
Wieści Choczewskie Nr 4 (98)  KWIECIEŃ  2008 s. 1

Egzemplarz bezp³atny

Nr 4 (98)
KWIECIEŃ

2008
ROK (X)

CHOCZEWSKIE

W dzisiejszym numerze:  
Absolutorium dla Wójta Gminy Choczewo, Inwestycje gminne, Stały cykl: Poznajemy naszych sołtysów, Nowy Sołtys 
w Sołectwie Jackowo, Ogłoszenia Wójta Gminy, Zabawa wiejska w Sołectwie Kopalino-Lubiatowo, Laureaci Gminnego 
Konkursu Wielkanocnego, Wieści przedszkolaków, Z życia szkoły, Wiadomości sportowe

ci¹g dalszy na stronie 2

XIV Sesja Rady Gminy Choczewo

ISSN 1508-5864

W  dniu 19 marca 2008r. od-  
 była się XIV sesja Rady 
 Gminy Choczewo. Do 

przerwy obecnych było 14 radnych, po 
przerwie do obradujących dołączyła pani 
radna B. Cholka.  Obradom przyglądała się 
30-osobowa grupa uczniów Gimnazjum 
w Choczewie, która w ramach nauki o spo-
łeczeństwie, przygotowywała się do Szkol-
nego Konkursu Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym. W sprawozdaniu o dzia-
łalności międzysesyjnej pan Wójt mówił: 
o uzgodnieniach pomiędzy wójtami, bur-
mistrzami i prezydentami miast powiatu 
wejherowskiego odnośnie rozdziału środ-
ków unijnych (środki będą rozdzielane 
według liczby mieszkańców); porozumie-
niu pomiędzy Urzędem Morskim  w Gdyni 
a Gminą Choczewo odnośnie utrzymania 
czystości i porządku w rejonie plaż o podję-
tych działaniach zmierzających do urucho-
mienia funkcjonowania fotoradarów już 
od długiego weekendu majowego. 

Kolejnym punktem obrad było spra-
wozdanie z realizacji budżetu gminy za 
2007 rok. Najpierw pan Wójt omówił wy-
konanie budżetu, skupiając uwagę na re-
alizacji dochodów, w tym dochodów włas-
nych, następnie realizacji wydatków, głów-
nie na inwestycje, przy umiarkowanym 
zadłużeniu gminy. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że Gmina Choczewo nadal po-
siada jeden z najniższych wskaźników za-
dłużenia wśród okolicznych gmin, a blisko 
28% wydatków ogółem w 2007 roku zo-
stało przeznaczonych na inwestycje. Nas-
tępnie pan Wójt odczytał uchwałę Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 
która zawierała opinię o sprawozda-
niu - sprawozdanie spełniało obowiązują-
ce przepisami prawa wymogi oraz dawało 
pełny obraz realizowanych dochodów 
i wydatków budżetu. Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej – pan radny Andrzej Mał-
kowski odczytał wniosek o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo 
oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Ko-

misji Rewizyjnej RG. Fragmenty wniosku 
Komisji Rewizyjnej RG z danymi liczbowy-
mi:

1. Uchwalony przez Radę Gminy bu-
dżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, 
przewidywał realizację dochodów w kwocie 
15.128.565 zł. Dochody wykonano w kwo-

cie 15.057.223,40 zł, co stanowi 99,53% 
planu, w tym planowane dochody własne 
na kwotę 6.576.552 zł, wykonane w kwocie 
6.785.660,58 zł, co stanowi 103,18% planu.

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan 
wydatków budżetowych po zmianach do-
konanych w ciągu roku przewidywał kwotę 
18.193.330 zł. Wydatki zrealizowano w kwo-
cie 17.332.385.48 zł, co stanowi 95,27% ogól-
nego planu.

3. Na wydatki bieżące budżetu zapla-
nowano kwotę 13.153.139 zł, zrealizowano 
wydatki w kwocie 12.571.775,23 zł, co sta-
nowi 95,58% ogółu planu. Z powyższej kwoty 
9.911.627,41 – 78,84%  wydatki na zada-

nia własne, a 2.660.145,82 zł, co stanowi  
21,16%  na zadania zlecone.

4. Planowany deficyt budżetu gminy 
na rozpoczęcie 2007r. - 3.064.765 zł, na 
31.12.2007r. wyniósł 2.275.162,68 zł. Źró-
dło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły 

Absolutorium dla Wójta
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przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytu.
5. Budżet gminy zamknął się za 2007 r. wy-

nikiem dodatnim w wysokości 830.603,49 zł - 
wolne środki (rozliczenia kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych.

Gmina na 31 grudnia 2007 roku nie 
posiadała wymagalnych zobowiązań z termi-
nem płatności do 31 grudnia 2007r. z ty-
tułu: dostaw towarów i usług, składek na 
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 
a także wynikających z ustaw i orzeczeń są-
du, udzielonych poręczeń i gwarancji.

W części dot. realizacji inwestycji:
Wydatki na inwestycje gminne zaplano-

wano na poziomie 5.040.191 zł, co stanowi 
27,70% planowanych wydatków ogółem (w ro-
ku 2006: 3.215.385 – 21,86%, w roku 2005 - 
18,43 %)  i zostały zrealizowane w wysokości 
4.760.612,25 – 94,45% .

Wydatki inwestycyjne dokonywane były 
w oparciu o ustawę o zamówieniach publicz-
nych. Nie budzi zastrzeżeń celowość wydatko-
wania na ten cel środków oraz realizacja tych 
zadań pod kątem gospodarności.

Realizacja inwestycji w działaniach kon-
trolnych Komisji Rewizyjnej nie budziła zatem 
zastrzeżeń. Zakres wydatków inwestycyjnych 
jest bardzo zróżnicowany, świadczy to o dba-
łości o rozwój gminy we wszelkich dziedzi-
nach. Na zadania z zakresu:
-  budowa i modernizacja budynku Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Choczewie wydatkowa-
no 2.525.769,29 zł,  

- budowa kanalizacji sanitarnej - 1.866.426 
zł,

- inwestycji drogowych wydatkowano - 104.000 
zł,  

- inwestycji z zakresu oświaty, kultury, sportu, 
opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa publicz-
nego wydatkowano 39.938 zł, 

- zakup pojazdów samochodowych - 47.000 
zł,

- informatyki i rozwoju sieci elektronicznych 
połączeń wydatkowano 73.117 zł. 

Korzystne, zdaniem Komisji Rewizyjnej, 
są wydatki na zakup sprzętu komputerowe-
go i rozwoju sieci elektronicznych połączeń. 
W Urzędzie Gminy w końcowym etapie jest 
uruchomienie programu E-powiat, działa Info-
kiosk, co ma bezpośredni wpływ na poprawę 
obsługi mieszkańców gminy przez pracowni-
ków samorządowych. Kontynuowane są prace 
zmierzające  do objęcia całego terenu Gminy 
sieciami wodociągowymi. Zadawalające są 
działania w celu rozszerzenia terenów  skana-
lizowanych. W 2007r. oddana została do 
użytkowania sieć  kanalizacji sanitarnej Lu-
blewo-Lublewko-Choczewo do oczyszczalni 
ścieków w Choczewie i podłączeniem części 
Choczewa. 

Zapoczątkowane są przygotowania dla 
inwestycji:

- kanalizacji Zwartówko – Zwartowo – Prze-
bendowo - Choczewo, 

- kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla pasa 
nadmorskiego.

Pozytywnie należy ocenić zrealizowanie 
inwestycji w dziedzinach rozwoju turystyczne-
go gminy, poprawy infrastruktury drogowej, 
budowy chodników, oświetlenia ulicznego. 
Inwestycje te dodatkowo zwiększają atrak-
cyjność miejscowości, ułatwiają i poprawiają 
komunikację i bezpieczeństwo w ruchu pie-
szym i drogowym.  

Docenić należy również troskę o rozwój 
fizyczny dzieci i młodzieży, a także starszego 
pokolenia. Tworzenie warunków do uprawia-
nia sportu i rekreacji poprzez modernizację 
obiektów sportowych.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej już zrealizo-
wane i zaplanowane na lata przyszłe inwesty-
cje, są inwestycjami trafionymi i koniecznymi, 
oczekiwanymi przez mieszkańców i osoby 
przyjezdne.

W roku 2007 została powołana Straż 
Gminna w Choczewie. Chociaż koszty wypo-
sażenia, organizacji, przygotowania i utrzy-
mania (łącznie z zakupem pojazdu samocho-
dowego, umundurowania, płacami itd.) wy-
niosły 142.699,26 zł, to wydają się one uza-
sadnione, także w odczuciu mieszkańców, po-
nieważ działania Straży mają wpływ na 
poprawę ich bezpieczeństwa, także bezpie-
czeństwa osób wypoczywających w Gminie 
oraz przyczyniają się do poprawy wizerunku 
Gminy poprzez oddziaływania na utrzymanie 
porządku i czystości w gminie, tym bardziej, 
iż o powołanie Straży Gminnej postulowali 
radni, również poprzedniej kadencji, w imie-
niu mieszkańców. (…) Zdaniem Komisji Rewi-
zyjnej, Wójt Gminy  realizując zadania zwią-
zane z wykonaniem budżetu w 2007 roku, 
kierował się zasadą celowości, legalności, rze-
telności i oszczędności w gospodarowaniu 
środkami publicznymi.

ci¹g dalszy na następnej stronie
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W dyskusji nad sprawozdaniem pani 
radna Renata Fornalik odniosła się do 
wykonanych inwestycji, które są widoczne 
w każdym rejonie gminy. W sposób szcze-
gólny została przyjęta nie tylko przez per-
sonel, ale głównie przez mieszkańców 
i osoby przyjezdne inwestycja budowy no-
wego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cho-
czewie oraz remont starej jego części. 
Poprawił się nie tylko komfort pracy, ale 
głównie warunki przyjmowania pacjen-
tów. Pani radna w imieniu swoim, perso-
nelu Ośrodka i mieszkańców czyli pacjen-
tów, którzy wielokrotnie podczas pobytu 
w Ośrodku wyrażali swoje zadowolenie, 
podziękowała panu Wójtowi za zaanga-
żowanie i trud włożony w przygotowanie 
i przeprowadzenie tej inwestycji.

Radni jednogłośnie udzielili absolu-
torium Wójtowi Gminy Choczewo. Były 
oklaski i gratulacje. Pan Wójt dziękując 
powiedział, że jest to jego szóste jedno-
głośne absolutorium. 

Następnie podjęto uchwały:
a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 

2008r. (o 302.564 zł została zwiększo-
na subwencja ogólna w części oświa-
towej z przeznaczeniem na planowane 
zwiększenie wynagrodzeń w oświa-
cie),

b) w sprawie ustalenia zasad korzystania 
ze stołówek w szkołach, których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Chocze-
wo (ustalono, że opłata za posiłek dla 
ucznia uwzględnia koszt surowców zu-
żytych do przygotowania posiłku (wsad 
do kotła) wynosi od 01.01.2008r. –  
1,50 zł;  od 01.02.2008r. – 2,00 zł oraz 
ustalono opłatę dla pracowników szko-
ły i innych osób),

c) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Wiatraki w Choczewie” gmina Cho-
czewo,

d) w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Wiatraki w Choczewku” gmina 
Choczewo,

e) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Wiatraki w Lublewie” gmina Chocze-
wo,

f) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Wiatraki w Osiekach” gmina Chocze-
wo,

g) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Wiatraki w Przebendowie” gmina Cho-
czewo,

h) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 

„Wiatraki w Słajkowie” gmina Chocze-
wo,

i)  w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Wiatraki w Zwarcienku” gmina Cho-
czewo.

Grupa tzw. uchwał wiatrakowych do-
tyczyła przeznaczenia nowych terenów 
pod lokalizację siłowni wiatrowych, ale 
większość uchwał zmieniała poprzednio 
podjęte uchwały, ponieważ w praktyce 
okazały się one zbyt szczegółowe, np. 
zbyt dokładnie określały parametry tech-
niczne siłowni wiatrowych, co w czasie 
szybkiego postępu technologicznego, sta-
ło się ograniczeniem w posadowieniu no-
woczesnych urządzeń. W dyskusji nad 
projektami uchwał radni interesowali się 
ochroną środowiska, a obecni planiści 
z firmy NORDA TEAM zapewniali, że okre-
ślone w planie zagospodarowania strefy 
ochrony akustycznej są wystarczające, 
a zastosowane rozwiązania technologicz-
ne zapewniają ochronę dla ptaków.
j)   w sprawie uchwalenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 
„Polana” w obrębie Jackowo w gminie 
Choczewo,

k) w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla frag-
mentu wsi Ciekocino, gmina Chocze-
wo,

l)  w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla rejonu 
ulic Reymonta, Matejki, Konopnickiej 
i Prusa w Choczewie, gmina Choczewo,

ł)  w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek 
od nr 116/1 do 116/18, działek nr 
117/3, 117/5, 117/6, 118, 183 oraz 
części działki Nr 68, położonych w ob-
rębie ewidencyjnym Sasino w gminie 
Choczewo,

m) w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu 
wsi Lubiatowo, gmina Choczewo,

n) o przystąpieniu do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w ob-
rębie geodezyjnym Słajszewo  w rejo-
nie wsi Biebrowo, w gminie Choczewo,

o) w sprawie sprzedaży nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej stanowią-
cych własność Gminy Choczewo. (sprze-
daż nieruchomości w Ciekocinku w ra-
mach poprawy warunków zagospoda-
rowania nieruchomości przyległych).

W interpelacjach pani radna Sabina 
Fleming zapytała pana Wójta o termin po-
stawienia wiaty na przystanku autobuso-
wym w Osiekach. Pan Wójt odpowiedział, 
że w budżecie gminy nie ma zaplanowa-
nych środków na ten cel, ponieważ nikt 
nie przewidział, że po raz kolejny zostanie 
zdewastowany przystanek autobusowy 
w Osiekach. Nie można twierdzić, że przy-
stanek został zniszczony przez wichurę, 
skoro widoczne są odciski butów, wybite 
szyby, zniszczone ściany, powyrywane 
ławki, rozkręcone śruby przytrzymujące. 
W podobnej sytuacji, na pochwalę zasłu-
guje postawa mieszkańców miejscowości 
Żelazno, którzy poprzez wskazanie 
sprawcy, zapobiegli następnym aktom 
wandalizmu w swojej wsi. 

W dyskusji i wolnych wnioskach pan 
Wiesław Gębka na podstawie obserwacji 
wiatraka w Starbieninie podzielił się swo-
imi uwagami odnośnie lokalizacji. Pan 
Wójt odpowiedział, że jest to urządzenie 
ponad 20-letnie i nie można go odnosić 
do dzisiejszych nowoczesnych urządzeń.

Sesja zakończyła się po 4-godzinnych 
obradach.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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Od 6 grudnia 2007 roku trwa-
ją prace przy budowie ronda 
w Żelaznej. Jest to inwestycja 

realizowana przez Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego, przy czym z budżetu 
Gminy Choczewo przekazana została na 
ten cel kwota 100 000 zł. Całkowita war-
tość zadania szacowana jest na ok. 4 mln 
zł. Dotychczas wycięto ok. 70 sztuk drzew 
oraz usunięto korzenie drzew, wykonano 
kanalizację deszczową, odprowadzającą 
wody opadowe z terenu drogi przez całą 
miejscowość, ułożono południową część 
chodnika na odcinku ok. 600 m. Kanaliza-
cja deszczowa wyposażona została w urzą-
dzenia ochrony środowiska (osadniki, se-
parator), które mają na celu usunięcie z wód 
opadowych piasku i substancji ropopo-
chodnych. Zakończenie prac jest planowa-
ne na wrzesień 2008r.

Zgodnie z przyjętym planem w roku 
bieżącym realizowany będzie remont drogi 
powiatowej 1322G na odcinku Żelazno-
Zwartowo. Jest to inwestycja Powiatu Wej-
herowskiego dofinansowana z budżetu 
gminy kwotą 270 000 zł. Zadanie obejmo-
wać będzie położenie nowej nawierzchni 
asfaltowej.  

Zgodnie z podpisanym porozumie-
niem Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
przystąpi w tym roku również do  remon-
tu drogi nr 1430G Jackowo-Biebrowo. 
Z budżetu Gminy Choczewo na ten cel 
przeznaczona została kwota 170 000 zł.

W najbliższych miesiącach rozpoczę-
ty zostanie remont drogi gminnej – ulicy 
Wojska Polskiego w Choczewie. Obecnie 
trwają prace związane z przygotowaniem 
dokumentacji technicznej, niezbędnej do 
przeprowadzenia procedury przetargo-
wej. Wartość zadania szacuje się na kwotę 
ok. 100 000 zł. Modernizacja obejmie po-
łożenie nowego dywanika asfaltowego na 
odcinku 400 m.

Również w tym roku przeprowadzone 
zostaną modernizacje dróg śródpolnych, 
które rokrocznie ulegają zniszczeniu w wy-
niku eksploatacji, szczególnie w okresach 
intensywnych opadów. Zaplanowana jest 
poprawa dróg prowadzących do pól w Słaj-
szewie, w Sasinie, w Kopalinie i Lubiatowie.

Rozstrzygnięty został przetarg na roz-
budowę sieci wodociągowej, wraz z przy-
łączami, Słajszewo-Biebrowo, Słajszewo-
Słajszewko. Oferty w przetargu złożyły 
4 firmy, wyłoniony wykonawca robót to 
Zakład Wodno-Kanalizacyjny Marian Mar-
szall z Krokowej, który zaproponował naj-
korzystniejsza cenę. Wartość inwestycji 

oszacowano  na 300 000 zł. Prace w tere-
nie rozpoczęte zostaną na początku maja 
b.r.

W styczniu b.r. Urząd Gminy zlecił 
opracowanie dokumentacji technicznej na 
budowę sieci wodociągowej przesyłowej 
Lublewko-Lublewo i Lublewko-Starbie-
nino, na budowę stacji wodociągowej 
w miejscowości Lublewko, który obejmu-
je wykonanie dodatkowej studni i stacji 
podnoszenia ciśnienia dla sieci wodocią-
gowej Lublewko-Starbienino. Wstępnie 
szacuje się, że inwestycja ta stanowić 

będzie koszt ok. 1,5 mln zł. Rozpoczęcie 
pierwszych prac w terenie planuje się na 
III kwartał b.r.

Podpisana już została umowa pomię-
dzy Gminą Choczewo a Biurem Projekto-
wym „EcoTech” z Gdańska na wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego mo-
dernizacji i rozbudowy oczyszczalni ście-
ków w miejscowości Choczewo. Termin 
realizacji dokumentacji projektowej to 
25 lipca 2007r.  Realizacja inwestycji pla-
nowana jest na lata 2009-2010. Całkowi-
ty koszt zadania szacuje się na kwotę ok. 
6 mln zł. Realizacja oczyszczalni zostanie 
połączona z budową kanalizacji Zwartów-

d 6 grudnia 2007 roku trwa-
ją prace przy budowie ronda
w Żelaznej. Jest to inwestycja

oszacowano  na 300 000 zł. Prace w tere-
nie rozpoczęte zostaną na początku maja
b.r.
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Inwestycje gminne

dokończenie na następnej stronie
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ko-Zwartowo-Przebendowo-Choczewo 
(łącznie ok. 8,5 km). Szacowana wartość 
sieci kanalizacyjnej w I etapie to ok. 2,5 
mln.

W roku bieżącym zaplanowano rów-
nież przygotowanie dokumentacji na bu-
dowę oczyszczalni ścieków dla pasa nad-
morskiego w Gminie Choczewo z lokaliza-
cją w okolicy miejscowości Jackowo. Re-
alizacja inwestycji planowana jest na lata 
2010-2012. Wartość oczyszczalni wraz 
z siecią kanalizacyjną to koszt rzędu 20 
mln.   

W celu poprawy bezpieczeństwa na 
terenie Gminy, szczególnie w miejsco-
wościach, o natężonym ruchu turystycz-
nym, Straż Gminna w Choczewie przy 
pomocy firmy zewnętrznej niebawem 
podejmie działania polegające na rejes-
tracji urządzeniem automatycznym – foto-
radarem, pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość. Ogłoszony został przetarg w celu wyłonienia firmy zew-nęt-
rznej na przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji związanej z wykroczeniami drogowymi w tym zakresie. 
Wpłynęła 1 oferta, od firmy RADARSYSTEM Sp. z o.o. z Gdańska, która spełniała wymogi przetargu. Przenośny fotoradar pojawi się 
na terenie naszej Gminy jeszcze przed sezonem letnim. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o przestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego dot. ograniczeń prędkości.

Poznajemy naszych sołtysów

W  naszym stałym cyklu pre-
 zentujemy dziś sylwetkę 
 Sołtysa Sołectwa Łętowo 

Pana Aleksandra Iwaszko. Sołectwo Łętowo 
obejmuje wsie: Łętowo, Gardkowice i Kar-
czemkę Gardkowską i powstało stosun-
kowo niedawno – na wniosek miesz-

kańców w październiku 2003 roku wyod-
rębnione zostało z największego wówczas 
obszarowo Sołectwa Słajkowo. Już w pier-
wszych wyborach funkcję sołtysa miesz-
kańcy powierzyli Panu Iwaszko, ponow-
nie wybrali na tę funkcję podczas ubieg-
łorocznych wyborów.

Najbliższa rodzina Pana Aleksandra 
to żona Krystyna, która pracuje w przet-
wórni ryb w Gniewinie, 21-letnia córka 
Ewelina, która niedawno ukończyła staż 
absolwencki w Gminnym Zespole Oświaty 
w Choczewie, 26-letnia córka Anna, która 
pracuje jako intendentka w wejherowskim 
przedszkolu i wnuk - 5-letni Adaś. Pan 
Iwaszko pracuje w Gminnym Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Choczewie ja-
ko monter oczyszczalni ścieków. Czas 
wolny przeznacza na wędkowanie, a jako 
grzybiarz może pochwalić się wspaniałymi 
zbiorami.

Tradycyjnie zadaliśmy Panu Sołtysowi 
kilka pytań:

Wieści – Czy satysfakcjonuje Pana pra-
ca społeczna, funkcja sołtysa?

Aleksander Iwaszko – Funkcję sołtysa 
pełnię od 5 lat, co oznacza, że mieszkańcy 
sołectwa już dwukrotnie obdarzyli zau-
faniem moją osobę. Satysfakcję sprawia 
fakt, że mogę rozwiązywać ich problemy, 
aczkolwiek nie da się zrealizować wszyst-
kich oczekiwań. 

W. – Jakie Pan widzi główne problemy 
wsi, czego oczekują mieszkańcy, a o czym 
marzy Pan Sołtys?

A.I. – Jest wiele problemów i wiele 
potrzeb. Wśród najważniejszych wymienić 
należy dzikie wysypiska śmieci powstające 
w bezpośrednim sąsiedztwie wsi, potrzebę 
wyrównania drogi do Gardkowic, montaż 
lamp wokół bloków i budowa placu zabaw 

dokończenie na następnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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W  związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Sołtysa Sołectwa 
 Jackowo, zwołane zostało zebranie w celu wyłonienia nowego szefa Rady 
 Sołeckiej tego Sołectwa. W dniu 26 marca 2008r. odbyło się zebranie wiejskie, 

w którym udział wzięło 39 osób na 185 uprawnionych do głosowania. Spotkanie odbyło się 
w I terminie, zgłoszone zostały 2 kandydatury: pani Marzeny Drewy i pana Marka Muellera. W wy-
niku przeprowadzonego głosowania tajnego kandydaci uzyskali:

- pani Marzena Drewa – 14 głosów,
- pan Marek Mueller – 25 głosów.
Nowym Sołtysem Sołectwa Jackowo został pan Marek Mueller.
W celu przybliżenia Państwu sylwetki pana Marka uzyskaliśmy od niego kilka informacji:
Pan Marek Mueller ma 47 lat, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie monter konstrukcji 

stalowych, mieszkańcem Jackowa jest od 20 lat. Najbliższa rodzina to żona – Lidia oraz 24-letnia 
córka Kasia, która pracuje zawodowo, 21-letni Przemek, który pracuje wraz z panem Markiem 
oraz 14-letni Patryk, który uczy się w gimnazjum w Choczewie.

w Łętowie, zakończenie prac rekulty-
wacyjnych na boisku sportowym oraz 
remont świetlicy wiejskiej: wymianę okien, 
i instalacji elektrycznej, poprawę elewacji. 
Osobiście marzę, by te wszystkie sprawy 
zostały zrealizowane w jak najkrótszym 
czasie.

W. – Jak układa się współpraca z mie-
szkańcami?

A.I. – Współpraca z mieszkańcami 
układa się dobrze. Oferują swoją pomoc 
przy wszelkich pracach na rzecz sołectwa. 
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie 
podziękować Radzie Sołeckiej, która two-
rzą: pani Sabina Lange, pan Jerzy Krzyża-
nowski oraz radna pani Barbara Cholka, 
jak również innym mieszkańcom sołectwa, 
w tym pani Danucie Mitkowskiej.

W. – Jak układa się współpraca z wła-
dzami gminy – Radą Gminy, Wójtem 
Gminy?

A.I. – Dotychczasowa współpraca z wła-
dzami gminy układała się pomyślnie. 

Chciałbym podziękować panu Wójtowi 
za rozwiązanie problemu dostawy wody 
dla mieszkańców Sołectwa Łętowo oraz 
Dyrekcji Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Choczewie  za  okazaną 
w tej kwestii pomoc.

W. – Jakie sprawy w sołectwie są 
najpilniejsze do rozwiązania – w ciągu 
najbliższych dni, miesięcy, w obecnej 
kadencji?

A.I. – Pilne do zrealizowania są wszyst-
kie wspomniane wcześniej problemy, ale 
najważniejsze jest zlikwidowanie dzikich 
wysypisk śmieci. Jest szansa, że jeszcze 
w tym roku zakończone zostaną prace 
modernizacyjne na boisku sportowym 
/zakupiona jest już część materiałów/. 
Może w najbliższej perspektywie uda się 
również dokończyć budowę chodnika 
w Łętowie. 

W. – Dziękujemy Panu za udzielenie 
wywiadu i życzymy sukcesów w realizacji 
zamierzeń, zarówno tych związanych 
z pełnieniem funkcji sołtysa, jak i w życiu 
osobistym i zawodowym. 

Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Choczewie informuje, że od 

dnia 21.04.2008r. prowadzi nieodpłatną 
zbiórkę zużytego sprzętu AGD, RTV i oś-
wietleniowego (lampy rtęciowe i jarzenio-
we). Zbiórka prowadzona jest w dni robo-
cze od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.00 do 15.00 w Oczyszczalni Ścieków 
w Choczewie, przy ulicy Pierwszych Osad-
ników 77.

Sprzęt AGD i RTV powinien być kompletny.
Dziękujemy za współpracę. 

dokończenie z poprzedniej strony
POZNAJEMY NASZYCH SO£TYSÓW

związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychc
Jackowo, zwołane zostało zebranie w celu wyło
Sołeckiej tego Sołectwa. W dniu 26 marca 2008r. o

któ d i ł i ł 39 ób 185 i h d ł

Nowy Sołtys w Sołectwie Jackowo

minny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Choczewie informuje, że od

a 21.04.2008r. prowadzi nieodpłatną

Informacja dla mieszkańców Gminy Choczewo
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Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U.          
z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Choczewo ogłasza co następuje:                                                         

I. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choczewo przeznaczone zostały do sprzedaży niżej opisane lokale 
mieszkalne: 

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisa-
nej ustawy, w terminie do dnia 28 maja 2008 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

III. Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 16 kwietnia 2008 roku do 6 maja 2008 roku. (21 dni).

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ni

Ogłoszenia Wójta Gminy Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo 
 z dnia 16 kwietnia 2008 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 16 kwietnia 2008 roku 
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

    Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2004 
nr 261, poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje:
I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisa-
nej ustawy, w terminie do dnia 28 maja 2008 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

III. Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 16 kwietnia 2008 roku do 6 maja 2008 roku. (21 dni).
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Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 17 kwietnia 2008 roku 
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisa-
nej ustawy, w terminie do dnia 29 maja 2008 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

III.  Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 17 kwietnia 2008 roku do 7 maja 2008 roku. (21 dni).

WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 4 lipca 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo 
odbędzie się drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej 

nieruchomości:

    

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto  Urzędu Gminy  Choczewo Nr KBS Wejherowo O/Cho-
czewo 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2008 
roku. 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu nota-
rialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 0-58 
572-39-40, wew. 209.

Sołectwo Kopalino-LubiatowoSołectwo Kopalino-Lubiatowo

Wieści z Sołectw

ZABAWA WIEJSKA

Dnia 12 kwietnia br. dzięki gościnności 
pana Adama Machalskiego, który udostęp-
nił nam sale w ośrodku wypoczynkowym 
WIKTORIA, odbyła się zabawa wiejska dla 

mieszkańców naszego sołectwa, a także 
chętnych spoza sołectwa. Zabawa roz-
poczęła się o godzinie 19.00, do zabawy 
zachęcał i grał sprawdzony zespół LIMITH 
z Helu. Zabawa trwała do godziny 4.00, 
czyli prawie do białego rana. Myślimy, że 
uczestnicy zabawy byli zadowoleni tym 
bardziej, że około godziny 24.00 zostało 
odśpiewane STO LAT dla całej Rady Sołec-
kiej za zorganizowanie imprezy. Szkoda 
tylko, że nie przybyli zaproszeni goście, 
czyli Wójt i Zastępca Wójta, ale jesteśmy 

dobrej myśli, że nie odmówią nam następ-
nego zaproszenia. A niebawem będzie 
okazja, ponieważ planujemy zorganizo-
wać festyn wiejski, dlatego już dzisiaj pa-
nowie wójtowie mogą czuć się zaproszeni 
tym bardziej, że będzie to 5 z kolei festyn. 
Nie było także naszego radnego, który na-
prawdę nie mógł być, ponieważ za dużo 
imprez złożyło się w jednym czasie. Ale 
dziękujemy za wsparcie finansowe. Czło-
nek Rady też nie zaszczycił nas swoją 

dokończenie na następnej stronie
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LAUREACI GMINNEGO KONKURSU 
WIELKANOCNEGO NA NAJŁADNIEJ-

SZĄ PALMĘ, STROIK, PISANKĘ 
I KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

 

21.03.2008r. Komisja konkur-
sowa w składzie: Barbara 
Cholka, Beata Madej, Beata 

Stodolna i Beata Żuk wyłoniła laureatów  
konkursu. W czytelni Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Choczewie zgromadzono 
ponad 120 prac młodych artystów, gdzie 
każda praca zachwycała kolorystyką, sta-
rannym wykonaniem i ciekawym pomy-
słem. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wrę-
czenie nagród nastąpiło w dniu 2 kwiet-
nia 2008r.  w siedzibie biblioteki. Nagrody 
wręczali: Wójt Gminy pan Jacek Michałow-
ski i Kierownik GBP pani Beata Żuk. Uro-
czystość uświetnił występ opowiadający 

obecnością, ponieważ obchodził 25-lecie 
pożycia małżeńskiego, składamy gratulacje 
i życzymy kolejnych szczęśliwych 25-ciu 
i więcej lat. Zabawa przebiegała w miłej 
atmosferze, co pokazuje, że potrafimy się 
bawić. Na imprezie znalazł się jeden męż-
czyzna tańczący taniec współczesnej mło-
dzieży – breag dance, ale po kilku głęb-
szych zaniemógł i nie zobaczyliśmy pięk-
nych układów tanecznych. Na zabawie 
mieliśmy gości z Gdyni, Warszawy, mieli 
być także z Niemiec, ale w ostatniej chwili 
zrezygnowali. Rada Sołecka dziękuje wszy-
stkim, którzy uczestniczyli w zabawie. 
Dziękujemy również za pomoc paniom 
z Lubiatowa, które nie były na zabawie, ale 
i tak pomogły bezinteresownie przygoto-
wać potrawy na stoły. Trzeba też podzię-
kować młodzieży, która pomagała przy-
stroić sale i podawała naszym gościom 
do stołów. Paniom, które pomagały w zor-
ganizowaniu i w sprzątaniu sali również 
składamy wielkie podziękowania. Zabawy, 
które organizujemy, to nie tylko chęć po-
tańczenia, ale to jest pewna ucieczka od 
codzienności, a także porozmawiania z są-
siadami, znajomymi i nie tylko.

Rada Sołecka jest pełna podziwu odno-
śnie zaangażowania mieszkańców w reali-
zacji pomysłów i potrzeb, za co serdecz-
nie dziękuje.

Rada Sołecka
Sołectwa Kopalino-Lubiatowo

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU
WIELKANOCNEGO NA NAJŁADNIEJ-

SZĄ PALMĘ STROIK PISANKĘ

Konkurs

historię o Mikołajku Nadmorskim, przy-
gotowany przez uczniów, z działającego 
przy SP Choczewo, kółka teatralnego, pod 
czujnym okiem pań: Anny Natoniewskiej-

Styn i Marzeny Szypulskiej-Kimilu, sceno-
grafia przygotowana została przez panią 
Beatę Stodolną.

ciąg dalszy  na następnej stronie
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Grupa wiekowa 5-6 latki
Stroik

1 miejsce – Starszaki, Niepubliczne Przedszkole 
 w Choczewie
2 miejsce – Mariusz Książek, kl.0 SP Ciekocino

 
Kartka świąteczna

1 miejsce – Maciej Fusowski, 
 Niepubliczne Przedszkole w Choczewie
2 miejsce – Wiktoria Cielecka, 
 Niepubliczne Przedszkole w Choczewie
3 miejsce – Matysia Witkowska, 
 Niepubliczne Przedszkole w Choczewie

 
Grupa wiekowa kl. 1 – 3

Pisanka
1 miejsce – Przemysław Marchlewicz, kl. III SP Choczewo
1 miejsce – Nikola Majchrzak, kl. I SP Zwartowo
2 miejsce – Bartosz Domarus, kl. II SP Zwartowo
2 miejsce – Klaudia Szczerbińska, kl. III SP Choczewo
2 miejsce – Sara Grabińska, kl. I SP Choczewo
2 miejsce – Patryk Chyrzyński, kl. I SP Choczewo
2 miejsce – Wacek Lipiec, kl. I SP Choczewo
2 miejsce – Nina Kimilu, kl. I SP Choczewo
2 miejsce – Szymon Hintzke kl. I SP Choczewo
3 miejsce – Patrycja Kowalska kl. II SP Choczewo
3 miejsce – Krzysztof Stenka, kl. II SP Choczewo

 
Stroik

1 miejsce – Łukasz Wroński, kl. II SP Choczewo
2 miejsce – Klasa II SP Ciekocino
3 miejsce – Patrycja Lorek, kl. III SP Ciekocino
3 miejsce – Robert Polesa, kl. II SP Choczewo
3 miejsce – Martyna Jakubowska, kl. II SP Choczewo

 
Palma

1 miejsce – Krzysztof Dziobak, kl. II SP Choczewo
2 miejsce – Alicja Fidurska, kl. II SP Choczewo 

 
Kartka Świąteczna

1 miejsce – Krzysztof Świątek, kl. II SP Choczewo                                                                                     
1 miejsce – Wiktoria Książek, kl. II SP Ciekocino  
2 miejsce – Mateusz Fetta, kl. II SP Choczewo
3 miejsce – Klaudia Sibiga, kl.II SP Choczewo

 
 Grupa wiekowa kl. 4 – 6

Pisanka
1 miejsce – Dominik Zacharuk, kl. IV SP Zwartowo
2 miejsce – Paweł Pietruszka, kl. VI SP Choczewo
2 miejsce – Karolina Stankowska, kl. V SP Ciekocino
2 miejsce – Jakub Malinowski, kl. V SP Ciekocino
3 miejsce – Paulina Szczygieł, kl. VI SP Choczewo
3 miejsce – Kornelia Stankowska, kl. IV SP Ciekocino

 
Stroik

1 miejsce – Monika Glapa, kl. VI SP Zwartowo
2 miejsce – Sylwia Rytlewska, kl. SP VI Zwartowo  
3 miejsce – Katarzyna Praszczak, kl.V Zwartowo
3 miejsce – Piotr Karcz i Łukasz Dunst, kl. VI SP Zwartowo
3 miejsce – Alicja Kaleta, kl. IV SP Ciekocino
3 miejsce – Emilia Bieszk i Weronika Blok, 
 kl. V SP Choczewo
3 miejsce – Karolina Krzemińska, kl. IV SP Ciekocino
3 miejsce – Asia Żuk, kl. V SP Choczewo
3 miejsce – Malwina Sarzyńska kl. IV SP Choczewo
3 miejsce – Paulina Żardecka i Oksana Rakuś, 
 kl. VI Zwartowo

dokończenie na następnej stronie
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Palma

1 miejsce – Angelika Komajda, Piotr Karcz, 
 Sylwia Rytlewska, Monika Glapa,  kl.VI SP Zwartowo   
2 miejsce – Maja Labuda i Magdalena Soboń, 
 kl. V SP Choczewo
3 miejsce – Arleta Skrzypkowska, kl. IV SP Choczewo   

 
Kartka Świąteczna

1 miejsce – Julia Blok, kl. IV SP Choczewo
2 miejsce – Monika Grabowska, kl. V SP Choczewo
3 miejsce – Kornelia Wiśniewska, kl. VI SP Choczewo

 
Grupa wiekowa – Gimnazjum

Pisanka 
1 miejsce – Anna Blok kl. III
2 miejsce – Michał Karcz kl. III   

 
Kartka Świąteczna

1 miejsce – Anna Wątroba kl. I
2 miejsce – Adrianna Madej kl. I 
1 miejsce za stroik dla dzieci ze świetlicy w Łętowie 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie 
dziękujemy za udział, a laureatom składamy gratulacje.

Wieści Przedszkolaków
„Ciągle na ulicę leci

   wielki deszcz przeróżnych śmieci.
   Papierzyska  i papierki

   z miasta zrobią śmietnik wielki.
   Chcesz ulicę czysta mieć?

   Wrzuć do kosza każdy śmieć.”
M. Przewoźniak

Już po raz kolejny nasze przed-
szkole wzięło udział w obcho-
dach Dnia Ziemi. W ramach ob-

chodów tej wiosennej imprezy zorgani-
zowaliśmy cykl spotkań: „Turniej Wiedzy 
Ekologicznej” w grupie starszaków, Dzień 
Zielonych oraz konkurs pt. Ekoludek 
z tworzyw sztucznych i odpadów: butelek 
po napojach, reklamówek, kapsli, sznur-
ków, itp. Na zakończenie akcji posadzili-
śmy wiosenne kwiatki na przedszkolnym 
podwórku.

Przedszkolaki wybrały się do Teatru 
Lalki „ Tęcza” w Słupsku na sztukę wyko-

rzystującą klasyczne wątki baśniowe pt. 
„Tomcio Paluch” J. Zaborowskiego. Do-
datkową atrakcją był udział dzieci w lekcji 
teatralnej - spotkanie z aktorem na temat 
powstawania widowiska teatralnego oraz 
różnych rodzajów lalek teatralnych.

Miłą niespodzianką dla przedszkola-
ków było przedstawienie pt. „Mikołajek 
nadmorski” w wykonaniu uczniów Szko-
ły Podstawowej - z kółka teatralnego. 
Dziękujemy aktorom oraz pani Marzenie  
Szypulskiej-Kimilu i pani Annie Natoniew-
skiej-Styn.

Zespół Szkół w ChoczewieZespół Szkół w Choczewie

Z    życia szkoły

WYCIECZKA  AUTOKAROWA 
DO AQUA PARKU  W SOPOCIE

Dnia 27 marca 2008r 35-oso-
bowa grupa uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w  Cho-

czewie udała się na wycieczkę szkolną, 
promującą zdrowie, do Aqua Parku w So-
pocie. Tym razem z atrakcji na basenie 
skorzystały klasy I-IV oraz wybrańcy z  gim-
nazjum. O 8.00 wyjechaliśmy do Sopotu 
z parkingu przy szkole. Podróż minęła 
szybko. O godz. 9.30 byliśmy na miejscu. 
Po przebraniu się w stroje kąpielowe wy-

dokończenie na następnej stronie

dokończenie z poprzedniej strony
KONKURS
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ruszyliśmy na podbój basenu. Było tam 
dużo fajnych zjeżdżalni i innych atrakcji 
z których korzystaliśmy przez 3 godziny. 
Zabawa była znakomita, dlatego wszyscy 
się zasmuciliśmy, kiedy nadszedł koniec. 
Większość z nas cały dzień chciałaby 
spędzać tylko na basenie, bo wszyscy ko-
chamy wodę - może z małymi wyjątkami. 
Następnie pojechaliśmy do McDonal's, 
gdzie wszyscy najedli się do syta, chociaż 
wiemy, że to nie jest zdrowe jedzenie, ale 
w końcu nie jadamy tego codziennie. 
Z pełnymi brzuszkami, o godz.14.00 po-
jechaliśmy do Pomorskiego Parku Techno-
logicznego. Tam spędziliśmy ok. 2 godzin 
- było  świetnie!!!

Wycieczka wszystkim się bardzo po-
dobała (tylko dwie osoby były niezado-
wolone, ponieważ  zostawiły  ręczniki na  
basenie) i możemy śmiało powiedzieć, że 
było bardzo fajnie.  Podróż minęła pomyśl-

SPOTKANIE Z CZŁONKAMI 
BRACTWA RYCERSKIEGO

W  dniu 27 marca 2008r. odbyło się 
 w naszej szkole spotkanie z człon-
 kami Bractwa Rycerskiego „KERIN” 

z Gniewu. Rycerze profesjonalnie wprowadzili nas 
w klimat średniowiecza. Zapoznaliśmy się z oby-
czajami paziów, giermków i rycerzy. Poznaliśmy 
też Kodeks Rycerski. Nasi koledzy mieli możliwość 
przekonania się na własnej skórze, ile siły wymaga-
ło utrzymanie ciężaru zbroi i miecza. Jeden z gim-
nazjalistów został pasowany na rycerza, a ten naj-
bardziej niegrzeczny „zakuty” w dyby. Obejrzeli-
śmy też pojedynek w zbrojach płytowych. Młodzież 
miała niepowtarzalną okazję obejrzenia broni 
i strojów z czasów średniowiecza. Pokaz był dla 
nas żywą lekcją historii.

Uczennice Kl. IIIa Gimnazjum 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY 
POŻARNICZEJ - CHOCZEWO2008

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

14 marca br. w budynku Ze-
społu  Szkół w  Choczewie  
odbyły się eliminacje  mię-

dzyszkolne Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Konkurs odbywał się w dwóch grupach: 
starszej i młodszej. W grupie młodszej 
/Szkoły Podstawowe/ udział wzięły repre-
zentacje:  SP CIEKOCINO, SP ZWARTOWO, 
SP CHOCZEWO. W  grupie  starszej: Gim-
nazjum  Choczewo.

Konkurs składał się z części pisemnej 
- testu obejmującego 36 pytań. Trwała za-
cięta walka o pierwsze miejsce, zarówno 
w starszej grupie, jak i w młodszej. Dla 

wszystkich uczestników przewidziane były 
nagrody w postaci sprzętu sportowego, 
plecaków, książek oraz latarek i dyplo-
mów. Organizatorzy nie zapomnieli rów-

nie i bezpiecznie. O godz. 17.00 byliśmy 
w Choczewie, gdzie czekali na nas nasi ro-
dzice. Po naszych minach już wiedzieli, że 
musiało być świetnie. Na takie wycieczki 
warto jechać. Wycieczkę zorganizowała 

nam pani dyrektor Elżbieta  Wydra, a opie-
kę nad nami sprawowali: pan Wojciech 
Paździo i pani Iwona Ratajczak. 

Za te atrakcje dziękujemy.
 Zespół Szkół w Choczewie

nież o opiekunach grup. Oni także mieli 
nie lada zadanie, a mianowicie musieli roz-
wiązać taki sam test.

dokończenie na następnej stronie

dokończenie z poprzedniej strony
WYCIECZKA AUTOKAROWA.....
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Eliminacje międzyszkolne wygrał ZES-
PÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE. Opiekunem 
drużyny zwycięskiej był pan Wojciech 

Paździo. A oto czterech finalistów, którzy  
będą reprezentowali Gminę Choczewo 
w eliminacjach powiatowych, 4 kwietnia 
2008r. w  Starostwie  Powiatowym w  Wej-
herowie: z grupy młodszej – Marcin Dzię-

gielewski /SP Choczewo/, Tomasz  Figuła 
/SP Choczewo/, z grupy starszej: Paulina 
Pop /Gimnazjum Choczewo/ i Natalia Ma-
zur / Gimnazjum Choczewo/.

 Zespół Szkół w Choczewie

I TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W CHOCZEWIE

10 kwietnia 2008r. w Szkole 
Podstawowej w Choczewie 
odbył się finał Szkolnego 

Turnieju Wiedzy Ekonomicznej, zorgani-
zowany przez Szkolną Kasę Oszczędno-
ści.

Uczniowie klas IV – VI przygotowując 
się do niego, przez cztery tygodnie po-
znawali zagadnienia z zakresu ekonomii 
i bankowości. Wśród poznanych pojęć zna-
lazły się między innymi: kredyt, oprocen-
towanie, lokata, bankomat, bessa, hossa 
i konto indywidualne. Rozwiązywali rów-
nież zadania matematyczne dotyczące 
oprocentowania i naliczania odsetek na 
lokatach terminowych. 

Po sprawdzeniu prac i przeliczeniu 
punktów komisja wyłoniła zwycięzców:
I miejsce – Agata Bianga kl. VI a 
 i Marcin Dzięgielewski z kl. V b
II miejsce – Angelika Tomaszewska kl. V a
III miejsce – Artur Grabiński  kl. IV b
IV miejsce – Agnieszka Kowalik kl. IV a

Turniej uświetnił montaż słowny, przy-
gotowany przez uczniów z klasy IV b pt. 
„Grosz do grosza, czyli uczymy się oszczę-

dzać”. Imprezie towarzyszyła miła i sympa-
tyczna atmosfera. Mamy nadzieję, że wiedza 
zdobyta w konkursie przyda się uczniom 
w życiu codziennym, a tym, którzy chcieliby 
spróbować swych sił zachęcamy do udziału 

w turnieju w przy-
szłym roku.

Opiekunowie SKO
A. Natoniewska – Styn

B. Paździo

dokończenie z poprzedniej strony
TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ
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PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU
WIEDZY O SAMORZĄDZIE 

TERYTORIALNYM

Uczniowie gimnazjum od trzech lat biorą 
udział w szkolnym konkursie wiedzy o sa- 
morządzie terytorialnym. Podstawowe wia-

domości na temat samorządu gimnazjaliści opanowali 
na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Wybrane, w wyni-
ku wcześniej przeprowadzonych eliminacji, „trójki” kla-
sowe obserwowały przebieg sesji absolutoryjnej Rady 
Gminy oraz uczestniczyły w wycieczce do Urzędu Gminy 
w Choczewie. Cennych informacji na temat pracy urzędu 
udzielił naszym uczniom Wójt Gminy pan Jacek Micha-
łowski oraz Przewodniczący Rady Gminy pan  Henryk 
Domaros, za co serdecznie dziękujemy.

Gimnazjum w Choczewie

„MISTRZ ORTOGRAFII”

1 kwietnia 2008r. w Szkole Pod-
stawowej w Choczewie odbył 
się konkurs ortograficzny dla 

uczniów klas 4-6 pt.: „Mistrz ortografii”. 
Eliminacje zostały przeprowadzone we 
wszystkich klasach, zaś w finale wzięło 
udział 14 najlepszych osób. Mistrzem zo-
stał Marcin Dzięgielewski z klasy VB, zaraz 
za nim uplasowała się Joanna Żuk także 
z klasy VB, trzecie miejsce zajęła Karolina 
Chyrzyńska z kl. VI B, wyróżnienie otrzyma-
ła Magdalena Kołodzik z kl. VI B. Konkurs 
zorganizowały nauczycielki języka pol-
skiego pani Anna Natoniewska-Styn i pani 
Marzena Szypulska-Kimilu. Nagrody ufun-
dował Wójt Gminy Choczewo pan Jacek 
Michałowski. W czasach kiedy młodzież 
czyta coraz mniej i pisze coraz słabiej, takie 
konkursy są dobrym ćwiczeniem, a nagro-
dy mobilizacją do dalszej pracy.

Organizatorki

KONKURS PLASTYCZNY 
„MOJA SKARBONKA”

Dnia 26.03.2008r. odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród 
za udział w konkursie pla-

stycznym pt. „Moja skarbonka” zorgani-
zowanym przez Szkolną Kasę Oszczęd-
ności dla uczniów klas I – III Szkoły Pod-
stawowej w Choczewie. W konkursie 
wzięło udział 71 uczniów, spośród któ-
rych komisja wyłoniła 3 nagrody główne 
i przyznała  14 wyróżnień.

Nagrodę główną otrzymali:
Marta Osak – kl. IIb
Julia Konopka – kl. Ia
Bartosz Paździo – kl. Ia 
Wszystkie wyróżnione prace mogliś-

my oglądać na wystawie w budynku małej 
szkoły.  Gratulujemy!

Opiekunowie SKO
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„ JESTEM I DZIAŁAM”

10 kwietnia 2008 roku odbył 
się w Gimnazjum w Cho-
czewie trzeci już konkurs 

wiedzy o samorządzie terytorialnym, któ-
rego celem jest rozwijanie i pogłębianie 
zainteresowań ideą samorządności oraz 
przygotowanie młodych ludzi do aktyw-
nego uczestnictwa w życiu publicznym. 
Konkurs odbył się pod patronatem Prze-
wodniczącego Rady Gminy pana Henryka 
Domarosa. 

W części pierwszej uczestnikom kon-
kursu przedstawiono komisję konkursową 
w składzie: Wójt Gminy Choczewo, pan 
Jacek Michałowski, Przewodniczący Rady 
Gminy, pan Henryk Domaros, Z-ca Wójta, 
pan Kazimierz Kowalewski, Referent do 
spraw obsługi Rady Gminy, pani Halina 
Syrewicz, Kierownik Gminnego Zespołu 
Oświaty, pani Eugenia Grudzińska. Po za-
poznaniu uczniów z regulaminem, sołty-
si - przedstawiciele zespołów wylosowali 
zestawy pytań za 1, 2, 5 punktów. 

Na wylosowane pytania gimnazjaliści 
starali się udzielić wyczerpujących od-
powiedzi. Rywalizacja okazała się dość 
wyrównana, w związku z czym koniecz-
na była dogrywka. W przerwie konkursu 
odbyła się część artystyczna przygoto-
wana przez uczniów klasy Ia, b i c. W za-
bawny sposób zaśpiewano  o atrakcjach 
i przedsięwzięciach poczynionych w na-
szej gminie. Inspiracją była znana piosen-
ka pt. Jozin z Bazin. Przez cały czas trwa-
nia konkursu wybrani z każdej klasy pla-
stycy malowali w formie plakatu „Gminę 
Choczewo za dwadzieścia lat”. 

Po przerwie odbyła się prezentacja 
multimedialna „Poradnika petenta po 
Urzędzie Gminy w Choczewie”. Na za-
kończenie przedstawiciele Komisji pod-
sumowali część plastyczną i teoretyczną 
konkursu oraz wręczyli dyplomy i nag-
rody rzeczowe zwycięzcom. Pozostali 
uczestnicy otrzymali  małe nagrody pocie-
szenia.

W części teoretycznej I miejsce zdo-
byli przedstawiciele klasy IIIa, II miejsce 
- kl. Ib, III miejsce - kl. IIIb, IV miejsce- 
kl. Ia. Natomiast w części plastycznej 
I miejsce przyznano klasie Ic, II miejsce 
- kl. IIa, III miejsce - kl. Ia i IV miejsce 
kl. IIIa.  Gratulujemy!

Szczególne podziękowania za zorga-
nizowanie konkursu oraz pomoc finanso-
wą składamy panu Wójtowi, panu Prze-
wodniczącemu Rady Gminy i pani Halinie 
Syrewicz.

Henryka Soboń i Alina Rynko
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SPRAWDZIAN  W SZKOLE PODSTA-
WOWEJ W CHOCZEWIE

8 kwietnia b.r. odbyło się bada-
nie kompetencji uczniów klas 
szóstych szkoły podstawowej. 

Sprawdzian dla szóstoklasistów był orga-
nizowany przez Okręgową Komisję Egza-
minacyjną w Gdańsku, ale miał miejsce 
w szkole w Choczewie.

Nadrzędnym celem badania kom-
petencji jest sprawdzenie opanowania 
przez uczniów umiejętności czytania ze 
zrozumieniem, tworzenia własnych tek-
stów oraz stosowania terminów i pojęć 
z przedmiotów matematyczno – przyrod-
niczych, stosowania zintegrowanej wie-
dzy w rozwiązywaniu problemów. Udział 
uczniów w Sprawdzianie był obowiązko-
wy. Do Sprawdzianu przystąpiło w tym 
roku 64 uczniów. Dla 8 z nich dostosowa-
no warunki pisania zgodnie z wymagania-
mi. Nadzór nad uczniami, którzy  pisali 
Sprawdzian sprawowały trzy komisje nad-
zorujące – czyli nauczyciele. Uczniowie 
przybyli punktualnie i odświętnie ubrani. 
Rozwiązując trudne zadania i wykonując 
kolejne polecenia byli niezwykle skoncen-

„CHOCZEWSKIE  ZŁOTKA”

27  marca 2008r. zespół dzie-  
  wcząt z Gimnazjum w Cho-
 czewie udał się na Mist-

rzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej w Wejhe-
rowie. W mistrzostwach tych wzięło udział 
aż 9 drużyn z powiatu wejherowskiego: 
drużyna z Wejherowa, Bolszewa, Rumi, Bo-
żegopola, Strzepcza, Bojana, Kostkowa 
oraz Choczewa. 

 Złoto w tym roku wywalczyły repre-
zentantki z Bolszewa, a Nasza drużyna 

trowani i skupieni. Jak opanowali sztukę czytania, pisania, rozumowania, korzystania 
z informacji i zdobytej wiedzy? O tym przekonamy się niebawem. Za organizację 
i prawidłowy przebieg Sprawdzianu w szkole w Choczewie odpowiedzialna była pani 
Elżbieta Wydra – dyrektor szkoły podstawowej. W maju uczniowie otrzymają zaświad-
czenia z uzyskanymi wynikami Sprawdzianu.

Szkoła Podstawowa w Choczewie

zajęła III miejsce. Każda zawodnicz-
ka otrzymała pamiątkowy brązowy 
medal. Drużynę do końca wspierali 
pani Natalia Kowalewska – Jażdżew-
ska i pan Marek Świątek. Po raz ko-
lejny serdeczne podziękowania dla 
pana Zbigniewa Kowzan z darmowy 
transport oraz za gorący poczęstu-
nek po zawodach. Zespół Szkół w Choczewie
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POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

CHOCZEWO  15-16.04.2008R.

P   owiatowy Turniej Piłki Ręcz-
 nej Dziewcząt i Chłopców  
 Szkół Podstawowych odbył 

się w dniach 15.04.08-16.04.08r. Organi-
zatorem zawodów była Szkoła Podstawo-
wa w Choczewie. Uroczystego otwarcia  
zawodów w grupie dziewcząt dokonał 
Dyrektor Zespołu  Szkół w Choczewie pan 
Wacław Seweryn, natomiast chłopców Dy-
rektor SP w Choczewie pani Elżbieta Wy-
dra. Stronę organizacyjną zawodów przed-
stawił pan Wojciech Paździo oraz pan 
Henryk Rynko. W zawodach uczestniczyło 
/15.04.2008/ w grupie dziewcząt 8 drużyn, 
tj: SP Szemud,  SP Choczewo, SP Linia, SP 
Bożepole, SP  Rumia, SP Reda, SP Gości-
cino, SP Wejherowo, w grupie chłopców 
/16.04.2008/ 9 drużyn, tj:  SP Choczewo, 
SP Gościcino, SP Bojano, SP Reda, SP  Ru-
mia, SP  Linia, SP  Gniewino, SP Luzino, 
SP Wejherowo. Rozgrywki odbyły się za-
równo w grupie dziewcząt, jak i chłopców 
w systemie „każdy z  każdym”.

Nad prawidłowym przebiegiem za-
wodów czuwali nauczyciele  WF – pani  
Natalia Kowalewska-Jażdżewska, pani  Te-
resa Waloch natomiast pan Wojciech. Paź-
dzio i pan Henryk Rynko sędziowali me-
cze.

W półfinałach wojewódzkich wezmą  
udział dwie drużyny,  tj: dziewczęta - SP  
Gościcino, chłopcy -  SP  Luzino.

Drużyny  zwycięskie otrzymały  pucha-
ry,  medale  i dyplomy, pozostałe dyplomy, 
które  wręczył Dyrektor Gimnazjum pan An-
drzej Soboń oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
w Choczewie pan Wacław  Seweryn.

Turniej dziewcząt 
Lista uczestników: 
1. Szkoła Podstawowa w Bożympolu
2. Szkoła Podstawowa w Luzinie
3. Szkoła Podstawowa w Wejherowie
4. Szkoła Podstawowa w Rumi
5. Szkoła Podstawowa w Gościcinie
6. Szkoła Podstawowa w Szemudzie
7. Szkoła Podstawowa w Choczewie
8. Szkoła Podstawowa w Redzie 

Wyniki meczów grupy A: 
Luzino – Rumia    1:4
Gościcino –  Reda 8:2 
Luzino – Gościcino  0:8  
Rumia –  Reda   4:1
Luzino– Reda    2:4 
Rumia – Gościcino  0:8  

Wyniki meczów grupy B: 
Szemud –  Wejherowo 4:10
Bożepole – Choczewo 1:6 
Szemud – Bożepole 6:7  

Wejherowo – Choczewo 2:8
Szemud – Choczewo 2:5 
Wejherowo – Bożepole 4:2  

Wyniki meczów finałowych 
o III-IV miejsce: 

Wejherowo – Rumia  6:3

Wyniki meczów finałowych 
o I-II miejsce: 

Choczewo – Gościcino 4:6 

Kolejność miejsc:
1. Szkoła Podstawowa w Gościcinie 
2. Szkoła Podstawowa w Choczewie
3. Szkoła Podstawowa w Wejherowie
4. Szkoła Podstawowa w Rumi
5. Szkoła Podstawowa w Redzie 
6. Szkoła Podstawowa w Bożympolu
7. Szkoła Podstawowa w Luzinie
8. Szkoła Podstawowa w Szemudzie 

Turniej chłopców
Lista uczestników: 

1. Szkoła Podstawowa w Łęczycach
2. Szkoła Podstawowa w Luzinie
3. Szkoła Podstawowa w Wejherowie
4. Szkoła Podstawowa w Gniewinie
5. Szkoła Podstawowa w Gościcinie
6. Szkoła Podstawowa w Lini
7. Szkoła Podstawowa w Bojanie

8. Szkoła Podstawowa w Redzie 
9. Szkoła Podstawowa w Choczewie

Wyniki meczów grupy A: 
Bojano – Gościcino    3:9
Gościcino – Łęczyce 11:5 
Bojano – Łęczyce    4:4  

Wyniki meczów grupy B: 
Choczewo –  Linia 15:0
Linia – Reda     1:5 
Choczewo – Reda 12:2  

Wyniki meczów grupy C: 
Wejherowo – Luzino   3:4
Luzino – Gniewino   7:4 
Wejherowo – Gniewino   2:8 

dokończenie na następnej stronie
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POWIATOWE MISTRZOSTWA W PIŁ-
CE SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW SA-

MORZĄDOWYCH

Już po raz kolejny w Choczewie od-
były się Powiatowe Mistrzostwa w Piłce 
Siatkowej Pracowników Samorządowych, 
które miały miejsce w sobotę - 29 marca 
2008r. Rozgrywki odbyły się w hali spor-
towej Zespołu Szkół w Choczewie oraz 
hali Stowarzyszenia LKS „Orzeł” Cho-
czewo. Udział wzięły drużyny, reprezen-

tujące: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, miasta: Redę 
i Rumię oraz gminy: Luzino, Choczewo, Gniewino /po dłuż-
szej nieobecności/ i po raz pierwszy Linię. W wyniku przepro-
wadzonego losowania, drużyny podzielone zostały na 2 gru-
py. W grupie A znalazły się: Rumia, Choczewo, Linia i Reda, 
a w grupie B: Luzino, Gniewino oraz Starostwo Powiatowe.

Po emocjonujących rozgrywkach w grupach, do finału 
zakwalifikowały się drużyny z Rumi, Choczewa, Luzina i Sta-
rostwa. W rywalizacji o I miejsce spotkało się Luzino z Rumią 
(2:0), a o III miejsce – Starostwo z Choczewem (2:0).

Mecze sędziowali: pan Taras Strzelecki, będący jednocze-
śnie sędzią głównym zawodów oraz pan Zygmunt Bębenek, 
wspomagani przez: panią Halinę Feszak, panią Teresę Waloch 
i pana Henryka Rynko.  

Podsumowania tegorocznych mistrzostw w piłce siat-
kowej dokonali: Sekretarz Powiatu pan Marek Panek, Wójt 
Gminy Choczewo pan Jacek Michałowski, Zastępca Wój-
ta Gminy pan Kazimierz Kowalewski oraz Prezes Klubu 

Wyniki meczów finałowych: 
Gościcino – Choczewo 6:3
Choczewo – Luzino 5:11 
Gościcino– Luzino 6:7 

Kolejność miejsc:
1. Szkoła Podstawowa w Luzinie
2. Szkoła Podstawowa w Gościcinie
3. Szkoła Podstawowa w Choczewie 
4. Szkoła Podstawowa w Gniewinie
5. Szkoła Podstawowa w Łęczycach
6. Szkoła Podstawowa w Redzie
7. Szkoła Podstawowa w Wejherowie
8. Szkoła Podstawowa w  Bojanie 
9. Szkoła Podstawowa w Lini

Wojciech Paździo i Henryk Rynko

POWIATOWE MISTRZOSTWA W PIŁ-
CE SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW SA-

MORZĄDOWYCH

Sport, sport

ciąg dalszy na następnej stronie

dokończenie z poprzedniej strony
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„Orzeł” pan Zbigniew Kołodziejski, któ-
rzy podziękowali zawodnikom za grę, 
a następnie gratulując poszczególnym 
drużynom zajętych miejsc, wręczyli pu-
chary, medale i dyplomy. Kapitanowie dru-
żyn i sędziowie otrzymali również pamiąt-
kowe koszulki z logo Gminy Choczewo. 
Mistrzostwa zaszczycili swoją obecnością 
m.in. Zastępca Wójta Gminy Linia pani 
Bogusława Engelbrecht i Wiceburmistrz 
Rumi pan Ryszard Grychto, którzy także 
otrzymali pamiątkowe koszulki.

Podobnie, jak w roku 2006 i 2007 
miejsce I wywalczyli siatkarze z Gminy 
Luzino,

II miejsce – siatkarze Miasta Rumi, III 
miejsce – siatkarze reprezentujący Staro-
stwo Powiatowe. Kolejne miejsca zajęły: 
IV – Choczewo,  V miejsce – Reda, VI miej-
sce – Linia, VII miejsce – Gniewino.

Głosowanie przeprowadzone wśród 
drużyn wyłoniło ponadto zdobywców ty-
tułów:

- najsympatyczniejszy zespół – puchar 
zdobyła drużyna z Gniewina,

- najlepsza siatkarka – puchar otrzy-
mała pani Izabela Grzymkowska z Redy,

- najlepszy siatkarz – puchar otrzymał 
pan Marek Świątek z drużyny Choczewa. 
Pamiątkowe statuetki, ze słowami podzię-
kowań za pomoc w organizacji rozgrywek, 
otrzymali również sędziowie: pan Taras 
Strzelecki i pan Zygmunt Bębenek oraz 
pan Jerzy Czerwionka, który każdorazo-
wo wspiera te zawody, zarówno organiza-
cyjnie, jak i finansowo. Pan Marek Panek, 
w imieniu Starosty Wejherowskiego, po-
dziękował Wójtom Gminy Choczewo, 
Prezesowi LKS „Orzeł” Choczewo oraz 
Dyrektorowi Zespołu Szkól w Choczewie, 
którzy po raz kolejny podjęli się organi-
zacji Powiatowych Mistrzostw w Piłce 
Siatkowej Pracowników Samorządowych. 
Korzystając z okazji pan Zbigniew Koło-
dziejski podziękował panu Jerzemu Czer-
wionce za wparcie udzielone podczas 
XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, jaki miał miejsce w dniach 12-13 
stycznia w ODK SW „Relaks” w Zwartowie 
- dzięki ludziom o dobrych sercach udało 
się w tym roku zebrać kwotę 22.002,04 
złotych.

W tegorocznych Powiatowych Mi-
strzostwach Gminę Choczewo godnie re-
prezentowała drużyna, w składzie: pan Ka-
zimierz Kowalewski /kapitan/, pani Alicja 
Jaskulska, państwo Lila i Marek Świątek, 
pan Andrzej Kościemski, pan Krzysztof Ła-
siński, pan Piotr Król, pan Maciej Michniak 

i pan Andrzej Bukowski, natomiast skład 
zwycięskiej drużyny z Gminy Luzino two-
rzyli: pani Beata Mikulska i pani Marzena 
Felahuer, pan Arkadiusz Potrykus /kapi-
tan/, pan Witold Graczyński, pan Krzysztof 
Kotłowski, pan Zbigniew Sobkiewicz, pan 
Piotr Sonnenberg, pan Dagmar Grzenko-
wicz, pan Bartłomiej Szulc i pan Dominik 
Matusewicz.

Nagrody ufundowane zostały ze środ-
ków Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, Stowarzyszenia LKS „Orzeł” Chocze-

wo oraz środków budżetowych Gminy 
Choczewo.  

Tegoroczne rozgrywki zakończone 
zostały wspólnym posiłkiem, przygoto-
wanym przez pracowników kuchni w Ze-
spole Szkół: szefa kuchni pana Krzysztofa 
Lewańczyka, wspomaganego przez panią 
Marzenę Bielecką i panią Barbarę Detlaff.

Rozgrywki były okazją do spotkania 
się sympatyków piłki siatkowej z terenu 
Powiatu Wejherowskiego, do dyskusji i wy-

dokończenie na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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VII MIĘDZYZAKŁADOWY FESTYN 
SPORTOWO-REKREACYJNY

W  dniu 12.04.2008r. na obie- 
 ktach LKS „Orzeł” Chocze-
 wo i Zespołu Szkół w Cho-

czewie odbył się VII Międzyzakładowy 
Festyn Sportowo-Rekreacyjny, w którym 
udział wzięły następujące zespoły:
1.Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego
2.Rada Gminy Choczewo
3.Urząd Gminy Choczewo
4.TARGET-TAMARK
5.MMS Gdynia
6.Fabruk Fabryka z Orła
7.Dinozaury 
8.Policja

Zawodnicy poszczególnych drużyn 
rywalizowali pomiędzy sobą w konkuren-
cji piłki nożnej, linie, kręciole i trójboju 
szefów firm. Dla zawodników poszczegól-
nych konkurencji i końcowych kwalifikacji 
ufundowane zostały puchary i nagrody.

I miejsce w kwalifikacji ogólnej i pu-
char przechodni zdobyła drużyna repre-
zentująca firmę TARGET-TAMARK, II miej-

sce zdobyła drużyna Dinozaurów pod 
egidą Sołtysa ze Słajszewa pana Andrze-
ja Łuca, III miejsce zdobyła drużyna MMS 
Gdynia.

Wszystkim zawodnikom biorącym 
udział w zawodach dziękujemy za sporto-
wą postawę, mimo nie najlepszej pogody.

Wręczenie nagród i pucharów odbyło 
się w hali sportowej LKS „Orzeł” Chocze-
wo tuż przed rozpoczęciem wspólnej za-
bawy, która trwała „do białego rana”.

Podsumowania i wręczania nagród 
i pucharów dokonał Wójt Gminy Chocze-
wo pan Jacek Michałowski i Prezes LKS 
„Orzeł” Choczewo pan Zbigniew Koło-
dziejski, przy współudziale szefów firm.

Festyn i wspólna zabawa odbyły się 
dzięki sponsorom, na których pomoc za-
wsze można liczyć.

miany poglądów, a tak-
że do oceny swoich sił 
przed zbliżających się 
Mistrzostwami Polski 
w Piłce Siatkowej Pra-
cowników Samorządo-
wych   /Reda, 17-20 kwiet-
nia 2008r./ 

Przyszłoroczne Po-
wiatowe Mistrzostwa 
w Piłce Siatkowej Pra-
cowników Samorządo-
wych z pewnością tra-
dycyjnie odbędą się na 
obiektach sportowych 
w Choczewie. 

dokończenie na następnej stronie

dokończenie z poprzedniej strony
MISTRZOSTWA POWIATU



Wieści Choczewskie Nr 4 (98)  KWIECIEŃ  2008 s. 21

Dziękujemy: pani Renacie Czerwionke-Markow-
skiej i panu Jerzemu Czerwionce, panu Leszkowi Szy-
mańskiemu, państwu  Marioli  i Waldemarowi Lange, 
panu Grzegorzowi Kozłowskiego, panu Adamowi Fu-
sowskiemu, panu Romanowi Płotce, panu Patrykowi 
Bianga, panu Wacławowi Sewerynowi, panu Stanisła-
wowi Kobieli, panu Stanisławowi Dawidowskiemu, 
panu Andrzejowi Kościemskiemu, panu Tadeuszowi 
Joachimiakowi, panu Ryszardowi Koziróg, pani Bar-
barze Malczewskiej, panu Andrzejowi Majtaczowi, 
panu Witoldowi Jankowskiemu, panu Wojciechowi 
Porębskiemu, pani Annie Wojtala, panu Andrzejowi 
Jankowskiemu, panu Karolowi Suskiemu, panu Józe-
fowi Langer, panu Andrzejowi Kruszczyńskiemu, panu 
Radosławowi Fiedorowiczowi, panu Piotrowi Miącz, 
panu Mikołajowi Podgórniak, państwu Barbarze 
i Andrzejowi Łuc, pani Halinie E. Buchacz, panu Ma-

dokończenie z poprzedniej strony
FESTYN

rianowi Niemiec, panu Krzysztofowi Woźniak, państwu 
Reginie i Henrykowi Stanickim, panu Lucjanowi Gło-
wackiemu, panu Bronisławowi Nowakowi, panom Pre-
zesom Firmy Target-Tamark, kierownictwu Ubojni Zdrzew-
no, państwu Małgorzacie i Andrzejowi Banaszkom, państwu 
Marioli i Andrzejowi Bemka, pani Sylwii Kropidłowskiej, 
panu Henrykowi Domaros, panu Henrykowi Zacharewicz 
i wszystkim innym niewymienionym, którzy również 
udzielili wsparcia finansowego lub rzeczowego.
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- ruszyła Kl. Junior C1, podajemy terminarz rozgrywek run-
dy wiosennej

STOPKA REDAKCYJNA
Siedziba redakcji:  Urz¹d Gminy,  ul. Pierwszych Osadników 17; 84-210 Choczewo,   tel. 058-572-39-40, - 13, - 07
Wydawca:  Wydawnictwo "MS" ,  tel 058-672-51-53

- ruszyła Kl. A Junior A Grupa I, podajemy terminarz rozgry-
wek rundy wiosennej

Zarząd LKS „Orzeł” Choczewo składa podziękowania Pań-
stwu Małgorzacie i Andrzejowi Banaszek z Sasina za udziele-
nie wsparcia w organizacji obozu sportowego, jaki odbył się na 
obiektach LKS w dniach od 1 do 9 marca 2008r.

STOWARZYSZENIE  LUDOWY  KLUB  SPORTOWY  "ORZEŁ" CHOCZEWO  INFORMUJE:
- ruszyła KL.A, podajemy terminarz rozgrywek rundy wiosennej

Drużyna  LKS  "Orzeł"  Choczewo  rozegrała  2  kolejki  spotkań  ligowych. W  meczu pierwszym  z  "Relaks"  Mechowo  wygraliśmy  
1:5.  Druga  kolejka się nie  odbyła,  gdyż GKS II  Sierakowice  wycofał  się z  rozgrywek, co oznaczało  walkower  3:0.  W  trzeciej  
kolejce  LKS  "Orzeł"  Choczewo miał  rozegrać  mecz  na  wyjeździe  z  "Zenit"  Łęczyce.  Mecz  nie  odbył się z  powodu  złego  stanu  
boiska.  Mecz  ten  zostanie  rozegrany  w innym  terminie  po  zatwierdzeniu  przez Wydział Gier. Po  trzech  kolejkach nasz  zespół  
plasuje  się  na  II  miejscu  w  lidze, za LKS  "Rumia".


