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W
dniu 29 listopada 2007r.
odby³a siê XI sesja Rady
Gminy Choczewo. Sesja

rozpoczê³a siê od wrêczenia zaœwiad-
czenia o wyborze na radnego panu S³a-
womirowi Gronowskiemu przez Przewod-
nicz¹cego Gminnej Komisji Wyborczej
w Choczewie pana Kazimierza Kowa-
lewskiego. Nastêpnie pan Gronowski z³o-
¿y³ œlubowanie. W dzia³alnoœci miêdzyse-
syjnej pan Wójt mówi³ o uzgodnieniach
poczynionych w Agencji Nieruchomoœci
Rolnych Oddzia³ w Gdañsku odnoœnie
wspó³finansowania inwestycji gminnych,
o rozmowach w Urzêdzie Marsza³kow-
skim Województwa Pomorskiego w spra-
wie budowy sieci kanalizacyjnej w naszej
gminie, o planach zwi¹zanych z inwes-

tycjami drogowymi, w tym, jeœli  pozwoli
pogoda, o rozpoczêciu prac zwi¹zanych
z przebudow¹ skrzy¿owania w ̄ elaznej
jeszcze w grudniu br. oraz o zakoñczeniu
inwestycji  i oddaniu do u¿ytkowania
sieci kanalizacyjnej Lublewo - Lublewko
- Choczewo i tzw. starej czêœci Gmin-
nego Oœrodka Zdrowia w Choczewie.

Podjêto uchwa³y w sprawie:
a) zmiany uchwa³y Nr I/3/2006 Rady

Gminy Choczewo z dnia 22 listopada
2006 r. w sprawie powo³ania komisji
sta³ych Rady Gminy Choczewo, (usta-
lono sk³ad Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy: przewodnicz¹cy - Andrzej Ma³-
kowski, cz³onkowie: Krystyna Olszo-
wiec i S³awomir Gronowski),
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b) upowa¿nienia Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Choczewo do wykonania
czynnoœci wynikaj¹cych z ustawy z dnia
18 paŸdziernika 2006r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów
bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944-
1990 oraz treœci tych dokumentów (upo-
wa¿nienie do powiadomienia Skarb-
nika Gminy o obowi¹zku z³o¿enia oœ-
wiadczenia lustracyjnego zgodnie z no-
wym wzorem),

c) ustalenia wysokoœci stawki dotacji
z bud¿etu gminy na 2008 rok do kosztów
utrzymania jednego dziecka w niepub-
licznym przedszkolu (podniesiono do-
tacjê do wysokoœci 225 z³ na jedno
dziecko oraz 450 z³ na dziecko niepe³no-
sprawne),

d) ustalenia wysokoœci sk³adników ba-
zowych dla okreœlenia wysokoœci sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników oœwiaty, nie bêd¹cych
nauczycielami, zatrudnionych w szko-
³ach Gminy Choczewo oraz w Gmin-
nym Zespole Oœwiaty w Choczewie
(ustalono najni¿sze wynagrodzenie na
700 z³ i wartoœæ punktu na 7 z³),

e) zmiany uchwa³y Nr XIX-233/2005
Rady Gminy Choczewo z dnia 24 mar-
ca 2005 r. w sprawie przyznawania
œrodków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli (maksymalna
kwota dofinansowania dokszta³cania
nauczycieli - do 3 tys. z³),

f) wyra¿enia zgody na nieodp³atne na-
bycie na rzecz Gminy Choczewo czêœ-
ci nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa - Agencji Nierucho-
moœci Rolnych (przejêcie gruntu w Prze-
bendowie pod przepompowniê œcieków
dla kanalizacji Zwartowo. Kanalizacja
w Zwartowie docelowo pod³¹czona
zostanie do oczyszczalni w Chocze-
wie),

g)wyra¿enia zgody na nieodp³atne na-
bycie na rzecz Gminy Choczewo nieru-
chomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa - Agencji Nierucho-
moœci Rolnych (przejêcie gruntu pod
boisko w Lublewie - nowa lokalizacja),

h) wyra¿enia woli nieodp³atnego przejê-
cia na rzecz Gminy Choczewo sk³ad-
ników maj¹tkowych stanowi¹cych
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa - Agencji
Nieruchomoœci Rolnych (przejêcie
sieci wodoci¹gowej i zbiornika p.po¿.
w Lublewie maj¹ce zwi¹zek z budo-
w¹ wodoci¹gu Lublewo - Lublewko
- Starbienino).

W interpelacjach radny A. Ma³kowski zapyta³ o przygotowanie gminy do zimy,
kiedy bêdzie k³adziony nowy dywanik asfaltowy na ul. Wojska Polskiego i o mo¿liwoœæ
postawienia znaku "zakaz wjazdu" na t¹ ulicê samochodów ciê¿arowych du¿ego to-
na¿u, co ma zwi¹zek ze skargami mieszkañców na ha³as, niszczenie  jezdni, poboczy,
chodnika i stwarza niebezpieczeñstwo dla dzieci id¹cych tamtêdy do szko³y. Pani¹
Skarbnik zapyta³ o mo¿liwoœci umorzenia nieœci¹galnych nale¿noœci podatkowych.
Radna R. Fornalik zapyta³a, co wiadomo w sprawie zmiany siedziby przez Kaszubski
Bank Spó³dzielczy Oddzia³ w Choczewie i czy bêdzie przebudowywany parking na-
przeciwko Oœrodka Zdrowia?

Pan Wójt odpowiedzia³, ¿e Gmina jest przygotowana do zimy, wspó³pracuje z Za-
rz¹dcami Dróg Powiatowych i Wojewódzkich. W I kwartale 2008r. po³o¿enie dywaniku
asfaltowego na ul. Wojska Polskiego zostanie wpisane do zadañ inwestycyjnych
bud¿etu gminy, w sprawie znaku zakazu wjazdu konkretnej odpowiedzi udzieli w ter-
minie póŸniejszym, ale wprowadzenie takiego ograniczenia mo¿e byæ trudne, bo ulica
s³u¿y do obs³ugi zaplecza produkcji rolnej i stanowi dojazd do magazynów by³ej GS.
Do umarzania nale¿noœci nieœci¹galnych, czyli tzw. z lat dawnych, pan Wójt podchodzi
z du¿¹ ostro¿noœci¹, chocia¿ s¹ nale¿noœci nierealne do odzyskania. W sprawie
przeniesienia siedziby Kaszubskiego Banku Spó³dzielczego Oddzia³u w Choczewie

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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by³y rozmowy z pani¹ Prezes, wybrano
lokalizacjê nieopodal Urzêdu Gminy (przy
okazji zyska siê wygodne miejsca parkin-
gowe w centrum Choczewa), aktualnie
jest to etap wydawania decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania te-
renu, potem jeszcze og³oszenie przetargu.
Po przeniesieniu s³upa energetycznego
utrudniaj¹cego wjazd na parking przy
Oœrodku Zdrowia (Zak³ad Energetyczny
obieca³ inwestycjê wykonaæ w 2008r.)
rozpoczn¹ siê prace z przebudow¹ par-
kingu.

W dyskusji pani M. Zakrzewska za-
pyta³a o pieni¹dze na tzw. stypendia nau-
kowe dla m³odzie¿y na 2008r., o mo¿liwoœæ
naprawienia drogi do £êtówka. Pan M. Ko-
zakiewicz zapyta³ o zmiany, jakie mog³oby
wywo³aæ wprowadzenie  bonu oœwiato-
wego oraz plany na najbli¿sze 2 lata w sto-
sunku do szkó³ na terenie Gminy.

Pan Wójt odpowiedzia³, ¿e œrodki na
stypendia w 2008r. s¹ przewidziane,  droga
do £êtówka nale¿y do Lasów Pañstwo-
wych, a gmina mo¿e prowadziæ inwes-
tycje na mieniu w³asnym. Droga ta by³a
ju¿ naprawiana równie¿ przy wykorzys-

taniu œrodków gminnych, ale jako droga
gospodarcza ulega zniszczeniu przy okazji
zrywki i wywozu drewna. W sprawie jej
naprawy pan Wójt bêdzie rozmawia³
z pani¹ Nadleœniczy Nadleœnictwa Cho-
czewo. Bon oœwiatowy to na razie tylko
zapowiedŸ, ale rozpoczê³y siê rozmowy
zmierzaj¹ce do zamkniêcia Szko³y Pod-
stawowej w Zwartowie.

Pan Wies³aw Gêbka w imieniu miesz-
kañców podziêkowa³ panu Wójtowi za
dzia³ania zwi¹zane z now¹ lokalizacj¹
boiska.

N a ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Wejherowskiego, tj.
w dniu 30 listopada 2007

roku, pan Wac³aw Seweryn - radny z na-
szej gminy w Radzie Powiatu Wej-
herowskiego obecnej kadencji, wyb-
rany zosta³ na cz³onka Zarz¹du Po-
wiatu.

Gratulujemy Panu Sewerynowi po-
wierzenia tak zaszczytnej funkcji i ¿y-
czymy wielu sukcesów w pracy na
rzecz rozwoju Powiatu Wejherowskiego
i poprawy jakoœci ¿ycia jego mieszkañ-
ców oraz w dzia³alnoœci na rzecz naszej
lokalnej spo³ecznoœci - mieszkañców
Gminy Choczewo.
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WNIOSKI O NOWE DOWODY OSOBISTE DO 31.12.2007 R.

W
przyjêtej przez Sejm w dniu 7 wrzeœnia b.r. ustawie, wyd³u¿ono okres
pos³ugiwania siê starymi, ksi¹¿eczkowymi dowodami osobistymi do dnia
31 marca 2008 roku. Nie oznacza to jednak, ¿e z³o¿enie wniosku mo¿emy

odk³adaæ na przysz³y rok. Ksi¹¿eczkowe dowody osobiste bêd¹ poœwiadczaæ to¿samoœæ
i obywatelstwo polskie do dnia 31 marca
2008 roku.

NATOMIAST Wnioski o nowy do-
wód osobisty nale¿y w dalszym ci¹gu
sk³adaæ do dnia 31 grudnia br. Chodzi
o to, aby osoby, które z³o¿¹ dokumenty
w³aœnie do koñca grudnia, z uwagi na
wyd³u¿ony okres oczekiwania na wypro-
dukowanie nowego dowodu osobistego,
nie by³y po 1 stycznia pozbawione mo¿-
liwoœci za³atwiania ró¿nych spraw wy-

magaj¹cych potwierdzenia to¿samoœci.

OSTAOSTAOSTAOSTAOSTATNI DZWOTNI DZWOTNI DZWOTNI DZWOTNI DZWONENENENENEK !!!K !!!K !!!K !!!K !!!

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem  zimowym Stra¿ Gminna przypomina, i¿ na
podstawie  art. 5 ust.1 pkt 4  ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach z dnia
13.09 1996r. do obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci nale¿y:

- UPRZ¥TNIÊCIE B£OTA, ŒNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEÑ
Z   CHODNIKÓW PO£O¯ONYCH WZD£U¯ NIERUCHOMOŒCI, PRZY CZYM
ZA TAKI CHODNIK UZNAJE SIÊ WYDZIELON¥ CZÊŒÆ DROGI PUB-
LICZNEJ S£U¯¥C¥ DLA RUCHU PIESZEGO PO£O¯ON¥ BEZPOŒRED-
NIO PRZY GRANICY NIERUCHOMOŒCI

-  W£AŒCICIEL NIERUCHOMOŒCI NIE JEST OBOWI¥ZANY DO UP-
RZ¥TNIÊCIA CHODNIKA, NA KTÓRYM JEST DOPUSZCZONY
P£ATNY POSTÓJ LUB PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHO-
DOWYCH

Za w³aœcicieli nieruchomoœci wed³ug w/w ustawy rozumie
siê: wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych, jednostki
organizacyjne, osoby posiadaj¹ce nieruchomoœci w zarz¹dzie
lub u¿ytkowaniu, inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹.

W zwi¹zku z powy¿szym niestosowanie siê do w/w
przepisu skutkuje na³o¿eniem grzywny w postaci mandatu
karnego.

PRZYPOMINAMYPRZYPOMINAMYPRZYPOMINAMYPRZYPOMINAMYPRZYPOMINAMY
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W
naszym sta³ym ju¿ i ma-
my nadziejê, ¿e cieka-
wym dla Pañstwa cyklu

pt. "Poznajemy naszych so³tysów" przed-
stawiamy dziœ sylwetkê So³tysa So³ectwa
Jackowo pana Dariusz Bemkê. Przypom-
nijmy, ¿e so³ectwo to jest jednym z m³od-
szych sta¿em - powsta³o kilka lat temu
zgodnie z wol¹ mieszkañców, którzy pod-
jêli decyzjê o od³¹czeniu siê od So³ectwa
S³ajszewo.

Pan Dariusz Bemka przewodzi Ra-
dzie So³eckiej ju¿ drug¹ kadencjê. Z wyk-
szta³cenia jest technikiem rolnikiem, ukoñ-
czy³ Technikum Rolnicze w K³aninie. Od
2002 roku pracuje w spó³ce TARGET
w Kartoszynie jako pracownik linii pro-
dukcji nawozów, poprzednio przez kilka
lat pracowa³ w Gospodarstwie Rolnym
Haliny Buchacz w Zwartowie. Najbli¿-
sza rodzina Pana Darka to ¿ona Wioleta,
która obecnie zajmuje siê prowadzeniem
domu oraz wychowywaniem dwóch córek:
4-letniej Kingi i 2-letniej Julii. Pasjonuje siê
sportem: pi³k¹ no¿n¹ i siatkówk¹. Ko³o LZS
Jackowo, któremu przewodzi, jest lide-
rem gminnej klasy "C" w Gminie Choczewo.
Pan Dariusz gra równie¿ w dru¿ynie pi³ki
siatkowej, reprezentuj¹cej nasz¹ gminê
i odnosz¹cej liczne sukcesy w rozgryw-
kach sportowych ró¿nego szczebla.

Panu Darkowi równie¿ zadaliœmy kilka
pytañ:

Wieœci - Czy satysfakcjonuje Pana pra-
ca spo³eczna, funkcja so³tysa?

Dariusz Bemka - To jest moja druga
kadencja so³tysa. Przez prawie 5 lat pe³-

POZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓWPOZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓWPOZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓWPOZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓWPOZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓW

nienia tej funkcji wspólnie z Rad¹ So-
³eck¹ pokazaliœmy, ¿e potrafimy zrobiæ
du¿o dla mieszkañców naszego so³ectwa.
Gdy zaczyna³em pe³niæ tê funkcjê, nie
by³o w naszej wsi miejsca, gdzie mo¿na
by  zorganizowaæ Dzieñ Dziecka, b¹dŸ
inn¹ imprezê na œwie¿ym powietrzu.
Równie¿ nasza dru¿yna LZS jeŸdzi³a roz-
grywaæ swoje mecze do s¹siedniego S³aj-
szewa. A teraz mamy piêkne, ogrodzone
boisko sportowe. Oczywiœcie jest to zas-
³uga bardzo wielu osób, w szczególnoœci
Wójta Gminy Choczewo oraz radnego
z naszego terenu. Ale bez naszej wspól-
nej pracy spo³ecznej na pewno nie uda-
³oby siê tego boiska wykonaæ.

W. - Jakie Pan widzi g³ówne prob-
lemy wsi, czego oczekuj¹ mieszkañcy,

a o czym Pan marzy?
D.B. - G³ównym problemem naszego

so³ectwa jest brak œwietlicy wiejskiej. Jest
to bardzo du¿y i z³o¿ony problem, ponie-
wa¿ nie ma ¿adnego pomieszczenia w na-
szej wsi, które mo¿na by by³o zaadap-
towaæ na œwietlicê. Myœlê, ¿e oczekiwa-
nia mieszkañców pokrywaj¹ siê  z moimi
marzeniami i oczekiwaniami, a¿eby w na-
szym so³ectwie powsta³a œwietlica, w któ-
rej dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mog³y spêdzaæ
swój wolny czas w d³ugie, zimowe wie-
czory.

W. -  Jak uk³ada siê Panu wspó³praca
z mieszkañcami?

D.B. - Nasze so³ectwo jest "m³o-
dym" so³ectwem, powsta³o w 2001, dla-
tego ja jako so³tys i wszyscy mieszkañcy
Jackowa uczymy siê dopiero wspólnego
dzia³ania na rzecz so³ectwa. Jednak zawsze
mogê polegaæ i liczyæ na pomoc innych
osób w dzia³aniach na rzecz wsi.

W. - Jak uk³ada siê wspó³praca z w³a-
dzami gminy - rad¹ gminy, wójtem gminy?

D.B. - Wed³ug mnie najwa¿niejsze
jest przys³owiowe "nadawanie na jednej
fali". Je¿eli so³tys, radny, rada gminy i wójt
s¹ tego samego zdania w kwestiach istot-
nych dla rozwoju danego so³ectwa, to na-
prawdê mo¿na zrobiæ bardzo du¿o. Moj¹
dotychczasow¹ wspó³pracê z w³adzami
gminy oceniam bardzo pozytywnie.

W. - Jakie sprawy w so³ectwie s¹ naj-
pilniejsze do rozwi¹zania - w ci¹gu naj-
bli¿szych dni, miesiêcy, w obecnej ka-
dencji?

D.B. - Najwa¿niejsz¹ spraw¹ do za-
³atwienia w nadchodz¹cym czasie jest
telefonizacja Jackowa. Nasza wieœ, po-
dobnie jak i pobliskie Biebrowo, zosta³a

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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D
ziêki dobrej wspó³pracy pomiêdzy w³adzami samorz¹dowymi Gminy
Choczewo oraz Samorz¹du Województwa Pomorskiego zostanie
przeprowadzona gruntowna przebudowa i modernizacja skrzy¿owania

drogi wojewódzkiej z drog¹ powiatow¹ w miejscowoœci ̄ elazno.
W dniu 6 grudnia 2007r. dokonano aktu przekazania terenu pod budowê ronda

i przebudowê odcinka drogi wojewódzkiej. Podczas przekazywania terenu obecni
byli: przedstawiciel Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Gdañsku pan Henryk Matea, przed-
stawiciele wykonawcy Pol-Dróg Lêbork pan Adam Smoliñski i pan Mariusz Barañski,
inspektor nadzoru robót drogowych pan Wac³aw Ró¿ycki, inspektor nadzoru robót
sanitarnych pan Andrzej Grygorowicz, inspektor nadzoru robót elektrycznych pan
S³awomir Karsznia oraz Zastêpca Wójta Gminy Choczewo pan Kazimierz Kowa-
lewski. Pierwsze prace w terenie zaplanowane zosta³y do wykonania  w ci¹gu najbli¿szych
dni - o ile oczywiœcie pozwol¹ na to warunki pogodowe. Rozpoczête zostan¹ od
wybudowania kanalizacji deszczowej. Przewidywany termin zakoñczenia inwestycji
to wrzesieñ 2008 roku.

BUDOWA ROBUDOWA ROBUDOWA ROBUDOWA ROBUDOWA RONDA W ŻELNDA W ŻELNDA W ŻELNDA W ŻELNDA W ŻELAZNEJAZNEJAZNEJAZNEJAZNEJ

pominiêta w realizowanej przed paroma
laty inwestycji wymiany linii  telefonicznej
na terenie gminy. Nie mamy dostêpu do
Internetu oraz wielu innych nowinek te-
chnicznych. Nastêpn¹ spraw¹ do za³at-
wienia jest doprowadzenie energii elek-
trycznej do boiska sportowego i za³o¿enie
oœwietlenia wzd³u¿ drogi dojazdowej.
Poza tym planujê zrobiæ w przysz³ym
roku plac zabaw dla dzieci oraz zamon-
towaæ krzese³ka na boisku.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym z³o-
¿yæ mieszkañcom So³ectwa Jackowo,
a tak¿e mieszkañcom ca³ej gminy, ¿yczenia
zdrowych i spokojnych, rodzinnych i ra-
dosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia  oraz
spe³nienia marzeñ w nadchodz¹cym
2008 roku.

W. - Dziêkujemy za udzielenie wy-
wiadu. Panu Darkowi ¿yczymy realizacji
zamierzeñ, zarówno tych które wi¹¿¹ siê
z pe³nieniem funkcji so³tysa, jak i w ¿yciu
osobistym. Przy³¹czamy siê do ¿yczeñ
œwi¹teczno-noworocznych. Wyra¿amy na-
dziejê, ¿e nowy rok przyniesie czytel-
nikom naszej gazety nowe nadzieje i no-
we sposoby rozwi¹zywania dotychcza-
sowych problemów. ̄ yczymy, by w nad-
chodz¹cym roku mia³y miejsce tylko sa-
me przyjemne i radosne chwile.

dokoñczenie z poprzedniej strony

POZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓW

Protokolarne przekazanie
dokumentacji i terenu budowy

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ dla dzieci wielkim prze¿yciem, staramy siê przekazaæ
im wiele informacji na temat zwyczajów i tradycji.

Dla stworzenia nastroju przedszkole na czas œwi¹teczny zmienia swe oblicze.
Tradycyjnie co roku przygotowania do œwi¹t w naszej placówce rozpoczynaj¹ siê

od dekorowania sal i szatni. Najwa¿niejszym elementem jest zawsze choinka (w tym
roku prezent od pana Radka Grabiñskiego - dziêkujemy:). Mi³¹ i niezapomnian¹ chwil¹
jest wspólna wieczerza wigilijna. Dzieci wiedz¹, ¿e zaczyna siê wraz z pojawieniem siê
pierwszej gwiazdy. Najwa¿niejszym momentem wigilijnego spotkania jest dzielenie siê
op³atkiem. Po wieczerzy - z koniecznoœci wczeœniejszej - œpiewamy kolêdy.

Dla rodziców tradycyjnie dzieci przygotowuj¹ jase³ka, a bior¹ w nich udzia³ wszystkie

"WIEŚCI PRZ"WIEŚCI PRZ"WIEŚCI PRZ"WIEŚCI PRZ"WIEŚCI PRZEDSZKOLEDSZKOLEDSZKOLEDSZKOLEDSZKOLAKÓW"AKÓW"AKÓW"AKÓW"AKÓW"

przedszkolaki.
W polskim roku obrzêdowym s¹ dni œwi¹teczne zapisane nie tylko

na kartkach kalendarza, ale tak¿e w naszej œwiadomoœci i pamiêci, w prze-
chodz¹cych z pokolenia w pokolenie obyczajach i tradycji i o tym staramy
siê zawsze w swojej pracy z dzieæmi pamiêtaæ.

6 grudnia tradycyjnie przedszkolaków odwiedzi³ Miko³aj, obdarowa³
ka¿de dziecko "skarpet¹" pe³n¹ s³odyczy.

8 grudnia odbyliœmy wycieczkê autokarow¹ do Gdañska do "Parku
Miniatur Dinozaurów". Dzieci z zainteresowaniem obejrza³y wystawê
gigantów z czasów prehistorycznych, bra³y tak¿e udzia³ w odkopywaniu ich
szkieletów.

Na koniec zabawy ka¿dy przedszkolak otrzyma³ Certyfikat Tropiciela
Dinozaurów. Pe³ni wra¿eñ, radoœci wróciliœmy do przedszkola.
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Og³oszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie sporz¹dzenia wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(tekst jedn. Dz. U. 2004 nr 261, poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo og³asza, co nastêpuje:

I. Z zasobu nieruchomoœci Gminy Choczewo przeznaczone zosta³y do zbycia nastêpuj¹ce nieruchomoœci:

II. Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wy¿ej
opisanej ustawy, w terminie do dnia 23 grudnia 2007 roku mog¹ z³o¿yæ wniosek o nabycie zawieraj¹cy oœwiadczenie, ¿e
wyra¿aj¹ zgodê na kupno nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w sposób okreœlony w ustawie.

Og³oszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 6 grudnia 2007 roku
w sprawie sporz¹dzenia wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(tekst jedn. Dz. U. 2004 nr 261, poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo og³asza, co nastêpuje:

I. Z zasobu nieruchomoœci Gminy Choczewo przeznaczone zosta³y do zbycia nastêpuj¹ce nieruchomoœci:

II. Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo  w  nabyciu  nieruchomoœci  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wy¿ej
opisanej ustawy, w terminie do dnia 17 stycznia 2008 roku mog¹ z³o¿yæ wniosek o nabycie zawieraj¹cy oœwiadczenie, ¿e
wyra¿aj¹ zgodê na kupno nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w sposób okreœlony w ustawie.

WÓJT GMINY CHOCZEWO
og³asza, ¿e dnia 8 lutego 2008 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Urzêdu Gminy Choczewo
odbêdzie siê pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej opisanej

nieruchomoœci:

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium  na  konto  Urzêdu  Gminy  Choczewo  Nr  KBS  Wejherowo
O/Choczewo 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spó³dzielczym w Choczewie, najpóŸniej do dnia 31 stycznia
2008 roku. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedaj¹cego, je¿eli oferent, którego oferta zostanie przyjêta uchyli siê od zawarcia
umowy notarialnej. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu, po zaliczeniu wadium p³atna jest w ca³oœci przed podpisaniem aktu
notarialnego. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo,
tel. 0-58 572-39-40, wew. 209.
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WÓJT GMINY CHOCZEWO
og³asza, ¿e dnia 8 lutego 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Choczewo
odbêdzie siê pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej opisanej

nieruchomoœci:

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto  Urzêdu  Gminy  Choczewo  Nr  KBS  Wejherowo
O/Choczewo 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spó³dzielczym w Choczewie, najpóŸniej do dnia 31 stycznia
2008 roku. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedaj¹cego, je¿eli oferent, którego oferta zostanie przyjêta uchyli siê od zawarcia
umowy notarialnej. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu, po zaliczeniu wadium p³atna jest w ca³oœci przed podpisaniem aktu
notarialnego. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo,
tel. 0-58 572-39-40, wew. 209.

W
zwi¹zku z realizacj¹ pro-
jektu E-powiat - rozwój
elektronicznych us³ug pu-

blicznych na terenie Powiatu Wejherow-
skiego, w budynku Urzêdu Gminy Cho-
czewo ustawiony zosta³ infokiosk. Urz¹-
dzenie to umo¿liwi interesantom dostêp
do stron internetowych oraz systemu

INFOKIOSK W URZĘDZIE GMINY CHOCZEWOINFOKIOSK W URZĘDZIE GMINY CHOCZEWOINFOKIOSK W URZĘDZIE GMINY CHOCZEWOINFOKIOSK W URZĘDZIE GMINY CHOCZEWOINFOKIOSK W URZĘDZIE GMINY CHOCZEWO
E-powiat, gdzie bêdzie mo¿na uzyskaæ
informacje o sposobie za³atwiania spraw
po wdro¿eniu w naszym powiecie elek-
tronicznego obiegu dokumentów. Info-
kiosk wyposa¿ony jest  w klawiaturê oraz
ekran dotykowy, który u³atwia korzy-
stanie z zasobów Internetu. Koordyna-
torem projektu jest Starostwo Powiatowe
w Wejherowie, odpowiedzialne m.in. za

przeprowadzenie pro-
cedur przetargowych,
w wyniku których zo-
sta³ zakupiony sprzêt
oraz oprogramowa-
nie. Zgodnie z usta-
lonym harmonogra-
mem uruchomienie
infokiosku nast¹pi
na pocz¹tku 2008r.

REGULREGULREGULREGULREGULAMIN  KOAMIN  KOAMIN  KOAMIN  KOAMIN  KONKURSUNKURSUNKURSUNKURSUNKURSU
BOŻONARODZENIOWEGOBOŻONARODZENIOWEGOBOŻONARODZENIOWEGOBOŻONARODZENIOWEGOBOŻONARODZENIOWEGO

-  Techniki tworzenia stro-
ików œwi¹tecznych.

- Ozdoba choinkowa tra-
dycyjna i wspó³czesna.

- Szopka Bo¿onarodze-
niowa.

Technika prac
Technika prac dowolna - rêkodziel-

nicza; malarstwo, rzeŸba grafika, haft,
papieroplastyka, itp. (Jury nie bêdzie uw-
zglêdnia³o prac zawieraj¹cych elementy
gotowe - kupione).

Termin i miejsce nadsy³ania prac
Prace nale¿y dostarczyæ do Gminnej

Biblioteki Publicznej w Choczewie do dnia
20.12.2007 roku. Wystawa pokonkursowa
czynna bêdzie od 21.12.2007 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej.

Organizatorzy konkursu
Gminna Biblioteka Publiczna w Cho-

czewie i Zespó³ Szkó³ w Choczewie
Cele konkursu

- Utrwalanie i przechowywanie ponad-
czasowych tradycji kulturowych poprzez
sztukê.

-  Kszta³towanie w m³odych ludziach sza-
cunku do wartoœci chrzeœcijañskich,
narodowych, regionalnych i rodzinnych.

-  Poznawanie tradycji i zwyczajów obo-
wi¹zuj¹cych w miejscu zamieszkania,
domu rodzinnym.

Tematyka konkursu
-  Tradycje i obrzêdy zwi¹zane ze œwiêtami

Bo¿ego Narodzenia.
- Kartka œwi¹teczna w³asnorêcznie wy-

konana.

Prace powinny byæ podpi-
sane:

-  autor, wiek uczestnika,
szko³a, nauczyciel prowadz¹cy.

Prosimy o solidne zabez-
pieczenie kartek z metryczkami
(powinny byæ one przywi¹zane
lub przyklejone do prac).

Prace oceniane bêd¹ w nas-
têpuj¹cych kategoriach wieko-
wych:

 - Przedszkole.
 - Klasy I - III.
 - Klasy IV - VI.
 - Gimnazjum.
 Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone.

Nagrody zostan¹ wrêczone laureatom
w styczniu  na pokonkursowym spotkaniu
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cho-
czewie.

O terminie spotkania poinformujemy
zainteresowane instytucje.
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SOŁECTWO KOPALINO

BAL ANDRZEJKOWY

W
sobotê 24 listopada 2007r.
Rada So³ecka So³ectwa
Kopalino zorganizowa³a

zabawê andrzejkow¹. Bal odby³ siê w Oœ-
rodku Wypoczynkowym "Wiktoria" nad
morzem. Przy suto zastawionych sto³ach

SPOTKANIE MIKO£AJKOWE

W
dniu 8 grudnia 2007r. Ra-
da So³ecka So³ectwa Ko-
palino zorganizowa³a

spotkanie miko³ajkowe dla najm³odszych
mieszkañców swoich wsi. Dzieci wraz li-
czn¹ grup¹ rodziców, opiekunów, zgro-
madzi³y siê w sali udostêpnionej przez pana
Micha³a Daszkiewicza. Na przyby³ych
goœci czeka³ poczêstunek - nie brakowa³o
s³odkich napojów, smacznego ciasta, s³o-
dyczy i owoców. Pani Krystyna Dettlaff
zorganizowa³a wszystkim uczestnikom
spotkania zabawê przy muzyce.

W trakcie zabawy, przy "wyciu" sy-
reny stra¿ackiej, do rozbawionych dzieci
przyjecha³ samochodem po¿arniczym
Œwiêty Miko³aj z olbrzymim workiem pre-
zentów. Poniewa¿ nie ma jeszcze œniegu,
skorzysta³ z uprzejmoœci stra¿aków OSP
RP Kopalino.

Prawie piêædziesiêcioro dzieci zosta³o
obdarowanych przez Miko³aja prezentami.
W tym dniu mia³ on szczególnie du¿o pra-
cy. Za jego poœrednictwem, goszcz¹cy od
wielu lat na naszym terenie przedsta-
wiciele ZHP Ko³o - p. L. Jaroszewski,

zasiad³o prawie sto osób - w wiêkszoœci mieszkañców
Kopalina i Lubiatowa. Poczêstunek w postaci dañ zimnych
i gor¹cych mile zaskoczy³ goœci, gdy¿ cena balu nie by³a
wygórowana. Mi³¹ obs³ugê zapewni³a nasza m³odzie¿:
Natalia Fetta, Celina Œwi¹tek i £ukasz Kieroñski. M³odzi
i starsi bawili siê do bia³ego rana w rytmach muzyki, któr¹
zapewnia³ zespó³ "Limith" z Helu.

Uczestnicy balu pragn¹ podziêkowaæ Radzie So³eckiej oraz
osobom, które by³y bezpoœrednio zaanga¿owane w przygo-
towanie tej wspania³ej imprezy - p. E. ̄ ebia³owicz, p. M. Hinz,
p. E. Fedyniak, p. K. Dettlaff,  p. A. Strycharczyk. Szcze-
gólne podziêkowania sk³adamy w³aœcicielowi Oœrodka Wy-
poczynkowego "Wiktoria" panu Adamowi Machalskiemu
za nieodp³atne udostêpnienie obiektu.

So³tys So³ectwa So³ectwa Kopalino - Jakub Œwi¹tek

p. K. Ksi¹¿ek i p. A. Sulewski, przekazali
dzieciom wielkie torby prezentów.

Po wspólnej zabawie i pami¹tkowych
zdjêciach Œw. Miko³aj uda³ siê w dalsz¹
podró¿, a szczêœliwe dzieci bawi³y siê dalej.

W imieniu mieszkañców pragniemy
podziêkowaæ wszystkim osobom zaan-

ga¿owanym w przygotowanie miko³aj-
kowej imprezy, a w szczególnoœci - panu
so³tysowi - Jakubowi Œwi¹tkowi, Radzie
So³eckiej So³ectwa Kopalino, panu Micha-
³owi Daszkiewiczowi, pani Ma³gorzacie
Hinz, pani Krystynie Dettlaff oraz spon-
sorom z ZHP Ko³o.
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   WYSTAWA ŁOWIECKA   WYSTAWA ŁOWIECKA   WYSTAWA ŁOWIECKA   WYSTAWA ŁOWIECKA   WYSTAWA ŁOWIECKA

O
d piêciu lat Gminna Biblioteka w Choczewie i Ko³o £owieckie "Jeleñ"
organizuje wystawy ³owieckie. W tym roku równie¿ zorganizowano
wystawê ³owieck¹ pod nazw¹ "Hubertus 2007". Na wystawie prezen-

towane s¹ najciekawsze trofea myœliwskie cz³onków kó³ ³owieckich "Jeleñ", "Ponowa",
"S³onka" oraz WK£ "Sokó³".

Wœród eksponatów na uwagê zas³uguje srebrnomedalowy wieniec jelenia euro-
pejskiego z ko³a ³owieckiego "Jeleñ", parostki rogacz-perukarza z ko³a ³owieckiego
"S³onka" oraz piêknie spreparowany jenot z WK£ "Sokó³". Mo¿na tam zobaczyæ wiele
innych, bardzo ciekawych trofeów myœliwskich.

Prezentowana jest równie¿ literatura o tematyce ³owieckiej, malarstwo, rêkodzie³o
artystyczne i kalendarze myœliwskie. Ca³¹ wystawê przyozdobi³a paproæ o ciekawym
wygl¹dzie i nazwie "³opaty ³osia".

Wystawa cieszy siê du¿ym powodzeniem wœród przychodz¹cych do biblioteki, jest
licznie odwiedzana przez m³odzie¿ szkoln¹ w zorganizowanych grupach, dla której
prowadzone s¹ prelekcje o tematyce ³owieckiej, prezentowane s¹ filmy oraz zgaduj-
zgadule z nagrodami. Wystawa czynna jest od 3 listopada do 22 grudnia 2007 roku.

Zapraszamy
Ryszard Karpiñski

P
rzedstawicielki Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich w Sasinie maj¹
powody do dumy. W dniu 2 gru-

dnia 2007 roku zosta³y zaproszone do £eby
na "Œwiêto Pomuchla". By³ to Konkurs Ku-
linarny - "Œwiêto dorsza".

Jednak z powodu zakazu po³owu
dorsza /przekroczenie limitu po³owu przez
polskich rybaków/, organizatorzy poprosili,
by przygotowaæ potrawy ze œledzia,
³ososia, makreli i innych ryb morskich.
Nasze kole¿anki przygotowa³y bardzo
bogat¹ gamê potraw z ryb i œledzi.

Wszystkie utworzy³yœmy jedno stoisko
zaznaczone herbem naszego Ko³a. Jed-
nak to wspólne stoisko dyskretnie by³o
przedzielone indywidualnymi stolikami, na
których ka¿da z kole¿anek mia³a mo¿li-
woœæ wed³ug swojej wizji  udekorowaæ stó³
i potrawy. Sto³y wygl¹da³y piêknie. Ka¿da
z dziewczyn pokaza³a, ¿e posiada nie tylko
talent kulinarny, ale równie¿ i dekoratorski.

Przybrany stó³ piêknie harmonizowa³
z ustawionymi na nim potrawami, i tak:
-  Ma³gorzata Jaskulska na swoim stole

prezentowa³a  "Œledzie  Babci Weroniki",
"Œledzie w kolorowej pierzynce" oraz
"Œledzie w sosie pomidorowym". Ozdob¹
sto³u by³ stroik wykonany z ¿arnowca
w kszta³cie czapy Miko³aja przybrany
bombkami.

- Krystyna Stefañska przygotowa³a na
konkurs pyszne potrawy z makreli: "Pul-
pety z makreli w sosie pomidorowym"
i "Kotlety z makreli marynowane". Jej
stó³ zdobi³ stroik w kszta³cie choinki.

-  Jadwiga Lademan i Maria Malik na swoim
stole œwi¹tecznym, ozdobionym stroi-
kami ze œwierka, prezentowa³y: "Mintaja

  OBYCZAJE  OBYCZAJE  OBYCZAJE  OBYCZAJE  OBYCZAJE
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ci¹g dalszy na nastêpnej stronie



z pieczarkami /Maria Malik/  i "Œledzia
w winie" /Jadwiga Lademan/.

- Na stole Genowefy Kramek znalaz³ siê
tradycyjny "ŒledŸ z beczki w zalewie s³o-
dko-kwaœnej" ,"Tatar ze œledzia solo-
nego" i "Pasta kanapkowa z ikry œledzia".
Jako g³ówna dekoracja na tym stole to
wysoki anio³ek trzymaj¹cy op³atek.

Trochê ¿a³ujemy, ¿e komisja nie spró-
bowa³a wszystkich potraw, ale na szczêœ-
cie degustowa³a œledzia w winie Jadzi La-
deman. Og³oszenie wyników przez Ko-
misjê by³o dla nas bardzo mi³e. Nasze
KGW zajê³o II miejsce za potrawê "ŒledŸ
w winie".

W swoim gronie, raz w tygodniu spo-
tykamy siê na próbach, poniewa¿ przygo-
towujemy siê do Powiatowego Turnieju
Kó³ Gospodyñ Wiejskich, który odbêdzie
siê w styczniu 2008 roku.

Na spotkaniach nie tylko æwiczymy
do konkursu i wymieniamy siê doœwiad-
czeniami kulinarnymi, ale te¿ próbujemy
odtworzyæ ró¿ne dawne obyczaje. Na
ostatniej próbie stara³am siê spisaæ, jakie
panowa³y obyczaje w domach rodzinnych
kole¿anek w okresie œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia a szczególnie w okresie wigilii.

Ka¿da z rozrzewnieniem wspomina³a
wszystkie wigilie i choæ bywa³o biednie,
ale by³o magicznie.

W ka¿dym domu w czasie wieczerzy
wigilijnej by³ op³atek...

Ale mo¿e opowiem po kolei -
U Pani Broni Zielonko: na stole roz-

œcielano siano, na siano k³adziono bia³y
obrus. Na stole wigilijnym obowi¹zkowo
znajdowa³a siê kutia, zawsze by³ kisiel
i ³amañce z makiem. Po spo¿yciu wie-

czerzy zaczyna³ siê wieczór wró¿b: nale-
¿a³o siêgn¹æ rêkoma pod obrus i wyci¹g-
n¹æ dwa ŸdŸb³a siana. Najd³u¿sze ŸdŸb³o
oznacza³o, ¿e w roku przysz³ym piêknie
wyroœnie len. A kto wyci¹gn¹³ najkrótsze
ŸdŸb³o na niego spada³ obowi¹zek sprz¹-
tania sto³u po wigilii. M³odzi ludzie nabierali
pe³n¹ ³y¿kê kutii, biegali na strychu trzy-
krotnie wokó³ komina, zatrzymywali siê,
zjadali kutiê. Z miejsca, w którym osoba
siê zatrzymywa³a, nale¿a³o wypatrywaæ
wybrañca b¹dŸ wybranki serca. Jeszcze
inna ciekawa wró¿ba: po wigilijnej kolacji
m³odzie¿ wychodzi³a na podwórze, nale-
¿a³o obj¹æ szeroko roz³o¿onymi ramionami
jak najwiêksz¹ liczbê sztachet. Jeœli objê³o
siê parzyst¹ liczbê sztachet nale¿a³o siê
spodziewaæ w nowym roku o¿enku, na-
tomiast nieparzysta liczba sztachet ozna-
cza³a nadchodz¹cy rok bez nowych zna-
jomoœci.

Pani Bronia opowiedzia³a nam, ¿e jej
synowie przez wiele lat wró¿yli ze sztachet,

zawsze obejmowali nieparzyst¹ ich liczbê,
ale podczas jednej wigilii obaj objêli szta-
chety do pary i rzeczywiœcie w nastêpnym
roku obaj siê o¿enili. Po kolacji wigilijnej
dziewczêta wychodzi³y na ganek i nas³u-
chiwa³y, z której strony us³ysz¹ szczekanie
psa. Mia³o to oznaczaæ, z której strony
pojawi siê jej wybranek.

Pani Maria Malik pamiêta z dzie-
ciñstwa, ¿e na kolacjê wigilijn¹ jej mama
przygotowywa³a miêdzy innymi tak¹ oto
potrawê: kartoflane placuszki a na nie
po³o¿ony utarty w makutrze mak. Pani
Maria pielêgnuje tê tradycjê w swoim
domu i wykonuje tê potrawê corocznie.

Pani Krystyna Stefañska z domu jej
dzieciñstwa wspomina jako pyszn¹ pot-
rawê pulki sma¿one w ca³oœci na g³êbokim
t³uszczu a do tego œledŸ w œmietanie.

Po kolacji tata zabiera³ dzieci do obory,
by zwierzêta nakarmiæ op³atkiem, pos-
³uchaæ czy bêd¹ mówiæ ludzkim g³osem,
a przede wszystkim dzieci szuka³y pre-
zentów w ¿³obie.

Tak, jak Pan Jezus urodzi³ siê w ¿³obie,
na pami¹tkê tego cudownego wydarzenia,
dla dzieci sk³adano œwi¹teczne upominki
w ¿³obie.

Jadzia Lademan pamiêta, ¿e zawsze
w jej rodzinnym domu, jako najwa¿niejsze
danie by³ barszcz grzybowy i do tego
gotowane ziemniaki.

W moim rodzinnym domu na stole
wigilijnym zawsze by³ œledŸ solony z beczki
marynowany, krojony w dzwonka i grzyby
suszone, ugotowane i doprawione gêst¹,
kwaœn¹ œmietan¹.

Jeœli chodzi o wró¿bê wigilijn¹ to do-
tyczy³a ona oczywiœcie œledzia. Mama
zawsze kroi³a œledzie na nierówne kawa³ki.
Na stó³ by³ podawany w misce, w zalewie,

ci¹g dalszy z poprzedniej strony

OBYCZAJE WIGILIJNE - ŚWIĘTO POMUCHLA

dokoñczenie na stronie 12
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Przy wigilijnym stole,
£ami¹c op³atek œwiêty.
Pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny
W mi³oœci jest poczêty.

¯e, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orêdzie,
Z pierwsz¹ na niebie gwiazd¹
Bóg w waszym domu zasiêdzie.

Sercem Go przyj¹æ gor¹cym,
Na œcie¿aj otworzyæ wrota-
Oto co czyniæ wam ka¿e
Mi³oœæ - najwiêksza cnota… z wiersza

J. Kasprowicza

W
dniu Œwiêtego Miko³aja
6 grudnia odby³o siê uro-
czyste spotkanie Zwi¹z-

ku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Choczewie, w restauracji "Pod Kaszta-
nem", zorganizowane jak zawsze przez
Zarz¹d Zwi¹zku na czele z niezawodn¹
Przewodnicz¹c¹ Iren¹ Lorek.

Spotkanie uœwietnili zaproszeni goœcie:
Przewodnicz¹cy Rady Gminy pan Henryk
Domaros, cz³onek Zarz¹du Powiatu pan
Wac³aw Seweryn, Dyrektor Gimnazjum
pan Andrzej Soboñ, Przewodnicz¹cy ZE-
RiI w Wejherowie pan Wac³aw Potrykus
z ¿on¹ Zofi¹, cz³onek Zarz¹du pani El¿-
bieta Malewska, So³tys wsi Choczewo
pani Mariola Zakrzewska, Ks. Wikary Ja-
nuary Cybulski.

Modlitwê i pierwsze ¿yczenia wyg³osi³
Ks. Proboszcz Antoni Duszyk.

Nastêpnie Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Henryk Domaros wyg³osi³ równie¿
w imieniu Wójta wzruszaj¹ce ¿yczenia dla
uczestników spotkania. Przemawiali te¿,
sk³adaj¹c ¿yczenia, pozostali goœcie. Mimo
wczeœniejszego terminu spotkania nastrój
œwi¹teczny udzieli³ siê wszystkim. Po-
dzielono siê op³atkiem ¿ycz¹c sobie

PRZY WIGILIJNYM STOLE SENIORÓWPRZY WIGILIJNYM STOLE SENIORÓWPRZY WIGILIJNYM STOLE SENIORÓWPRZY WIGILIJNYM STOLE SENIORÓWPRZY WIGILIJNYM STOLE SENIORÓW

wzajem zdrowych, spokojnych i rados-
nych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Na odœwiêtnie udekorowanym stole
królowa³y potrawy; barszcz z uszkami,
przepyszne pierogi z kapust¹ i grzybami
godne królewskiego sto³u, tradycyjne
œledzie w oleju, ryba po grecku, sa³atka
jarzynowa, jaja faszerowane, galaretka
warzywna a na deser szarlotka i pyszna
kawa. Wszystko przygotowane przez Pañ-
stwa Magdê i Henryka Milewiczów, w³aœ-
cicieli restauracji, dziêki którym cz³on-
kowie Zwi¹zku mog¹ corocznie uczest-
niczyæ w tych wyj¹tkowych spotkaniach.

Zwi¹zek ERiI w Choczewie jest or-
ganizacj¹, która dzia³a szczególnie akty-
wnie i w zwi¹zku z tym jest najbardziej
liczn¹ organizacj¹ w Gminie Choczewo.

Posiada szczególne poparcie Prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy Henryka

Domarosa, Wójta Gminy Jacka Micha-
³owskiego, Radnego Powiatowego Wac-
³awa Seweryna, Dyrektora Zak³adu Ko-
munalnego Jerzego Mejera, Pani So³tys
Marioli Zakrzewskiej i wielu innych spon-
sorów i przyjació³ zwi¹zku. Ja równie¿
wysoko sobie ceniê zaproszenia na te
spotkania, poniewa¿ wysoko sobie ceniê
przyjaŸñ tych wspania³ych, serdecznych
i bardzo sympatycznych osób. Dziêki takim
spotkaniom magia Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia dzia³a wokó³ nas nie tylko w gronie
rodzinnym. Czujemy siê podczas tych
spotkañ wyj¹tkowo i œwi¹tecznie.

                Doradca PODR
    Genowefa B³ahuszewska

dokoñczenie z poprzednie strony

OBYCZAJE WIGILIJNE - ŚWIĘTO POMUCHLA

w której by³o sporo pokrojonej cebuli, wiêc
na pierwsze spojrzenie nie by³o widaæ
œledzia. Wszyscy siêgaliœmy widelcem po
œledziowe kawa³ki. Komu uda³o siê trafiæ
na okaza³y kawa³ek, dawa³o to nadziejê
na dobry nadchodz¹cy rok, na dobre wy-
niki w szkole. Najgorzej, jak trafi³o siê na
ogon. Oznacza³o to, ¿e bêdzie siê w najbli¿-
szym czasie niestety "takim ogonem".

Te wszystkie wspomnienia maj¹ jakby
czarodziejski wymiar. Wydaje siê, ¿e kiedyœ
wszystko by³o piêkniejsze, smaczniejsze,
ale to pewnie dlatego, ¿e by³o to w dzie-
ciñstwie, w rodzinnym domu. Bo dom
rodzinny to dom magiczny, w którym
wszystko zdarzyæ siê mo¿e.

Na Œwiêta i nadchodz¹cy Nowy Rok
¿yczê wszystkim, którzy bêd¹ czytaæ moj¹
relacjê, aby otaczali siê m¹drymi i dobrymi
ludŸmi, byli wra¿liwi na drugiego cz³owieka
i aby w ich domach goœci³o dobro i mi³oœæ.

Przewodnicz¹ca KGW Sasino
Genowefa Kramek



S
zczególne miejsce w polskiej
tradycji zajmuje Wigilia Bo¿ego
Narodzenia. Jest to dzieñ praw-

dziwego zbli¿enia i wzajemnego odpu-
szczania win, a dla dzieci czas oczekiwania
na prezenty, które w³aœnie w wigilijny
wieczór wyjmujemy spod choinki. Gdy
pierwsza gwiazdka ukazuje siê na niebie,
zasiadamy do wieczerzy wigilijnej. Jedno
nakrycie na stole zostawiamy wolne, dla
niespodziewanego goœcia, w dawnych
wierzeniach - dla b³¹kaj¹cych siê dusz
zmar³ych, które w tym dniu bra³y czynny
udzia³ w wieczerzy. Wed³ug dawnych
zwyczajów iloœæ obrzêdowych potraw
by³a nieparzysta, co mia³o zapewniæ uro-
dzaj w nastêpnym roku. Zwyczaj naka-
zywa³ równie¿ skosztowanie ka¿dej pot-
rawy, gdy¿ tej, której nie spróbowano mo-
g³o zabrakn¹æ w przysz³ym roku. Najwa¿-
niejszym wydarzeniem wieczoru wigi-
lijnego by³o i jest dzielenie siê op³atkiem,
a sianko w³o¿one pod œnie¿nobia³y obrus
symbolizuje miejsce narodzenia Chrystusa
i siano w ¿³obku.

W gospodarstwie agroturystycznym
Pañstwa Danuty i Dariusza Goduli odby³o
siê uroczyste spotkanie cz³onków Cho-
czewskiego Stowarzyszenia Turystycz-
nego, zorganizowane przez Zarz¹d CST
na czele z Prezesem Aleksandr¹ Gawry-
szewsk¹.

Na wstêpie przedstawi³a w skrócie
dzia³ania Stowarzyszenia w 2007 roku,

SPOTKANIE OPŁSPOTKANIE OPŁSPOTKANIE OPŁSPOTKANIE OPŁSPOTKANIE OPŁAAAAATKOWE CZŁOTKOWE CZŁOTKOWE CZŁOTKOWE CZŁOTKOWE CZŁONKÓWNKÓWNKÓWNKÓWNKÓW
CHOCZEWSKIEGO STOWARZYSZENIACHOCZEWSKIEGO STOWARZYSZENIACHOCZEWSKIEGO STOWARZYSZENIACHOCZEWSKIEGO STOWARZYSZENIACHOCZEWSKIEGO STOWARZYSZENIA

TURYSTYCZNEGOTURYSTYCZNEGOTURYSTYCZNEGOTURYSTYCZNEGOTURYSTYCZNEGO
Wójt Gminy Jacek Micha³owski, który
w sposób szczególny opiekuje siê i wspo-
maga nasze Stowarzyszenie.

W serdecznych s³owach z³o¿y³ wszyst-
kim uczestnikom spotkania nie tylko zdro-
wych, spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia, ale tak¿e wszelkiej pomyœlnoœci
w nowym 2008 roku.

Przyniesione przez uczestników spot-
kania potrawy znacznie przekroczy³y zwy-
czajowo przyjêt¹ iloœæ  potraw; oprócz bar-
szczu czerwonego, kruchych paszteci-
ków z nadzieniem grzybowym, by³y pierogi
z kapust¹ i grzybami, krokiety z kapust¹
i grzybami, œledŸ opiekany w pysznej za-
lewie, cudowna panga w pikantnych ja-
rzynach, dwie cudowne sa³atki "szuby",
kapustka gotowana, grzybki sma¿one, na
deser misterne kruche rogaliki z nadzie-
niem, ciasto piernikowe przek³adane kre-
mem, smakowity, podany na ciep³o ma-
karon z makiem. By³o jeszcze wiêcej tych
potraw, lecz nie wszystkie pamiêtam.

Spotkanie to by³o równie¿ okazj¹ do
podsumowania pracy wykonanej w roku
bie¿¹cym, co obrazuje kronika CST pro-
wadzona od pocz¹tku przez poni¿ej pod-
pisan¹ uczestniczkê spotkania. Choczew-
skie Stowarzyszenie Turystyczne ci¹gle
rozwija siê przyjmuj¹c nowych cz³onków.
Niestety do pracy s¹ zawsze i te same
osoby. Chcia³oby siê, by cz³onkowie CST
wiêcej pracowali na rzecz swojej orga-
nizacji. Na koniec ¿yczê wszystkim czytel-
nikom Wieœci Choczewskich zdrowych,
radosnych i szczêœliwych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i bardziej dostatniego Nowego
2008 roku.

          Doradca PODR Gdañsk
 G. B³ahuszewska

sk³adaj¹c podziêkowania dla Wójta Gminy
Jacka Micha³owskiego, Pani Beaty Madej
i innych pracowników Urzêdu Gminy za
wsparcie finansowe i organizacyjne
Stowarzyszenia.

Nastêpne ¿yczenia œwi¹teczne z³o¿y³a
równie¿ cz³onek Zarz¹du Genowefa Kra-
mek, wrêczaj¹c w imieniu Choczewskiego
Stowarzyszenia wykonane przez siebie
oryginalne stroiki œwi¹teczne.

Piêknie udekorowane sto³y, mnóstwo
potraw przyniesionych przez uczestników
spotkania a przede wszystkim serdeczna
atmosfera sprawi³a ,¿e poczuliœmy siê jak
w domu rodzinnym. Spotkanie zaszczyci³
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ZESPÓL SZKÓL W CHOCZEWIE

 89 ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEG£OŒCI

9  listopada w Z espole Szkó³ w Cho-
czewie, jak co roku, odby³a siê
uroczysta akademia z okazji ko-

lejnej rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci.
Na tê uroczystoœæ zaproszono cz³onków
Zwi¹zku Kombatantów z prezesem pa-
nem Stanis³awem Domaros na czele, przed-
dstawicieli Ko³a Emerytów i Rencistów
oraz w³adze samorz¹dowe w osobach:
Wójt Gminy pan Jacek Micha³owski, Zas-
têpca Wójta Gminy pan Kazimierz Kowa-
lewski i przewodnicz¹cy Rady Gminy pan

Z ŻYCIAZ ŻYCIAZ ŻYCIAZ ŻYCIAZ ŻYCIA
SZKOŁYSZKOŁYSZKOŁYSZKOŁYSZKOŁY

Henryk Domaros. Ponadto wœród zaproszonych goœci byli:
kierownik GZO pani Eugenia Grudziñska, st. aspirant szta-
bowy pan Piotr Zarzeczny, przedstawiciele Rady Rodziców
Szko³y Podstawowej i Gim-nazjum w Choczewie.

Obecnoœci¹ na akademii zaszczyci³ nas równie¿ wi-
zytator Pomorskiego Kuratorium Oœwiaty pan Józef Bodio,
który w tym czasie odbywa³ kontrolê w naszej placówce.
Czêœæ artystyczn¹ przygotowali uczniowie klas trzecich
gimnazjum pod kierunkiem pani Gra¿yny D¹browskiej, pana
Marka Dziêgielewskiego, pani Jadwigi Kreft, pani Katarzyny
Sychowskiej i pani Henryki Soboñ. Przedstawiony przez m³o-
dzie¿ monta¿ s³owno-muzyczny by³ piêkn¹ lekcj¹ patriotyzmu,
której podsumowania dokona³ pasjonat historii pan Józef
Bodio.

POLSKÊ NALE¯Y KOCHAÆ

N ie mo¿emy zapominaæ
o tym, ¿e jesteœmy Polaka-
mi.Ka¿dy ma swoj¹ ma³¹

ojczyznê, tak¿e we w³asnym domu. Tê
wa¿n¹ prawdê wynios³y dzieci ze zwar-
towskiej szko³y, po obejrzeniu uroczystej
akademii z okazji Œwiêta

Niepodleg³oœci. 9 listopada br. ucz-
niowie uczestniczyli w wa¿nym wyda-
rzeniu kszta³tuj¹cym postawy patriotyczne,
jakim by³a inscenizacja poœwiêcona his-
torycznej drodze naszej ojczyzny ku
niepodleg³oœci.

Na chwilê wszyscy przenieœli siê w odleg³e czasy, gdy wa¿y³y siê wa¿ne losy
naszego kraju. Monta¿ s³owno-muzyczny wzbogacony zosta³ pokazem slajdów z ob-
razami walk niepodleg³oœciowych i bohaterów z kart naszej historii. Dziêki pani Ewie
Domarus oraz m³odym aktorom klas 4 - 6, uczniowie Szko³y Podstawowej w Zwartowie
zapamiêtali, ¿e ¿yj¹ w wolnej Polsce, wolnej ju¿ od 89 lat.

A ich przodkowie nie mieli tyle szczêœcia.
 Agnieszka Tusk

SZKOLA PODSTAWOWA W ZWARTOWIE



P
rzyrzekam byæ dobrym Polakiem, dbaæ
o dobre imiê  swojej klasy i szko³y. Bêdê
uczyæ siê w szkole jak kochaæ ojczyznê,

jak dla niej pracowaæ, kiedy urosnê. Bêdê siê staraæ
byæ dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauk¹,
sprawiaæ radoœæ rodzicom i nauczycielom.

 Pasowanie to szczególny moment w ¿yciu
ka¿dego ucznia. Pierwszaki rzetelnie siê do niego
przygotowuj¹, aby w wyznaczonym dniu móc zasiliæ
szeregi braci uczniowskiej.

W œrodê, 14 listopada dzieci z klas pierwszych
Szko³y Podstawowej im. Unii Europejskiej z³o¿y³y
œlubowanie i pasowane zosta³y na uczniów. Zanim
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ŒLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W CHOCZEWIE

dzieci oficjalnie przyjête zosta³y w poczet
uczniów, zaprezentowa³y w obecnoœci ro-
dziców i starszych kolegów program ar-
tystyczny, podczas którego recytowa³y
wiersze i popisywa³y siê umiejêtnoœci¹
ca³kiem dobrego œpiewania. Najm³odsi
uczniowie zawsze z charakterystycznym
dla ich wieku wdziêkiem potrafi¹ daæ
spektakl, który wyzwala ciep³o w sercach
doros³ych. Tak by³o i tym razem ku za-
dowoleniu wszystkich obecnych a szcze-
gólnie dumnych ze swoich pociech ro-
dziców. Program - zarazem powa¿ny i we-
so³y - by³ swoistym sprawdzianem dojrza-
³oœci szkolnej naszych siedmiolatków.
Z du¿ym przejêciem uczniowie œlubowali
"byæ dobrymi  i uczciwymi, dbaæ o dobre
imiê szko³y, przyrzekali szanowaæ
nauczycieli i rodziców a nade wszystko
kochaæ swoj¹ ojczyznê". Po tak wa¿nym
przyrzeczeniu dyrektor pan Wac³aw Se-

weryn uroczystym aktem pasowania przyj¹³
do spo³ecznoœci szkolnej 48 pierw-szo-
klasistów. Oficjaln¹ czêœæ zakoñczy³o wrê-
czenie drobnych upominków przygoto-
wanych przez rodziców, wspólne fotografie
i poczêstunek, który przygotowa³y szczêœliwe
mamy "nowych" uczniów.

Organizatorzy sk³adaj¹ szczególne
podziêkowanie Duszkom: Karolinie Chy-
rzyñskiej, Gracjanie Pawlak, Magdalenie
Ko³odzik oraz przedstawicielom Samorz¹du
Uczniowskiego: Annie D¹browskiej i Paw-
³owi Langa za pomoc w przygotowaniu uro-
czystoœci.

Barbara Cholka

Izabela Dziobak
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PRÓBNY EGZAMIN I PRÓBNY
SPRAWDZIAN W ZESPOLE SZKÓ£

W CHOCZEWIE

W
dniach 27 i 28 listopada b.r.
uczniowie klas trzecich przy-
st¹pili do Próbnego Egzami-

nu Gimnazjalnego, a 29 listopada b.r. ucz-
niowie klas szóstych napisali Próbny Spraw-
dzian. Egzamin sk³ada³ siê z dwóch czêœci:
humanistycznej i matematyczno-przyrod-
niczej. Trzecioklasiœci i szóstoklasiœci w tych
bardzo wa¿nych dla nich dniach przybyli do
szko³y punktualnie. Wszyscy byli odœwiêtnie
ubrani. Rozwi¹zuj¹c trudne zadania i wyko-
nuj¹c kolejne polecenia byli niezwykle skon-
centrowani i skupieni. Jak opanowali sztukê
czytania, pisania, rozumowania, korzystania
z informacji i zdobytej wiedzy? O tym przeko-
namy siê niebawem.

Anna Labudda kl. III a gimnazjum

PASOWANIE NA
GIMNAZJALISTÓW

U
czniowie klas pierwszych gi-
mnazjum ju¿ od wrzeœnia
przygotowywali siê  do œlu-

bowania, które odby³o siê 21 listopada
2007r. Zaproszono przedstawicieli Rady
Rodziców Gimnazjum, dyrekcjê szko³y,
nauczycieli oraz uczniów klas drugich
i trzecich gimnazjum.

Uroczystoœæ sk³ada³a siê z trzech
czêœci: Pierwsza by³a pastiszem "Ody
do m³odoœci" A. Mickiewicza, w którym
udzia³ wziêli przedstawiciele wszystkich
klas pierwszych.

Nastêpnie odby³y siê "otrzêsiny" ucz-
niów. Pierwszoklasiœci wykazali siê du¿¹
inwencj¹ twórcz¹ i rozbawili publicznoœæ.

W trzeciej czêœci uroczystoœci dy-
rektor gimnazjum pan Andrzej Soboñ do-
kona³ pasowania poszczególnych uczniów,
a Przewodnicz¹ca Rady Rodziców pani

Mariola Zakrzewska wrêczy³a im pa-mi¹tkowe dyplomy.
Na zakoñczenie dyrektor Zespo³u Szkó³ pan Wac³aw Seweryn podsumowa³

œlubowanie i ¿yczy³ uczniom sukcesów w nauce. Ca³oœæ prowadzi³a Agata Kanigowska
- Przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniow-skiego.

Wychowawcy klas  pierwszych gimnazjum



ANDRZEJKI W NASZEJ SZKOLE

D
nia 22.11.2007 r. w godzi-
nach od 16.00 do 19.00 ucz-
niowie  klas IV-VI bawili siê

na dyskotece z okazji andrzejek, której
organizatorem by³ Samorz¹d Uczniowski
Szko³y Podstawowej w Choczewie.

Nie oby³o siê bez tradycyjnych wró¿b
oraz wspania³ego poczêstunku  w klasach,
przygotowanego przez niezawodnych
rodziców. DJ-je spisali siê na medal,
humoru nie brakowa³o. Wiele wskazuje na

CZARY - MARY, HOKUS -
POKUS CZYLI ANDRZEJKI

W KLASIE 0A

W
szkole ju¿ od kilku lat
bawimy siê z dzieæmi
w swoich klasach we

wró¿enie, aby w ten sposób przybli¿yæ
dzieciom tradycjê andrzejek.

Dawniej, w przededniu imienin An-
drzeja, wszystkie panny i kawalerowie
chcieli poznaæ swoj¹ przysz³oœæ. My te¿
chcieliœmy zobaczyæ swoj¹ przysz³oœæ.
Do tego dnia przygotowywaliœmy siê du¿o
wczeœniej, dzieci wykonywa³y dekoracje,
rodzice zadbali o pyszny poczêstunek.

30 listopada dzieci z zerówki spêdzi³y
czas na wspólnej zabawie i wró¿bach. Na
ogó³ nie traktujemy ich powa¿nie, wielu
z nas uwa¿a je tylko za zabawê, ale s¹
i tacy, którzy twierdz¹, ¿e owe wró¿by cza-
sem siê sprawdzaj¹ (wiêc, mo¿e warto by³o
spróbowaæ?).Wró¿yliœmy na ró¿ne spo-

GÓRA GROSZA

U
czniowie Zespo³u Szkó³ w Cho-
czewie, kolejny ju¿ raz  wziêli
udzia³ w akcji "Góra Grosza

2007", której celem jest zbieranie pieniêdzy
- monet groszowych na pomoc dzieciom
z domów dziecka. Akcja ta trwa³a od 15 do
27 listopada i uczniowie wszystkich klas
przez dwa tygodnie mogli wrzucaæ monety
do puszek przygotowanych przez przed-
stawicieli samorz¹dów uczniowskich. Jak
co roku uczniowie nie zawiedli i zebrano
193,03z³.  Pieczê nad prawid³owym prze-
biegiem akcji w naszej szkole sprawowa³y
opiekunki samorz¹dów uczniowskich -
pani Anna Natoniewska-Styn i pani Kata-
rzyna Sychowska.

Samorz¹d uczniowski Zespo³u Szkó³ w Choczewie

to, ¿e tegoroczna zabawa utkwi nam na d³ugo w pamiêci.  Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania rodzicom: pani Katarzynie
Kowalik, pani Annie Zab³otniej, pani Marzenie Wyszeckiej, pani Sylwii Oleszek, pani Gabrieli £asiñskiej oraz wychowawcom klas
sprawuj¹cym opiekê nad bawi¹c¹ siê m³odzie¿¹.

    
Opiekun samorz¹du -  Anna Natoniewska-Styn

soby. By³y wró¿by z serduszek (odgadywanie imion przysz³ych sympatii), z butów
(dzieci ustawia³y buty obok siebie, czyj but znalaz³ siê poza progiem, ten pierwszy wyjdzie
za m¹¿ lub siê o¿eni), kostka przysz³oœci (kim bêdê, gdy dorosnê), cukierkowa
niespodzianka (jaki prezent dostanê w najbli¿szym czasie) i inne przepowiednie. Wró¿bom
towarzyszy³ tajemniczy nastrój, czarodziejskie s³owa i charakterystyczny wystrój sali.
Dzieci doskonale bawi³y siê. Nie zabrak³o uœmiechów, tañców, ¿artów i s³odyczy.

Wies³awa Okoñ
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"CZARNOKSIÊ¯NIK Z KRAINY OZ"

5
grudnia w Teatrze Miejskim w Gdyni odby³ siê spek-
takl  pt. ,, Czarnoksiê¿nik z Krainy Oz". Przepiêkn¹
opowieœæ z krêgu wielkiej klasyki o przyjaŸni i o tym,

¿e nie trzeba szukaæ daleko, aby znaleŸæ to, co najwa¿niejsze
ogl¹dali uczniowie z kl. IIa i IIb ze Szko³y Podstawowej
w  Choczewie. Oz oczarowa³ ma³ych widzów. Podró¿ z Dorotk¹
i trójk¹ jej przyjació³ przez baœniowe krainy by³a naprawdê
magiczna, czego potwierdzeniem by³y zadowolone buzie dzieci.

wychowawcy: Izabela Urbowska, Dorota W¹troba

MIKO£AJ Z WIZYT¥ U NAJM£ODSZYCH

"Wszystkie dzieci - nawet du¿e - lubi¹ Miko³ajki
i chc¹ wierzyæ bardzo mocno, ¿e to nie s¹ bajki..."

K a¿dy wie, ¿e dzieñ 6 grudnia jest dniem niezwyk³ym.
W tym dniu obchodzi swoje imieniny dobry Œwiêty
Miko³aj. Jak g³osi legenda, Œwiêty Miko³aj by³

zwyk³ym cz³owiekiem, jak ty i ja. By³ biskupem, posiada³ pewne
dobra i bardzo kocha³ ludzi. A¿ pewnego dnia postanowi³ robiæ
ludziom prezenty, ale czyni³ to po kryjomu, gdy nikt nie widzia³.
I st¹d wziê³a pocz¹tek tradycja zostawiania prezentów pod
choink¹. Oczywiœcie te prezenty zostawia Œw. Miko³aj. Trzeba
tylko zawczasu napisaæ do niego list, poprosiæ o wymarzone upo-
minki i cierpliwie czekaæ. Rzecz jasna, trzeba byæ bardzo grzecz-
nym, pilnym i pos³usznym, bo tylko do takich dzieci przychodzi.

Œwiêty Miko³aj bardzo lubi nasz¹ szko³ê i 6 grudnia odwiedzi³
uczniów. Ulubiony œwiêty wêdrowa³ od klasy do klasy. Chyba
naprawdê musieliœmy byæ grzeczni? Ale tak ³atwo nie by³o ...
prawie ka¿dy musia³ najpierw wykonaæ zadanie: zaœpiewaæ
piosenkê, powiedzieæ wierszyk, a to nie taka prosta sprawa -
jednak ka¿dy bardzo siê stara³!!!.

PI£KA RÊCZNA DZIEWCZ¥T -
TURNIEJ ANDRZEJKOWY

D
nia 24.11.2007r w Zespole Szkó³ im.
Unii Europejskiej odby³ siê II Turniej
Andrzejkowy pi³ki rêcznej dziewcz¹t, w którym

bra³y udzia³ cztery dru¿yny: Gimnazjum w Choczewie, Szko³a
Podstawowa w Choczewie, szko³y z Cewic i £ebienia.

Pierwszy mecz rozegra³y choczewskie zespo³y przeciw sobie
- wygra³o gimnazjum. Niestety kolejne mecze nie by³y tak ko-
rzystne dla Choczewa.

Pierwsze miejsce zajê³y Cewice, drugie - £ebieñ, trzecie  -
Choczewo - Gimnazjum, a czwarte - Choczewo - SP

Jego dzwonek s³yszany na korytarzach przepowiada³, ¿e nie-
d³ugo nast¹pi magiczny czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i jeœli
jesteœ dobrym dzieckiem, to nie minie Ciê nagroda i otrzymasz
od Miko³aja wymarzony prezent. Lecz, gdy jesteœ krn¹brnym
i niegrzecznym dzieckiem - to i rózgê mo¿esz otrzymaæ w pre-
zencie.

Pierwsze trzy miejsca otrzyma³y puchary i dyplomy, które
wrêczy³ dyrektor gimnazjum pan Andrzej Soboñ.

Wielkie podziêkowania dla sponsorów: Pañstwa Iwony i An-
drzeja Majtacz, którzy podarowali maskotki dla najlepszej bram-
karki i zawodniczki, jak równie¿ dla w³aœcicieli piekarni "Ma-
teusz" z Choczewa za ufundowanie pysznych p¹czków i bu³ek.
Po turnieju wszyscy uczestnicy zjedli wyœmienit¹ zupê pomi-
dorow¹.

Dziewczyny z choczewskich dru¿yn dziêkuj¹ za zorgani-
zowanie turnieju pani Natalii Kowalewskiej - Ja¿d¿ewskiej i panu
Markowi Œwi¹tek.



MISTRZOSTWA POWIATU
W TENISIE STO£OWYM

ZORGANIZOWANE PRZEZ
STAROSTÊ WEJHEROWSKIEGO

W
dniu 25.11.2007 roku w Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie odby³y siê Mistrzostwa Powiatu
w Tenisie Sto³owym zorganizowane przez Starostê

Wejherowskiego. W turnieju wziê³o udzia³ ok. 60 zawodników i za-
wodniczek startuj¹cych w czterech kategoriach: mê¿czyŸni, kobiety,
ch³opcy rocznik 1995 i m³odsi, dziewczêta  rocznik 1995 i m³odsze.

Rozgrywki by³y prowadzone w systemie do dwóch pora¿ek.
W kategorii kobiet II miejsce zajê³a Sonia Tokarska.
W kategorii ch³opcy rocznik 1995 i m³odsi -
I miejsce zaj¹³ Tomasz Figu³a,
II miejsce - Aleksander Dziobak,
III miejsce - Przemys³aw Œwi¹tek,
IV miejsce - Adrian Szczerbiñski

DRU¯YNOWE MISTRZOSTWA
POWIATU WEJHEROWSKIEGO

W SZACHACH

W
dniu 13.11.2007 roku w Szkole Podsta-
wowej nr 6 w Wejherowie odby³y siê
Dru¿ynowe Mistrzostwa Powiatu Wej-

herowskiego w Szachach.
W mistrzostwach wziê³o udzia³ piêæ dru¿yn ze szkó³

podstawowych z Wejherowa, Bolszewa, Karczemek,
Rumi i Choczewa. Dru¿yna reprezentuj¹ca Szko³ê Pod-
stawow¹ w Choczewie zajê³a w rozgrywkach II miejsce,
a sk³ad tworzyli: Aleksandra Stodolna, Marcin Dziê-
gielewski, Micha³ Mañka, Adrian Szczerbiñski.

POWIATOWY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO 2007

P
owiatowy Turniej  Tenisa  Sto³owego Szkó³ Podstawowych odby³  siê
w dniu 06.12.2007r. Organizatorem  zawodów by³ MOSiR w Rumi.

W zawodach uczestniczy³o  ³¹cznie 18  dru¿yn ze  szkó³:  SP  Choczewo,
SP Rumia, SP Bolszewo, SP Luzino, SP Wejherowo, SP £ebieñska  Huta, SP Reda,
SP Skrzepcz, SP Sychowo, SP Szemud. Rozgrywki odby³y siê w dwóch grupach:
dziewczêta i ch³opcy.

Nad prawid³owym przebiegiem zawodów czuwa³  pan Jaros³aw Mamrot. Koñ-
cowe  wyniki  Powiatowego Turnieju Tenisa Sto³owego przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Grupa  dziewcz¹t :

I MIEJSCE - S.P. SZEMUD
II MIEJSCE - S.P. WEJHEROWO
III MIEJSCE - S.P. BOLSZEWO
IV MIEJSCE - S.P. RUMIA
V MIEJSCE - S.P.  SZEMUD
VI MIEJSCE - S.P. CHOCZEWO
VII MIEJSCE - S.P. SYCHOWO
VIII MIEJSCE - S.P. REDA
VIII MIEJSCE - S.P. POB£OCIE

Grupa  ch³opców :

I MIEJSCE - S.P.   £EBIEÑSKA  HUTA
II  MIEJSCE - S.P. CHOCZEWO
III MIEJSCE - S.P. LUZINO
IV  MIEJSCE - S.P. RUMIA
VMIEJSCE - S.P. STRZEPCZ
VI  MIEJSCE - S.P. REDA
VII MIEJSCE - S.P. BOLSZEWO
VIII MIEJSCE - S.P. REDA
VIII MIEJSCE - S.P. WEJHEROWO

Wszystkie dru¿yny otrzyma³y dyplomy,
natomiast finaliœci medale i puchary.
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 TURNIEJ MIKO£AJKOWY W CEWICACH

D
nia 06.12.2007r. w Cewicach odby³ siê VIII Turniej
Miko³ajkowy Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t. W zawodach
wziê³o udzia³ piêæ dru¿yn: Choczewo, Cewice, £ebieñ,

Potêgowo, G³ówczyce.
Po zaciêtej walce I miejsce zajê³a dru¿yna z Cewic, II miejsce - G³ówczyce,

III - Choczewo, IV miejsce £ebieñ, V - Potêgowo
Ka¿da zawodniczka otrzyma³a s³odki poczêstunek od Œw. Miko³aja.
Do zajêcia owego trzeciego miejsca przyczyni³y siê: A. Derylak, E. Okon,

A. Kanigowska, I. Mêcina, A. Michniak, M. Kowzan, A. W¹troba, A. ̄ urowska,
A. Nagrodzka.

Na szczególne pochwa³y zas³u¿y³y nasze bramkarki: P. Pop, K. Styn. I jak
zawsze serdeczne podziêkowania dla Pani Natalii Kowalewskiej - Ja¿d¿ewskiej
i Pana Marka Œwi¹tka za solidne przygotowanie.

Pó³fina³:
Choczewo - Bolszewo 3:0
Fina³:
Choczewo - Bojano 1:3

SSSSSPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORTPORTPORTPORTPORT

POWIATOWE MISTRZOSTWA W PI£CE SIATKOWEJ
PRACOWNIKÓW SAMORZ¥DOWYCH

W
sobotê, 17 listopada 2007
roku, w sali sportowej
Zespo³u Szkó³ w Cho-

czewie oraz w sali Ludowego Klubu
Sportowego "Orze³" Choczewo, odby³y siê
Powiatowe Mistrzostwa w Pi³ce Siatko-
wej Pracowników Samorz¹dowych. W roz-
grywkach wziê³y dru¿yny reprezentuj¹ce:
Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
miasto Redê i Rumiê oraz gminê Luzino
i Choczewo. Mecze, poprzedzone losowa-
niem, rozegrane zosta³y w systemie: "ka¿-
dy z ka¿dym". Walka by³a niezwykle emo-
cjonuj¹ca i zaciêta, a poszczególne roz-
grywki zakoñczy³y siê wynikami:
Luzino - Reda - 2:0
Starostwo Powiatowe - Rumia - 1:2
Choczewo - Luzino - 1:2
Reda - Starostwo Powiatowe - 0:2
Starostwo Powiatowe - Choczewo- 1:2
Rumia - Reda - 2:0

dokoñczenie na nastêpnej stronie

DRU¯YNOWE MISTRZOSTWA POWIATU
WEJHEROWSKIEGO  W TENISIE

STO£OWYM SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH.

W
dniu 04.12.2007 roku w hali sportowej
MOSiR w Rumi odby³y siê Dru¿ynowe
Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego

w Tenisie Sto³owym Szkó³ Gimnazjalnych. W mistrzostwach
wziê³o udzia³ siedem dru¿yn dziewcz¹t ze szkó³ z Wejhe-
rowa, Bolszewa, Bojana, Redy, Strzepcza, Rumi i Choczewa.

Dru¿yna z Choczewa w sk³adzie: Sonia Tokarska i Pat-
rycja Chyrzyñska, zajê³a II miejsce.

Dru¿yny gra³y w dwóch grupach "ka¿dy z ka¿dym",
dwie dru¿yny z grupy awansowa³y do fina³u.

Wyniki dru¿yny z Choczewa.
 Eliminacje grupowe:
Choczewo - Bojano 3:2
Choczewo - Strzepcz 3:2
Choczewo - Rumia 3:0



Choczewo - Reda - 2:0
Rumia-Luzino - 1:2
Luzino - Starostwo Powiatowe - 2:0
Choczewo - Rumia - 1:2

Mecze sêdziowali: pan Taras Strze-
lecki, bêd¹cy jednoczeœnie sêdzi¹ g³ównym
zawodów oraz pan Maciej Mizga³a, wspo-
magani przez: pani¹ Halinê Feszak i pani¹
Teresê Waloch oraz pana Ryszarda Kar-
piñskiego i pana Henryka Rynko.

Podsumowania tegorocznych mis-
trzostw w pi³ce siatkowej dokonali: Sek-
retarz Powiatu Wejherowskiego pan Ma-
rek Panek, Zastêpca Wójta Gminy Cho-
czewo pan Kazimierz Kowalewski oraz
Prezes Klubu "Orze³" Choczewo pan
Zbigniew Ko³odziejski, którzy podziêko-
wali zawodnikom za grê, a nastêpnie
gratuluj¹c zdobytych miejsc, wrêczali dru-
¿ynom puchary, medale oraz pami¹tkowe
dyplomy.

I miejsce wywalczyli (podobnie, jak
w roku ubieg³ym) siatkarze z Gminy Luzino,

II miejsce - siatkarze reprezentuj¹cy
Miasto Rumiê,

III miejsce - gospodarze repreze-
ntuj¹cy Gminê Choczewo.

G³osami sêdziów oraz kapitanów
dru¿yn przyznane zosta³y równie¿ tytu³y -
puchar dla najsympatyczniejszego zespo³u
otrzyma³a dru¿yna z Redy, puchar dla
najlepszej siatkarki otrzyma³a pani Beata
Mikulska z Luzina, a dla najlepszego siat-
karza pan Piotr Sonnenberg z Luzina. Pa-
mi¹tkowe statuetki, ze s³owami podziê-

kowañ za pomoc w organizacji rozgrywek,
otrzymali: pan Taras Strzelecki i pan Ma-
ciej Mizga³a oraz wielki sympatyk sportu
pan Jerzy Czerwionka. Pan Marek Panek,
w imieniu Starosty Wejherowskiego, po-
dziêkowa³ Wójtom Gminy Choczewo,
którzy po raz kolejny podjêli siê organizacji
Powiatowych Mistrzostw w Pi³ce
Siatkowej Pracowników Samorz¹dowych,
a zawodników zachêci³ do udzia³u w ko-
lejnych rozgrywkach. Podziêkowania
skierowane zosta³y równie¿ do Dyrektora
Zespo³u Szkó³ w Choczewie pana Wac-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony

POWIATOWE MISTRZOSTWA...
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³awa Seweryna i Prezesa LKS "Orze³"
Choczewo pana Zbigniewa Ko³odziejs-
kiego za przygotowanie obiektów oraz
zabezpieczenie pomocy technicznej, jak
równie¿ do pracowników szkolnej sto-
³ówki, którzy pod czujnym okiem szefa
kuchni pana Krzysztofa Lewañczyka przy-
gotowali smaczny i po¿ywny posi³ek.

Nasz¹ gminê godnie reprezentowa³a
dru¿yna, w sk³adzie: pan Kazimierz Ko-
walewski /kapitan/, pani Alicja Jaskulska,
pani Ewa Czerwionka, pañstwo Lila i Ma-
rek Œwi¹tek, pan Andrzej Koœciemski, pan
Krzysztof £asiñski, pan Dariusz Bemka
i pan Piotr Liszniañski, natomiast zwyciêz-
ców rozgrywek - dru¿ynê z Gminy Luzino
reprezentowali siatkarze: pani Beata Mi-
kulska i pani Marzena Felahuer, pan
Arkadiusz Potrykus /kapitan/, pan Witold
Graczyñski, pan Krzysztof Kot³owski, pan
Piotr Sonnenberg, pan Dagmar Grzen-
kowicz i pan Mariusz Siwa.

Tegoroczne nagrody ufundowane zos-
ta³y ze œrodków Starostwa Powiatowego
w Wejherowie, Stowarzyszenia LKS "Orze³"
Choczewo oraz œrodków bud¿etowych
Gminy Choczewo. Sponsorem mistrzostw
by³ tak¿e pan Jerzy Czerwionka. Kolejne
Powiatowe Mistrzostwa w Pi³ce Siatkowej
Pracowników Samorz¹dowych ju¿ w przy-
sz³ym roku i z pewnoœci¹ tradycyjnie na
obiektach sportowych w Choczewie.
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Z
 akoñczy³a  rozgrywki  Pom.
Liga  Kl.A.
Podajemy tabelê koñcow¹:

1. Rumia  31-8 : 44-19
2. Chwaszczyno 28-11 : 34-20
3. LKS  Choczewo 26-13 : 27-12
4. Rumia  Janowo 24-15 : 25-21
5. ¯elistrzewo 23-16 : 32-22
6. Sopot 21-18 : 19-18
7. Orkan Gd. 20-19 : 14-13
8. W³adys³awowo II 17-22 : 26-31
9. Puck 16-23 : 29-24
10. Rekowo 13-26 : 25-26
11. Mechowo 13-26 : 27-43
12. £êczyce 12-27 : 23-24

WYNIKI ROZGRYWEK KLASY "C" - JESIEÑ 2007

   TERMIN I   30-09-2007             TERMIN II  07-10-2007 TERMIN III 14-10-2007
Choczewo II 3-4 Osieki Osieki 1-2 Jackowo S³ajszewo 3-3 Osieki
Jackowo 3-0 Choczewko Choczewko 2-2 Choczewo II Jackowo 0-1 Oldboje
Prusewo 5-3 Zwartowo Zwartowo 1-3 Ciekocino Prusewo 4-3 Choczewko
Ciekocino 2-2 Oldboje Oldboje 1-3 S³ajszewo Choczewo II 7-2 Zwartowo
Pauza - S³ajszewo Pauza - Prusewo Ciekocino - Pauza

TERMIN IV 21-10-2007            TERMIN VII 11-11-2007 TERMIN VIII 18-11-2007
Osieki 3-0 Ciekocino Osieki 1-0 Prusewo Zwartowo 2-6 Osieki
S³ajszewo 2-8 Jackowo Oldboje 1-6 Choczewo II Jackowo 2-1 Ciekocino
Oldboje 1-5 Choczewko Ciekocino 2-3 S³ajszewo Prusewo 2-2 Oldboje
Choczewo II 6-5 Prusewo Choczewko 6-3 Zwartowo Choczewo II 8-4 S³ajszewo
Zwartowo - Pauza Jackowo - Pauza Choczewko - Pauza

TERMIN IX  25-11-2007
Osieki 2-2 Oldboje
S³ajszewo 1-3 Prusewo
Jackowo 6-0 Zwartowo
Ciekocino 1-7 Choczewko
Choczewo II - Pauza

13. Celtik Reda 11-28 : 17-35
14. Sierakowice   4-35 : 16-52

Dnia  25.11.2007r.  rozegrany  zosta³
mecz o Puchar Polski z dru¿yn¹ LKS
Bo¿epole Wielkie. Zespó³ z Choczewa
zagra³ s³abo przegrywaj¹c 0:5.

Po zakoñczeniu  meczu, dziêki  po-
mocy sponsorów, ufundowano  dla za-
wodników  i  dzia³aczy  obiad oraz  z³o¿ono
podziêkowania wszystkim  tym, którzy
wspieraj¹  Ludowy Klub  Sportowy  "Orze³".

Zarz¹d LKS  "Orze³  Choczewo sk³ada
serdeczne podziêkowania wszystkim
sponsorom, w³adzom Gminy i kibicom
dopinguj¹cych nasz¹ dru¿ynê na dobre

    LKS "ORZEŁ" CHOCZEWO INFORMUJE:    LKS "ORZEŁ" CHOCZEWO INFORMUJE:    LKS "ORZEŁ" CHOCZEWO INFORMUJE:    LKS "ORZEŁ" CHOCZEWO INFORMUJE:    LKS "ORZEŁ" CHOCZEWO INFORMUJE:

TABELA KOÑCOWA KL "C"
GMINNEJ - JESIEÑ 2007 ROK

1.LZS JACKOWO 18 - 6  : 27 - 11
2.LKS CHOCZEWO II 17 - 7 : 38 - 22
3.LZS OSIEKI 17 - 7 : 22 - 13
4.LZS S£AJSZEWO 13 - 11 : 22 - 26
5.LZS CHOCZEWKO 10 - 14 : 24 - 20
6.LZS PRUSIEWO 10 - 14 : 25 - 26
7.OLDBOJE 9 - 15 : 15 - 22
8.LZS CIEKOCINO 8 - 16 : 17 - 24
9.LZS ZWARTOWO 0 - 24 : 14 - 40

PODZIÊKOWANIE

Z
a poœrednictwem gazety trener oraz zawodnicy zespo³u juniorów
Or³a" Choczewo dziêkuj¹ Pani So³tys z Choczewa - Marioli Zak-
rzewskiej za sfinansowanie z funduszu so³eckiego wyjazdu na basen

do Gniewina -  w dniu 28.11.2007r.
Andrzej Ma³kowski

i na z³e -  ¿ycz¹c wszystkim Zdrowych
i Weso³ych Œwi¹t oraz Szczêœliwego  No-
wego Roku.

Ruszy³  turniej  zaprzyjaŸnionych  gmin
o puchar Premiera Donalda Tuska i  Wi-
cepremiera Kazimierza Plocke. Turniej
odbywa siê na obiektach sportowych
MOSiR Gdynia - na sztucznej  p³ycie.
W  turnieju bior¹  udzia³ dru¿yny  LZS
Oldboje  z  nastêpuj¹cych gmin:  Gminy
Choczewo, Gminy Wejherowo (Bolsze-
wo,  Goœcicino), Gminy  Krokowa, Gminy
Puck (Sta¿yno), Gminy W³adys³awowo.
Dru¿yna Oldboje Choczewo rozegra³a
pierwszy mecz z dru¿yn¹ z Goœcicina
i wygra³a 4:2.

GRATULUJEMY I ¯YCZYMY
DALSZYCH SUKCESÓW.



PRZEZ  SAKRAMENT  CHRZTU ŒW. ZOSTALI
W£¥CZENI  W 2007R.

DO  NASZEJ  PARAFII  I  KOŒCIO£A

6.01 - Marcin Krzysztof Styn z Choczewa
13.01 - Antonina Bernadeta Kleysa z Lublewa
10.02 - Maciej Piotr Kopicki ze S³ajkowa
24.02 -  Nikodem Jan Jaskulski z ̄ elaznej
17.03 - Micha³ Piotr Szeliga z Choczewa
24.03 - Oliwia Magdalena Ladach z Choczewa
8.04 - Maciej Marcin Œwi¹tek z Choczewa
8.04 - Micha³ £ukasz Bocho z Kierzkowa
8.04 - Oliwia Beata Obrzut z Lublewa
8.04 - Julia Magdalena Miotke z Lublewka
5.05 - Kacper Mateusz Hirth  z Choczewa
26.05 - Patryk Krzysztof Dziarski z Lubiatowa
9.06 - Weronika Izabela Grabowska z £êtowa
23.06 - Kuba Aleksander Œmiechowski z Choczewa
23.06 - Nikola Holender z £êtowa
14.07 - Ewelina Zofia Mêcina z Choczewa
19.08 - Bartosz Dettlaff z Kierzkowa
25.08 - Bartosz Wojciech Natoniewski z Osiek
1.09 - Julianna Bernadeta Pepliñska z Choczewa
6.10 - Hubert Jan Slottke z ̄ elaznej

Z ŻYCIA PARAFII CHOCZEWOZ ŻYCIA PARAFII CHOCZEWOZ ŻYCIA PARAFII CHOCZEWOZ ŻYCIA PARAFII CHOCZEWOZ ŻYCIA PARAFII CHOCZEWO
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7.10 - Aleksander Micha³ Zielaskiewicz z Lublewka
20.10 - Tomasz Antoni D¹bek z Choczewa
20.10 - Micha³ Krzysztof Obrzut z Osiek
4.11 - Maciej Marcin Guzicki  ze Starbienina
4.11 - Julia Katarzyna Pienszke z Osiek
24.11 - Daniel Kamil Grzanka z Choczewa
24.11 - Natasza Zuzanna Dudzik z Lubiatowa
15.12 - Jagoda Edyta Leœnik z Lubiatowa

SAKRAMENTALNE MA£¯EÑSTWO W NASZEJ
PARAFII ZAWARLI W 2007R.

27.01 - Mariusz Tomasz Natoniewski z Lublewa
i Kamila Joanna Szymañska z Choczewa

5.05 - Piotr Panczyszyn z Bobolic
i  Anna Tomkowicz z Choczewa

2.06 - Arkadiusz Tadeusz Ceynowa z Choczewka
i Marta Jopkiewicz  z Choczewka

2.06 - Piotr Pawe³ Basiñski z Gniewina
i Anna Mitkowska z £êtowa

16.06 - Piotr Marek Bartoszuk z Kostkowa
i Aleksandra Magdalena Zujko z Choczewa

30.06 - Dariusz Tadeusz Konopka z Gniewina
i Magdalena Maria Hebel z Gniewina

28.07 - Tomasz Zienke z £êtowa
i Agnieszka Ma³gorzata W¹s z Przebendowa

25.08 - Robert Andrzej Wittbrodt z Wierzchucina
i Anna Ma³gorzata Zechlin z Choczewa

1.09 - Roman Józef Fornalik z Biebrowa
i Anna Ma³gorzata Mederska z Choczewa

8.09 - Zbigniew Moskalczyk z Lêborka
i Anna Maria Dawidowska z Choczewa

22.09 - Marcin Henryk £aszewski z ̄ elaznej
i Honorata Anna Balcerek z ̄ elaznej

22.09 - W³odzimierz Pawe³ Szymañski z Prusewa
i Ewelina Pietruszka z Choczewa

22.09 - Dariusz Adam Pob³ocki z Wierzchucina
i Agnieszka Faustyna Hintzke z Lublewa

22.09 - Henryk Aleksander Milewicz z Choczewa
i Magdalena Maria Soyeaux z Lublewka

29.09 - Stefan Miros³aw Markuszewski z Kopalina
i Magdalena Anna Gackowska z £êtowa

20.10 - Damian Grzegorz Kowalik z £êtowa
i Katarzyna Weronika Kowalik z ̄ elaznej
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1. Edmund i Ma³gorzata Pawlak 8.01. Choczewo
2. Zygmunt i Maria Kunka 8.01. Ciekocino
3. Ryszard i Mariola Krotowscy 15.01. Ciekocino
4. Pawe³ i Teresa Lange 29.01. Osieki
5. Miros³aw i Ewa Kowalik 29.01. Ciekocino
6. Franciszek i Ma³gorzata Parulscy 12.02. Choczewo
7. Tadeusz i Anna Jereczek 12.02. Choczewo
8. Mieczys³aw i Ewa Dettlaff 19.03. Choczewo
9. Jerzy i Barbara Bojk 3.04. Choczewo
10. Piotr i Marzanna Okoñ 3.04. Choczewo
11. Zdzis³aw i Jadwiga Leœnik 9.04. Osieki
12. Henryk i Bo¿ena £aszewscy 9.04. Choczewo
13. Henryk i Irena Paw³aszek 16.04. Ciekocino
14. Tadeusz i Dorota Orañscy 16.04. Ciekocino
15. Stanis³aw i Ewa Patok 16.04. Choczewo
16. S³awomir i Rozwita Wargowscy 16.04. Choczewo
17. Krzysztof i Jadwiga Mazur 16.04. Choczewo
18. Wojciech i Renata Milczarek 23.04. Ciekocino
19. Edward i El¿bieta Barañscy 23.04. Choczewo
20. Zbigniew i Teresa Gackowscy 23.04. Choczewo
21. Wojciech i Danuta Gradek 30.04. Choczewo
22. Franciszek i Sabina Fleming 30.04. Osieki
23. Stefan i Danuta Warkusz 4.06. Ciekocino
24. Grzegorz i Ewa ̄ urowscy 18.06. Ciekocino
25. Edward i Ma³gorzata Jaworscy 18.06. Choczewo
26. Leszek i Teresa Borowiec 25.06. Choczewo
27. Jerzy i Maria Czapiewscy 25.06. Choczewo

MA£¯EÑSTWA ZAWARTE
W PARAFII P.W. M.B.
KRÓLOWEJ POLSKI

W CHOCZEWIE
W ROKU 1983,  CZYLI

OBCHODZ¥CY
SWÓJ

SREBRNY

JUBILEUSZ
W 2008R.
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28. Jan i Janina Fetta 25.06. Choczewo
29. Jurek i Gra¿yna Jêdruch 2.07. Ciekocino
30. Kazimierz i Teresa Daleki 16.07. Ciekocino
31. Bogdan i Danuta Grudzieñ 16.07. Osieki
32. Ryszard i Renata Kowalik 23.07. Choczewo
33. Marek i Irena Modrzejewscy 6.08. Choczewo
34. Henryk i Katarzyna Zacharewicz 3.09. Ciekocino
35. Józef i Jolanta Skulich 4.09. Choczewo
36. Pawe³ i Urszula Marszewscy 15.09. Ciekocino
37. Henryk i Ewa Pionke 17.09. Choczewo
38. Jan i Irena Dziobak 24.09. Choczewo
39. Czes³aw i Halina Kreft 24.09. Choczewo
40. Roman i Aniela Krefta 24.09. Choczewo
41. Tadeusz i El¿bieta Dettlaff 8.10. Choczewo
42. Andrzej i Jolanta Kaleta 15.10. Ciekocino
43. Andrzej i Barbara Borys 15.10. Choczewo
44. Tadeusz i Teresa Bañko 22.10. Osieki
45. Janusz i Halina Nowak 29.10. Ciekocino
46. Krzysztof i Anna Zamojscy 29.10. Ciekocino
47. Rafa³ i Danuta Herman 29.10. Choczewo
48. W³odzimierz i Halina Betañscy 12.11. Osieki
49. Romuald i Jadwiga Kreft 26.11. Choczewo
50. Tadeusz i Barbara Furtak 26.11. Ciekocino
51. Marek i Miros³awa Pietrzak 25.12. Choczewo
52. Zenon i Gra¿yna Heliñscy 31.12. Ciekocino
53. Roman i Anna Treder 31.12. Choczewo
54. Alfred i Sabina Reszka 31.12. Choczewo

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
Z ŻYCIA PARAFII CHOCZEWO


