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X
   sesja Rady Gminy Choczewo

odby³a siê 30 paŸdziernika
2007r. Po otwarciu, przedsta-

wieniu porz¹dku obrad i przyjêciu proto-
ko³u z poprzedniej sesji, pan Wójt w spra-
wozdaniu z dzia³alnoœci miêdzysesyjnej
poinformowa³ o rozmowach z Dyrek-
torem  Agencji Nieruchomoœci Rolnych
Oddzia³ Terenowy w Gdañsku, podczas
których ustalono, ¿e Agencja przyst¹pi
do budowy 12-16 rodzinnego budynku
mieszkalnego (ANR wycofa³a siê z wczeœ-
niejszych ustaleñ odnoœnie adaptacji
budynku po by³ej szkole w Kurowie na
lokale mieszkalne) oraz wyasygnuje
œrodki na budowê wodoci¹gu wiejskiego
Lublewo - Lublewko - Starbienino wraz
z ujêciem wody w Lublewku. Pan Wójt
wyrazi³  nadziejê, ¿e to nie bêd¹ przed-
wyborcze obietnice z³o¿one przez dy-
rektora ANR. Nast¹pi³y odbiory: po
remoncie i modernizacji - Gminnego
Oœrodka Zdrowia  oraz wyremontowa-
nych dróg na terenie Gminy. Odby³o siê
spotkanie w Starostwie w sprawie przy-
sz³ych remontów dróg. Aktualnie trwa
opracowanie przysz³orocznego bud¿etu
gminy.

Podjêto uchwa³y:
a) w sprawie zmiany bud¿etu gminy na

2007 rok (zwiêkszono bud¿et gminy
po stronie dochodów i wydatków
o 131.785 z³, po zmianie dochody
wynosz¹ 15.261.332 z³, wydatki
18.326.097 z³, planowane zadania in-
westycyjne w 2007r. 4.883.840 z³)

b) w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta
przyjmowanej jako podstawa obli-
czenia podatku rolnego na obszarze
gminy w 2008 roku (obni¿ono stawki
za kwintal ¿yta z ustalonej przez Mi-
nistra Finansów - 58,29 z³ do 50,00 z³
i ustalono stawki podatku rolnego dla:
1 ha przeliczeniowego w gospodar-
stwie rolnym - 125 z³, 1 ha fizycznego
u¿ytków rolnych o powierzchni poni-
¿ej 1 ha -  250 z³),

c) w sprawie ustalenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci na terenie
Gminy Choczewo (wiêcej w za³¹czo-
nej uchwale),

d) w sprawie ustalenia stawek podatku
od œrodków transportowych na te-
renie Gminy Choczewo (wiêcej w za³¹-
czonej uchwale),

e) w sprawie okreœlenia wysokoœci stawki
op³aty od posiadania psów na terenie
Gminy Choczewo (zmiana z podatku
na op³atê za posiadanie psów, stawka
pozostaje bez zmian, nadal pozostaj¹
zwolnieni z op³aty od posiadania jed-
nego psa mieszkañcy gminy, zwol-
nienie dotyczy jednego gospodarstwa
domowego; wp³ywy z tytu³u op³aty od
posiadania psów zebrane z terenu
so³ectwa przeznacza siê na jego cele
statutowe),

f) w sprawie zatwierdzenia taryf oraz
zasad rozliczenia za zbiorowe zaopat-
rzenie w wodê na obszarze Gminy
Choczewo (podwy¿ka o 5 gr + VAT,
wiêcej w za³¹czonej uchwale),

g) w sprawie zatwierdzenia taryf oraz
zasad rozliczenia za zbiorowe odpro-
wadzenie œcieków na obszarze Gminy
Choczewo (podwy¿ka o 8 gr + VAT
za zrzut œcieków do oczyszczalni w Cho-
czewie, dla miejscowoœci £êtowo,
Kurowo i Choczewko o 5 gr + VAT,
wiêcej w za³¹czonej uchwale),

h) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla dzia³ek nr ewid. 65/4, 88 oraz
czêœci dzia³ki nr 99 we wsi Kopalino
w Gminie Choczewo,

i) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego rejon ulicy Spacerowej oraz ob-
szaru przy lesie we wsi Lubiatowo
w Gminie Choczewo,

j) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego osiedla "Pod lasem II" we wsi
S³ajszewo w Gminie Choczewo,

k) o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miej-
scowego planu zagospodarowania
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UCHWAŁY

UCHWA£A NR X/88/2007
RADY GMINY  CHOCZEWO
 z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie  ustalenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci

na terenie Gminy Choczewo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.  Nr

142, poz.1591 z póŸn. zm.), art.5 i art.7
ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (*1)
(tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84,
ze zm.), Obwieszczenia Ministra Fi-
nansów z dnia 26.07.2007r.  w sprawie
górnych granic stawek kwotowych  po-
datków i op³at lokalnych w 2008 r.  (MP
nr 47, poz.557) oraz  art. 4 ust 1  i art.
13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i in-
nych aktów prawnych (Dz. U. nr 62
poz.718 z póŸn zm.)

U c h w a l a  s i ê,  co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki po-
datku od nieruchomoœci:
1/od budynków mieszkalnych lub ich

czêœci   0,58 z³
   od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2/od budynków lub ich czêœci zwi¹za-

nych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej od 1m2 po-
wierzchni u¿ytkowej 18,50 z³

przestrzennego "Kierzkówek" dla dzia³-
ki Nr 69 we wsi Kierzkowo w Gminie
Choczewo,

l) o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu wsi Kierz-
kowo "Przy ambonach" w Gminie Cho-
czewo,

³) o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego "Farma Wiatrowa w Zwar-
towie" w Gminie Choczewo,

m) w sprawie sprzeda¿y w drodze bez-
przetargowej nieruchomoœci stano-
wi¹cej  w³asnoœæ Gminy Choczewo
(sprzeda¿ na poprawienie warunków
zagospodarowania  nieruchomoœci przy-
leg³ej),

n) w sprawie sprzeda¿y w drodze bezprze-
targowej nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy Choczewo (sprze-
da¿ na rzecz u¿ytkowników wieczy-
stych),

o)  w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci
w drodze bezprzetargowej stano-
wi¹cych w³asnoœæ Gminy Choczewo
(sprzeda¿ na poprawienie warunków
zagospodarowania  nieruchomoœci
przyleg³ej),

p)  w sprawie uzgodnienia przebiegu gra-
nic pasa ochronnego na terenie Gminy
Choczewo (zaopiniowano projekt Za-
rz¹dzenia Dyrektora Urzêdu Morskiego
w Gdyni w sprawie okreœlenia granic
pasa ochronnego na terenie Gminy
Choczewo),

r)  w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
³ania Wójta Gminy Choczewo (skar-
gê uznano za nieuzasadnion¹, ponie-
wa¿ skar¿¹cy wnosi³, ¿e nie otrzyma³
odpowiedzi na swój wniosek, a ze
"Zwrotnego potwierdzenia odbioru"
wynika, ¿e osobiœcie pokwitowa³ od-
biór pisma).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Choczewo i Wójt Gminy Choczewo przedstawili
sprawozdania w sprawie oœwiadczeñ maj¹tkowych osób zobowi¹zanych do ich
z³o¿enia. Nie stwierdzili, aby w oœwiadczeniach maj¹tkowych oœwiadczono
nieprawdê lub zatajono prawdê.
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3/od budynków lub ich czêœci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materia³em siewnym od 1m2

powierzchni u¿ytkowej   8,86 z³
4/od pozosta³ych budynków lub ich

czêœci wykorzystanych na inne cele
ni¿ wymienione w p-cie 1-3 od 1m2

powierzchni u¿ytkowej   6,34 z³
   w tym:
   - budynki gospodarcze   5,00 z³
5/od budynków zajêtych na prowadze-

nie dzia³alnoœci gospodarczej  w zak-
resie udzielania œwiadczeñ zdrowot-
nych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej

  3,84 z³
6/od budowli od ich wartoœci ustalonej

na podst.art.4  ust 1 pkt 3 i ust 3-7
ustawy o podatkach i op³atach

   lokalnych        2%
7/od gruntów zwi¹zanych z prowadze-

niem dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od
1m2 powierzchni   0,71 z³

8/od gruntów:
a/ pod jeziorami,zajêtych na zbiorniki

wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni

  3,74 z³
b/pozosta³ych   0,30 z³

   przy  czym:
- grunty letniskowe-rekreacyjne

  0,35 z³
- grunty sklasyfikowane jako drogi

  0,25 z³
- grunty zajête na prowadzenie od-
p³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego           0,35 z³
od 1 m2 powierzchni

§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieru-
chomoœci:
1/ budynki, budowle i grunty lub ich wy-

dzielone czêœci zajête w celu realiza-
cji zadañ w zakresie gospodarki wodno-
œciekowej, pomocy  spo³ecznej, prowa-
dzenia bibliotek, krzewienia kultury
fizycznej i sportu, ochrony  przeciwpo-
¿arowej,

2/ w czêœci dotycz¹cej budynków gospo-
darczych-inwentarskich wymienio-
nych w § 1 pkt 4 - budynki pozosta³e
po przekazaniu  nieodp³atnie gospo-
darstwa rolnego na Skarb Pañstwa
w  zamian za emeryturê lub rentê,  po
trwa³ym zaprzestaniu dzia³alnoœci
rolniczej.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Wójtowi Gminy Choczewo.
§ 4. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y traci moc Uchwa³a Rady Gmi-
ny Choczewo nr II/8/2006 z dnia
6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wy-

sokoœci stawek podatku od nierucho-
moœci na terenie Gminy Choczewo.
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2008r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

   Przewodnicz¹cy

       Rady Gminy Choczewo

  /-/ Henryk Domaros

(*1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych
dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyre-
ktywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad
dla niektórych typów transportu kombino-
wanego towarów miêdzy pañstwami cz³on-
kowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca
1999r.w sprawie pobierania op³at za u¿yt-
kowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciê¿arowe (Dz.Urz.WE L 187
z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce og³oszenia
aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w niniejszej ustawie - z dniem uzys-
kania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³on-
kostwa w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urzêdo-
wym Unii Europejskiej - wydanie spec-
jalne; tekst jedn.Dz.U.z 2002r. Nr. 9, poz.84

ze zm.).

UCHWA£A NR X/89/2007
RADY GMINY CHOCZEWO
z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie  ustalenia stawek
podatku od œrodków transpor-

towych na terenie gminy
Choczewo

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.
40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142,
poz.1591 z póŸn. zm.), art.10 ust. 1  us-
tawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (*1) (tekst
jedn. Dz. U z 2002r. Nr 9, poz.84, z póŸn.
zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie gór-
nych granic stawek kwotowych podat-
ków i op³at lokalnych  na 2008r. (MP
Nr 47, poz.557), Rada Gminy Choczewo
uchwala, co nastêpuje:
§1. Rada Gminy  Choczewo ustala stawki
podatku od œrodków transportowych wed-
³ug za³¹cznika do uchwa³y.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Wójtowi Gminy Choczewo.
§ 3. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y traci moc Uchwa³a Rady Gminy
Choczewo Nr II/9/2006 z dnia 06 grudnia
2006 r. w sprawie ustalenia stawek po-
datku od œrodków transportowych w  Gmi-
nie Choczewo.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2008 r. i podlega og³oszeniu

w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

  Przewodnicz¹cy

       Rady Gminy Choczewo

  /-/ Henryk Domaros

(*1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie
swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych
dyrektyw Wspólnot Europejskich:1) dyrek-
tywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad
dla niektórych typów transportu kombino-
wanego towarów miêdzy pañstwami cz³on-
kowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca
1999r.w sprawie pobierania op³at za u¿yt-
kowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciê¿arowe (Dz.Urz.WE L 187
z 20.07.1999) Dane dotycz¹ce og³oszenia
aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w niniejszej ustawie - z dniem uzys-
kania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³on-
kostwa w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst

jedn.Dz.U.z 2002r.Nr.9,poz.84 ze zm.).

ZA£¥CZNIK DO UCHWA£Y

Nr X/89/2007 RADY GMINY CHOCZEWO

z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.

Podatek od jednego œrodka transpor-
towego wynosi rocznie:
1/ od samochodu ciê¿arowego o dopusz-

czalnej masie ca³kowitej:
a/powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹-

cznie (art.8 pkt 1) 600,00 z³
b/od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
  (art.8 pkt 1) 950,00 z³
c/powy¿ej 9 ton
  (art.8 pkt 1)                 1150,00 z³
d/od samochodów ciê¿arowych  o do-

puszczalnej masie ca³kowitej  rów-
nej lub wy¿szej ni¿ 12 ton (art.8 pkt 2)

Liczba osi             
i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 
niż 

Mniej niż Oś jezdna z zawie-
szeniem pneumaty-

cznym lub zawiesze-
niem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 1400 1500 

13 14 1500 1600 

14 15 1600 1700 

15  1700 1800 

Trzy osie 

12 17 1500 1600 

17 19 1600 1700 

19 21 1700 1800 

21 23 1800 1900 

23 25 1900 2000 

25  2000 2100 

Cztery osie i więcej 

12 25 1800 1900 

25 27 1900 2000 

27 29 2000 2100 

29 31 2100 2210 

31  2210 2500 
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2/od ci¹gnika siod³owego lub balasto-
wego przystosowanego do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o do-
puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:

 a/ od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
    (art.8 pkt 3)     1300,00 z³
b/od ci¹gników siod³owych i balasto-

wych przystosowanych do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczepa
o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów równej lub wy¿ej
ni¿ 12 ton (art.8 pkt 4):

3/ od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ do-
puszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u
pojazdów:
a/ od 7 ton i poni¿ej 12 ton
   (art.8 pkt 5)     1050,00 z³
b/ od  przyczepy i naczepy,które ³¹cz-

nie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton,z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego (art.8 pkt 6):

4/ od autobusu w zale¿noœci od liczby
miejsc do siedzenia (art.8pkt7):
a/ mniejszej ni¿ 30 miejsc

   1300,00 z³
b/ równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

   1650,00 z³

Uchwa³a Nr X/91/2007
Rady Gminy Choczewo

z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz

zasad rozliczenia za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê na obszarze

Gminy Choczewo

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3, art.
18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn.
zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopat-
rzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu œcieków (t.jedn. Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z póŸn.zm.) oraz art.
41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug (Dz.U.
Nr 54 poz. 535z póŸn. zm.) uchwala siê,
co nastêpuje:
§ 1. Na wniosek Gminnego Zak³adu Gos-
podarki Komunalnej w Choczewie zatwier-
dza siê taryfy dla grupy 1 i grupy 2 odbior-
ców us³ug w zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê na obszarze Gminy Choczewo na
okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do
dnia 31 grudnia 2008 roku w wysokoœci:

Grupa 1: 3,21 za 1m3 + VAT
Grupa 2: 3,21 za 1m3 + VAT

§ 2. Ustala  siê  na  okres od dnia  1 sty-
cznia 2008 roku  do dnia  31 grudnia 2008
roku:
1) op³atê za wodê pobieran¹ z wodo-

ci¹gu zbiorowego zaopatrzenia w wodê
wsi na obszarze Gminy Choczewo w wy-
sokoœci 2,16 za 1 m3 + VAT

2) dop³atê z bud¿etu Gminy Choczewo dla
wszystkich taryfowych grup odbiorców
us³ug o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-
dê na obszarze Gminy Choczewo
w wysokoœci stanowi¹cej ró¿nicê kwoty
1m3 wody wymienionej w § 1, a kwo-
tami wymienionymi w § 2 ust.1

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia i podlega og³oszeniu.

     Przewodnicz¹cy

       Rady Gminy Choczewo

  /-/ Henryk Domaros

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: 
naczepa/przyczepa 
+pojazd silnikowy         

(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej 
niż 

Mniej niż Oś jezdna(osie 
jezdne)        

z zawiesze-
niem pneuma-
tycznym  lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 18 1250 1350 

18 25 1600 1700 

25 31 1700 1800 

31  1800 1950 

Trzy osie  i więcej 

12 40 1950 1950 

40  2200 2500 

 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów : 
naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy         
(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej 
niż 

Mniej niż Oś jezdna(osie 
jezdne) z 

zawieszeniem 
pneumatycznym 

lub zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna oś 

12 18 850 950 

18 25 900 1000 

25  950 1050 

Dwie osie 

12 28 850 950 

28 33 950 1050 

33 38 1160 1500 

38  1530 1900 

Trzy osie i więcej 

12 38 1160 1530 

38  1530 1900 

Uchwa³a Nr  X/92/2007
Rady Gminy Choczewo

z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf
oraz zasad rozliczenia za zbiorowe

odprowadzenie œcieków na
obszarze Gminy Choczewo

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3, art.
18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.jedn.
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn.
zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopat-
rzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu œcieków (t.jedn. Dz.U. Nr 123,
poz. 858 z póŸn. zm.) oraz art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54 poz.
535 z póŸn.zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1. Na wniosek Gminnego Zak³adu Gos-
podarki Komunalnej w Choczewie zat-
wierdza siê taryfy dla grupy 1 i grupy 2
odbiorców us³ug w zbiorowym odprowa-
dzeniu œcieków na obszarze Gminy Cho-
czewo na okres od dnia 1 stycznia 2008
roku do dnia 31 grudnia 2008 roku w wy-
sokoœci:

Grupa 1: 6,94 za 1m3 + VAT
Grupa 2: 6,94 za 1m3 + VAT

§ 2. Ustala siê  na okres  od  dnia  1 sty-
cznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.:
1) op³atê  za  wprowadzenie  œcieków  na

obszarze Gminy Choczewo:
a) do kanalizacji sanitarnej Gminnego

Zak³adu Gospodarki Komunalnej
w Choczewie w wysokoœci:

3,61 za 1 m3 + VAT
b) do kanalizacji sanitarnej Gminnego

Zak³adu Gospodarki Komunalnej
w Choczewie w  miejscowoœciach
£êtowo, Kurowo i Choczewko  w wy-
sokoœci:

   2,45 za 1 m3 + VAT
2) dop³atê z bud¿etu Gminy Choczewo

dla wszystkich taryfowych grup od-
biorców us³ug o zbiorowym odprowa-
dzaniu œcieków na obszarze Gminy
Choczewo w wysokoœci stanowi¹cej
ró¿nicê kwoty 1m3 œcieków wymie-
nionej w § 1  a kwotami wymienionymi
w § 2 ust.1

§ 3.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia i podlega og³oszeniu.

     Przewodnicz¹cy

       Rady Gminy Choczewo

  /-/ Henryk Domaros
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W
cyklu "Poznajemy naszych so³tysów" pragniemy przybli¿yæ dziœ
Pañstwu sylwetkê so³tysa najmniejszego so³ectwa w naszej gminie
- So³ectwa Goœciêcino, gdzie Radzie So³eckiej przewodzi pan Henryk

Czaja. Pan Henryk funkcjê so³tysa pe³ni ju¿ 5-t¹ kadencjê - wczeœniej trzy, nastêpnie
nast¹pi³a 4-letnia przerwa, a obecnie rozpoczê³a siê ju¿ druga kadencja.

Pan Henryk wraz z ¿on¹ prowadzi prawie 100-hektarowe gospodarstwo rolne,
nastawione na uprawê ziemniaków, zbo¿a, rzepaku, posiada niezbêdny sprzêt rol-
niczy. Wolny czas, choæ nie ma go zbyt wiele, przeznacza g³ównie na swoj¹ naj-
wiêksz¹ pasjê - historiê.

Najbli¿sza rodzina to ¿ona Danuta, córka Ewelina, która podobnie jak rodzice
pokocha³a pracê w rolnictwie i prowadzi w³asne gospodarstwo rolne oraz 3-letni
wnuczek Aleksander.

Ju¿ tradycyjnie zadaliœmy Panu So³tysowi kilka pytañ:
Wieœci - Czy satysfakcjonuje Pana praca spo³eczna, pe³nienie funkcji so³tysa?
Henryk Czaja - Funkcjê so³tysa sprawujê od koñca lat 80-tych ubieg³ego wieku,

z czteroletni¹ przerw¹, ale ³¹cznie ju¿ przesz³o 16 lat. W swej dotychczasowej
pracy spo³ecznej spotyka³em siê z wieloma problemami, ale najwiêksz¹ satysfakcjê
sprawia, gdy zg³aszane przez mieszkañców so³ectwa problemy, s¹ rozwi¹zywane
zgodne z oczekiwaniami wiêkszoœci. Z wa¿niejszych przedsiêwziêæ ostatniego
okresu warto wymieniæ przygotowanie niezbêdnych
dokumentów i zabezpieczenie œrodków na, wykonany ju¿
w chwili obecnej, wodoci¹g wiejski, remont drogi grun-
towej, ³¹cz¹cej wieœ Goœciêcino i Tawêcino oraz z Goœ-
ciêcina w kierunku Œwichówka, wyrównanie placu pe³ni¹-
cego rolê boiska wiejskiego oraz za³o¿enie oœwietlenia
ulicznego na odcinku wieœ - droga g³ówna.

W. - Jakie Pan widzi g³ówne problemy wsi, czego
oczekuj¹ mieszkañcy, a o czym marzy Pan So³tys?

H.C. - Potrzeb jest wiele, a z wa¿niejszych to: brak
pomieszczenia na potrzeby mieszkañców so³ectwa, poprawa
nawierzchni asfaltowej drogi prowadz¹cej od drogi powia-
towej przez wieœ, uporz¹dkowanie poboczy i usuniêcie
kilku drzew, które uniemo¿liwiaj¹ bezpieczny przejazd
autobusów dowo¿¹cych i odwo¿¹cych m³odzie¿ szkoln¹.
Jedn¹ z bardzo wa¿nych i jednoczeœnie pilnych spraw
jest wykonanie odprowadzeñ wód opadowych z najni¿szych
punktów dróg.

POZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓWPOZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓWPOZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓWPOZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓWPOZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓW Jednym z ostatnich dzia³añ, zgodnie
z wol¹ mieszkañców wsi, jest wprowa-
dzenie stawu w Goœciêcinie do planu
"Odbudowa urz¹dzeñ ochrony przeciwpo-
wodziowej oraz budowa obiektów ma³ej
retencji wodnej", dziêki czemu w rejonie
tego stawu w przysz³oœci bêdzie móg³
powstaæ plac wiejski i boisko. Sfinali-
zowanie dzia³añ w tym zakresie ³¹cznie
z budow¹ pomieszczenia na potrzeby
wsi, ogrodzeniem i obsadzeniem stawu
oraz wykonaniem placu zabaw dla dzieci,
bêdzie priorytetow¹ kwesti¹ w dzia³al-
noœci so³tysa. Marzy mi siê piêkna i schlu-
dna wieœ, jakie mo¿na ju¿ spotkaæ na
terenie naszej gminy, np. w pasie nad-
morskim.

W. - Jak uk³ada siê wspó³praca z mie-
szkañcami?

H.C. - Goœciêcino jest ma³¹ miejs-
cowoœci¹, liczy jedynie 60 mieszkañców.
Jest to wieœ typowo rolnicza, a oprócz
tego czêœæ mieszkañców podjê³a pracê
poza rolnictwem. Jednak w dzia³aniach
na rzecz wsi zawsze mogê liczyæ na po-
moc mieszkañców Goœciêcina.

W. - Jak uk³ada siê wspó³praca z w³a-
dzami gminy - Rad¹ Gminy, Wójtem
Gminy?

H.C. - Dotychczasowa wspó³praca
z w³adzami gminy uk³ada siê poprawnie.
Nale¿y jednak dbaæ o dobre relacje po-
miêdzy Rad¹ i Wójtem a mieszkañcami
so³ectwa.

W. - Dziêkujemy za udzielenie wy-
wiadu. Redakcja "Wieœci" ¿yczy Panu
powodzenia w realizacji zamierzeñ za-
równo w ¿yciu osobistym, jak tych, które
wi¹¿¹ siê ze sprawowaniem funkcji so³-
tysa.
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SSSSSPRZPRZPRZPRZPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCIEDAŻ NIERUCHOMOŚCIEDAŻ NIERUCHOMOŚCIEDAŻ NIERUCHOMOŚCIEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Og³oszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 8 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 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Choczewo og³asza co nastêpuje:

I. Z zasobu nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Choczewo przeznaczone zosta³y do sprzeda¿y ni¿ej opisane lokale
mieszkalne:

II. Osoby, którym  przys³uguje  pierwszeñstwo w  nabyciu  nieruchomoœci  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
wy¿ej opisanej ustawy, w terminie do dnia 20 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.

III. Og³oszenie wywiesiæ na tablicy og³oszeñ w okresie od 8 listopada 2007 roku do 28 listopada 2007 roku. (21 dni).

Obręb 
Nr  

działki 

Pow. 
działki 

(ha) 

Pow. 
użytkowa 

lokalu 
mieszk. 

(m2) 

Pow. pom. 
przynależ- 

nych 
 (m2) 

Nr KW 
Udział  

w nieruchomości 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 
 w planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Cena nieru-
chomości  

 
Uwagi 

Lubia-

towo 
147/5 0,2062 76,50 100,40 62699 

Z prawem własności 
lokalu związany jest 

udział w gruncie 
 i w częściach 

wspólnych budynku  
w wysokości 

3786/10000 części. 

Lokal mieszkalny  nr 1 
usytuowany w budynku 

wielorodzinnym  przy ulicy 
Spacerowej 1, na parterze.  
Składa się z: trzech pokoi, 

kuchni, łazienki  
i przedpokoju. 

105.500 zł 
+ VAT 

Sprzedaż 
 na rzecz 
najemcy. 

Lubia-

towo 
147/5 0,2062 82,20 135,00 62699 

Z prawem własności 
lokalu związany jest 

udział w gruncie 
 i w częściach 

wspólnych budynku  
w wysokości 

4649/10000 części. 

Lokal mieszkalny  nr 2 
usytuowany w budynku 

wielorodzinnym  przy ulicy 
Spacerowej 1, na parterze.  
Składa się z: trzech pokoi, 
kuchni, łazienki,  przed-

pokoju i przedsionka. 

132.100 zł 
+ VAT 

Sprzedaż 
 na rzecz 
najemcy. 

Lubia-

towo 
147/5 0,2062 48,00 25,10 62699 

Z prawem własności 
lokalu związany jest 

udział w gruncie 
 i w częściach 

wspólnych budynku  
w wysokości 

1565/10000 części. 

Lokal mieszkalny  nr 3 
usytuowany w budynku 

wielorodzinnym  przy ulicy 
Spacerowej 1, na  I 

piętrze. Składa się z: 
dwóch pokoi, kuchni, 
łazienki i korytarza. 

075 M, MR, L, P, 
U – teren 
zabudowy 

mieszkaniowej, 
jednorodzinnej, 
wolnostojącej 
i zagrodowej  

z dopuszczeniem 
zabudowy 

letniskowej, 
pensjonatowej 
 i usługowej. 

Budynek objęty 
ochroną 

konserwatorską, 
część działki  074, 

Z, K zieleń. 

49.100 zł 
+ VAT 

Sprzedaż 
 na rzecz 
najemcy. 

Lubia-

towo 
147/6 0,1510 39,20 11,09 62640 

Z prawem własności 
lokalu związany jest 

udział w gruncie 
 i w częściach 

wspólnych budynku  
w wysokości 

3421/10000 części. 

Lokal mieszkalny  nr 2 
usytuowany w budy-nku 
dwurodzinnym  przy ulicy 

Spacerowej 1, na  
poddaszu.  

Składa się z: dwóch pokoi, 
kuchni, łazienki  

przedpokoju i korytarza. 

075 M, MR, L, P, 
U – teren 
zabudowy 

mieszkaniowej, 
jednorodzinnej, 
wolnostojącej  
i zagrodowej  

z dopuszczeniem 
zabudowy 

letniskowej, 
pensjonatowej 
 i usługowej. 

23.500 zł 
+ VAT 

Sprzedaż 
 na rzecz 
najemcy. 

Sa-

sino 
406/28 0,3727 

 

 

72,46 

 
 

36,99 62319 

Z prawem własności 
lokalu związany jest 

udział w gruncie 
 i w częściach 

wspólnych budynku  
w wysokości 

2527/10000 części. 

Lokal mieszkalny  nr 1 
usytuowany w budynku 

wielorodzinnym  przy ulicy 
Spacerowej 1, na  

parterze.  
Składa się z: kuchni, 
spiżarki, trzech pokoi, 
przedpokoju i łazienki. 

67.600 zł 
+ VAT 

Sprzedaż 
 na rzecz 
najemcy. 

Sa-

sino 
406/28 0,3727 

 

 
72,05 

 

 

39,27 62319 

Z prawem własności 
lokalu związany jest 

udział w gruncie 
 i w częściach 

wspólnych budynku  
w wysokości 

2570/10000 części. 

Lokal mieszkalny  nr 2 
usytuowany w budynku 

wielorodzinnym  przy ulicy 
Spacerowej 1, na  

parterze.  
Składa się z: kuchni, 

trzech pokoi, przedpokoju 
i łazienki. 

64.600 zł 
+ VAT 

Sprzedaż 
 na rzecz 
najemcy. 

Sa-

sino 
406/28 0,3727 

 
 

70,68 

 

 

46,49 62319 

Z prawem własności 
lokalu związany jest 

udział w gruncie 
 i w częściach 

wspólnych budynku  
w wysokości 

2705/10000 części. 

Lokal mieszkalny  nr 3 
usytuowany w budynku 

wielorodzinnym  przy ulicy 
Spacerowej 1, na  I 

piętrze.  
Składa się z: trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, spiżarki i 

przedpokoju. 

66.000 zł 
+ VAT 

Sprzedaż 
 na rzecz 
najemcy. 

Sa-

sino 
406/28 0,3727 

 

 

69,86 

 

 

25,29 62319 

Z prawem własności 
lokalu związany jest 

udział w gruncie 
 i w częściach 

wspólnych budynku  
w wysokości 

2197/10000 części. 

Lokal mieszkalny  nr 4 
usytuowany w budynku 

wielorodzinnym  przy ulicy 
Spacerowej 1, na  I 

piętrze. Składa się z: 
trzech pokoi, kuchni, 

łazienki i przedpokoju. 

9M/U – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowo – 
usługowej; 

dopuszcza się 
usługi turystyki, 

gastronomii, 
handlu do 50 m2 

powierzchni 
sprzedaży, sportu, 

rekreacji i 
wypoczynku, 

kultury i zdrowia 
oraz parkingi do 
obsługi turystów. 

63.700 zł 
+ VAT 

Sprzedaż 
 na rzecz 
najemcy. 
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WYSTAWAWYSTAWAWYSTAWAWYSTAWAWYSTAWA
ŁOWIECKAŁOWIECKAŁOWIECKAŁOWIECKAŁOWIECKA
HUBERTUSHUBERTUSHUBERTUSHUBERTUSHUBERTUS

20072007200720072007

W
przyjêtej przez Sejm w dniu
7 wrzeœnia b.r. ustawie,
wyd³u¿ono okres pos³u-

giwania siê starymi, ksi¹¿eczkowymi do-
wodami 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 bê-
d¹ poœwiadczaæ to¿samoœæ  i obywatelstwo
polskie do dnia 31 marca 2008 roku.

NATOMIAST: Wnioski o nowy do-
wód osobisty nale¿y w dalszym ci¹gu sk³a-
daæ 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 wyprodukowanie
nowego dowodu osobistego, nie by³y po
1 stycznia pozbawione mo¿liwoœci za³at-
wiania ró¿nych spraw wymagaj¹cych
potwierdzenia to¿samoœci.

PRZYPOMINAMY !!!PRZYPOMINAMY !!!PRZYPOMINAMY !!!PRZYPOMINAMY !!!PRZYPOMINAMY !!!
WNIOSKI O NOWEWNIOSKI O NOWEWNIOSKI O NOWEWNIOSKI O NOWEWNIOSKI O NOWE

DOWODY OSOBISTDOWODY OSOBISTDOWODY OSOBISTDOWODY OSOBISTDOWODY OSOBISTEEEEE
DO 31.12.2007 R.DO 31.12.2007 R.DO 31.12.2007 R.DO 31.12.2007 R.DO 31.12.2007 R.

Z
 okazji œw. Huberta w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Cho-
czewie otwarta zosta³a wys-

tawa ³owiecka, któr¹ bêdzie mo¿na ogl¹daæ
codziennie w godzinach otwarcia biblio-
teki do koñca grudnia.

Ciekawe eksponaty:
srebrnomedalowy wieniec byka, czerep
dzika, sarna kozio³ perukarz, ba¿anty,
norka, tchórz, kaczka krzy¿ówka, akce-
soria myœliwskie.

Wójt Gminy Choczewo 
wspólnie 

z Gminną Biblioteką Publiczną  im. Stefana Żeromskiego w Choczewie 
ogłasza  

 

gminny konkurs literacki 
„MOJA RODZINA, MOJA WIEŚ, MOJA GMINA” 

 

Zasady konkursu: 
 
-  Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

-  W ramach konkursu przyjmowane będą utwory napisane prozą lub wierszem. 

- Utwory mogą być napisane na maszynie, komputerze lub starannym rękopisem i dostar-

czone do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie do dnia 15.02.2008r.  
   Dostarczone utwory nie będą odsyłane do uczestników konkursu. 

-  Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  

     I kategoria do lat 12,  

    II kategoria od 12 do 16 lat,  

   III kategoria powyżej lat 16. 

- Nadesłane utwory muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby bio-

rącej udział w konkursie, nie mogą być w żadnej swej części plagiatem lub kopią jakich-

kolwiek innych utworów. 

- Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać dokładny adres  zamieszkania, wiek    

i nazwę szkoły (jeśli dotyczy ucznia). 

- Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 15.03.2008r. 

 

Na laureatów czekają ciekawe nagrody rzeczowe.  

Wszelkich dodatkowych informacji udziela 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie, ul.Kusocińskiego 5, 

tel. (058) 6763108, e-mail biblioteka@choczewo.com.pl 
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W
    dniu 9 paŸdziernika  b.r.

odby³o siê spotkanie cz³on-
ków Choczewskiego Sto-

warzyszenia Turystycznego. Sta³o siê  ono
okazj¹ do z³o¿enia gratulacji Pani Kata-
rzynie Zacharewicz - kilka dni wczeœniej
potrawa "Kaczka po Pomorsku" otrzyma³a
najwy¿sze wyró¿nienie w Ogólnokra-
jowym Konkursie "Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo". Statuetka "PER£Y" wrêczona
zosta³a pani Katarzynie podczas Targów
Polagra-Farm w Poznaniu w dniu
29 wrzeœnia 2007 roku. Podczas odbioru
nagrody pani Katarzynie towarzyszy³ m¹¿
Henryk oraz Dyrektor Departamentu Œro-
dowiska, Rolnictwa i Zasobów Natu-
ralnych Urzêdu Marsza³kowskiego Woj.
Pomorskiego Pan Kazimierz Sumis³awski.
Organizatorem konkursu jest Polska Izba
Produktu Regionalnego i Lokalnego, a jego
celem m.in. poszukiwanie produktów
specyficznych dla danego regionu oraz
zgromadzenie wiedzy o oryginalnych
regionalnych produktach ¿ywnoœciowych,
wytwarzanych w gospodarstwach i przez
lokalnych rzemieœlników. O tym, jak cenn¹
nagrodê otrzyma³a Pani Zacharewicz,
œwiadczy fakt, ¿e jest to pierwszy tego
rodzaju tytu³ przyznany potrawie z terenu
Powiatu Wejherowskiego i pi¹ty
w kolejnoœci w Województwie Pomor-
skim.  Takie osi¹gniêcie poprzedzone jest
ciê¿k¹ prac¹ zwi¹zan¹ z czêstym przy-
gotowywaniem i prezentowaniem pot-
rawy w wielu wystawach i konkursach
kulinarnych, ale w chwili obecnej z pew-
noœci¹ wiele satysfakcji sprawiaj¹ liczne
nagrody i wyró¿nienia, wœród których
wymieniæ nale¿y zaproszenie Pani Zacha-
rewicz  do programu "Kawa czy herbata",
gdzie w dniu 25 paŸdziernika "na ¿ywo"
udziela³a informacji na temat potrawy, ale
równie¿ zachêca³a do odwiedzania naszej
piêknej, nadmorskiej gminy oraz do goœ-
cinnych, tradycyjnych gospodarstw agro-
turystycznych. Ale to, ¿e w naszej gminie
agroturystyka rozwija siê niezwykle prê¿nie,
a gospodynie maj¹ chêæ oraz odwagê do
prezentowania swoich niezwykle sma-
kowitych potraw coraz szerszemu gronu
odbiorców, jest w g³ównej mierze zas³ug¹
Pani Genowefy B³ahuszewskiej - Doradcy
Pomorskiego Oœrodka Doradztwa Rol-
niczego, która od lat zachêca, informuje,
pomaga wype³niaæ szereg formularzy,
wspiera uczestniczki podczas konkursów
i wystaw, cieszy siê  z przyznawanych im
licznie nagród, a ka¿dy wyjazd i ka¿de
osi¹gniêcie relacjonuje  nastêpnie na ³a-
mach prasy. Dlatego te¿ korzystaj¹c z okazji,
pan Wójt na spotkaniu cz³onków CST

   CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE   CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE   CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE   CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE   CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE
TURYSTYCZNETURYSTYCZNETURYSTYCZNETURYSTYCZNETURYSTYCZNE

wrêczy³ Pani B³ahuszewskiej pami¹t-
kow¹ tabliczkê z podziêkowaniem
"za pracê na rzecz rozwoju agroturystyki
i promocji Gminy Choczewo oraz za

 Targi TOUR-SALON

zaanga¿owanie w upowszechnianiu wiedzy
o mo¿liwoœciach wykorzystania specy-
ficznych walorów regionalnych w dzia³al-

noœci rolniczej i turystycznej". Dalsz¹
czêœæ spotkania CST zdominowa³y spra-
wy zwi¹zane z podsumowaniem tego-
rocznego sezonu letniego, z wydaniem
materia³ów promocyjnych, z udzia³em w tar-
gach turystycznych TOUR SALON
w Poznaniu w dniach: 24-27.10.2007r. -
chêæ reprezentowania Stowarzyszenia
zg³osi³y: Pani Halina £uc i Pani Jadwiga
Kaleta. Omówione zosta³y kwestie finan-
sowe CST, jak równie¿ przypomniano, ¿e
rok 2008 bêdzie dla Stowarzyszenia okre-
sem podsumowañ - zarówno z okazji 5-le-
cia dzia³alnoœci,  jak i w zwi¹zku z faktem,
¿e w przysz³ym roku koñczy siê kadencja
obecnych w³adz Choczewskiego Stowa-
rzyszenia Turystycznego.

 Targi POLAGRA-FARM
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Z
arz¹d Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Choczewie zorga-

nizowa³ wycieczkê na po¿egnanie lata
28 sierpnia 2007r. By³ to przejazd tras¹,
któr¹ kilka lat temu poznaliœmy: Siera-
kowice - o³tarz, Sulêczyno - dworek myœ-
liwski, Bêdomin - Muzeum Hymnu Narodo-
wego, Szymbark, Wie¿yca, Sianowo - San-
ktuarium Maryjne. To, co zobaczyliœmy
w tych miejscach mile nas zaskoczy³o.

Bardzo du¿e zmiany zosta³y dokonane
w Szymbarku. Spêdziliœmy tam kilka go-
dzin zwiedzaj¹c Dom Sybiraka, dom sto-
j¹cy na dachu, bunkier - który by³ schro-
nieniem dla partyzantów z Gryfa Pomor-
skiego, koœció³ z pami¹tkami ró¿nych epok
i sanktuariów oraz najmniejszy dwór
szlachecki. W Wie¿ycy weszliœmy na naj-
wy¿sze wzniesienie na Pomorzu. Te at-
rakcyjne miejsca mogliœmy zwiedzaæ dziêki
przychylnoœci Wójta Gminy, za co ser-
decznie dziêkujemy.

K. Olszowiec

  V KULINARIA BŁĘKITNEJ KRAINY  V KULINARIA BŁĘKITNEJ KRAINY  V KULINARIA BŁĘKITNEJ KRAINY  V KULINARIA BŁĘKITNEJ KRAINY  V KULINARIA BŁĘKITNEJ KRAINY
W LĘBORKUW LĘBORKUW LĘBORKUW LĘBORKUW LĘBORKU   AUTOKAREM  AUTOKAREM  AUTOKAREM  AUTOKAREM  AUTOKAREM

PO SZWAJCARIIPO SZWAJCARIIPO SZWAJCARIIPO SZWAJCARIIPO SZWAJCARII
KASZUBSKIEJKASZUBSKIEJKASZUBSKIEJKASZUBSKIEJKASZUBSKIEJ

V
Kulinaria "B£ÊKITNEJ KRAINY" odby³y siê w Zespole Szkó³ Rol-
niczych w Lêborku. Uczestniczyliœmy w tym przegl¹dzie po raz
pierwszy. Nasze uczestniczki to: pani Genowefa Kramek z Sasina -

z potraw¹  "Œledziem z beczki w zalewie s³odko-kwaœnej", pani Halina £uc ze
S³ajszewa z ciastem "Kuch marchewny", pani Renata Gawryszewska, w zastêp-
stwie mamy Miros³awy, z Sasina z potraw¹ "Pierogi Babci Marysi", pani Katarzyna
Zacharewicz ze S³ajszewa z potraw¹ "Kaczka po Pomorsku".

Nagrody by³y przyznawane w ró¿nych kategoriach. I miejsce i puchar Starosty
Lêborskiego w kategorii
potraw ekologicznych zdo-
by³a Pani Halina £uc za
ciasto "Kuch marchew-
ny". Przyznawano te¿ pu-
chary w innych katego-
riach a rzeŸby "LWY LÊ-
BORSKIE" otrzyma³y naj-
lepsze restauracje.

Doradca PODR Gdañsk
Genowefa B³ahuszewska

P
olski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów Ko³o Nr 1 w Choczewie
obchodzi³ swój najwa¿niejszy dzieñ - Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze /raz na 5 lat/.

Ten najlepiej dzia³aj¹cy w powiecie Zwi¹zek przez okres 5-ciu lat pod prze-
wodnictwem Zarz¹du - pani Ireny Lorek, pani Krystyny Olszowiec, pani Stefanii Stenka
oraz Panów Jana Oleszka i Mieczys³awa KodŸ dokonywa³ rzeczy mo¿liwych i nie-
mo¿liwych.

Mówiono, ¿e "gdzie diabe³ nie mo¿e, tam Irenê poœle….". Czasem i pani Irena nie
mog³aby za³atwiæ pewnych spraw, gdyby nie przychylnoœæ Wójta Gminy Jacka
Micha³owskiego, pracowników UG Choczewo, GS "SCh" i Zak³adu Komunalnego
w Choczewie, Zespo³u Szkó³ w Choczewie, Przyjació³ i Sponsorów z Gminy Choczewo.

Mo¿na pozazdroœciæ aktywnoœci i zapa³u cz³onkom tego zwi¹zku, gdy¿ przez okres
5-ciu lat zorganizowali:

  WYBORY ZARZĄDU KOŁ  WYBORY ZARZĄDU KOŁ  WYBORY ZARZĄDU KOŁ  WYBORY ZARZĄDU KOŁ  WYBORY ZARZĄDU KOŁA PZA PZA PZA PZA PZERERERERERiiiiiIIIII
W CHOCZEWIEW CHOCZEWIEW CHOCZEWIEW CHOCZEWIEW CHOCZEWIE

- 23 wycieczki krajoznawcze,
- ok. 30 -tu imprez okolicznoœciowych

z okazji: "Dnia Kobiet", "Dnia Matki",
"Œledzika", "Spotkañ wigilijnych", wie-
czorków tanecznych, itp.

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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Podkreœlono te¿ wspania³¹ organizacjê
"Dnia Seniora", w której uczestnicz¹ wszyscy
chêtni mieszkañcy gminy. Uroczystoœæ ta
jest organizowana przez Wójta Gminy
Jacka Micha³owskiego, pracowników
Urzêdu Gminy oraz pracowników Zes-
po³u Szkó³ w Choczewie.

Wielkimi Przyjació³mi PZERiI Ko³a
w Choczewie s¹ Pañstwo Magda i Henryk
Milewiczowie, którzy w swoim piêknie
wyremontowanym i pachn¹cym obiekcie
"Restauracja pod kasztanem" przygo-
towuj¹ wspania³e i smaczne posi³ki na
imprezach okolicznoœciowych. Piêknie
nakryte sto³y, serdeczna i szybka obs³uga
sprawia, ¿e wszystkie spotkania i imprezy
spe³niaj¹ swoje zadanie.

Szczególne podziêkowania za udo-
stêpnianie lokalu na spotkania Zarz¹du
Zwi¹zku dla Pana Jacka Micha³owskiego
Wójta Gminy Choczewo oraz dla Prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy Henryka
Domarosa za finansowanie niektórych za-
dañ, a Paniom Beacie Madej oraz Hali-
nie Syrewicz za pomoc organizacyjn¹.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zwi¹zku
i sprawozdanie finansowe przedstawi³a
Pani Irena Lorek. Nastêpnie odby³y siê
wybory nowego Zarz¹du. Mimo pro-
testów dotychczasowej Przewodnicz¹cej
Ireny Lorek zosta³a na nowo wybrana do
pe³nienia tej funkcji.

Do Zarz¹du PZERiI w Choczewie wybrano równie¿: pani¹ Krystynê Olszowiec,
pani¹ Stefaniê Stenka, pani¹ Annê Patok, pani¹ Helenê Przyborowsk¹ oraz pana Horsta
Perkowskiego i pana Jana Oleszka.

Walne Zebranie odby³o siê jak zwykle w Restauracji "Pod Kasztanem" przy piêknie
nakrytych i zastawionych smacznymi potrawami sto³ach. Po wyj¹tkowo zgodnych
wyborach odby³a siê degustacja potraw i zabawa.

Niejedna organizacja spo³eczna pozazdroœci³aby tym wspania³ym i m³odym duchem
ludziom zapa³u i animuszu w organizowaniu sobie imprez okolicznoœciowych, wycieczek
i spotkañ.

Bierzmy przyk³ad z tej radoœci i wiary w lepsze jutro, w lepsze ¿ycie. Nie dajmy siê
zwariowaæ. ̄ eby "BYÆ" niekoniecznie trzeba "MIEÆ', a materializm nie zawsze przynosi
szczêœcie. Kochajmy i szanujmy tych wspania³ych ludzi za ich bezinteresownoœæ
i radoœæ ¿ycia, a byæ mo¿e i my /tylko trochê m³odsi/ tego doczekamy.

Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ relacjê z tego spotkania spisa³a
 Doradca PODR Gdañsk - Genowefa B³ahuszewska

WIEŚCIWIEŚCIWIEŚCIWIEŚCIWIEŚCI
PRZPRZPRZPRZPRZEDSZKOLEDSZKOLEDSZKOLEDSZKOLEDSZKOLAKÓWAKÓWAKÓWAKÓWAKÓW

J
esieñ jest szczególn¹ por¹ roku,
która obfitoœci¹ darów w sadzie,
parku, ogrodzie i niepowtarzal-

nym urokiem barw inspiruje pracê z dzieæ-
mi.

W tym roku po raz pierwszy z przed-
szkolakami wykonaliœmy kukie³ki z niety-
powych materia³ów - bowiem z warzyw.
Wœród warzywnych kukie³ek s¹ zwierzêta:
piesek, myszki, ryba, œlimak oraz ró¿ne
ludziki. Nasz¹ wystawê "W Warzyw-
kowie" mo¿na by³o podziwiaæ przez ca³y
tydzieñ. Rodzice byli pe³ni uznania za
pomys³owoœæ i inwencje twórcz¹.

W ostatni pi¹tek paŸdziernika ob-
chodziliœmy Dzieñ Pieczonego Ziemniaka
impreza odby³a siê na przedszkolnym
podwórku. Po wspólnych zabawach ka¿-
dy mia³ okazjê spróbowaæ pieczonego
ziemniaka, a jak smakowa³o! mniam,
mniam!!

Przedszkolaki w³¹czyli siê w akcjê
"Góra Grosza 2007", to ogólnopolska akcja

organizowana przez Towarzystwo "Nasz Dom", której celem jest zbieranie œrodków
na pomoc dzieciom wychowuj¹cym siê poza w³asn¹ rodzin¹. Zebraliœmy 3816 monet
o nomina³ach od 1gr do 5z³. Cieszymy siê, ¿e "nasza góra grosza" pomo¿e innym dziecom.
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Z ŻYCIAZ ŻYCIAZ ŻYCIAZ ŻYCIAZ ŻYCIA
SZKOŁYSZKOŁYSZKOŁYSZKOŁYSZKOŁY

SZKOLA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE

SZKO£A W CIEKOCINIE
ŒWIÊTUJE

D
nia 12 paŸdziernika 2007r.
uczniowie klasy I oraz  wszy-
scy pracownicy Szko³y Pod-

stawowej w Ciekocinie obchodzili swoje
œwiêto. Najwa¿niejszym jednak w tym
dniu wydarzeniem by³o œlubowanie
pierwszoklasistów. Uroczystoœæ rozpo-
czêto od wprowadzenia flagi Pañstwa Pol-
skiego i odœpiewania hymnu narodowego.

Pani dyrektor Lidia Grabowska powita³a
uczniów, rodziców, jak i pozosta³ych goœci
oraz zaprosi³a na program artystyczny przy-
gotowany pod kierunkiem pani Agnieszki
Ksi¹¿ek oraz pani Aliny £uc. Dzieci z klasy
I podczas czêœci artystycznej stara³y siê
wykazaæ poprzez œpiew, recytacjê i humor
swoimi umiejêtnoœciami. Po gromkich
brawach, uczniowie naszej szko³y jedno-

myœlnie zdecydowali, ¿e z dum¹ przyjmuj¹
ich do grona "szkolnej dziatwy". Po czêœci
artystycznej dzieci z³o¿y³y uroczyst¹ przy-
siêgê, a pani dyrektor pasowa³a ich na
uczniów naszej szko³y. Po z³o¿eniu podpisu
w kronice szkolnej ka¿dy uczeñ otrzyma³
pami¹tkowy dyplom oraz birety. Oczy-
wiœcie nie zabrak³o b³ysku fleszy dumnych
rodziców. Przewodnicz¹ca Samorz¹du Ucz-

NIECODZIENNY SUKCES
SZKO£Y W CIEKOCINIE

D
ru¿yna pi³karska z naszej
szko³y w dniu 24 paŸdzier-
nika 2007r. pod kierunkiem

pani Iwony Malinowskiej i pana Grzegorza
Ksi¹¿ek wyjecha³a na zawody w "Ha-
lowej Pi³ce No¿nej Szkó³ Wiejskich"
w pi³kê no¿n¹ do Szemuda.  W rywalizacji
o Mistrzostwo Powiatu brali udzia³ przed-
stawiciele 6 gmin, reprezentowanych przez
szko³y podstawowe: Koleczkowo, Kost-
kowo, Goœcicino, Linia, Luzino, Ciekocino.
W zaciêtej walce miêdzy dru¿ynami nasi
uczniowie wykazali siê technik¹ gry,
celnymi strza³ami. Na uwagê zas³uguje
bramkarz dru¿yny Szymon Kuberski,
który zaciekle broni³ naszej bramki, ale na
wyró¿nienie zas³uguj¹ tak¿e pozostali

niowskiego Malwina Wypych zapewni³a
pierwszoklasistów, ¿e starsi koledzy po-
dadz¹ im pomocn¹ d³oñ, gdy szkolne ¿ycie
oka¿e siê trudne. Przypomnia³a tak¿e, i¿
wspólnym obowi¹zkiem wszystkich ucz-
niów jest przede wszystkim nauka, co nie
znaczy, ¿e w szkole nie jest radoœnie. Tego
dnia pamiêtano o tym, ¿e aby dziecko
mog³o osi¹gaæ swoje cele, musi mieæ przy
sobie pomocne d³onie rodziców. W zwi¹zku
z tym tak¿e i rodzice pierwszoklasistów
z³o¿yli uroczyst¹ przysiêgê. Pani Sabina
Gil oraz pani Sylwia Ja¿d¿ewska jako
przedstawiciele rodziców po przysiêdze
z³o¿y³y podpis w kronice szkolnej. Na
koniec tej podnios³ej uroczystoœci wy-
chowawczyni ¿yczy³a zarówno dzieciom
jak i rodzicom wytrwa³oœci i powodzenia,
przecie¿ przed nimi wiele odpowiedzial-
noœci i wysi³ku.

Drug¹ czêœæ akademii poprowadzi³a
pani Alina £uc. Na wstêpie nauczycielka
siêgnê³a do historii i przypomnia³a wszyst-
kim genezê oraz okolicznoœci powo³ania
do istnienia Komisji Edukacji Narodowej.
Wskaza³a te¿ na ogromne znaczenie tego
wydarzenia. Po tym krótkim wprowa-
dzeniu wyst¹pili uczniowie klasy czwartej
z programem kabaretowym pt. "Jas-
kiniowcy". Wcielaj¹c siê w rolê ludzi
pierwotnych, podziêkowali w ten sposób
nauczycielom za ich trud   i wk³ad w³o¿ony
w wychowanie i nauczanie. W humory-
styczny sposób pokazali te¿, ¿e praca na-
uczyciela nie jest wcale ³atwym zadaniem
i wymaga wiele cierpliwoœci. Na koniec
wszyscy uczniowie z³o¿yli swoim wy-
chowawcom najserdeczniejsze ¿yczenia
z okazji tego œwiêta i wrêczyli laurki przy-
gotowane przez Samorz¹d Uczniowski
oraz kwiaty.

zawodnicy: Kamil
Godula, Jakub Mali-
nowski, Przemys³aw
Fryc, Filip Lica oraz
rezerwowi: Micha³
Bach i £ukasz Liss.
Nasza dru¿yna pow-
róci³a jako Mistrzo-
wie Powiatu ze z³o-
tymi medalami i pu-
charem awansuj¹c
do pó³fina³u woje-
wódzkiego. Warto te¿
nadmieniæ, ¿e nasi
ch³opcy wywalczyli
tytu³ pomimo, i¿ byli
najm³odsz¹ dru¿yn¹,
a na hali mog¹ graæ
jedynie podczas za-
wodów.

Za poœrednictwem gazety pragniemy podziêkowaæ panu
Andrzejowi Banaszek za zasponsorowanie  przewozu naszej
dru¿yny. Gratulujemy zwyciêstwa!!!
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ŒWIÊTO NASZYCH
NAUCZYCIELI

W
dniu 15 paŸdziernika œwiê-
towaliœmy w naszej szkole
Dzieñ Nauczyciela. "Dziê-

kujemy za dar najpiêkniejszy - za wiedzê"
-  to s³owa motta akademii, które zacy-
towa³ Dyrektor Szko³y Zbigniew Lipka,
podkreœlaj¹c relacje nauczyciel-uczeñ.

Nastêpnie Samorz¹d Uczniowski
przedstawi³ przygotowany monta¿ poe-
tycki i inscenizacjê wiersza U. Kieras pt.
"Awantura w szkole". Na sali obecni byli
uczniowie, nauczyciele oraz goœcie: ro-
dzice i pracownicy obs³ugi szko³y. Ka¿dy
nauczyciel otrzyma³ w³asnorêcznie wyko-
nane przez uczniów drobne upominki.

"WYCIECZKA SZYMBARK -
WIE¯YCA 2007"

D
nia 22 paŸdziernika 2007r.
  uczniowie klas IV-VI Szko³y
 Podstawowej ze Zwartowa

wyjechali pod opiek¹ wychowawców:
Agnieszki Tusk, El¿biety Gawron i Ag-
nieszki Krzysztofiak do Centrum Edukacji
i Promocji Regionu w Szymbarku.

Szymbark to niewielka wieœ ko³o
Wie¿ycy (woj. pomorskie). W centrum
przedstawione jest budownictwo drew-
niane z ró¿nych okresów i regionów
Polski. Zwiedzanie zaczêliœmy od  240-
letniego Domu Sybiraka, przywiezionego
z najstarszego miejsca zsy³ki Polaków.
Obok niego dzieci mia³y okazjê wsi¹œæ do
symbolicznego poci¹gu wojennych losów
rodaków - w ich najokrutniejszym wy-

PROFILAKTYKA  W  SZKOLE

"Sen gimnazjalisty" to przedstawienie
profilaktyczne adresowane   do m³odzie¿y
gimnazjalnej przygotowane przez Teatr
Kurtyna z Krakowa  i zaprezentowane ucz-
niom naszego gimnazjum 4 paŸdziernika.
Spektakl w umiejêtny sposób ³¹czy³ pod-
stawowe informacje z zakresu profilaktyki
uzale¿nieñ z powtórk¹ wiadomoœci z kilku
lektur szkolnych. Przypomnienie literatury
polskiej zosta³o w przedstawieniu po³¹czone
ze wspó³czesn¹ wizj¹ ¿ycia m³odego
cz³owieka, z jego spojrzeniem na œwiat
i wartoœciami, którymi próbuje siê kie-
rowaæ wkraczaj¹c w doros³e ¿ycie.

Dla uczniów z klas 4 - 6 SP aktorzy

SZKOLA PODSTAWOWA W ZWARTOWIE

ZESPÓL SZKÓL W CHOCZEWIE

miarze. Nastêpnie d³ugim korytarzem
wejœciowym trafi³y do partyzanckiego
schronu oddzia³u "Gryf Pomorski".

Tam przenios³y siê na chwilê w czasy
II wojny œwiatowej, wys³uchawszy przy
zgaszonym œwietle odg³osów wystrza³ów
i nalotu bombowców. Jeden z czwarto-
klasistów - Wiktor stwierdzi³, ¿e to w³aœnie
zrobi³o na nim najwiêksze wra¿enie.

Sporo ciekawoœci wzbudzi³ te¿ u zwie-
dzaj¹cych "spacer" po suficie drewnianego
"Domu do góry nogami". To niezwyk³a
budowla wybudowana wed³ug pomys³u
autorstwa Daniela Czapiewskiego, szefa
CEPR i w³aœciciela firmy "Danmar".
Wchodzi siê do niego przez du¿e okno
i st¹pa po suficie. Dom jest lekko pochy-
lony w dwóch p³aszczyznach tak, ¿e wej-
œcie do œrodka powoduje niezwyk³e dozna-
nia, bardzo trudno utrzymaæ równowagê.

- Ma siê wra¿enie, jakby siê by³o na
statku - mówili ci, którzy po raz pierwszy
mieli okazjê zobaczyæ cudo i wejœæ do
œrodka. Ostatnim ewenementem szkolnej
wycieczki by³ jeden z rekordów Guinessa
- najd³u¿sza deska œwiata ( 36,38 m.),
zrobiona przez Kaszubów.

Dzisiaj stanowi ona stó³, przy którym
mo¿e biesiadowaæ nawet 220 osób. Swoj¹
podró¿ zakoñczyliœmy wejœciem na szczyt
najwy¿szego wzniesienia na Ni¿u Œrod-
kowoeuropejskim (329 m. n.p.m.) - "Wie-
¿yca". Stamt¹d podziwialiœmy piêkny widok
na centraln¹ czêœæ Kaszub.Trochê zmê-
czeni, ale i pe³ni niezapomnianych wra¿eñ
wróciliœmy do domu.

Jednym z komentarzy by³a wypowiedŸ
uczennicy Mariki: - "By³o mi³o  i ciekawie,
a kiedy bêdzie nastêpna wycieczka?...".

Nauczyciel jêz. polskiego
Agnieszka Tusk.

Na zakoñczenie Pan Dyrektor z³o¿y³ pedagogom piêkne ¿yczenia, ¿ycz¹c dalszej
pomyœlnoœci na szkolnej drodze do doros³oœci i owocnej, satysfakcjonuj¹cej pracy.

Agnieszka Tusk - nauczyciel SP w Zwartowie

z Teatru Kurtyna przygotowali przedsta-
wienie pt. "Badania Pana Kleksa". By³ to
spektakl z wykorzystaniem bohaterów
literackich: Pana Kleksa, Pinokia i Ro-
binsona Crusoe.Po przedstawieniu by³a
prelekcja i krótkie æwiczenia. Spektakl
w przystêpny i interesuj¹cy sposób ³¹czy³
realny œwiat wspó³czesny z bajkow¹ fikcj¹
literack¹ wyró¿niaj¹c zagro¿enia na jakie
nara¿ony jest dzisiejszy uczeñ szko³y
podstawowej. Program mia³ na celu przy-
pomnieæ m³odym widzom  o negatywnym
wp³ywie papierosów i alkoholu na zdrowie
cz³owieka, wyniki w nauce, osi¹gniêcia
sportowe oraz relacje z rodzin¹ i przyja-
ció³mi.

W obu przedstawieniach wziê³o udzia³
dwóch aktorów. Programy by³y bardzo
weso³e i dynamiczne i posiada³y du¿o

elementów humorystycznych. Kolorowe
stroje kreowanych postaci, scenografia
i dobre nag³oœnienie by³y dodatkowymi
atutami widowisk.
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 JESIEÑ W LESIE

U
miejêtnoœæ w³aœciwej egzystencji ludzi i przyrody nale¿y zaszczepiæ dzieciom
ju¿ od najm³odszych lat.  Jesieñ jest jedn¹ z najpiêkniejszych pór roku,
a z pewnoœci¹ najbardziej kolorow¹. Tak¹ paletê barw, tyle "skarbów"

mo¿emy zobaczyæ i odnaleŸæ w³aœnie teraz. Najciekawsz¹ form¹ rozbudzania zain-
teresowañ przyrodniczych s¹ spacery i wycieczki, które dostarczaj¹ dzieciom du¿o
radoœci i mo¿liwoœci bezpoœredniego obcowania z przyrod¹ i jej zjawiskami.

10.10.2007 roku dzieci z klasy 0a Szko³y Podstawowej w Choczewie wraz z wy-
chowawczyni¹ i rodzicami pani¹ S. Kropid³owsk¹, pani¹ M. Posañsk¹ i panem Z. Jan-

kowskim uda³y siê na wycieczkê do leœ-
niczówki w Szklanej Hucie. Przez las wêd-
rowaliœmy pod przewodnictwem pana leœ-
niczego Ryszarda Leœnika, który opo-
wiada³ nam o swojej pracy, zwyczajach
zwierz¹t, pokazywa³ ró¿ne gatunki drzew.
Dzieci poznawa³y las za pomoc¹ wzroku,
s³uchu, wêchu, dotyku i dzieli³y siê wra¿e-
niami. Ws³uchiwa³y siê w odg³osy ptaków,
szuka³y tropów zwierz¹t, zbiera³y "skarby
lasu" do k¹cika przyrody: buczynê, liœcie,
¿o³êdzie, nasiona, grzyby itp. Z zainte-
resowaniem ogl¹da³y mrowisko. Dzieci
mog³y przekonaæ siê, ¿e w lesie mo¿na
bawiæ siê nie niszcz¹c drzew, nie ³ami¹c
ga³êzi, ¿e mo¿na czynnie wypoczywaæ
i oddychaæ œwie¿ym powietrzem. Po po-
wrocie ze spaceru czeka³a kolejna atrakcja
- ognisko z kie³baskami. Czas szybko nam
min¹³ i nadesz³a chwila powrotu. Dzieci
podziêkowa³y panu leœniczemu za mi³e
przyjêcie i po¿egna³y siê. Do szko³y wraca-
liœmy bardzo zadowoleni, o czym œwiad-
czy³y radosne, uœmiechniête buzie. Wyjazd
ten utwierdzi³ nas w przekonaniu, ¿e warto
i nale¿y organizowaæ zajêcia z dzieæmi na
³onie przyrody.

Wies³awa Okoñ

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ W ZS W CHOCZEWIE

D
nia 12.10.2007r. odby³ siê w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia

 Edukacji Narodowej. Na wstêpie dyrektor gimnazjum pan Andrzej Soboñ
powita³ zaproszonych goœci, w tym pana Wójta Jacka Micha³owskiego,

Radê Rodziców Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Choczewie, nauczycieli i po-
zosta³ych pracowników szko³y.

Zaprosi³ wszystkich do wys³uchania czêœci artystycznej przygotowanej przez
Samorz¹d Uczniowski Zespo³u Szkó³ w Choczewie.

W wierszach i piosenkach z nastrojow¹ muzyk¹ w tle dzieci wyrazi³y wdziêcznoœæ
za trud i serce pedagogów w³o¿one w wychowanie i edukacjê m³odego pokolenia. Nie

zabrak³o te¿ i humorystycznych fraszek  z codziennego
¿ycia szkolnego. Uwieñczeniem wystêpu by³o zaœ-
piewanie wymownej piosenki, w której uczniowie
przepraszali swych pedagogów   "za wszystko co siê
sta³o i co siê jeszcze stanie..."

Po czêœci artystycznej wszyscy obecni nau-
czyciele oraz inni pracownicy szko³y otrzymali od ucz-
niów pami¹tkowe, niepowtarzalne laurki i sym-
bolicznego kwiatka.

Nastêpnie zabra³ g³os pan Wójt Jacek Micha-
³owski, który z okazji œwiêta z³o¿y³ ¿yczenia ca³emu
Gronu Pedagogicznemu. Uroczystoœæ zakoñczy³
pan dyrektor Andrzej Soboñ, który tak¿e z³o¿y³ ¿y-
czenia ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, podziêkowa³ ucz-
niom i opiekunkom samorz¹du pani Katarzynie Sy-
chowskiej i pani Annie Natoniewskiej-Styn za przy-
gotowanie apelu.

                        A. Natoniewska-Styn
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"PAMIÊTAMY"

W
przedzieñ uroczystoœci
Wszystkich Œwiêtych,
31 paŸdziernika br., ucz-

niowie klasy IIB gimnazjum wraz z wy-
chowawczyni¹ p. Alicj¹ Antoñczyk, wy-
ruszyli do pobliskiego lasku, odwiedziæ
groby zmar³ych z rodziny Dziêcielskich,
dawnych w³aœcicieli dworku w Cho-
czewie. W budynku dworku dawniej mieœ-
ci³a siê Szko³a Podstawowa w Choczewie,
a dzisiaj ucz¹ siê tam dzieci z klas I-III.
W 1774 roku Jerzy Fryderyk Dziêcielski
kupi³ dworek w Gotendorfie (to dawna
nazwa Cho-czewa) By³ podpu³kownikiem
w wojsku pruskim. Jego syn o¿eni³ siê
z Mari¹ Keyserlingk. Mieli czworo dzieci:
Mariê, Werê, Ellen i Oskara. Oskar, jako
jedyny syn, mia³ w przysz³oœci odziedziczyæ

maj¹tek. Rodzina by³a zamo¿na, ale nie mieli wielu przyjació³. Rzadko odwiedza³ ich
tylko fotograf lub krawiec. ¯ona Jerzego, Maria, zmar³a 26 maja 1939r. na zapalenie
p³uc. Jeden z trzech krzy¿y w choczewskim lesie to miejsce jej spoczynku. Piêæ lat
póŸniej gestapo aresztowa³o w³aœciciela dworu. Powód by³ b³ahy: w czasie do¿ynek
poda³ rêkê jednemu z jeñców. Wkrótce on równie¿ zosta³ pochowany obok swojej
¿ony. Kolejnym ciosem dla sióstr by³a œmieræ jedynego brata Oskara, spadkobiercy
maj¹tku. Zgin¹³ na froncie wschodnim od kuli snajpera. Spoczywa pod trzecim z krzy¿y.
Po zakoñczeniu wojny siostry opuœci³y rodzinny maj¹tek  i wyjecha³y do Niemiec.

Po uporz¹dkowaniu grobów i zapaleniu zniczy, pomodliliœmy siê za dusze zmar³ych
i zapanowa³a chwila ciszy. Wspominaliœmy zmar³ych z rodziny Dziêcielskich i ich
tragiczn¹ historiê. Rozmyœlaliœmy nad przesz³oœci¹ w piêknym, cichym lesie o z³ocisto-
br¹zowych barwach.

Za rok równie¿ tu wrócimy, bo zmar³ym nale¿y siê pamiêæ i modlitwa.
Uczniowie klasy IIB

DBAJ O CZYSTOŒÆ
ŒRODOWISKA

31 paŸdziernika uczniowie klas II b
i II c Gimnazjum w Choczewie spotkali
siê w œwietlicy szkolnej z Kierownikiem
Posterunku Policji w Choczewie,  panem
Piotrem Zarzecznym. G³ównym celem

spotkania by³o omówienie problemów
wynikaj¹cych z zanieczyszczania œro-
dowiska.

Przeprowadzona przez pana policjanta
rozmowa z gimnazjalistami na temat och-
rony œrodowiska by³a okazj¹ do wymiany
wielu ciekawych pogl¹dów, ponadto wzbu-
dzi³a refleksjê nad odpowiedzialnoœci¹ za
podejmowane decyzje.

Uczniowie zapoznani zostali równie¿
z regulaminem konkursu "Dbaj  o czystoœæ
œrodowiska, w którym ¿yjesz". Konkurs
organizowany jest w ramach projektu
dzia³ania lokalnego "Edukacja dla bez-
pieczeñstwa" przez pani¹ Gra¿ynê Ol-
szowiec i pana Piotra Zarzecznego.

Agata Krukowska, kl. II b gimnazjum

   WSPÓLNE PORZ¥DKOWANIE I WSPÓLNE PRZE¯YWANIE

M 
iesi¹c listopad to okazja
do zadumy, przemyœleñ
o przemijaj¹cej historii,

któr¹ warto utrwalaæ dla potomnych,
kultywuj¹c pamiêæ o tych, którzy odeszli.

Uczniowie klasy IIIa Szko³y Pod-
stawowej w Choczewie udali siê wraz
z wychowawc¹ na pobliski cmentarz, upo-
rz¹dkowali zapomniane groby, zapalili
znicze i uczcili modlitw¹ i minut¹ ciszy
zmar³ych. Zuchy z "Bractwa Morskiej
Przygody" wspólnie z uczniami z klasy Ib
pod opiek¹ dru¿ynowej pani Anny Stry-
charczyk  i pani Barbary Cholka udali siê
do ukrytych w lesie grobów rodziny Dziê-
cielskich.

Dzieci wspólnie uporz¹dkowa³y miej-
sce ich pochówku, zapali³y znicze naszej
pamiêci, poniewa¿ pamiêæ jest znakiem,
¿e nie wszystko umiera.
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PÓ£FINA£Y WOJEWÓDZKIE HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ
SZKÓ£ WIEJSKICH CHOCZEWO 2007

MIÊDZYKLASOWY TURNIEJ
SZACHOWY KLAS IV-VI

CHOCZEWO 31.10.2007R.

M
iêdzyklasowy Turniej Sza-
chowy o  mistrzostwo Gim-
nazjum i Szko³y Podsta-

wowej w Choczewie odby³ siê w dniach
29.10.2007 - 31.10.2007r. W turnieju
uczestniczy³o 40 uczniów.  Organizatorem
zawodów by³ Zespó³ Szkó³ w Choczewie.

Nad prawid³owym przebiegiem za-
wodów czuwa³ pan Wojciech PaŸdzio
i  pan Henryk Rynko.

Koñcowe wyniki Turnieju  Szacho-
wego przedstawiaj¹  siê nastêpuj¹co:

SZKO£A  PODSTAWOWA
CH£OPCY

I  miejsce  zaj¹³ -
Dziêgielewski Marcin kl.VB

II  miejsce  zaj¹³ -
Mañka  Micha³ kl.VB

III miejsce  zaj¹³ -
Szczerbiñski  Adrian kl.VA

IV  miejsce  zaj¹³ -
Figu³a  Tomasz kl.VIC

DZIEWCZÊTA
I  miejsce  zajê³a -

Stodolna  Aleksandra kl.VB
II  miejsce  zajê³a -

Bianga  Agata kl.VIA
III miejsce  zajê³a -

¯uk  Joanna kl.VA

GIMNAZJUM
I  miejsce  zaj¹³ -

Domaros Krzysztof kl.IB
II  miejsce  zaj¹³ -

Miadzielec Mateusz kl.IB
III miejsce zaj¹³ -

Huk Kacper kl.IB
IV  miejsce zaj¹³ -

Markuszewski Sylwester kl.IB

P 
ó³fina³y  wojewódzkie w  halowej pi³ce  no¿nej odby³y  siê w  dniu 30.10.2007r.
organizatorem  zawodów  by³ Zespó³  Szkó³ w  Choczewie. Zawody roz-
poczê³y siê od ceremonii wci¹gniêcia na maszt flagi  i  odœpiewania  hymnu

narodowego. Uroczystego otwarcia zawodów dokona³ dyrektor Zespo³u Szkó³ w  Cho-
czewie pan Wac³aw Seweryn. Nastêpnie g³os zabra³ wizytator pan Józef Bodio. W za-
wodach uczestniczy³y cztery dru¿yny:  S.P.  Ciekocino, S.P. Wicko, S.P. Sulêczyno,
S.P. Mosty. Gminê Choczewo reprezentowa³a dru¿yna z  Ciekocina.  Rozgrywki  odby³y
siê  w  systemie  "ka¿dy z  ka¿dym".

Nad  prawid³owym przebiegiem zawodów czuwa³ pan Wojciech PaŸdzio i pan
Henryk Rynko.

Koñcowe wyniki pó³fina³ów wojewódzkich przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
I MIEJSCE - S.P. SULÊCZYNO
II  MIEJSCE - S.P. WICKO
III MIEJSCE - S.P. MOSTY
IV MIEJSCE - S.P. CIEKOCINO
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y dyplomy, które wrêczy³  wizytator pan Józef  Bodio.
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PI£KA NO¯NA -
ROZGRYWKI M£ODZIE¯OWE

J
uniorzy "Or³a" Choczewo roze-
grali ju¿ wiêkszoœæ spotkaæ run-
dy jesiennej. Do rozegrania po-

zosta³ jedynie mecz z "Gryfem" Wejhe-
rowo. Jak do tej pory nasi ch³opcy dzielnie
walcz¹  w lidze o punkty. Z dotychczas
rozegranych oœmiu meczy, cztery zakoñ-
czy³y siê zwyciêstwem "Orze³ków", dwa
remisem a dwa zwyciêstwem goœci. Zdo-
byliœmy 14 pkt i strzeliliœmy 17 bramek.

Bilans spotkañ wygl¹da³ nastêpuj¹co:
zwyciêstwa -

ze "Startem" Mrzezino 1 - 0
z "Soko³em" Bo¿epole 3 - 1
z Szemudem 3 - 2
z "Vigo" Tuchom 5 - 3

remisy -
z "Kaszubami" Po³chowo 0 - 0
z GKS Luzino 3 - 3

pora¿ki -
z UKS "Klukowo" 2 - 5
z "Iskr¹" Gdynia 0 - 2

VI MIÊDZYZAK£ADOWY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY

S
towarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Orze³" Choczewo informuje, ¿e 29.09.2007r. odby³ siê VI Miêdzyzak³adowy
Festyn  Sportowo-Rekreacyjny,  dla  zak³adów  pracy wspó³pracuj¹cych z  klubem.  W  turnieju  wziê³o  udzia³  9  dru¿yn:
Urz¹d Gminy  Choczewo, Rada  Gminy  Choczewo, Target  Kartoszyno, Urz¹d Marsza³kowski Gdañsk,  Posterunek

SSSSSPORTPORTPORTPORTPORT

Trener oraz m³odzi pi³karze "Or³a" Choczewo za poœrednictwem gazety dziêkuj¹
Urzêdowi Gminy w Choczewie za mi³e chwile spêdzone w restauracji McDonald's
w Rumi, gdzie tradycyjnie ju¿ zatrzymali siê po meczu w Gdyni.

Andrzej Ma³kowski

Policji w Choczewie, Dinozaury z So³ectwa S³ajszewo, RHT-Polska
S³upsk wraz z Zak³adem  Budowlanym z  Sasina, L.D. ELEKTRO,
MMS-Gdynia.

W ogólnej  klasyfikacji  zawodów  I miejsce  zdoby³a  dru¿yna
Dinozaurów, II miejsce Posterunek Policji w  Choczewie, III miejsce
Target Kartoszyno, IV miejsce  Urz¹d  Gminy Choczewo, V miejsce
zajê³a dru¿yna RHT-Polska ze S³upska wraz z Zak³adem Bu-
dowlanym z Sasina, VI miejsce Rada Gminy Choczewo, VII  miejsce
MMS Gdynia, VIII miejsce  L.D. Elektro Reda i  IX miejsce  Urz¹d
Marsza³kowski w Gdañsku. Wszyscy uczestnicy turnieju bawili

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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SYMPATYKÓW  PI£KI  SIATKOWEJ
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

NA POWIATOWE  MISTRZOSTWA  PRACOWNIKÓW
SAMORZ¥DOWYCH  W  PI£CE  SIATKOWEJ,

KTÓRE ODBÊD¥ SIÊ
W DNIU 17 LISTOPADA 2007 ROKU

/POCZ¥TEK O GODZ. 1000/
W ZESPOLE  SZKÓ£  W  CHOCZEWIE

ORAZ  W  HALI  LKS  "ORZE£"  CHOCZEWO
ORGANIZATORZY

INFORMACJA
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem zimowym Stra¿ Gminna przypomina, ¿e 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
PUBLICZNEJ S£U¯¥C¥ DLA RUCHU PIESZEGO PO£O¯ON¥

BEZPOŒREDNIO PRZY GRANICY NIERUCHOMOŒCI
-  W£AŒCICIEL NIERUCHOMOŒCI NIE JEST OBOWI¥ZANY

   DO UPRZ¥TNIÊCIA CHODNIKA, NA KTÓRYM JEST DOPUSZCZONY
   P£ATNY POSTÓJ LUB PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

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.

Prusewo - Zwartowo   5 : 3
Ciekocino - Oldboje   2 : 2
S³ajszewo - pauza.

Termin  II 07-10-2007 r.
Osieki - Jackowo   1 : 2
Choczewko - Choczewo II   2 : 2
Zwartowo - Ciekocino   1 : 3
Oldboje - S³ajszewo   1 : 3
Prusewo - pauzowa³o.

W  III  kolejce z 14-10-2007r,
S³ajszewo - Osieki   3 : 3
Jackowo - Oldboje   0 : 1
Prusewo - Choczewko   4 : 3
Choczewo II - Zwartowo   7 : 2
Ciekocino - pauza.

W IV kolejce w  21-10-2007r.
Osieki - Ciekocino - prze³o¿ony,
S³ajszewo - Jackowo   2 : 8
Oldboje - Choczewko   1 : 5
Choczewo II - Prusewo   6 : 5
Zwartowo - pauza.

W  VI  kolejce w  dniu 28-10-2007r.
Choczewko - Osieki   1 : 2
Jackowo z Prusewem   5 : 3
Zwartowo - S³ajszewo   1 : 2
Ciekocino - Choczewo   3 : 3
Oldboje - pauza.

siê  znakomicie. W  trakcie  festynu, za-
wodnicy posilali siê gor¹c¹ grochówk¹
i kaszank¹. Po zakoñczeniu zawodów
wszystkich zaproszono na biesiadê -
w  trakcie  biesiady  odby³o  siê  podsumo-
wanie  festynu.

Zarz¹d  LKS  "Orze³"  Choczewo  wraz
ze  wspó³organizotami festynu sk³ada
serdeczne podziêkowania wszystkim  oso-
bom i firmom  wspomagaj¹cym gminny
sport.

LKS "Orze³" Choczewo informuje:

Dru¿yna  LKS  "Orze³"  Choczewo
kl. A  zajmuje  II  pozycjê po  rozegraniu
11  kolejek. Uzyska³a nastêpuj¹ce  wyniki:
Orze³ Choczewo - Mechowo 3 : 0
Sierakowice - Orze³ Choczewo 0 : 4
Orze³ Choczewo - £êczyce 0 : 0
Chwaszczyno - Orze³ Choczewo 0 : 2
Orze³ Choczewo - Janowo 0 : 1
W³adys³awowo - Orze³ Choczewo 1 : 4
Orze³ Choczewo - ¯elistrzewo -

mecz  prze³o¿ony,
Reda  Rekowo - Orze³ Choczewo 5 : 0
Orze³ Choczewo - Sopot 3 : 1

Orze³ Choczewo - Celtik  Reda 5 : 1
Orkan Gdynia - Orze³ Choczewo 0 : 1

Informujemy  tak¿e, ¿e  dru¿yna  Or³a
uczestniczy w rozgrywkach o Puchar
Polski  na  szczeblu wojewódzkim. Nasze
Or³y wyeliminowa³y zespó³ z £êczyc wyg-
rywaj¹c 3:1. Nastêpny mecz o Puchar
Polski zostanie  jeszcze  rozegrany  jesieni¹,
gdzie nasz zespó³ zagra z zespo³em z  Bo-
¿egopola.

Dnia  30-09-2007  roku  ruszy³a  gmin-
na  Klasa "C" . Rozegrano  5  kolejek, do
koñca  posta³y  4  kolejki.  Podajemy  wy-
niki gminnej  "C" klasy:
Choczewo II - Osieki   3 : 4
Jackowo - Choczewko   3 : 0
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Odeszli do domu Ojca z naszej Wspólnoty Parafialnej

od 2.11.2006r.

1. 3.11.2006r. Zofia Szmyt z Choczewa l. 80
2. 8.11.2006r. Marianna Notka z Choczewa l. 89
3. 8.11.2006r. Stanis³aw Siemczuk z Choczewa l. 73
4. 5.12.2006r. Kazimierz Kunc z Choczewa l. 76
5. 10.12.2006r. Klemens Jakubowski ze Starbienina l. 85
6. 19.12.2006r. Krystyna Szewa z Lublewa l. 75
7. 26.12.2006r. Teresa Siemczuk z Choczewa l. 68
8. 12.01.2007r. Janina Lniska ze Starbienina l. 75
9. 12.01.2007r. Zygmunt Hoduñ z ¯elaznej l. 74
10. 30.01.2007r. £ucja Pytel z £êtowa l. 66
11. 20.02.2007r. Tomasz Bielicki z Osiek l. 22
12. 23.02.2007r. Stanis³aw Grabowski z Choczewa l. 52
13. 23.03.2007r. Jacek Majtacz z £êtowa l. 35
14. 12.04.2007r. Michalina Langer z Kierzkowa l. 81
15. 12.04.2007r. Julian Zeñ ze Starbienina l. 78
16. 19.04.2007r. Jadwiga Sawicz ze Szklanej Huty l. 84
17. 1.05.2007r. Urszula Wasilewska z Kierzkowa l. 59
18. 8.05.2007r. Krzysztof Turczyn z Lublewa l. 28
19. 6.06.2007r. Józef Pomieczyñski ze Szklanej Huty l. 79
20. 16.06.2007r. Marek Okon z Choczewa l. 50
21. 21.06.2007r. Antonina Kleysa z Lublewa     6 m-cy
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22. 26.06.2007r. Aleksandra Langer z Choczewa l. 50
23. 7.07.2007r. Stefan Wejer z Lublewa l. 75
24. 7.07.2007r. Jan Marszewski z Choczewa l. 54
25. 20.07.2007r. Stefania Fryc z Choczewa l. 97
26. 19.07.2007r. Czes³aw Bielicki z Kopalina l. 61
27. 24.07.2007r. Zdzis³aw Krzeszowiec z Choczewa l. 54
28. 31.07.2007r. Horst Soboñ z £êtowa l. 65
29. 5.08.2007r. Helena Zapart z Choczewa l. 76
30. 12.08.2007r. Marta Plotke z Choczewa l. 86
31. 7.09.2007r. Henryk Spera ze S³ajkowa l. 81
32. 20.09.2007r. Micha³ Chorostecki z £êtówka l. 81
33. 25.09.2007r. Józef Dominik z Lublewa l. 57
34. 19.09.2007r. Brygida Kunc z Choczewa l. 55
35. 19.10.2007r. Helena Lejkowska z Kierzkowa l. 80
36. 29.10.2007r. Helena Korzec z £êtowa l. 80
37. 30.10.2007r. Janina Sibiga z Choczewa l. 80

4 osoby z wy¿ej wymienionych zosta³y pochowane

poza nasza parafi¹.

"Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie,

a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im œwieci"

1 LISTOPADA NA CMENTARZACH W GMINIE CHOCZEWO

CHOCZEWO

CIEKOCINO KOPALINOSASINO
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Jak g³osowaliœmy w wyborach do

Sejmu RP i Senatu RP?

Ogó³em w kraju:

- liczba uprawnionych do g³osowania 30.615.471

- liczba wydanych kart do g³osowania 16.495.045

- frekwencja      53,88%

w tym województwo pomorskie:

- liczba uprawnionych do g³osowania  1.730.430

- liczba wydanych kart do g³osowania     995.584

- frekwencja      57.53%



Platforma Obywatelska

- liczba g³osów wa¿nie oddanych

       na listê 1126  (60,83%)

Koœciemski Andrzej 471 (25,44%)

Plocke Kazimierz 289 (15,61%)

Biernacki Marek 106 (5,72%)

Prawo i Sprawiedliwoœæ

-  liczba g³osów wa¿nie oddanych

    na listê 296 (15,99%)

Szczypiñska Jolanta 130 (7,02%)

Sellin Jaros³aw 33 (1,78%)

Lewica i Demokraci SLD + SDPL

+ PD + UP ( 9,94%)

- liczba g³osów wa¿nie oddanych

      na listê 184

Senyszyn Joanna 72 (3,88%)

Jaruga-Nowacka Izabela 62 (3,34%)

Polskie Stronnictwo Ludowe

-  liczba g³osów wa¿nie oddanych

    na listê 153 (8,26%)

Bujanowicz Stanis³awa 55 (2,97%)

Gniazdowska El¿bieta 24 (1,29%)
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Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Choczewo odby³y siê

28 paŸdziernika 2007 r. w okrêgu wyborczym Nr 11, w którym wybierany

by³ 1 radny.

Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania 372, w g³osowaniu

wziê³o udzia³ - wydano kart 133 (35,48%). 1 g³os by³ niewa¿ny. Na

poszczególnych kandydatów oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

- Gronowski S³awomir 111 (84,09%)

- Grabowiec Tadeusz 21 (15,91%).

Gratulujemy panu S³awomirowi Gronowskiemu zaufania spo³ecznego

oraz ¿yczymy wielu sukcesów w pracy na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.

WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE

DO RADY GMINY CHOCZEWO

Polska Partia Pracy

- liczba g³osów wa¿nie

  oddanych na listê 43 (2,32%)

Nowicki Florian 14 (0,75%)

Liga Polskich Rodzin

- liczba g³osów wa¿nie

   oddanych na listê 26 (1,4%)

Str¹k Robert 8 (0,43%)

Samoobrona RP

-  liczba g³osów wa¿nie

   oddanych na listê 23 (1,24%)

Woszczerowicz Lech 5 (0,27%).

Najwiêcej g³osów otrzymali:

WYBORY DO SEJMU RP

WYBORY DO SENATU RP

- Wittbrodt Edmund 886 (47,12%)

- Kleina Kazimierz 861 (45,8%)

- Jank Stanis³aw 397 (21,1%)


