekocino - Oldboje Olboje - Zwartowo Osieki - S³ajszewo
Lublewo - pauza Osieki - pauza Zwartowo - pauza

TERMIN  VII     TERMIN  VIII     TERMIN  IX

 20-05-2007                                          27-05-2007       03-06-2007

Prusewo - Oldboje Zwartowo - Prusewo Lublewo - Oldboje
S³ajszewo - Choczewo  II Choczewo  II - Lublewo Jackowo - Ciekocino
Jackowo - Zwartowo Ciekocino - S³ajszewo Osieki - Choczewo II
Lublewo - Osieki Oldboje - Osieki S³ajszewo - Zwartowo
Ciekocino - pauza Jackowo - pauza Prusewo - pauza

TERMINARZ  SPOTKAÑ  RUNDY WIOSENNEJ   KLASY  “C”

ZAWODY WOJEWÓDZKIE
W PI£KÊ RÊCZN¥ DZIEWCZ¥T

Dnia 23.03.2007 roku dru¿yna dziewcz¹t pi³ki rêcznej z Choczewa,
dotychczas znana jako „choczewskie z³otka”, pojecha³a na pó³fina³y woje-
wódzkie do Cewic. Do walki o puchar stanê³y dru¿yny z Cewic, ̄ ukowa,
Choczewa i Krokowej. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta. Po ostrej walce na-
sza dru¿yna zajê³a 3-cie miejsce, wygrywaj¹c z ¯ukowem 6:4 i przegry-
waj¹c z Cewicami 9:4 oraz z Krokow¹ 6:5. Dziewczêta wróci³y do do-
mów z niezadowolonymi minami. Mimo wszystko cieszymy siê z dotychcza-
sowych sukcesów dru¿yny, które zawdziêczamy p. Markowi Œwi¹tkowi i p.
Natalii Kowalewskiej. Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: K. Czaja, N. Stró-
¿yñska, P. Stefanowska, J. Je¿owska, A. P³onka, M. Derylak, P. Pieper,
A. Markowska, J. P³onka, I. Mêcina, A. Kanigowska, A. Kosno, A. Derylak,
E. Okon  i S. Kieza.

OG£OSZENIE

Zainteresowanych podjêciem zatrudnienia w ramach

prac interwencyjnych  /uk³adanie chodników/

prosimy o kontakt z Urzêdem Gminy Choczewo,

sekretariat, tel. 58 572 39 13, 58 572 39 40.

Planowany termin rozpoczêcia prac – maj 2007r.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W
dniach od 26 do 28 marca w koœciele parafial
nym w Choczewie odbywa³y siê rekolekcje
szkolne dla uczniów gimnazjum i szko³y pod-

stawowej. Uczniowie naszej szko³y zostali podzieleni na dwie
grupy: starsz¹ - od klasy V SP do klasy III gimnazjum - przy-
chodzili na godzinê 8.00 oraz m³odsz¹ do klasy  IV SP -
przychodzili na godzinê 9.30. Zakoñczenie nauk przypada³o na
godzinê 11.00. Uczniowie uczestniczyli w dorocznych ducho-
wych æwiczeniach pod opiek¹ nauczycieli i katechetów. Reko-
lekcje prowadzi³ ks. Zdzis³aw Wirkus, wikariusz parafii £upawa
k/S³upska.

Z życia parafii Choczewo
Celem rekolekcji wielkopostnych zawsze jest przygotowa-

nie do godnego prze¿ycia Œwi¹t Wielkanocnych. Tematem ogól-
nym tegorocznych nauk by³o przejœcie od niewoli grzechu do
wolnoœci dzieci Bo¿ych. Zniewolenia, takie jak TV, komputer
czy komórka, obrazowa³y niewolê grzechu. We wtorek dzieci
przybija³y karteczki z grzechami do krzy¿a, który niesiony by³
potem w czasie drogi krzy¿owej. Owocami rekolekcji by³y dobre
uczynki wypisane na karteczkach i przyniesione do o³tarza
w procesji z darami w czasie mszy œwiêtej w ostatnim dniu reko-
lekcyjnych spotkañ.

Miejmy nadziejê, ¿e owoce rekolekcji dadz¹ o sobie znaæ
nie tylko w czasie œwi¹tecznym, ale tak¿e d³ugo po zakoñczeniu
uroczystego obchodu Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego.

ks. J.C.

KONKURS NA NAJPIÊK-
NIEJSZ¥ PALMÊ

W miesi¹cu marcu w Zespole
Szkó³ w Choczewie zosta³ og³oszo-
ny konkurs na Najpiêkniejsz¹ Pal-
mê. W konkursie wziê³y udzia³
wszystkie klasy.

Celem konkursu by³o:
- kultywowanie tradycji zwi¹-

zanej z Niedziel¹ Palmow¹,
- kszta³towanie poczucia wiêzi z polsk¹ tradycj¹ ludow¹,
- rozwijanie twórczych zdolnoœci naszych uczniów.
Komisja w sk³adzie: p. dyrektor El¿bieta Wydra, p. dyrektor Andrzej

Soboñ, ks. January Cybulski, p. Beata Stodolna, p. Danuta Mitkowska,
p. Gra¿yna Olszowiec.

Oceni³a: wysokoœæ palmy; kompozycjê, uk³ad; estetykê; kolorysty-
kê; solidnoœæ wykonania.

W konkursie zosta³y nagrodzone nastêpuj¹ce klasy:
W kategorii I - III  SP: I  miejsce  - klasa I b;  II miejsce  - klasa I c;

III miejsce - klasa II b
W kategorii IV - VI  SP:  I  miejsce - klasa IV a; II miejsce - klasa VI b;

III miejsce - klasa  V a
oraz Gimnazjum: I  miejsce - klasa  III c; II miejsce - klasa  I a;

III miejsce  - klasa  III b

W Niedzielê Palmow¹ wszystkie palmy wyruszy³y barw-
nym korowodem spod szko³y do koœcio³a parafialnego i wziê³y
udzia³ w uroczystej procesji i Mszy Œwiêtej. Ta piêkna tradycja
polskiego koœcio³a odby³a siê po raz szósty w naszej szkole przy
wspó³pracy z parafi¹.

Symboliczne nagrody i dyplomy ufundowane przez Dyrekcjê
Zespo³u Szkó³ oraz Parafiê Choczewo zosta³y wrêczone w œrodê
04.04.2007r. na uroczystym apelu przedœwi¹tecznym po przed-
stawieniu Misterium Paschalnego.

Organizatorki


