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XVIII     Sesja Rady Gminy Choczewo

Na sesji w dniu 18 września 
2008r. ustalono, iż najbliższa 
sesja Rady Gminy Choczewo 

odbędzie się 8 października 2008r. o godz. 
13.00 i będzie poświęcona współpracy na-
wiązanej pomiędzy Gminą Choczewo i Gmi-
ną Sømna.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
w dniu 8 października 2008 r. o godz. 13.00 
odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Cho-
czewo. Nieobecni: Wiceprzewodniczący 
pan Zbigniew Kołodziejski i pan radny Sła-
womir Gronowski.

Pan Wójt przedstawił krótką prezen-
tację norweskiej Gminy Sømna przedsta-
wiając informację o położeniu geograficz-
nym, uwarunkowaniach klimatycznych, 
gospodarczych. Powiedział, że współpraca 
z Gminą Sømna dotyczy rozwijania bez-
pośrednich kontaktów pomiędzy miesz-
kańcami dwóch nadmorskich regionów, 
współpracy między samorządami lokal-
nymi. Przewiduje się, że poszczególne 
zadania będą realizowane w następują-

cych projektach: gospodarki - promowania i rozwoju turystyki, współpracy podmiotów 
gospodarczych; szkolnictwa - wspólne obozy harcerskie i skautów, kursy językowe 
oraz kultury - teatry dziecięce, sztuka plastyczna, muzyka i taniec. 

Są plany nawiązania współpracy na szczeblu województw: Nordland i Pomorskie-
go. Kończąc pan Wójt poinformował, że przedstawiciele Gminy Choczewo zostali za-
proszeni do Gminy Sømna na dzień 14 października br. na 3-dniowe święto Gminy.

Następnie została podjęta uchwała w sprawie porozumienia o współpracy pomię-
dzy Gminą Choczewo (Polska) a Gminą Sømna (Norwegia).

  

XIX    Sesja Rady Gminy Choczewo

X   IX sesja Rady Gminy Choczewo 
 odbyła się w dniu 6 listopada 
 2008 r. Nieobecni: pan radny 

Zygmunt Frąszczak, pan radny Sławomir 
Gronowski i pan radny Jarosław Witt. Po 
otwarciu, przedstawieniu porządku ob-
rad i przyjęciu protokołów z poprzednich 
sesji, pan Wójt w sprawozdaniu z działal-
ności międzysesyjnej mówił o:

- podpisaniu umowy notarialnej na ob-
jęcie udziałów spółki „Przedsiębior-
stwo Składowania i Przerobu Odpadów 
Spółka z o.o. w Czarnówku”; w 2009 r. 
zostanie rozstawionych 13 zestawów 
pojemników do selektywnej zbiórki od-
padów: na plastiki, szkło i metale. Na 

dokończenie na następnej stronie
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XIX SESJA RADY GMINY

dokończenie na następnej stronie

spotkaniu radni i sołtysi wspólnie usta-
lili miejsca, gdzie takie zestawy zostaną 
usytuowane;

– zmianach kadrowych i organizacyjnych 
w Lokalnej Grupie Działania „Burszty-
nowy Pasaż”;

– zakończonym remoncie drogi do Zwar-
cienka; droga została poszerzona, bruk 
ubity, bez obaw mogą teraz przejeż-
dżać nią wszelkie pojazdy m.in. auto-
busy, karetki;

– trwającej budowie chodnika w Chocze-
wie wraz z systemem odwodnienio-
wym,

– rewizycie przedstawicieli naszej Gminy 
w Gminie Sømna (więcej w innym arty-
kule).

Podjęte zostały uchwały:
a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 

2008 rok,
b) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa oblicze-
nia podatku rolnego na obszarze gmi-
ny Choczewo w 2009 r. (obniżono cenę 
żyta ze stawki 55,80 zł za kwintal ogło-
szonej przez prezesa GUS do 52,00 zł 
za kwintal);

c) w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Choczewo (więcej w załączonej 
uchwale);

d) w sprawie ustalenia na terenie Gminy 
Choczewo miejscowości spełniających 
warunki, w których pobiera się opłatę 
miejscową (zgodnie z nowymi aktual-
nie obowiązującymi przepisami pobór 
opłaty miejscowej będzie prowadzony 
w miejscowościach: Choczewo, Kopali-
no, Lubiatowo, Sasino, Słajszewo, Kierz-
kowo i Jackowo);

e) w sprawie określenia wysokości stawek 
opłaty miejscowej w gminie Choczewo, 
terminu płatności i sposobu jej poboru 
(więcej w załączonej uchwale);

f) w sprawie zatwierdzenia taryf oraz za-
sad rozliczenia za zbiorowe zaopatrze-

nie w wodę na obszarze Gminy Cho-
czewo (więcej w załączonej uchwale);

g) w sprawie zatwierdzenia taryf oraz za-
sad rozliczenia za zbiorowe odprowa-
dzenie ścieków na obszarze Gminy  Cho-
czewo (więcej w załączonej uchwale);

h) w sprawie ustalenia wysokości staw-
ki dotacji z budżetu gminy na 2009 r. 
do kosztów utrzymania jednego dziec-
ka w niepublicznym przedszkolu (usta-
lono dopłatę w wysokości 250,00 mie-
sięcznie, dla dziecka niepełnosprawne-
go – 500,00 zł);

i) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejon ulicy Topolowej dla 
działki nr 171/14 w Lubiatowie w gmi-
nie Choczewo,

j) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/
191/2008 Rady Gminy Choczewo z dnia 
18 września 2008 roku o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Na 

Gajówce” obręb ewidencyjny Jackowo 
w gminie Choczewo,

k) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Choczewo (sprzedaż drogi w Słaj-
szewie)

l)   w sprawie wyrażenia zgody na zamia-
nę nieruchomości (dotyczy nierucho-
mości w Sasinie)

ł)  w sprawie zmiany uchwały Nr III-36/2003 
Rady Gminy Choczewo z dnia 24 stycz-
nia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholo-
wych, itd. (po zmianie na terenie Gmi-
ny Choczewo obowiązuje zakaz sprze-
daży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych:

– na terenie zakładów opieki zdro-
wotnej i opieki społecznej,

– na terenach rekreacyjnych przezna-
czonych dla dzieci i młodzieży (pla-
ce zabaw),
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–  w pomieszczeniach wspólnych bu-
dynków (np. w piwnicach) oraz na 
posesjach wokół budynków,

– na plażach i kąpieliskach,
– na parkingach.
Jednorazową sprzedaż napojów al-

koholowych na imprezach na otwartym 
powietrzu można prowadzić na terenach 
rekreacyjnych w miejscowościach: Cho-
czewo, Choczewko, Jackowo, Kierzkowo, 
Kopalino, Łętowo, Osieki, Sasino, Słajsze-
wo, Zwartowo i Zwartówko);
m) w sprawie zatwierdzenia Statutu Gmin-

nego Zespołu Oświaty w Choczewie 
(zmiana statutu ma związek m.in. ze 
zmianą sieci szkół i przedszkoli w Gmi-
nie Choczewo);

n) w sprawie zmiany Regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Choczewo (zmiana „kosme-
tyczna”)

o) w sprawie upoważnienia do reprezen-
towania Rady Gminy Choczewo przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyj-
nym w Gdańsku (upoważniono Prze-
wodniczącego Rady Gminy – pana Hen-
ryka Domaros).

Następnie pan Przewodniczący Rady 
Gminy i pan Wójt Gminy Choczewo przed-
stawili informację w sprawie oświadczeń 
majątkowych osób obowiązanych do ich 
złożenia za 2007 rok. Odczytano również 
informację z urzędów skarbowych. Nie 
stwierdzono, aby ktoś zataił prawdę lub 
stwierdził nieprawdę.

W pkt 6 porządku sesji pan Wójt 
przedstawił informację o wydanych decy-
zjach w sprawie rent planistycznych.

W interpelacjach i zapytaniach pani 
radna Sabina Fleming pytała o realizację 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony

projektu odnowy Sołectwa Kierzkowo 
i zamierzenia pana Wójta w sprawie bu-
dowy chodnika w Kierzkowie. Pani radna 
Beata Stodolna zgłosiła problem z wydat-
kowaniem środków przeznaczonych dla 
Sołectwa Starbienino, ponieważ pan Soł-
tys do tej pory nie przedstawił prelimina-
rza wydatków. Zachodzi obawa, że środki 
Sołectwo może stracić z upływem roku ka-
lendarzowego, ponieważ nie są zaliczane 
do środków niewygasających. Pan radny 
Rafał Liss prosił o utwardzenie zatoczki 
autobusowej w Ciekocinie.

Pan Wójt odpowiedział:
– w sprawie realizacji programu odnowy 

Sołectwa Kierzkowo – wniosek nie speł-
niał wymaganego kryterium do obiega-
nia się o środki zewnętrzne,

-  w sprawie budowy chodnika w Kierz-
kowie – istnieje taka możliwość z wy-
korzystaniem płyt chodnikowych uzy-

skanych z remontowanych chodników 
w Choczewie,

– w sprawie pieniędzy sołeckich Sołec-
twa Starbienino – radził, żeby zwołać 
zebranie wiejskie, dokonać podziału 
środków i wydatkować jeszcze w roku 
bieżącym,

– w sprawie utwardzenia zatoczki auto-
busowej w Ciekocinie – ze względu, 
że tzw. projekt drogi sasińskiej nie bę-
dzie przedłużony o odcinek w kierunku 
Ciekocina, zatoczkę autobusową winni-
śmy wykonać we własnym zakresie.

W dyskusjach i wolnych wnioskach 
pani Władysława Rodziewicz pytała o ter-
min przebudowy drogi w Sasinie. Pan Wójt 
odpowiedział, że po pozytywnym zaak-
ceptowaniu wniosku, roboty będą wy-
konywane w latach 2009 – 2010 r.

Więcej informacji www.choczewo.
com.pl 

 
 

UCHWAŁA Nr XIX/204/2008
RADY GMINY CHOCZEWO
z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 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 samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 
art.5 i art.7    ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (*1) 
(tekst jedn.Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, 
z późn.zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych  gra-
nic  stawek  kwotowych podatków  i opłat lokal-

nych w 2009 r. ( MP  Nr 59, poz.531),  oraz   art. 
4 ust. 1 i art. 13 pkt 2  ustawy z dnia  20 lip-
ca  2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i innych aktów prawnych ( tekst jedn. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) uchwala  
się,  co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki po-
datku od nieruchomości: 

1/ od budynków mieszkalnych lub ich 
części 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,

2/ od budynków lub ich części zwią-
zanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1m2 powierzchni użytko-
wej  19,27 zł.

3/ od budynków lub ich części zaję-

tych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni 
użytkowej 9,24 zł

4/ od pozostałych budynków lub ich 
części wykorzystanych na inne cele niż wy-
mienione w punktach  1 - 3 od 1m2 po-
wierzchni użytkowej 6.60 zł; w tym: -  bu-
dynki gospodarcze 5.21 zł.

5/ od budynków zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
od 1m2 powierzchni użytkowej 4,01 zł.

6/ od budowli od ich wartości ustalo-
nej na podst.art. 4  ust 1 pkt 3 i ust 3-7 

XIX SESJA RADY GMINY

dokończenie na następnej stronie
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ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
2%.

7/ od gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, bez  wzglę-
du na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków od 1m2 po-
wierzchni 0,74 zł.

8/ od gruntów:
a/ pod jeziorami, zajętych na zbiorni-

ki wodne retencyjne, lub elektrowni wod-
nych  od 1 ha powierzchni 3,90 zł

b/pozostałych 0,31 zł
przy  czym:
- grunty letniskowe-rekreacyjne 0,36 zł
- grunty sklasyfikowane jako drogi 

0.25 zł
- grunty zajęte na prowadzenie odpłat-

nej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego 0,36 zł od 1 m2 powierzchni                                                                                       

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieru-
chomości:

 1/ budynki, budowle i grunty lub ich 
wydzielone części  zajęte w celu  realizacji 
zadań w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej, pomocy  społecznej, prowadzenia 
bibliotek, krzewienia kultury fizycznej 
i sportu, ochrony  p. pożarowej;

2/ w części dotyczącej budynków gos-
podarczych-inwentarskich wymienionych 
w § 1 pkt 4 – budynki pozostałe po przeka-
zaniu  nieodpłatnie gospodarstwarolnego 
na Skarb Państwa w zamian za emeryturę 
lub rentę, po trwałym zaprzestaniu dzia-
łalności rolniczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały traci moc uchwała Rady Gmi-
ny Choczewo Nr X/88/2007 z dnia 30 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie ustalenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Choczewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Henryk Domaros

(*1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakre-
sie swojej regulacji wdrożenia następujących 
dyrektyw Wspólnot Europejskich:1)dyrektywy 
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych 
typów transportu kombinowanego towarów 
między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE 
L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z dnia 17 czerwca 1999r.w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE 
L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia 
aktów prawa Unii Europejskiej,zamieszczone 
w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne; tekst jednol.Dz.U.z 2002r.
Nr.9,poz.84 ze zm.).

UCHWAŁA Nr XIX/205/2008
RADY GMINY CHOCZEWO
z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy 
Choczewo miejscowości spełniających 
warunki, w których  pobiera się opłatę 

miejscową.

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.jedn. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, 844 z późn. zm.), w związku z art. 
18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warun-
ków, jakie powinna spełniać miejscowość, 
w której można pobierać opłatę miejsco-
wą (Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz. 1851) 
oraz art. 4 ust. 1  i art. 13 pkt 2  ustawy 
z dnia  20 lipca  2000 r. o  ogłaszaniu  ak-
tów normatywnych i innych aktów praw-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, 
poz. 449 z późn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje:

§ 1. Rada Gminy Choczewo ustala, iż 
miejscowości: Choczewo, Kopalino, Lubia-
towo, Sasino, Słajszewo, Kierzkowo i Jac-
kowo odpowiadają wymogom i spełniają 
minimalne warunki klimatyczne, krajobra-
zowe oraz umożliwiające pobyt osób w ce-
lach turystycznych, wypoczynkowych oraz 
szkoleniowych, określone w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grud-
nia 2007r. w sprawie warunków, jakie 
powinna spełniać miejscowość, w któ-
rej można pobierać opłatę miejscową:

§ 2. W miejscowościach, o których 
mowa w § 1, obowiązuje pobór opłaty 
miejscowej od osób fizycznych przeby-
wających w tych miejscowościach dłużej 
niż jedną dobę  w celach turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 3. Stawki opłaty miejscowej oraz 
sposób jej poboru określa się w drodze 
odrębnej uchwały Rady Gminy Chocze-
wo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Henryk Domaros

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych to Rada Gminy ustala 
listę miejscowości odpowiadających warun-
kom określonym w przepisach  rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. 
w sprawie warunków, jakie powinna spełniać 
miejscowość, w której można pobierać opłatę 
miejscową.

Za miejscowości spełniające kryteria 
wymienione w w/w rozporządzeniu Rady Mi-

nistrów Rada Gminy Choczewo uznała miej-
scowości: Choczewo, Kopalino, Lubiatowo, 
Sasino, Słajszewo, Kierzkowo oraz Jackowo, 
kierując się następującymi przesłankami:

1. W/w miejscowości położone są na ob-
szarze, na którym prowadzone przez Wojewó-
dzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdań-
sku pomiary i szacowane poziomy emisji nie 
wykazały przekroczeń dopuszczalnych wielko-
ści stężeń zanieczyszczeń w powietrzu /pismo 
WIOŚ w Gdańsku nr WM/0613-32/08/3041/js 
z dnia 18.04.2008r./;

2. W/w miejscowości położone są na tere-
nie Województwa Pomorskiego – prowadzone 
przez WIOŚ pomiary wielkości pól elektroma-
getycznych nie wykazały na terenie Woje-
wództwa pomorskiego przekraczania dopusz-
czalnych norm w tym zakresie / pismo WIOŚ 
w Gdańsku nr WM/0613-32/08/3041/js z dnia 
18.04.2008r./;32 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, 
Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124,poz. 
859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 
181, poz. 1286 i Nr 191, poz. 1374.

3. Wyznaczone miejscowości położone 
są na terenie Gminy Choczewo,  na obszarze 
której:

1) lasy i  użytki rolne /w rozumieniu prze-
pisów o podatkach i opłatach lokalnych/ zaj-
mują łącznie ponad 80% powierzchni gminy / 
92% gminy/;

2) występują wody przybrzeżne /17 km 
wybrzeża/ oraz śródlądowe wody powierzch-
niowe w rozumieniu przepisów prawa wod-
nego – Jezioro Choczewskie i Jezioro Kopaliń-
skie, rzeka Chełst;

3) występuje urozmaicona rzeźba terenu 
/teren polodowcowy – najwyższy punkt tere-
nu gminy znajduje się w części południowo-
wschodniej i ma wysokość 120,3 m/;

4) występują liczne walory krajoznawcze:
a) zabytkowe budowle z XVIII, XIX i XX 

wieku /łącznie 140/, w tym: 
- 20 dworów i pałaców z przełomu XIX 

i XX wieku,
- ponad 100-letnia latarnia morska STILO,
- zabytkowe kościoły w Osiekach, Zwarto-

wie i Ciekocinie, 
b) cmentarzyska kurhanowe w Kopalinie 

i Lubiatowie-Szklanej Hucie,
c) obiekty i stanowiska archeologiczne 

(łącznie 88),
d) rezerwaty przyrody: „Mierzeja Sarb-

ska” i „Choczewskie Cisy”,
e) otulina Nadmorskiego Parku Krajobra-

zowego,
f) Nadmorski Obszar Chronionego Krajo-

brazu,
g) pomniki przyrody /37 sztuk/,
h) wydmy porośnięte kosodrzewiną /tzw. 

kosówką/,
i) ruchoma wydma k. latarni morskiej STI-

LO,
j) głaz narzutowy, 
k) infrastruktura turystyczna – oznakowa-

ne szlaki rowerowe, konne i piesze 
5) organizowane są imprezy kulturalne, 

rekreacyjne i sportowe (koncerty plenerowe, 
festyny, dożynki);

4. W w/w miejscowościach istnieje baza 
noclegowa w obiektach hotelarskich i innych 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
UCHWA£Y

dokończenie na następnej stronie



Wieści Choczewskie Nr 10/11 (104/105)  PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2008 s. 5

obiektach, w których mogą być świadczone 
usługi hotelarskie, w rozumieniu przepisów 
o usługach turystycznych: kwatery agrotury-
styczne, pokoje gościnne, domki letniskowe, 
pola  namiotowe, pokoje noclegowe.

Położenie, walory klimatyczne krajobra-
zowe, baza noclegowa oraz gastronomiczna 
miejscowości: Choczewo, Kopalino, Lubiato-
wo, Sasino, Słajszewo, Kierzkowo i Jackowo 
powoduje, iż są to miejsca od wielu lat licznie 
odwiedzane przez turystów. Dlatego też jedną  
z form pozyskiwania środków na rozwój infra-
struktury lokalnej /o którą wnioskują zarówno 
mieszkańcy stali, jak i  turyści/ jest pobór opła-
ty miejscowej. 

 Konieczność podjęcia uchwały wynika 
z faktu, iż w dniu 18 grudnia 2007 roku wyszło 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wa-
runków, jakie powinna spełniać miejscowość,  
w której można pobierać opłatę miejscową. 

UCHWAŁA NR XIX/206/2008
RADY GMINY  CHOCZEWO
z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek 
opłaty miejscowej w gminie Choczewo, 
terminu płatności i sposobu jej poboru.

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 samorządzie gmin-
nym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 i 2 
i art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt 3, ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych gra-
nic stawek kwotowych  podatków i opłat 
lokalnych w 2009 r. (MP  Nr 59, poz. 531) 
oraz   art. 4 ust. 1  i art. 13 pkt 2  ustawy 
z dnia  20 lipca  2000 r. o  ogłaszaniu  ak-
tów normatywnych i innych aktów praw-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, 
poz. 449 z późn. zm.) uchwala się,  co 
następuje:

§ 1. Określa się - za każdy dzień poby-
tu stawkę opłaty miejscowej  w wysokości 
1,50 zł  od osób  dorosłych oraz 0,80 zł 
od młodzieży szkolnej  - przebywających 
czasowo w celach wypoczynkowych, tury-
stycznych  i szkoleniowych  w miejscowo-
ściach  Choczewo, Lubiatowo, Kopalino, 
Sasino, Słajszewo, Kierzkowo i Jackowo.

§ 2. Poboru opłaty dokonuje się od 
osób fizycznych bez względu na porę 
roku.

§ 3. Opłaty miejscowej nie pobiera się 
od dzieci  do lat 7.

§ 4. Opłatę miejscową  pobiera się 
w drodze inkasa.

§ 5. 1/ Na inkasentów opłaty miejsco-
wej, zobowiązanych do jej poboru wy-

znacza się osoby kierujące pensjonatami, 
domami wczasowymi, wypoczynkowymi, 
kempingami, polami biwakowymi albo 
podobnymi obiektami usługowymi, w któ-
rych przebywają czasowo osoby podlega-
jące opłacie  oraz Sołtysów Sołectw w ww. 
miejscowościach.

2/ Ustala się wynagrodzenie dla in-
kasentów w wysokości 10 % pobranych 
opłat, płatne po przedłożeniu rozlicze-
nia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy  Choczewo.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniej-
szej uchwały traci moc Uchwała Rady 
Gminy Choczewo Nr II/10/2006 z dnia 6 
grudnia 2006 r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek opłaty miejscowej w gmi-
nie Choczewo, terminu płatności i sposo-
bu jej poboru. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu 
w  Dzienniku Urzędowym Województwa  
Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Henryk Domaros

Uchwała Nr XIX/207/2008
Rady Gminy Choczewo

z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf oraz 
zasad rozliczenia za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę 
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 samorządzie gminnym (t. jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 
535z późn. zm.) uchwala się, co następu-
je:

§ 1. Na wniosek Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Choczewie 
zatwierdza się taryfy dla grupy 1 i gru-
py 2 odbiorców usług w zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę na obszarze Gmi-
ny Choczewo na okres od dnia 1 stycz-
nia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. 
w wysokości: Grupa 1: 3,38 za 1m3 + VAT                                                                                
Grupa 2: 3,38 za 1m3 + VAT.

§ 2. Ustala  się  na  okres od dnia  1 sty-
cznia 2009 r.  do dnia  31 grudnia 2009 r. : 

1) opłatę za wodę pobieraną z wodo-
ciągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
wsi  na obszarze Gminy Choczewo w wy-
sokości 2,38 za 1 m3 + VAT

2) dopłatę z budżetu Gminy Chocze-

Uchwała Nr XIX/208/2008                                                                                                       
Rady Gminy Choczewo                                                                                            

z dnia 6 listopada 2008 r.
 

w sprawie zatwierdzenia taryf oraz 
zasad rozliczenia za zbiorowe  odpro-
wadzenie ścieków 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 samorządzie gminnym (t. jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t. jedn. Dz. U. Nr 123, poz. 858 
z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wniosek Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Choczewie 
zatwierdza się taryfy dla grupy 1 i grupy 
2 odbiorców usług w zbiorowym odpro-
wadzeniu ścieków na obszarze Gminy 
Choczewo na okres od dnia 1 stycznia 
2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w 
wysokości: Grupa 1: 8,45 za 1m3 + VAT                                                                                
Grupa 2: 8,45 za 1m3 + VAT

§ 2. Ustala się na okres od  dnia 1 sty-
cznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. : 

1) opłatę za wprowadzenie  ścieków  
na obszarze Gminy  Choczewo :

a) do kanalizacji sanitarnej Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cho-
czewie w wysokości: 3,97 za 1 m3 + VAT

b) do kanalizacji sanitarnej Gmin-
nego Zakładu Gospodarki Komunalnej                     
w Choczewie w  miejscowościach  Łęto-
wo, Kurowo i Choczewko  w wysokości: 
2,69 za 1 m3 + VAT

2) dopłatę z budżetu Gminy Chocze-
wo dla wszystkich taryfowych grup od-
biorców usług o zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków na obszarze Gminy Cho-
czewo w wysokości stanowiącej różnicę 
kwoty 1m3 ścieków wymienionej w § 1 a 
kwotami wymienionymi w § 2 ust.1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Henryk Domaros

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
UCHWA£Y wo dla wszystkich taryfowych grup od-

biorców usług o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę na obszarze Gminy Choczewo  
w wysokości stanowiącej różnicę kwoty 
1m3 wody wymienionej w  § 1, a kwotą wy-
mienioną w § 2 ust. 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Henryk Domaros
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Po sierpniowej wizycie 
 przedstawicieli Gminy 
 Sømna na naszym tere-

nie i wstępnych uzgodnieniach doty-
czących nawiązania współpracy, pod-
czas dożynek gminnych we wrześniu 
w Choczewie, została uroczyście pod-
pisana umowa o partnerstwie i współ-
pracy. W czasie drugiej wizyty strona 
norweska zaprosiła przedstawicieli 
samorządu Gminy Choczewo do rewi-
zyty w Gminie Sømna. Celem wyjazdu 
było zapoznanie się z funkcjonowa-
niem samorządu norweskiego, po-
znanie gminy partnerskiej i potwier-
dzenie wobec Rady Gminy Sømna 
i przedstawicieli Województwa Nor-
dland deklaracji podpisania stosow-
nych umów.

Gmina Sømna ma 19 000 hektarów 
powierzchni i zamieszkuje ją zaledwie 
2 000 mieszkańców. Tak, jak i Cho-
czewo jest to gmina nadmorska, ale 
o zupełnie innym krajobrazie – brak 
piaszczystych plaż, a wysokie skaliste 
góry nadmorskie dominują nad krajo-
brazem. Niezwykle czyste wody spo-

radycznie osiągają temperaturę po-
wyżej 11o C. Olbrzymim problemem 

Norwegii, a szczególnie rejonów pół-
nocnych jest tendencja do wyludnia-
nia. Ludzie przenoszą się do dużych 
miast, a olbrzymie tereny pustosze-

ją. Gmina 
Sømna jest 
członkiem 
s t o w a -
rzyszenia 
nieco przy-
pominają-
cego nasze 
p o w i a t y. 
W  j e g o 
s k ł a d 
wchodzi 5 
gmin i tyl-
ko Sømna 
zachowuje 
stałą liczbę 
ludnośc i , 
n a  p o z o -

stałych obszarach widoczny jest stały 
spadek mieszkańców. Rząd norwe-

ski i władze Województwa Nordland 
wiele pracy i środków przeznaczają 
na powstrzymanie tego trendu.

W trakcie pobytu na terenie nor-
weskiej gminy mogliśmy przyjrzeć 
się życiu ludzi, funkcjonowaniu go-
spodarstw rolnych. Odwiedziliśmy 
ważną dla tego rejonu mleczarnię, 
stację uzdatniania wody i wiele in-
nych miejsc, które w tamtych uwarun-
kowaniach funkcjonują na potrzeby 
mieszkańców. Mleczarnia produkuje 
tylko sery w dwóch gatunkach i jest 
odbiorcą mleka z prawie całego woje-
wództwa. Wytwarzane tam produkty 
są najwyższej jakości i znane nie tylko 
w Norwegii, ale i poza jej granicami. 
Zaopatrzenie w wodę jest dumą władz 
Gminy Sømna, gdyż do niedawna uży-
wano tam wód powierzchniowych – 

dokończenie na następnej stronie

Sømna – gmina sympatycznych i pracowitych ludzi
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do pracy. Wizyty w szkołach, domu 
opieki społecznej i ośrodku zdrowia 
to kolejne dyskusje i wymiana do-
świadczeń.

W trakcie oficjalnych spotkań po-
twierdziliśmy wolę współpracy part-
nerskiej. Pierwsze wspólne projekty 
rozpoczęliśmy już w roku bieżącym. 
Bardzo zależy nam na wspieraniu 
młodzieży, projektach edukacyjnych 
i kulturalnych. Wszystko wskazuje 
na to, że współpraca realizowana bę-
dzie także i w kolejnych latach. Radca 
Generalny Województwa Nordland 
potwierdziła, że projekt partnerski 
gmin: Sømna i Choczewo objęty zo-
stał patronatem norweskiego woje-
wództwa i traktowany jest prioryte-
towo. Ma on być również początkiem 
współpracy województw: Nordland 
i Pomorskiego.

Na każdym kroku spotykaliśmy się 

z jezior, strumieni, potoków – i choć 
były one czyste, jednak ich barwa nie 
odpowiadała mieszkańcom. Skalisty 
charakter podłoża wykluczał budowę 
studni głębinowych, tak więc została 
zbudowana stacja uzdatniania wody 
pobieranej z pobliskiego jeziora, 
znajdującego się około 100 metrów 
nad poziomem stacji. System filtrów 
spowodował uzyskanie dobrych para-
metrów wody i korzysta z niej około 
80% mieszkańców. Wyprawa kutrem 
rybackim do jednego z fiordów miał 
na celu prezentację ważnej dziedziny 
gospodarczej gminy – rybołówstwa, 
ale nieco odmiennego, bo hodow-
li fermowej łososi. W 14 okrągłych 
zbiornikach zanurzonych w morzu 
przebywa 1,1 mln sztuk łososi, które 
w ciągu 18 miesięcy osiągają wagę 
5–7 kg. Karmione są ze statku – pa-
szarni, przez system rurociągów roz-
prowadzonych między zbiornikami. 
Cała hodowla znajduje się w odległo-
ści około 100–200 metrów od brzegu, 
a zbiorniki zanurzone są na 20 m. Naj-
ciekawsze jest to, że fiord ma w tym 
miejscu około 500 m głębokości. Pre-
zentację fermy dokonał skromny pan, 
który podpłynął do nas łodzią moto-
rową, przerywając prace przy trwają-
cym już od 24 godzin odłowie. Sym-
patyczny Norweg w sztormiaku opo-
wiedział o zasadach funkcjonowania 
fermy i możliwościach rozwoju takiej 
działalności. Dopiero po jego odpły-
nięciu okazało się, że jest to jeden 
z najbogatszych Norwegów i mieszka 
na terenie Gminy Sømna, ma kilka du-
żych firm, ale pracuje również fizycz-
nie, pilnując biznesu. Jest to spotyka-
na tam wszędzie cecha mieszkańców 
tego kraju – skromność i zamiłowanie 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
GMINA...

z ciepłym i serdecznym przyjęciem 
przez mieszkańców Gminy Sømna, 
zainteresowanych współpracą z nami. 
W trakcie wizyty strona norweska 
złożyła również propozycję pracy dla 
mieszkańców naszej gminy. Interesu-
jąca finansowo praca miałaby się od-
bywać w norweskich gospodarstwach 
rolnych. Przeszkolenie, w tym języ-
kowe, Norwegowie biorą na siebie. 
W chwili obecnej ustalamy szczegóły 
takich wyjazdów, a następnie roz-
poczniemy rekrutację – początkowo 
ok. 10 osób.

Współpraca i partnerstwo są nam 
potrzebne m.in. przy ubieganiu się 
o środki zewnętrzne, tzw. unijne. 
Często punkty dodatkowe uzyskuje 
się za umowy partnerskie, te norwe-
skie są bardzo cenione, gdyż Unia 
Europejska czyni wielkie starania, aby 
Norwegia stała się jej członkiem.
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W  poprzednim numerze po-
 daliśmy, iż był to już os-
 tatni wywiad, nie byłby 

to jednak pełny obraz na temat obec-
nych włodarzy sołectw na terenie naszej 
gminy. W ubiegłorocznym, grudniowym 
numerze przedstawiliśmy naszym Czytel-
nikom sylwetkę Sołtysa Sołectwa Jackowo 
– pana Dariusza Bemki, który jednakże 3 
miesiące później złożył rezygnację z peł-
nionej funkcji, a w dniu 26 marca 2008 
roku odbyły się wybory, w wyniku któ-
rych nowym sołtysem został pan Marek 
Mueller. Dziś przybliżymy Państwu jego 
osobę.

Pan Marek pełni tę funkcję po raz pier-
wszy. Z zawodu jest monterem konstruk-
cji stalowych, obecnie prowadzi działal-
ność gospodarczą w tym zakresie. Po-
przednio, przez 13 lat pracował w swoim 
zawodzie w firmie „Elektromontaż Pół-
noc Gdynia”. Najbliższa rodzina to: żona 
Lidia, która zajmuje się domem, 24-letnia 
córka Katarzyna, która mieszka i pracuje 
w Wejherowie, 21-letni syn Przemysław, 
który również prowadzi własną działal-
ność gospodarczą i pracuje razem z oj-
cem oraz 14-letni syn Patryk – uczeń II 
klasy Gimnazjum w Choczewie.

Największą pasją pana Marka jest węd-
kowanie, najwięcej wolnego czasu spędza 
nad jeziorami: Choczewskim i Sarbsko.

Choć pan Marek pełni swą funkcję do-
piero 8 miesięcy, zadaliśmy mu kilka tra-
dycyjnych pytań:

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

Marek Mueller – Lubię działać społecz-
nie, w przeszłości czynnie działałem w or-
ganizacjach młodzieżowych. Największą 
satysfakcję mam wówczas, gdy widzę, 
że moje działania mają sens i że są z tego 
jakieś efekty.

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

M.M. – Dla mieszkańców 
z pewnością najważniejszą spra
wą jest montaż oświetlenia 
ulicznego, dopominają się o to 
już od lat. Szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym, gdy zmierzch 
zapada bardzo szybko, większa 
część wsi jest niestety pogrążo-
na w ciemnościach. Choć żyjemy 
już w XXI wieku w Jackowie nie-
stety nie ma szerokopasmowego 
dostępu do Internetu. Telefony 
stacjonarne działają wyłącznie 
na bazie łączy radiowych. Kolej-
ną ważną sprawą są zarośnięte 

krzakami i wysoką trawą pobocza drogi 
z Jackowa w stronę Kurowa, które za-
równo zawężają drogę, jak i ograniczają 
widoczność. Wiele do życzenia pozo-
stawia również stan nawierzchni drogi 
asfaltowej we wsi, szczególnie w miej-
scu, gdzie została rozkopana w związ-
ku z ostatnią powodzią. Ułożone tam 
płyty to wyłącznie rozwiązanie tym-
czasowe. Przydałby się uskok, no i jed-
nocześnie ograniczenie prędkości, co 
wpłynie również na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców. By poprawić estetykę 
wsi, należałoby w Jackowie wybudować 
chodnik – obecny wykonany jest z asfaltu, 
położonego tylko miejscami i bardzo już 
zniszczonego. Mieszkańcom Jackowa leży 
także na sercu kwestia segregacji śmieci, 
niestety ustawiony we wsi 1 pojemnik na 
plastiki nie rozwiązuje sprawy. Zdarza się, 

że nadmiar śmieci składowanych przy tym 
pojemniku rozrzucony jest później po ca-
łej okolicy. Przydałyby się też pojemniki 
na szkło białe i kolorowe. Jako sołtys ma-
rzę o świetlicy, w której mogliby się spo-
tykać i spędzać czas wolny mieszkańcy 
naszej miejscowości. Z kolei dla najmłod-
szych przydałby się plac zabaw.

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

M.M. – Jestem sołtysem dopiero od 
kilku miesięcy, ale już się przekonałem, że 
na mieszkańców mojej miejscowości mogę 
zawsze liczyć. Pomagają młodsi, ale rów-
nież i starsi. Udało nam się zorganizować 
wspólnie w dniu 14 czerwca festyn rodzin-
ny, w którym wzięła udział zdecydowana 
większość dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców Jackowa. Bardzo dobrze 
układa się też współpraca z działaczami 
drużyny LZS. Ze środków sołeckich dofi-
nansowaliśmy zakup kosiarki, która jest 
wykorzystywana głównie na potrzeby na-
szego boiska. Staramy się wspólnie dbać 
o ten piękny obiekt.

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

M.M. – Dotychczas, kilka drobnych 
spraw, z którymi się zwracałem do władz 
gminy udało się załatwić. Natomiast pro-
blemów wymagających nakładów finan-
sowych jeszcze w tym roku nie udało się 
rozwiązać. Ale zasygnalizowałem najważ-
niejsze kwestie do Urzędu Gminy i być 
może uda się coś załatwić już w roku przy-
szłym.

W. – Dziękujemy za podzielenie się 
z naszymi Czytelnikami informacjami na 
temat pańskiej osoby oraz spraw dot. So-
łectwa Jackowo. Życzymy jednocześnie 
sukcesów w życiu osobistym, zawodo-
wym i społecznym.

– Jakie Pan widzi główne 
problemy wsi, czego oczekują 
mieszkańcy, a o czym marzy Pan

że na
pojem
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Poznajemy naszych sołtysów
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Inwestycje na terenie Gminy Choczewo
Remont drogi gminnej 

do miejscowości Zwarcienko

We  wrześniu zakończono realizację za-
planowanego remontu drogi gminnej do 
miejscowości Zwarcienko. Droga ta, jak 
wiadomo, była w bardzo złym stanie - 
wąska, na odcinku brukowym wybrzu-
szona, co było ogromnym utrudnieniem 
dla mieszkańców w poruszaniu się nią, 
szczególnie w okresie zimowym. Prace 
polegały na całkowitym usunięciu skarpy 
ograniczającej szerokość drogi i usunię-
ciu kilku dużych karpin oraz wyrównaniu 
nawierzchni brukowej, poprzez ubicie 

wymianę nawierzchni chod-
nika na kostkę brukową oraz 
wykonanie kanalizacji burzo-
wej ujmującej wody spływają-
ce z terenu miejscowości w kie-
runku kościoła.  Takie rozwią-
zanie pozwoli na ograniczenie 
kosztów związanych 
z oczyszczaniem po-
wierzchniowego kana-
łu burzowego, w któ-
rym osadzał się wy-
płukany piasek i po-
wodował jego nie-
drożność, w efekcie 
czego woda płynęła 
całą szerokością jez-
dni niejednokrotnie 
przelewając się w kie-
runku ul. Kościuszki. 
Zaplanowany zakres 
prac obejmuje odci-
nek od skrzyżowa-
nia ul. Pierwszych Osadników 
z ul. Kowalewskiego do koś-
cioła parafialnego. 

Wykonawcą zadania jest 
firma KOMEL Sp. z o.o. z Redy. 

Rondo w miejscowości  
Żelazna

Zasadnicze prace związa-
ne z realizacją ronda w miej-
scowości  Żelazno zostały za-
kończone. W chwili obecnej 
kierowcy już mogą w pełni 
korzystać z zalet obecnego 
rozwiązania. Zarówno samo-
chody osobowe, jak i ciężaro-
we mają dostateczną widocz-
ność  i mogą bezkolizyjnie 
pokonywać skrzyżowanie 
drogi wojewódzkiej nr 
213 Puck – Słupsk z dro-

gą powiatową Wejherowo – Żelazno.  
Mieszkańcy mogą korzystać z szerokich 
chodników i przejść dla pieszych wy-
posażonych w tzw. wysepki zmuszają-
ce kierowców do ograniczenia prędkości. 
Obecnie trwają prace związane z przygo-

towaniem dokumentacji i wyłonieniem  
wykonawcy realizacji odtworzenia i umo-
cnienia skarp rowu w kierunku Choczewa. 
Inwestycja ta odmieniła całkowicie wize-
runek miejscowości Żelazno. Miejscowość 

zyskała na estetyce przez 
co stała się atrakcyjniej-
sza, zarówno dla miesz-
kańców, jak i osób przy-
jezdnych. Mieszkańcy 
Żelaznej są znani z bar-
dzo dużego zaangażowa-
nia w rozwój swojej miej-
scowości. Tak duża in-
westycja na pewno zmo-
bilizuje ich do dalszej 
pracy na rzecz swojej 
miejscowości.

walcem wibracyjnym. Poszerzenie drogi 
utwardzono kruszywem. Droga po prze-
prowadzonym remoncie zyskała na szero-
kości i równości.  Zjazd z drogi powiato-
wej został również przeprofilowany tak, 
aby ułatwić dojazd autobusom. Wykonaw-
cą zadania było  Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o.  z Pucka. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 79 997,72 zł.

Remont chodnika w miejscowości 
Choczewo

Z początkiem października rozpo-
częto prace związane z remontem chodni-
ka przy ul. Pierwszych Osadników w Cho-
czewie. Zaplanowany remont obejmuje 

dokończenie na 
następnej stronie

Dobra pogoda sprzyja szyb-
kiemu tempu realizacji ww. 
zadania. Zakończenie prac 
zaplanowano na miesiąc gru-
dzień.
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Ogłoszenia Wójta Gminy
ogłasza, że dnia 28 listopada 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości wraz z udziałem w prawie do nieruchomości 
stanowiącej drogę wewnętrzną:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo  KBS  Wejherowo O/Chocze-
wo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 25 listopada 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 
notarialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 
0-58 572-39-40, wew. 209.

WÓJT GMINY CHOCZEWO

Projekt przebudowy drogi 
w miejscowości Sasino  oraz drogi do 

granicy z Powiatem Lęborskim.

Jak już wcześniej informowaliśmy 
Gmina Choczewo przejęła  odcinek dro-
gi od Ciekocina do granicy z Powiatem 
Lęborskim od Zarządu Dróg dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego, aby zapew-
nić jego przebudowę.  Od początku roku 
trwały prace związane z przygotowaniem 
niezbędnych dokumentów celem złoże-
nia wniosku na dofinansowanie projektu 
przebudowy w/w drogi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego. Zgodnie z ogłoszonym na-
borem w   lipcu został złożony wniosek 
o dofinansowanie przebudowy odcinka 
drogi powiatowej pod nazwą:

„Zwiększenie atrakcyjności turystycz-
no – gospodarczej Pobrzeża Słowińskie-

go, poprzez przebudo-
wę drogi powiatowej 
w Gminie Choczewo 
w miejscowości Sasino 
– do granicy z Powia-
tem Lęborskim”.

Z uwagi na bardzo 
wysoki koszt realizacji 
oraz złożoność projek-
tu, prace zaplanowano 
na okres dwóch lat: 
2009 i 2010. Wniosko-
wane dofinansowanie 
to kwota 2 467 848 zł, 
co stanowi 52% kosz-
tów kwalifikowalnych 
zadania. 

Obecnie wiadomo, 
że złożony wniosek przeszedł pozytywnie 
ocenę formalną i jest poddawany ocenie 
wykonalności, która dla wszystkich wnio-
sków z regionu została przedłużona do 
dnia 28.11.2008r. z powodu przedłużonej 
oceny przez ekspertów.

W chwili obecnej Zarząd Dróg Powia-
towych,  zgodnie z umową, jest zobligo-
wany do przygotowania dokumentów nie-
zbędnych do uzyskania pozwolenia na 
budowę dla w/w zadania. 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego 
w Choczewie  z a p r a s z a   na

WYSTAWĘ ŁOWIECKĄ HUBERTUS 2008

Wystawę oglądać można codziennie w godzinach pracy GBP w Choczewie.

 Kierownik GBP  Beata Żuk

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
INWESTYCJE...
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Wójt Gminy Choczewo
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Choczewie

ogłasza gminny konkurs literacki

„CO MI W DUSZY GRA”

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 dostarczone do siedziby 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie do dnia 20.02.2009r.  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 biorącej udział 

w konkursie, nie mogą być w żadnej swej części plagiatem lub kopią jakichkolwiek 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 31.03.2009r.
Na laureatów czekają ciekawe nagrody rzeczowe. 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie, 
ul.Kusocińskiego5, tel. (058) 6763108, 
e-mail biblioteka@choczewo.com.pl
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P rzez całe lato przyjmowałyśmy 
 w swoich kwaterach agrotury-
stycznych gości – turystów. Sta-

rałyśmy się, by wczasowicze wypoczywają-
cy u nas czuli się dobrze, by przygotowy-
wane przez nas posiłki były ucztą dla pod-
niebienia. By odreagować trudy sezonu,
we wrześniu wyjechałyśmy na 3-dniową 
wycieczkę. 19 września w poszukiwaniu 
minionego czasu wyruszyłyśmy do Bisku-
pina. Po drodze odwiedziłyśmy gospodar-
stwo agroturystyczne państwa Karoliny 
i Mieczysława Siuda w miejscowości Zboże 
k/ Sępólna. Gospodarstwo nosi wdzięczną
nazwę: „Krajeńska Przystań”. Jak przystoi 
na prawdziwą przystań – czekał na nas 
z kawą, herbatą i smakowitym ciastem 
własnego wypieku gospodarz – pan Mie-
czysław. Było pysznie i ciekawie.

W Biskupinie pani przewodnik opro-
wadzając nas po rezerwacie archeolo-
gicznym w bardzo ciekawy i przystępny 
sposób przeniosła nas wyobraźnią w epo-
kę kamienia i brązu. Wyobraźni zwiedza-
jących pomagają prace w zakresie arche-
ologii doświadczalnej. Mają one na celu 
rekonstrukcję chat, wypalania naczyń, 
wytopu brązu, wytwarzanie narzędzi. Aby 
„naocznie przeżyć przeszłość”, rokrocz-
nie we wrześniu odbywa się największy 
w Europie festyn archeologiczny. Podczas 
festynu przez 6 dni na terenie całego re-
zerwatu prezentowane są najróżniejsze 
przejawy życia ludzi od najdawniejszych 
czasów. My przyjechałyśmy do Biskupina 
już po festynie. Na przyszłość warto za-
planować wycieczkę, by wziąć udział w fe-
stynie i zdobyć wiedzę namacalnie o życiu 
naszych przodków. Gdy już nasyciłyśmy 
swoją wyobraźnię minionym czasem, zak-
waterowałyśmy się w hotelu na nocleg. Tam 
czekała na nas obiadokolacja, a rano śnia-
danie. Było super. W świetnych humorach 

wyruszyłyśmy przed sie-
bie, by w Gnieźnie zwie-
dzając katedrę znowu 
cofnąć się w odległą prze-
szłość. Dzięki panu prze-
wodnikowi mogłyśmy 
poczuć dreszczyk emo-
cji. On bardzo wyraziście 
przedstawił, jak przed 
połową X wieku na obron-
nym wzgórzu, pośród je-
zior, znajdował się gród – 
ośrodek plemienia Polan, 
wokół którego pod wła-
dzą Piastów formowało 
się państwo zwane gnieź-
nieńskim – z czasem Pol-
ską. Przeżywanie historii 
było piękne. Jednak 
w Gnieźnie przeżyły-
śmy cudowną rzeczywistość. Siostra Pani 
Basi Bernaciak – mieszkanka Gniezna za-
prosiła nas do siebie do domu na kawę 
i ciasto. Najwięcej zachwytu wzbu-
dził w nas ogród siostry pani Basi. Ogród 
– bajka. Bajkowości nadają bambusowe 
dzwoneczki, zawieszone na tarasie. Dzię-
kujemy pani Basi i jej siostrze za lekcje 
gościnności, bo 18 osób przyjąć, ot tak 
spontanicznie na kawę i ciasto, świadczy 
o wielkości serca gospodarzy. Wracając 
z Gniezna, na chwilę zatrzymałyśmy się 
w Pobiedziskach, gdzie znajduje się skan-
sen miniatur słynnych budowli wielko-
polskich. Z kolei w Kórniku zwiedziłyśmy 
piękny zamek Górków z XV-XVI wieku, 
przebudowany w XIX w. z inicjatywy Dzia-
łyńskich. Obecnie znajduje się tam Biblio-
teka i Muzeum PAN. Obok zamku znajduje 
się arboretum kórnickie. Podziwiałyśmy 
wiele ogromnych drzew i krzewów. Nasz 
zachwyt wzbudziły wielkie magnolie. 
Jednak jedno drzewo o nazwie „Cyprysik 
błotny” przykuwało uwagę wszystkich 
zwiedzających. Drzewo-staruszek, bo 180-
letnie pochodzi z południowo-wschodniej 
części Ameryki Północnej. Tworzy lasy 
na bagnach i terenach zalewanych wodą, 
wykształca charakterystyczne korzenie 
oddechowe – pneumatofory. Wyrastają 
one pionowo ponad powierzchnię ziemi. 
Umożliwiają dostęp powietrza do sys-
temu korzeniowego rozrastającego się 
w bagnistej glebie w warunkach beztleno-
wych. Patrząc na to drzewo ma się wraże-
nie, że rośnie ono korzeniami do góry. Po-
nieważ zastał nas wieczór, zatrzymałyśmy 
się na nocleg w Kowanówku k/Obornik, 
w kompleksie agroturystycznym „Art-Na-
tura” u państwa Krzyżostniak. Mili go-
spodarze czekali na nas z obiadokolacją. 
Rano mogłyśmy podziwiać piękny ogród 

i stawy znajdujące się na posesji państwa 
Krzyżostniak. Zachwyt wzbudzała sala 
solankowa, w której można regenerować 
siły, reperować zdrowie. 21 września wy-
poczęte wyruszyłyśmy w drogę powrotną. 
Zatrzymałyśmy się w Poznaniu, by zwie-
dzić palmiarnię. Przez ok. 2 godziny prze-
bywałyśmy w innej części świata. Miały-
śmy okazję obejrzeć niezliczoną ilość ro-
ślin tropikalnych. Było pięknie. A później 
w strugach deszczu, szczęśliwe, zmierza-
łyśmy do domu. Cieszymy się, że przeży-
łyśmy prawdziwą lekcję najstarszej historii 
Polski. Dziękujemy sponsorom naszej wy-
cieczki: panu Wójtowi Gminy Choczewo, 
który sfinansował koszty przejazdu oraz 
pani Prezes Kaszubskiego Banku Spół-
dzielczego, Zarządowi Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” w Choczewie.

 Genowefa Kramek

rzez całe lato przyjmowałyśmy 
w swoich kwaterach agrotury-

stycznych gości – turystów. Sta-

wyruszyłyśmy przed sie-
bie, by w Gnieźnie zwie-
dzając katedrę znowu 

Wycieczka Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego



Wieści Choczewskie Nr 10/11 (104/105)  PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2008 s. 15

WYCIECZKI MIESZKAŃCÓW 
SOŁECTWA CHOCZEWKO

Dnia 28 września 2008r. miesz-
kańcy Sołectwa Choczewko 
wybrali się na wycieczkę do 

Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku-Oliwie. 
W wycieczce uczestniczyło około 100 osób, 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jesienna 
aura nas nie zawiodła, humory również 
dopisywały. Szczególnie dzieci zachwyco-
ne były ilością i różnorodnością zwierząt 
– po raz pierwszy w oliwskim zoo miały 
okazję zobaczyć z bliska m.in. żyrafy.

W dniu 12 października, z inicjatywy 
Rady Sołeckiej, mieszkańcy Choczewka 
udali się na kolejną wycieczką – tym ra-
zem 40-osobowa grupa udała się na zwie-
dzanie Malborka, Gniewu i Pelplina. Pierw-
szą atrakcją był średniowieczny zamek 
krzyżacki – zachwycała tu zarówno sama 

budowla, jak i bogata historia zamku, bę-
dącego w przeszłości siedzibą Mistrzów 
Zakonu Krzyżackiego i stolicą Państwa 
Krzyżackiego. Po 2-godzinnym zwiedza-
niu uczestnicy wycieczki udali się w kie-
runku Gniewu, gdzie zwiedzili kolejny za-
mek z przełomu XIII i XIV wieku, pełniący 
w przeszłości rolę siedziby komturów 
krzyżackich. W drodze powrotnej kolejna 
niebywała atrakcja – bazylika katedralna 
Wniebowzięcia MNP w Pelplinie /drugi 
co do wielkości kościół z cegły w Polsce/. 
Tu również zwiedzających zachwyciła 
zarówno wielkość budowli, jak i przebo-
gaty wystrój wnętrz. Późnym wieczorem 
zmęczeni, ale pełni wrażeń i bardzo za-
dowoleni, mieszkańcy Choczewka wrócili 

SIEMIROWICE - DALEKO, 
ALE NIE DLA MIESZKAŃCÓW 

SOŁECTWA KOPALINO-LUBIATOWO

Na początku października Soł-
tys Sołectwa Kopalino-Lubia-
towo został zaproszony na 

spotkanie i wędzoną rybkę przez pana 
Wojtka. Na spotkaniu był również pan 
Rysiek i przy zapachu dymu i wędzonego 
pstrąga prowadzone były rozmowy na róż-
ne tematy - sołeckie i nie tylko. Podczas 
rozmowy padła niecodzienna propozycja, 
a mianowicie zwiedzenie lotniska wojsko-
wego. Od razu ustalona została data wy-
jazdu - na 25 października. Jak już wiado-
mo wszystkim mieszkańca sołectwa, nie 
odpuszczamy takim okazjom i szansom 
poznania naszych okolic i miejsc, które 
warto zwiedzić. Gdy było już wszystko 
załatwione, łącznie z autobusem okazało 
się, że Rada Pedagogiczna zadecydowa-
ła, że dzieci mają iść  do szkoły /było to 
5 dni przed wyjazdem/. Dlatego też, by 

do swych domów.
Organizatorzy dziękują wszystkim 

uczestnikom wycieczek za wspaniałą atmo-
sferę.

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Choczewko

nie odciągać naszej młodzieży od nauki, 
podjęta została wstępnie decyzja o odwo-
łaniu wycieczki. Jednakże po rozmowie 

z dyrektorem szkoły, który poparł nasz po-
mysł, plany wyjazdowe nie uległy zmianie. 

WYCIECZKI MIESZKAŃCÓW 
SOŁECTWA CHOCZEWKO

Wieści z Sołectw
Sołectwo Choczewko

Sołectwo Kopalino-Lubiatowo

dokończenie na następnej stronie



Wieści ChoczewskieNr 10/11 (104/105)  PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2008s. 16

W dniu 25 października o godzinie 900 rano 
wyruszył z przystanku w Kopalinie auto-
kar z chętnymi osobami, których zgłosiło 
się aż 31, w tym 2 z Sołectwa Kierzkowo 
oraz  6 opiekunów. Na 40 miejsc w au-
tobusie bardzo dobry wynik. Po godzinie 
przejazdu autokar zatrzymał się przed 
bramą wjazdową, a uczestnicy wycieczki 
od razu zostali wpuszczeni do środka. Po 
kilku chwilach podeszło trzech żołnierzy, 
którzy poprowadzili naszą wycieczkę. 
W pierwszej kolejności trzeba było prze-
jechać przez prawie całe lotnisko, by do-
jechać do wieży nawigacyjnej. Tam już 
czekał pan komandor, który oprowadził 
nas i pokazał, jak pracują żołnierze, jak 
przewidują pogodę - najważniejsze jest, 
na jakiej wysokości znajduje się pułap 
chmur. Po wyjściu z pokoju meteorolo-
gicznego przeszliśmy do wieży nawiga-
cyjnej, na którą prowadzą 74 stopnie. 
Z wieży rozciągają się niecodzienne wido-
ki - nie wszyscy mogli być w takim miej-
scu. Następnie przeszliśmy do hangaru, 
gdzie stał samolot. Gdy obejrzeliśmy go 
z zewnątrz, panowie lotnicy pozwolili 
nam wejść do środka, gdzie mogliśmy po-
dziwiać wiele zegarów i przycisków. Naj-
większą radość sprawiła naszym wyciecz-
kowiczom możliwość założenia i zapięcia 
na sobie spadochronu. Po przejściu kilku 
metrów doszliśmy do straży lotniskowej, 
a tam miłe zaskoczenie - panowie strażacy 
specjalnie dla nas zrobili pokaz gaszenia, 
z wyjazdem samochodu strażackiego na 
sygnale. Po akcji gaszenia z węży i działka 
umieszczonego na samochodzie, każdy 
z uczestników mógł wejść do samochodu, 
obejrzeć go od środka i dotknąć. Jeden 
ze strażaków ubrany był w kombinezon 
ognioodporny, co uwieczniliśmy na pa-
miątkowym zdjęciu.

Po krótkim przejeździe autobusem 
dojechaliśmy do Domu Lotnika, gdzie mło-
dzież mogła ogrzać się, a w międzyczasie 
panie, wraz z sołtysem, przygotowały 
grilla. Młodzież mogła zjeść gorącą kieł-
baskę i popić napojem. Po przekąsce uda-
liśmy się w drogę powrotną. Wróciliśmy 
o godzinne 1500. Serdecznie dziękujemy 
panu Wojtkowi, panu Ryśkowi i panu Jur-
kowi za zorganizowanie i przygotowanie 
tak niecodziennej i wspaniałej wycieczki. 
Dziękujemy panu komandorowi, pilo-
tom i strażakom za przygotowanie i op-
rowadzenie naszej wycieczki. W imieniu 
młodzieży z sołectwa serdecznie dzięku-
jemy panu Sławkowi Dziobak za współ-
pracę, dzięki której mogliśmy wyjechać 
na taką wycieczkę.

WYJAZD NA BASEN

Młodzież z Sołectwa Kopali-
no-Lubiatowo wyraziła chęć 
wyjazdu na basen, a miano-

wicie Marcin Dziobak zwrócił się z pyta-
niem:, „Kiedy jedziemy na basen?” Od-
powiedź była krótka: „Załatw chętnych, 
a resztę postaramy się załatwić” Nie trwa-
ło to długo i znaleźli się chętni na wyjazd, 
z początku było 16, ale w dniu wyjazdu 
nazbierało się 31 młodych chętnych do ką-
pieli ludzi. Pobiliśmy rekord frekwencji, 
ponieważ przy pierwszym wyjeździe mie-
liśmy 28 chętnych. W związku z tym wi-
dzimy, że jest wielka potrzeba organizo-
wania wyjazdów, ponieważ coraz więcej 
ludzi przekonuje się do naszych imprez. 

Ubolewamy jednocześnie nad faktem, 
że nasza gmina nie posiada mikrobu-
su, dzięki któremu moglibyśmy częściej 
i więcej wycieczek organizować dla na-
szych mieszkańców. Wyjazd do sąsiedniej 
gminy na pływalnię odbył się 11.10.2008r. 
o godzinie 1515. Jak już wspomnieliśmy, 
zgłosiła się rekordowa liczba chętnych. 
O godzinie 1600 zostaliśmy wpuszczeni 
na basen, pływaliśmy pod czujnym okiem 
ratownika, naszego sołtysa oraz pań, któ-
re obawiały się o swoje pociechy. Dzieci 
z wielką radością skoczyły do wody, a gdy 
już znalazły się w wodzie, zaczęły się 
nury, przewrotki no i nauka pływania. 
Po wyczerpujących 50 min. pobytu w ba-
senie, młodzież przebrała się, a wybiera-

jąc się w drogę powrotną, dla wzmocnie-
nia, pan sołtys, pani Marzena Leśnik i pan 
Marcin Hinz rozdali każdemu uczestniko-
wi napoje, wafelki i ciastka. Zakupy zosta-
ły zrobione przed wyjazdem, w zakupie 
towaru pomagała nam właścicielka „Me-
lan’a”, gdzie dostaliśmy słodycze po pro-
mocyjnej cenie, za co bardzo dziękujemy. 
Do przewiezienia tak licznej grupy mu-
sieliśmy poprosić aż 7 właścicieli samo-
chodów oraz pana sołtysa. To głównie 
dzięki nim odbył się ten wyjazd. Trzeba 
nadmienić, że nikt z poproszonych kie-
rowców nie odmówił pomocy. Niektórzy 
z nich byli pierwszy raz na tym obiekcie, 
natomiast jeden to już weteran, ponie-
waż za każdym razem jest z nami. Rada 
Sołecka pragnie podziękować wszystkim 

uczestnikom wycieczki, a szczególnie 
właścicielom pojazdów, którzy zawieźli 
młodzież do Gniewina.

Dziękujemy panu Adamowi Świątek, 
pani Marzenie Leśnik, panu Władysławowi 
Chyrzyńskiemu, panu Wacławowi Lipco-
wi, pani Emilii Leśnik-Siuta, panu Kazimie-
rzowi Rabczenko i panu Henrykowi Piotro-
wskiemu, który sam zgłosił chęć wzięcia 
udziału, proponując przewieźć naszych 
milusińskich na pływalnię. Rada Sołecka 
jest pełna podziwu dla mieszkańców na-
szego sołectwa, którzy popierają nasze 
poczynania i chętnie współpracują. Wy-
cieczka była darmowa, gdyż kierowcy nie 
wzięli ani grosza za podwiezienie. Ser-
decznie dziękujemy.     

WIELKI MECZ – WIELKI WYNIK

W  niedzielę 19.10.2008r. mło-
 dzież z sołectwa Kopali-
 no-Lubiatowo postanowi-

ła rozegrać mecz z oldbojami przekonani, 
że „dokopią” starej gwardii. Niedzielny 
poranek rozpoczął się ulewą, padało, jak 
rzadko kiedy i mecz stał pod znakiem 

zapytania. Ale kiedy zbliżała się godzina 
1500, bo o tej miał rozpocząć się mecz, 
zrobiło się wietrznie i słonecznie. Spora 
liczba mieszkańców zebrała się na bo-
isku i w tym momencie trzeba pochwalić, 
młodzież, która bardzo zaangażowała 
się w to sportowe wydarzenie. Młodzież 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
WIEŒCI Z SO£ECTW

Rada Sołecka

dokończenie na następnej stronie
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przed meczem przeniosła z Lubiatowa 
mniejszych rozmiarów bramki, a było 
to konieczne, gdyż plac zabaw dla dzieci 
częściowo został wybudowany na boisku. 
Mecz rozpoczął się parę minut po godzi-
nie piętnastej. Pierwsza połowa trwała 30 
minut i zakończyła się wynikiem 1:0 dla 
oldbojów. Po krótkiej przerwie i zmianie 
stron, „stara gwardia” grała „z wiatrem” 
i po kilku minutach okazało się, że jest 
już 3:0 a cały mecz zakończył się wyni-
kiem 7:0 dla oldbojów. Po meczu okazało 
się, że młodzież musi się trochę podszko-
lić. Chociaż zapowiedzieli szybki rewanż, 
to oldboje nie chcą na to się zgodzić, 
gdyż chcą przezimować z tym pięknym 
wynikiem, a mecz rewanżowy rozegrać 
dopiero na wiosnę.

Najważniejsze, że młodzież angażuje 
się i pokazuje, że też potrafi coś zorgani-
zować i chwała im za to.

 

NASI JUBILACI

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
WIEŒCI Z SO£ECTW

Sołectwo Kierzkowo

N awiązując do cyklicznych ar-
 tykułów opisujących nasze 
 odwiedziny u sędziwych ju-

bilatów Sołectwa Kierzkowo, pragnę przed-
stawić dziś Państwu najstarszą mieszkan-
kę Osiek, 87 – letnią Panią Joannę Bian-
gę.

Pani Joanna jest pogodną matką dzie-
więciorga dzieci, doczekała się też dwu-
dziestu wnuków oraz dwudziestu trzech 
prawnuków. Trud wychowania dzieci dość 
wcześnie musiała przejąć wyłącznie na 
siebie, gdyż owdowiała mając 42 lata. 
Może, dlatego tak chętnie i czule opowia-
da o swoich najbliższych.

Większość jej dzieci mieszka w od-
ległych miejscowościach, widzą się więc 
niezbyt często. Wszyscy jednak o niej pa-
miętają, piszą kartki, dzwonią.

Pani Joanna Bianga, jak na swój wiek, 
cieszy się dobrym zdrowiem. Chętnie ko-

rzysta ze spacerów na wol-
nym powietrzu, choć przy 
ograniczonych już możli-
wościach ruchowych w po-
konaniu stromych schodów 
przy drzwiach wyjściowych 
z domu pomagać muszą do-
mownicy.

Nasza seniorka tryska ra-
dością i miłym uśmiechem. 
Pomaga w pracach domo-
wych, na ile to możliwe. 
Lubi oglądać telewizję. Jako 
mieszkanka Osiek za dwa 
lata obchodzić będzie cie-
kawy jubileusz – 50 lecie 
zamieszkania w tej miejsco-
wości. Stałość godna odręb-
nego uznania!

Ze smutkiem muszę też dodać, że dal-
szą część niniejszego artykułu zamierza-
łam poświęcić obchodzącej we wrześniu 
swe 95. urodziny – Pani Oldze Liszniań-
skiej.

Byliśmy jeszcze 
niedawno u  naj-
starszej mieszkanki 
Kierzkowa z gorący-
mi życzeniami do-
czekania jubileuszu 
100 lat. W miłej at-
mosferze, przy ak-
tywnym udziale sę-
dziwej jubilatki, roz-
mawialiśmy o jej ra-
dościach i sposobie 
na trwanie w zdro-
wiu przez długie 
lata. Imponowała 
nam wtedy komu-
nikatywnością i by-

strym, jak na swój wiek, umysłem.
Niestety w sobotę 15.11.2008 r. do-

tarła do nas wiadomość o nagłym zgonie 
Pani Olgi Liszniańskiej.

Ze smutkiem więc i odrobiną refleksji 
nad nieuchronnością ludzkiego przemija-
nia zmuszeni jesteśmy pochylić się po raz 
ostatni nad odchodzącą od nas na zawsze, 
drogą Panią Olgą. Cześć Jej pamięci !

W tym refleksyjnym nastroju patrzy-
my na długowieczność mieszkańców so-
łectwa Kierzkowo. I aż nie sposób nie 
zadumać się przez chwilę nad okoliczno-
ściami, które sprzyjają mieszkańcom tych 
okolic w zachowaniu zdrowia do późnej 
starości. Czyżby sił dodawał miejscowy 
klimat i atmosfera panująca między ludź-
mi?

Zapewne jest w tym szczypta racji.
Zachęcamy, więc do osiedlania się 

w naszym pięknym sołectwie!.

Sołtys Sabina Fleming
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23.10.2008 r. w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej odbyło 
się spotkanie Wójta Gminy 

Choczewo pana Jacka Michałowskiego 
z uczniami klasy II b SP Choczewo. W tym 
dniu pan Wójt czytał legendy polskie, ba-
śnie i humorystyczne opowieści Ewy Szel-
burg-Zarembiny. Dzieci długo nie chciały 
wypuścić pana Wójta i bardzo skutecznie 
namawiały go na czytanie coraz to now-
szych historyjek. Później pod opieką swo-
jej wychowawczyni i pań bibliotekarek 
wykonywały jesienne kompozycje, które 
można obejrzeć na wystawie w bibliote-
ce.

Wójt był pierwszym z zaproszonych 
gości, którzy w ramach propagowania 
idei głośnego czytania dla dzieci pomaga-
ją w realizowaniu projektu edukacyjnego 
„Nasza gmina czyta dzieciom”. Projekt re-
alizuje gminna biblioteka (pani Beata Żuk) 
oraz szkoła podstawowa (pani Marzena 
Szypulska-Kimilu). Spotkania czytelni-
cze odbywają się co miesiąc i połączone 
są z warsztatami plastycznymi, kulinar-

W  dniu 3 października 2008  
 roku w Gminnej Bibliotece 
 Publicznej w Choczewie 

miało miejsce spotkanie z pisarzem – pa-
nem Stanisławem Janke. Spotkanie to zor-
ganizowane zostało w ramach realizowa-
nego przez biblioteki Powiatu Wejhe-
rowskiego od września b.r projektu pn. 
„Z książką od Kaszub do Europy”. Projekt 
ten skierowany jest do mieszkańców na-
szego powiatu i składa się z trzech modu-
łów:

1/ zorganizowania w poszczególnych 
gminach warsztatów literackich prowa-
dzonych przez akademickich nauczy-

cieli stylistyki (wykład inauguracyjny: 
prof. dr hab. Stefan Chwin, warsztaty: 
dr Aneta Lewińska) i pisarzy: Eugeniusz 
Pryczkowski, Stanisław Janke, Roman 
Drzeżdżon, Piotr Schmandt, Edmund 
Szczesiak, Ida Czaja, Marian Selin, Stani-
sław Pestka, Ewa Warmowska, Jerzy Łysk, 
Zbigniew Jabłoński;

2/ zajęć towarzyszących z bibliotera-
pii;

3/ konkursu literackiego – 3 edycja 
„Powiewu Weny”, zakończonego samo-
dzielnym wydaniem biuletynu pokonkur-
sowego.

Pan Stanisław Janke to kaszubski pi-

sarz, poeta, tłumacz i dziennikarz – au-
tor m.in. autobiograficznej powieści pt. 
„Piękniewo”. Od lat związany jest z cza-
sopismem „Pomerania”. Podczas spotka-
nia w Choczewie zaprezentował zarówno 
wybrane utwory własne, jak i w ciekawy 
sposób przedstawił niuanse, jakie poja-
wiają się podczas tłumaczenia utworów 
literackich naszych rodzimych klasyków 
/ale nie tylko/ na język kaszubski – pan 
Stanisław przetłumaczył m.in. pięć ksiąg 
„Pana Tadeusza”.

Koordynatorem projektu pn. „Z książ-
ką od Kaszub do Europy” jest Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhero-
wie im. Aleksandra Majkowskiego w Wej-
herowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie 

nymi lub ruchowy-
mi. W następnych 
miesiącach wśród 
zaproszonych go-
ści znajdą się: pani 
Nadleśniczy Ewa 
Rogaczewska, Kie-
rownik Gminnego 
Ośrodka Zdrowia 
pani Izabela Meyer, 
Dyrektor Zespołu 
Szkół pan Wacław 
Seweryn, Zastępca 
Wójta pan Kazi-
mierz Kowalewski, 
P rzewodniczący 
Rady Gminy pan Henryk Domaros, Za-
stępca Przewodniczącego pan Zbigniew 
Kołodziejski. Na każde spotkanie zapra-
szana jest jedna z klas 0–3.

Głośne czytanie jest proste, bez-
płatne i dzieci je uwielbiają! Rozwija 
też zainteresowania i wyobraźnię dzieci, 
uwrażliwia na piękno języka polskiego, 
wzbogaca słownictwo. Projekt ten umoż-

dniu 3 października 2008 
roku w Gminnej Bibliotece

 Publicznej w Choczewie
i ł i j tk i i

cieli stylistyki (wykład inauguracyjny: 
prof. dr hab. Stefan Chwin, warsztaty: ff
dr Aneta Lewińska) i pisarzy: Eugeniusz 
Pr c ko ski Stanisła Janke Roman

sarz, poeta, tłumacz i dziennikarz – au-
tor m.in. autobiograficznej powieści pt. 
„Piękniewo”. Od lat związany jest z cza-
sopismem „Pomerania”. Podczas spotka-
nia w Choczewie zaprezentował zarówno 
wybrane utwory własne, jak i w ciekawy 
sposób przedstawił niuanse jakie poja

Spotkanie z pisarzem

.10.2008 r. w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej odbyło
się spotkanie Wójta Gminy 

Choczewo pana Jacka Michałowskiego

nymi lub ruchowy-
mi. W następnych 
miesiącach wśród 
zaproszonych go-

Nasza gmina czyta dzieciom

liwia budowanie więzi między dorosłymi 
i dziećmi, uczestniczenie w życiu kultu-
ralnym, wszechstronny rozwój. Czytać 
powinni także rodzice swoim pociechom. 
Wszyscy na tym skorzystają.

Kto dziś nie czyta, nie nadąży 
za zmianami we współczesnym świecie.

Beata Żuk, Marzena Szypulska-Kimilu
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Zespół Szkół w ChoczewieZespół Szkół w Choczewie

Z    życia szkoły

21 października 2008 roku 
przedszkolaki z samorzą-
dowego Przedszkola w Cho-

czewie gościły strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej, którzy na spotkanie 
przyjechali prawdziwymi wozami strażac-
kimi. Pogoda tego jesiennego dnia była 
piękna i dzięki temu pokazy przygotowa-
ne przez strażaków powiodły się. Dzieci 
poznały na czym polega praca strażaków, 
jak bardzo jest potrzebna i jednocześnie 
bardzo niebezpieczna. Z wielkim zainte-
resowaniem przyglądały się prezentacji 
strojów strażackich oraz pokazów gaśni-
czych i ratowniczych z użyciem sygna-
łów świetlnych i dźwiękowych. Najwięcej 

emocji jednak dostarczyły pokazy z użyciem wody i piany gaśniczej. Każdy maluch 
mógł zobaczyć również, w jaki sprzęt zaopatrzone są wozy strażackie (gaśniczy, ra-
towniczy oraz pierwszej pomocy), a chętne dzieci mogły posiedzieć w kabinie wozu 
na miejscu kierowcy. Następnie wszyscy udali się do przedszkola, gdzie przy słodkim 
poczęstunku można było porozmawiać ze strażakami, usiąść im na kolanach, a nawet 
pociągnąć za ucho. Wiadomo, że nic tak nie uczy i nie zaciekawia, jak bezpośrednie 
doświadczenia i przeżycia. Dlatego mamy nadzieję, że to spotkanie na długo pozosta-
nie w pamięci naszych dzieci. Wszystkim przybyłym strażakom jeszcze raz dziękujemy 
za miłe spotkanie.

Magdalena Lica

ŚWIĘTO PIECZONEGO
ZIEMNIAKA

W  piątek, 10.10.br przed-
 szkolaki z Samorządowe-
 go Przedszkola w Chocze-

wie oraz dzieci z klasy 0a Szkoły Pod-
stawowej, wybrały się na wycieczkę 
do Toliszczek... na „święto pieczonego 
ziemniaka”. Gościli nas Państwo Lawer, 
dziadkowie jednego z przedszkolaków. 
Spotkanie rozpoczęło się od własnoręcz-
nego zawijania ziemniaków w folię i wrzu-
cania ich do ogniska. Potem dzieci odda-
wały się wspólnym zabawom integracyj-
nym, były piosenki, pląsy, konkursy spraw-
nościowe, gdzie głównym rekwizytem był 
oczywiście ziemniak. Kiedy nadszedł czas 
na degustację upieczonych ziemniaków, 

były tak smaczne, że dzieci zjadły ich po kilka. To była prawdziwa uczta dla podniebie-
nia. Mili gospodarze pozwolili nam również pozbierać włoskie orzechy, tak więc każdy 
wracał do domu z jakimś podarunkiem. Impreza udała się wyśmienicie.

UCZNIOWIE GIMNAZJUM
NA WYCIECZCE W WARSZAWIE

W arszawa – stolica Polski- 
 niezwykłe miasto położo-
 ne w centrum Europy. Nie-

zwykłe, gdyż pełne kontrastów. Można 
tu znaleźć bogactwo zabytków jak i no-
woczesną architekturę. Można odpoczy-
wać w zieleni parków lub spacerować 
w wielkomiejskim zgiełku. Każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie.

Nasza przygoda z Warszawą rozpo-
częła się w dniu 30.09.2008r. i trwała 
cztery dni. To nie wiele, gdy chce się zo-
baczyć tak wiele. Dlatego tuż po przyjeź-

października 2008 roku 
przedszkolaki z samorzą-
dowegoPrzedszkolaw Cho-

Jedzie, jedzie straż pożarna

dokończenie na następnej stronie
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dzie udaliśmy się do Pałacu Kultury i Na-
uki, by z położonego na 30 piętrze tarasu 
widokowego podziwiać panoramę stolicy. 
Po wizycie w pałacu odwiedziliśmy no-
woczesne centrum kulturalno–handlowe 
o nazwie „Złote Tarasy”, którego archi-
tektura zrobiła na nas ogromne wrażenie. 
Po obejrzeniu filmu w tutejszym kinie 
wróciliśmy do hotelu, podziwiając po dro-
dze „nocną”, tętniącą życiem Warszawę.

Kolejny dzień przyniósł wiele wrażeń 
związanych ze zwiedzaniem wspaniałych 
zabytków stolicy. Naszą wędrówkę roz-
poczęliśmy w Zamku Królewskim, który 
niegdyś był rezydencją królów i siedzibą 
Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Tu Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą 
w Europie, a drugą w świecie konstytu-
cję. Następnie, wraz z przewodnikiem, 
udaliśmy się na spacer uliczkami Starego 
i Nowego Miasta oraz Traktem Królew-
skim, podziwiając napotykane pałace, 
kościoły i kamienice. Przy okazji odwie-
dziliśmy miejsca związane z martyrologią 
i walką Polaków o niepodległość, w tym: 
Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Ma-
łego Powstańca, Pomnik Powstania War-
szawskiego.

Po wspaniałej lekcji historii prze-
nieśliśmy się w teraźniejszość, udając 
się na przejażdżkę metrem, a potem 
do Międzynarodowego Portu Lot-
niczego im. Fryderyka Chopina. Tu, 
z tarasu widokowego obserwowali-
śmy startujące i lądujące samoloty.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy 
zwiedzaniem Muzeum Pałacu w Wila-
nowie – letniej rezydencji króla Jana 
III Sobieskiego. Tu zobaczyliśmy bo-
gate wnętrza pałacu i przeszliśmy się 
alejkami zabytkowego parku.

Ale Warszawa to nie tylko miasto 
zabytków, więc znowu zmieniliśmy 
klimat naszej wycieczki i przenieśliśmy 
się do ciekawych obiektów sportowych 
stolicy. Były to: stadion Legii Warszawa, 

hala lodowiskowa Torwar i tor łyżwiarski 
Stegny. Wszędzie toczył się ruch, a przy 
okazji wizyty na stadionie zwiedziliśmy 
muzeum Legii i napotkaliśmy znanych pił-
karzy.

Niezwykłą atrakcją tego dnia było 
trójwymiarowe kino Imax, gdzie znaleź-
liśmy się w samym środku podwodnego 

świata prehistorycznych gadów.
W ostatnim dniu wycieczki odwie-

dziliśmy Łazienki Królewskie – jeden 
z najpiękniejszych zespołów pałacowo-
parkowych w Europie, który swój obecny 

kształt zawdzięcza staraniom króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Po bogato zdobionych, barokowych 
wnętrzach pałacu, zwiedziliśmy park 
łączący elementy regularnego ogro-
du francuskiego z krajobrazowym 
parkiem angielskim. Spacer zakoń-
czyliśmy pod pomnikiem Fryderyka 
Chopina.

Wracaliśmy do domu pełni wra-
żeń, żałując, że nie mogliśmy zostać 
w Warszawie na dłużej. Jedno jest 
pewne. To, co zobaczyliśmy jest tyl-
ko ułamkiem tego, co kryje w sobie 
pełna atrakcji Warszawa.

Dziękujemy za opiekę pani Alicji 
Antończyk, pani Katarzynie Sychowskiej, 
pani Katarzynie Nguyen oraz panu dyrek-
torowi Andrzejowi Soboniowi.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
Z ¯YCIA SZKO£Y
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 14.10.2008 roku w Zes-
pole Szkół w Choczewie od-
był się uroczysty apel z oka-

zji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowa-
ny przez Samorządy Uczniowskie Szkoły 

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

W  30 rocznicę pontyfikatu 
 Jana Pawła II uczniowie Ze-
 społu Szkół w Chocze-

wie, pod kierunkiem katechetek Danuty 
Mitkowskiej, Elżbiety Gawron i ks. Janu-
arego Cybulskiego przygotowali spektakl 
słowno-muzyczny poświęcony Ojcu Świę-
temu. W pierwszej części odśpiewano 
wspólnie ulubioną pieśń Ojca Świętego – 

Podstawowej i Gimnazjum. Pod kierun-
kiem Pani Anny Natoniewskiej–Styn i Pani 
Katarzyny Sychowskiej uczniowie przy-
gotowali montaż słowno – muzyczny, 
na który zaproszono nie tylko dyrekcję, 
nauczycieli i pracowników szkoły ale tak-
że władze gminne i nauczycieli emerytów. 

Gronu pedagogicznemu życzenia z okazji 
święta złożył Wójt Gminy pan Jacek Mi-
chałowski.

Po części artystycznej i życzeniach 
wszystkim pracownikom szkoły i emery-
tom wręczono kwiaty i laurki zrobione 
przez uczniów naszej szkoły.

Katarzyna Sychowska

„Barka”, następnie uczniowie przedstawi-
li biografię Karola Wojtyły: dzieciństwo, 
młodość, kapłaństwo, pontyfikat – naj-
ważniejsze wydarzenia. W drugiej części 
uczniowie recytowali wiersze poświęcone 
Ojcu Świętemu. Podczas całego spektaklu 
były wyświetlane zdjęcia Papieża Jana 
Pawła II z różnych spotkań i pielgrzymek. 
Spektakl przedstawiono najpierw w nie-
dzielę 12 października w Dniu Papieskim 

w kościele parafialnym w Choczewie, a 16 
października w Zespole Szkół dla uczniów 
klas 0-III, IV-VI oraz Gimnazjum. Wszyscy 
w skupieniu wysłuchali wspomnień o Ojcu 
Świętym. Na uroczystość w szkole zapro-
szono proboszczów z parafii Choczewo, 
Sasino i Zwartowo. Swoimi przeżyciami 
ze spotkań z Ojcem Świętym podzielił się 
ks. Antoni Duszyk.

Danuta Mitkowska

WYCIECZKA NA KRĘGLE

W  dniu 21.10.2008 roku ucz-
 niowie klasy VIb wraz 
 z opiekunkami Panią Beatą 

Stodolną i Panią Barbarą Kowalewską uda-
li się na wycieczkę do Gniewina. O godzi-
nie 1000 wyruszyli autokarem spod szkoły. 
Pierwszym punktem wycieczki była wie-
ża widokowa w Gniewinie „Kaszubskie 
Oko”. Gdy uczniowie dotarli na jej szczyt 
byli zachwyceni zapierającymi dech w 
piersiach widokami i panoramą Gnie-

wina. Po zejściu z wieży, wsiedli 
do autokaru i wyruszyli w dalszą 
drogę. Po kilku minutach wysiedli 
przed kręgielnią. Po wysłuchaniu 
instruktażu i podziale na zespoły 
zaczęła się zabawa. Wszyscy ba-
wili się wyśmienicie, strącając raz 
za razem kręgle. Niestety czas 
szybko płynął i trzeba było zakoń-
czyć wycieczkę. Wszyscy z żalem 
opuścili kręgielnię i powrócili 
do Choczewa.

Joanna Żuk kl. VI b
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DNI OTWARTE NADLEŚNICTWA
CHOCZEWO

23 października uczniowie klas 
I a i I b pod opieką pani Anny 
Strycharczyk, pani Ewy Do-

marus i pani Agnieszki Dettlaff udali się 
na pieszą wycieczkę do Nadleśnictwa 
w Choczewie. Pracownicy Nadleśnictwa 
przyjęli nas bardzo serdecznie i gościnnie. 
Po obiektach i biurach oprowadzali nas 
panowie: Marcin Żmich i Adam Hollander. 
W sekretariacie spotkaliśmy się z panią 
Ewą Borowską, która opowiedziała nam 
o swojej pracy oraz zapoznała nas z pocz-
tą elektroniczną. Następnie udaliśmy się 
do działu księgowości, gdzie panie Sabi-
na Fleming i Danuta Tarnowska pokazały 
nam swoje stanowiska pracy oraz zapro-
siły na taras widokowy.

Bardzo ciekawe było spotkanie z pa-
nem Marcinem Rewersem, który na rogu 
grał różne sygnały myśliwskie.

Zajęcia w ogródku dydaktycznym 
poprowadził pan Rafał Skowronek, któ-
ry zdradził nam niektóre tajemnice lasu 
oraz nauczył nas jak rozpoznawać gatun-
ki drzew liściastych i iglastych.

Na zakończenie udaliśmy się do sali 
konferencyjnej, gdzie pan Skowronek 
opowiadał nam o sowach i pokazywał cie-
kawe zdjęcia.

23 października br. 
uczniowie klas II b i II c 
Gimnazjum w Choczewie 
gościli w siedzibie Nadle-
śnictwa Choczewo, w ra-
mach programu „Leśnego 
Tygodnia”, zorganizowa-
nego przez Lasy Państwo-
we.

 Spotkanie miało cha-
rakter bardzo interesują-
cego pokazu – prelekcji, 
przygotowanego przez 
pracowników Nadleśnictwa.

Uczniowie pod opieką p. A. Rynko i p. 
Zb. Lipka z dużym zaciekawieniem obej-
rzeli i wysłuchali podleśniczego z Leśnic-
twa Szklana Huta, pana M. Rewersa, który 
przygotował dla nich pokaz sygnałów my-

śliwskich. Pan Maciej pięknie i interesują-
co opowiadał o tradycji, zwyczajach i ko-
deksie myśliwskim, bogato ilustrując wy-
stęp swój niełatwymi sygnałami na rogu 
myśliwskim, związanymi z przebiegiem 
każdego polowania.

 Następnie goście udali się na spotka-
nie z p. Rafałem Skowronkiem, Inżynie-
rem Nadzoru, który przygotował dla nas 

tematyczną prelekcję związaną z rodziną 
sów, występujących na terenie lasów pod-
ległych nadleśnictwu.

Bardzo ciekawe wystąpienie, boga-
to ilustrowane fotografiami i odgłosami 
ptaków przybliżyło słuchaczom tajemnicy 

świat sów, nocnych gości 
naszych okolic, a i czę-
sto domostw i strychów.

Spotkanie nasze 
z ciekawym światem la-
sów pozostawiło jak za-
wsze pewien niedosyt, 
ale i zakończyło się re-
fleksją, jak mało jeszcze 
wiemy o otaczającej nas 
najbliższej przyrodzie 
i tajemnicach związa-
nych z jej istnieniem.

Zespół Szkół
w Choczewie

KONCERT „DOBRE WYBORY”

W  dn. 22.10. br. odbył się 
 koncert profilaktyczny pt. 
 „Dobre Wybory”. Projekt 

uzależnień „Dobre Wybory” to nie tylko 
prelekcja z zagadnień profilaktyki, ale 
również wspaniałe wydarzenie kultural-
ne i artystyczne. To był rodzaj motywa-
cji do podejmowania dobrych wyborów. 
Wprowadzenie w prostą, czystą, wolną 
od narkotyków alkoholu i innych używek 
drogę na całe życie. Autorami i wyko-
nawcami programu byli Piotr Świergalski 
i Wojciech Backiel. Program profilaktyki 
w ich wykonaniu powstał w wyniku ob-
serwacji środowiska artystycznego i nie 
tylko. Muzycy włączyli się w nurt ruchu 
abstynenckiego oraz profilaktyki skiero-
wanej do młodzieży propagując trzeźwy 
i zdrowy styl życia.

Koncert sfinansowany został ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

Zespół Szkół w Choczewie

SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE

Ciernie” to tytuł przedstawienia 
z cyklu profilaktyka w szkole ja-
kie obejrzeli uczniowie 29 paź-

dziernika. Dynamiczny spektakl, który 
zawierał dużo ruchu scenicznego, adre-
sowany był do uczniów z klas 4 – 6. Nie-

dokończenie na następnej stronie
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wątpliwym atutem tego programu była 
dobra gra aktorska (melorecytacje, boga-
ta wymowa pantomimiczna, śmiech, łzy). 
Przedstawiona opowieść dotykała pro-
blemu wartości. Pokazywała jak ogromną 
rolę w kształtowaniu osobowości młode-
go człowieka ma do spełnienia rodzinny 
dom. Przedstawienie mówiło o takich 
wartościach jak miłość, przyjaźń i szacu-
nek do drugiego człowieka oraz w jaki 
sposób radzić sobie ze zjawiskiem prze-
mocy wśród najbliższych i gdzie szukać 
pomocy. Program przygotowany był profe-
sjonalnie ze scenografią i nagłośnieniem 
przez teatr „Kurtyna” z Krakowa. Spektakl 
sfinansowany został ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Choczewie, z którą współ-
pracuje Zespół Szkół w Choczewie.

29 października również młodzież gimnazjalna miała moż-
liwość obejrzenia spektaklu profilaktycznego pt. „Złoty strzał”, 
który poruszał problem narkotyków. W dzisiejszych czasach trud-
no nie zauważyć powszechnej obecności narkotyków w życiu mło-
dych ludzi. Podczas młodzieżowych imprez, na dyskotekach coraz 
łatwiej zdobyć środki pobudzające, po których człowiek często 
traci świadomość. Przedstawienie „Złoty strzał” miało na celu nie 
tylko przestrzec młodzież przed przyjmowaniem narkotyków, ale 
również zachęcić do unikania kontaktów ze środowiskiem ludzi 
biorących środki odurzające. Również i to przedstawienie sfinan-
sowane zostało ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Choczewie.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDNOŚCI

„Nie oszczędzaj nigdy czasu na naukę w szkole,
Na marzenia o kosmosie i gwiezdnych podbojach....”

P aździernik jest miesiącem oszczędności. Z tej oka-
 zji dnia 27.10. 2008 r. uczniowie klasy Vb Szkoły 
 Podstawowej w Choczewie, pod kierunkiem opie-

kunek Szkolnej Kasy Oszczędności p. Marzeny Szypulskiej-Ki-
milu i p.Anny Natoniewskiej-Styn, przygotowali przedstawie-
nie pt. „Grosz do grosza, czyli uczymy się oszczędzać”. Za-

chęcali w ten sposób swoich kolegów do gromadzenia grosików 
na szkolnych książeczkach SKO.

Pouczyli także, czego nie należy oszczędzać. Między innymi 
zwrócili uwagę, żeby częściej korzystać ze słów: proszę, przepra-
szam, dziękuję.

Po występie starszych kolegów pierwszoklasiści zostali no-
wymi członkami SKO i otrzymali książeczki. Opiekunki zachęciły 
także wszystkich uczniów do systematycznego oszczędzania, któ-
re w przyszłości może zaprocentować w postaci wymarzonych wa-
kacji.

Opiekunki SKO:
M. Szypulska-Kimilu
A. Natoniewska-Styn

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS 
PIERWSZYCH

Dnia 28 października 2008 r. 
o godzinie 13.00 w Zespole 
Szkół im. Unii Europejskiej 

w Choczewie odbyło się ślubowanie ucz-
niów klas pierwszych szkoły podstawo-
wej. Uroczystość przygotowały wycho-
wawczynie: kl. I a – pani Anna Strychar-
czyk, kl. I b – pani Ewa Domarus, kl. I c 
– pani Małgorzata Mazur oraz nauczyciel-
ka języka angielskiego – pani Agnieszka 
Dettlaff.

Swoją obecnością na ślubowaniu za-
szczycili nas zaproszeni goście, dyrekto-
rzy szkoły, licznie zgromadzeni rodzice 
pierwszoklasistów oraz starsi i młodsi 
koledzy.

Uroczystość rozpoczęła Dobra Wróż-
ka, która zaprosiła dzieci do wspólnej zaba-
wy. Nagle na scenę wpadła jak burza Cza-
rownica zamieniając pierwszaków w żół-
todzioby. Uczniowie wędrowali przez 
krainy: Miłości do Ojczyzny, Mądrości, 
Śpiewu, Nauki i zdobywali symbole, aby 
Dobra Wróżka mogła zdjąć z nich złe za-
klęcie. Wykazali się umiejętnościami re-
cytatorskimi, talentem muzycznym oraz 
wiedzą o Ojczyźnie i szkole. Udowodnili, 

że są gotowi wstąpić do naszej społecz-
ności szkolnej.

Po części artystycznej odbyła się część 
oficjalna. Uczniowie klas pierwszych zło-
żyli uroczyste ślubowanie. Następnie pani 
dyrektor Elżbieta Wydra dokonała aktu 
pasowania na ucznia.

Na zakończenie uroczystości koledzy 
i koleżanki z klas drugich wręczyli świeżo 

pasowanym „uczniakom” własnoręcznie 
wykonane zakładki, a przedstawiciele ro-
dziców i gości drobne upominki.

Następnie wszyscy zaproszeni goście 
i bohaterowie dnia udali się do stołówki 
szkolnej na słodki poczęstunek.

Dzieci były zadowolone i szczęśliwe. 
Z pewnością dzień ten na długo pozosta-
nie w ich pamięci.

Zespół Szkół w Choczewie
 

WYJAZD DO KINA

W e wtorek, 04 listopada – ucz-
 niowie klas Ia, Ib i Ic naszego 
 Gimnazjum, udali się na wy-

cieczkę do „Multikina” w Gdyni na projekcję 
popularnego wśród młodzieży filmu „High 
school musical III”. Nasz wyjazd miał charak-
ter integracyjny, połączony z nabywaniem 
umiejętności organizacji i realizacji wspólne-
go pobytu poza terenem szkoły.

Ponieważ pomimo popołudniowego 
szczytu udało się nam dojechać nieco wcze-
śniej, postanowiliśmy – korzystając z nada-
rzającej się okazji – odbyć króciutki spacer 
po Skwerze Kościuszki, oglądając okoliczne 
atrakcje.

dokończenie na następnej stronie
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Uczestnicy pod opieką pań K. Pastu-
siak, I. Ratajczak i pana Zb. Lipki mieli 
okazję obejrzeć m.in. prace konserwacyj-
ne i przygotowania do sezonu zimowego 
w basenie jachtowym, zapoznać się z bu-
dową i wyglądem jachtów pełnomorskich 
„stojących” na lądzie, oraz mnogością 
rodzajów i wielkości wszelkiego sprzętu 
pływającego, w tym profesjonalnych łodzi 
ratunkowych.

Uwagę młodzieży przykuły też piękne 
sylwetki naszych sztandarowych żaglow-
ców, na tle których „rozpstrykały się” 
wszystkie posiadane aparaty fotograficz-
ne i telefony komórkowe, uwieczniając 
nieco zmarznięte, ale uśmiechnięte twa-
rze wycieczkowiczów.

 W kinie obowiązkowo zaczęło się 
od kupna kilogramów popcornu i hekto-
litrów coca-coli, ze śladami konsumpcji 
których, już po seansie, walczyła obsługa 
sprzątająca…

Sam film generalnie podobał się mło-
dzieży, co można było rozpoznać po wy-
raźnych rumieńcach na wielu twarzach, po-
mimo panującego wszędobylskiego mro-
ku.

W końcu to film o szkole i jej życiu, 
problemach codzienności, poszukiwaniu 
ideałów, młodzieńczej fantazji, pierwszej 
miłości. Później, podczas powrotu zoba-

czyć można było liczne twarze patrzące 
gdzieś w ciemność nocy, ukrytej za szybą 
autokaru…

 Powrót do domu odbył się już 
po zmroku, co ułatwiło dokończenie do-
kupionych po wyjściu kartonów popcor-
nu i prowadzenie ożywionej dyskusji 
na temat wydarzeń z filmu.

W opinii uczestników wyjazd był bar-
dzo udany, co znalazło też wyraz w licz-
nych sugestiach organizacji kolejnego.

 Należy zaznaczyć, że pomysł wy-
cieczki, jej organizację, przygotowanie 
oraz rozpropagowanie wśród uczniów 
klas pierwszych był inicjatywą uczennic 
z klasy Ia, którym „szefowała” A. Stodol-
na. Organizatorzy wyjazdu pragną też ser-
decznie podziękować Panu Zb. Kołodziej-
skiemu z ODKSW „Relaks” ze Zwartowa, 
dzięki uprzejmości którego wyjazd mógł 
zostać zrealizowany w bardzo wygodnym 
autokarze wycieczkowym.

 
PAMIĘTAMY O TYCH, 
KTÓRZY ODESZLI…

30 października zuchy z „Brac-
twa Morskiej Przygody” 
pod opieką drużynowej 

phm. Anny Strycharczyk, pani Małgorza-
ty Mazur i pani dyrektor Elżbiety Wydry 
udały się na pobliski cmentarz. Odwiedzi-
ły i uporządkowały zaniedbane groby, za-
paliły znicze i uczciły modlitwą i minutą 
ciszy wszystkich zmarłych.

Na dłużej zatrzymały się 
przy grobach swoich bliskich 
oraz znanych i zasłużonych 
dla naszej gminy i szkoły ludzi. 
W ciszy i skupieniu postawiły na 
pomnikach kwiaty i zapaliły 
znicze pamięci w imieniu całej 
naszej społeczności szkolnej.

Zespół Szkól w Choczewie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
Z ¯YCIA SZKO£Y
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PRÓBNY EGZAMIN Z JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO

W  tym roku szkolnym gim-
 nazjaliści po raz pierwszy, 
 oprócz testu humanisty-

cznego i matematyczno-przyrodniczego, 
obowiązkowo napiszą egzamin z języka 
obcego nowożytnego. Uczniowie wy-
bierają język, którego uczą się w szkole 
jako przedmiotu obowiązkowego. Egza-
min językowy będzie miał miejsce kwiet-
niu, w trzecim dniu egzaminu gimna-
zjalnego. Egzaminu gimnazjalnego nie 
można nie zdać. Liczba punktów nie ma 
wpływu na ukończenie szkoły. Aby zali-
czyć gimnazjum, trzeba w klasyfikacji koń-

90 ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

7 listopada w Zespole Szkół 
 w Choczewie odbył się uro-
 czysty apel z okazji odzys-

kania przez Polskę niepodległości. 
Przedstawienie miało charakter mon-
tażu słowno – muzycznego. Informacje 
o walce Polaków przedstawione przez 
narratorów przeplatały się ze wzru-
szającymi wierszami. Nie można za-
pomnieć o patriotycznych pieśniach 
(O mój rozmarynie, Hej, hej ułani, Sza-
ra piechota, Pierwsza brygada, Rota), 
które podkreślały podniosły nastrój. 
Na stojącym z boku ekranie wyświe-
tlane były zdjęcia obrazów związa-
nych tematycznie z apelem. Ciekawym 
momentem przedstawienia było za-
malowywanie na mapie, przez trzech 
chłopców przebranych za zaborców, 
terenów zajmowanych przez mocar-
stwa zaborcze w czasie kolejnych roz-
biorów Polski.

Pod koniec apelu nastąpiła zmiana 
dekoracji. Przy dźwiękach pieśni „Po-

cowej z obowiązkowych zajęć uzyskać oce-
nę wyższą od niedostatecznej. Zero punk-
tów na egzaminie gimnazjalnym nie ozna-
cza, że trzecioklasista nie zostanie absol-
wentem gimnazjum. Jednak dobry wynik 
to przepustka do najlepszych szkół po-
nadgimnazjalnych. W procesie rekruta-
cyjnym możemy uzyskać maksymalnie 
200 pkt. – ale taka suma to marzenie. 
Z każdej części egzaminu dostaje się 
maksymalnie 50 pkt, czyli razem 150 pkt. 
Pozostałe punkty nasz absolwent może 
zdobyć za oceny na świadectwie i dodat-
kowe osiągnięcia – konkursy, olimpiady, 
działania na rzecz szkoły, wolontariat .

Terminy egzaminów szkolnych w ro-
ku szkolnym 2008/2009

Próbny egzamin z języka nowożytne-
go odbył się 21 października 2008r.

Próbny sprawdzian klas szóstych 
szkoły podstawowej 25 listopada 2008r,

Próbny egzamin z części humani-
stycznej 26 listopada 2008r.

Próbny egzamin z części matematycz-
no-przyrodniczej 27 listopada 2008r.

Sprawdzian dla uczniów klas szóstych 
– 2 kwietnia 2008r.

Egzamin gimnazjalny z części huma-
nistycznej -22 kwietnia 2008r.

Egzamin gimnazjalny z części mate-
matyczno-przyrodniczej – 23 kwietnia 
2008r.

Egzamin gimnazjalny z języka nowo-
żytnego -24 kwietnia 2008r.

Zespół Szkół w Choczewie

dokończenie na następnej stronie
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DZIAŁALNOŚĆ DRUŻYNY HARCER-
SKIEJ 47 DH „ZDOBYWCY”

P o długiej wakacyjnej przer-
 wie we wrześniu wznowiła 
swoją działalność 47 DH „Zdo-

bywcy”. W bieżącym roku szkolnym dru-
żyna harcerska swoją działalnością objęła 
także młodzież z naszego gimnazjum. 
Drużynę harcerską prowadzi dh Tadeusz 
Huk, jego działalność wspierać będzie 
p. Bernadeta Peplińska, która zajmie się 
młodzieżą ze szkoły podstawowej. Oprócz 
tego na terenie naszej szkoły działa za-
stęp harcerski pod opieką dh Doroty Gra-
bińskiej.

 Harcerze z 47 DH we wrześniu zorga-
nizowali na terenie naszej szkoły „Harcer-

MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ SZACHOWY 
W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCZEWIE

Międzyklasowy Turniej Szachowy o Mistrzostwo Gim-
nazjum odbył się w dniach: 07.10.2008- 08.10.2008 r. 
W turnieju uczestniczyło 36 uczniów, organizatorem 

zawodów był Zespół Szkół w Choczewie. Nad prawidłowym prze-
biegiem zawodów czuwał pan Wojciech Paździo.

Trwała zacięta walka o pierwsze miejsce zarówno w grupie 
dziewcząt, jak i chłopców. Zwycięzcy otrzymali dyplomy. Czwórka 
najlepszych szachistów reprezentowała szkołę w zawodach powia-
towych, które odbęły się w dniu 10.10.2008 w Wejherowie.

WYNIKI TURNIEJU SZACHOWEGO:
GIMNAZJUM - CHŁOPCY
I miejsce zajął – NGUYEN ALEKSANDER kl. III A
II miejsce zajął- MIADZIELEC Mateusz kl. III A
III miejsce zajął – TUTKOWSKI KRZYSZTOF kl. III A
IV miejsce zajął – MAŁKOWSKI MARCIN kl . IIA

wrócisz tu” zdjęto z tablicy mapę, na któ-
rej nie było już Polski, a zawieszono 
symbole narodowe (flagę i godło) i napis 
JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA.

Apel bardzo wszystkim się podo-
bał, ponieważ był ciekawy i wzruszający. 
Po apelu zabrał głos dyrektor szkoły pan 
Wacław Seweryn i pan Stanisław Doma-
ros. Apel, który obejrzeli zaproszeni go-
ście – przedstawiciele władz samorządo-

wych gminy – Zastępca Wójta pan Kazi-
mierz Kowalewski, Przewodniczący Rady 
Gminy pan Henryk Domaros, członkowie 
Gminnego Koła Związku Emerytów i Ren-
cistów w Gminie Choczewo, członkowie 
Związku Kombatantów Polskich w Gminie 
Choczewo, dyrekcja szkoły, nauczyciele 
i pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzi-
ce – został przygotowany przez uczniów 
gimnazjum. Nad przygotowaniami czuwa-
ła pani Katarzyna Nguyen, pani Katarzyna 
Sychowska i pan Marek Dzięgielewski.

Marcin Dzięgielewski

udział w „Morskich Zaduszkach”.
 11 listopada z okazji Dnia Niepodle-

głości braliśmy udział w uroczystościach 
rocznicowych. Rozpoczęły się one uro-
czystą Mszą Świętą, następnie pod po-
mnikiem Abrahama w Pucku w asyście 
pocztów sztandarowych oraz podczas 
salwy wojskowej złożyliśmy kwiaty .

 Powoli spływają na nasze konto kwo-
ty w ramach 1%. Dziękujemy. Czuwaj!

ski Start”. Udział w biwaku wzięło ok. 50 
harcerzy. Gościliśmy harcerzy z Pucka, 
z Krokowej i z Żarnowca. Dużych emo-
cji dla uczestników dostarczyło wyjście 
nocne do lasu. Przeszkody napotkane po 
drodze sprawiły, że wiele mundurów na-
dawało się jedynie do prania.

10 listopada, gdy większość odpo-
czywała w swoich domach wybraliśmy się 
do Pucka na biwak ”Abraham”. Braliśmy 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
Z ¯YCIA SZKO£Y

dokończenie na następnej stronie
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MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ W HALOWEJ PIŁCE  NOŻNEJ

15-16.10.2008R.

W  Gminnej Hali Sportowej 
 odbył się dwudniowy tur-
 niej halowej piłki nożnej,                      

w którym wystartowało osiem drużyn 
z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Cho-

LKS "ORZEŁ" CHOCZEWO INFORMUJE:
Zakończyły się rozgrywki rundy jesiennej drużyny LKS „Orzeł” 

Choczewo w Kl.A i KL.B
W Klasie A drużyna Orłów zajęła I miejsce w grupie. Na 14 ze-

społów 2 mecze przegrała, 1 zremisowała i 11 wygrała.

WYNIKI CAŁEJ RUNDY JESIENNEJ

Chwaszczyno  – Choczewo   1:1
Choczewo  – KP Gdynia   5:1
Kiełpino   – Choczewo   0:2
Choczewo   – Łęczyce   8:0
Karwia   – Choczewo   1:4
Choczewo   – Władysławowo   4:0
Janowo   – Choczewo   1:3
Choczewo   – Reda    7:1
Sopot   – Choczewo   1:2
Choczewo   – Mechowo   5:0
Zatoka Puck  – Choczewo   2:0
Choczewo   – Żelistrzewo   0:3
Reda Rekowo  – Choczewo   1:2

Tabela końcowa kl. A

M Drużyna M Pkt Bramki
1.  Orzeł Choczewo 13 31 43 – 12
2.  Zatoka II Puck SSA 13 30 31 – 14
3.  Korona Żelistrzewo 12 27 36 – 12
4.  GKS-Torpedo Żukowo 13 25 29 – 21
5.  Amator Kiełpino 13 24 32 – 18
6.  KS Chwaszczyno 12 23 34 – 14
7.  Norda Karwia 13 19 28 – 30
8.  MKS II Władysławowo 13 18 39 – 38
9.  Błyskawica Reda Rekowo 13 16 25 – 24

10.  OKS Rumia Janowo 13 14 25 – 31
11.  KP Gdynia 13 9 22 – 39
12.  Relaks Mechowo 13 8 23 – 42
13.  Celtic Reda 13 7 17 – 40
14.  Zenit Łęczyce 13 5 16 – 65

Rezerwa  LKS "ORZEŁ" CHOCZEWO II Klasa B zakoń-
czyła sezon jesienny klasując się na III miejscu.

WYNIKI KL.B
Smolno   – Choczewo II   1:3
Choczewo II   – Starzyno   5:1
Połchowo   – Choczewo II   0:9
Choczewo II   – Chłapowo   2:1
Rozłazino   – Choczewo II   1:2
Kębłowo   – Choczewo II   3:1
Choczewo II   – Stolem Gniewino  0:2
Wierzchucino – Choczewo II   1:4
Choczewo II   – Prusewo   4:1
Kostkowo   – Choczewo II   0:0
Choczewo II   – Sławoszyno   5:1

Tabela końcowa KL.B
M Drużyna M Pkt Bramki
1. Stolem Gniewino 11 29 49 – 6

Wikęd Kębłowo 10 26 43 – 12
3. Orzeł II Choczewo 10 22 30 – 11
4. Wicher Wierzchucino 11 19 25 – 21
5. KS Rozłazino 11 18 35 – 26
6. Zryw Sławoszyno 10 16 38 – 22
7. Kaszubia Starzyno 11 14 16 – 20
8. Klif Chłapowo 11 13 18 – 37
9. Arka Prusewo 11 11 20 – 35

10. Larix Kostkowo 11 6 9 – 25
11. Kaszuby Połchowo 10 6 9 – 53
12. Huragan Smolno 11 3 15 – 39

DZIEWCZĘTA
I miejsce zajęła - STYN KATARZYNA 

kl. IIIA
II miejsce zajęła – BIESZK MALWINA 

kl. III B
III miejsce zajęła - STAN ADRIANA 

kl. III C
IV miejsce - OKRÓJ PAULINA  

 KL.III C
 OPIEKUN -Wojciech Paździo

czewie. Każda drużyna rozegrała siedem 
spotkań w systemie „każdy z każdym”.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1.VIa                                5.VIc
2.VIb                                6.Vb
3.Va                                 7.Vc
4.IVb                                8.IVa
Najskuteczniejsi zawodnicy:

1. Świątek Przemysław         – 31 bramek

2. Dziobak Aleksander          – 18 bramek
3. Obrzut Arkadiusz              – 15 bramek
      Najlepszy bramkarz:
1. Olszowiec Jakub               – 12 bramek
1. Reszke Michał                   – 12 bramek
3.Mateusz Gawryszewski     – 13 bramek
Skład drużyny zwycięskiej: Jakub Olszo-
wiec, Michał Hajkowicz, Rafał Lessnau, 
Patryk Posański.

LKS "ORZEŁ" CHOCZEWO INFORMUJE:
Zakończyły się rozgrywki rundy jesiennej drużyny

Choczewo w Kl A i KL B

Sport, sport

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
Z ¯YCIA SZKO£Y

KLASA JUNIOR D1 – GRUPA I – 2008/2009

Drużyna Juniorów rocznik 1996–1998 występuje pierw-
szy raz w rozgrywkach ligowych. Składa się z 22 zawodników, 
w tym jedna dziewczyna. Zajmuje po rundzie jesiennej 3 miej-
sce w swojej grupie rozgrywkowej, dotychczas nie przegrała 
żadnego meczu (4 mecze wygrała i 3 zremisowała) – brawa dla 

dokończenie na następnej stronie
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Klasa Junior B - grupa I - 2008/2009

M Drużyna M Pkt Bramki
1. Arka Gdynia SI 13 39 96 - 10
2. MKS Władysławowo 13 34 54 - 11
3. Bałtyk II Gdynia 13 33 61 - 19
4. Cisowa Gdynia 13 29 39 - 23
5. Gryf Wejherowo 13 25 57 - 28
6. GKS Luzino 12 22 53 - 20
7. Sokół Bożepole Wielkie 12 16 30 - 31
8. Iskra Gdynia 12 11 20 - 22
9. Orzeł Choczewo 13 10 11 - 35

10. Start Mrzezino 13 10 16 - 42
11. Stolem Gniewino 13 9 25 - 47
12. Eko-Prod Szemud 13 7 19 - 40
13. Zenit Łęczyce 12 7 17 - 48
14. Kaszuby Połchowo 13 3 5 - 133

zawodników za bardzo duże zaangażowanie i wolę wal-
ki. Skład drużyny: Jakub Malinowski (kapitan drużyny, 
1 gol strzelony), Jakub Olszowiec (bramkarz, 1 gol strze-
lony), Jakub Lessnau (bramkarz), Klaudia Szczerbińska, 
Adrian Szczerbiński (8 goli strzelonych), Rafał Lessnau, 
Arkadiusz Obrzut (1 gol strzelony),

Aleksander Dziobak (1 gol strzelony), Bartosz 
Szwok, Przemysław Fryc, Szymon Kuberski, Łukasz Liss, 
Kamil Godula (14 strzelonych bramek), Michał Skrzycki, 
Michał Hajkowicz, Rafał Fusowski, Szymon Joachimiak, 
Bartosz Krauze, Patryk Posański, Amadeusz Ficek, Lon-
gin Styn, Michał Sadurski.

Za pośrednictwem gazety dziękuję:
– Zarządowi klubu LKS „ORZEŁ” za zakup stroi 

i sprzętu sportowego.
– Urzędowi gminy za pomoc finansową dla drużyn 

(pobyt w restauracji Mc Donald’s).
– Wielkie podziękowania należą się rodzicom za 

bardzo duże zaangażowanie i wspieranie drużyny.

 Andrzej Małkowski, Andrzej Lessnau

Odeszli do Domu Ojca z naszej Wspólnoty Parafialnej 
w Choczewie od 2.11.2007r.

- 10.11.2007r. – Franciszek Krampikowski 
    z Lublewa   – lat 76
- 5.12.2007r. – Weronika Urban 
    z Choczewa  -  lat 92
- 13.12.2007r. – Gertruda Weichbrodt 
    z Osiek   lat 79
- 13.12.2007r. – Zbigniew Nowicki 
    z Żelaznej  - lat 48
- 24.12.2007r. -  Anna Szopińska 
    z Choczewa - lat 69
- 7.01.2008r. – Marta Stodolna 
    z Lublewka - lat 84
- 17.01.2008r. – Józef Stanicki 
    z Żelaznej - lat 74
- 7.02.2008r. – Ryszard Drzewoski 
    z Lublewka - lat 79
- 9.02.2008r. – Erna Kunc 
    z Choczewa - lat 85
- 26.02.2008r. – Anna Wrona 
    z Żelaznej - lat 86
- 15.03.2008r. – Wacław Notka 
    z Choczewa - lat 82
- 16.03.2008r. – Małgorzata Spychalska 
    z Choczewa - lat 29
- 11.04.2008r. – Elfrieda Rüwger 
    z Gardkowic - lat 80
- 19.04.2008r. – Mariola Lange 
    z Choczewa - lat 45
- 27.04.2008r. – Manfred Zienke 
    z Łętowa - lat 70
- 15.06.2008r. – Ewa Tarent 
    z Choczewa - lat 45

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
SPORT M Drużyna M Pkt Bramki

1. Arka II Gdynia SI 7 19 28 – 4
2. Lechia Gdańsk 7 16 35 – 7
3. Orzeł Choczewo 7 15 26 – 13
4. Iskra Gdynia 7 13 20 – 8
5. Arka III Gdynia SI 7 6 14 – 31
6. Gedania Gdańsk 7 4 27 – 26
7. Start Mrzezino 7 4 7 – 24
8. Fosfory Wiślinka 7 3 5 – 49

Odeszli do Domu Ojca z naszej Wspólnoty Parafialnej 
w Choczewie od 2.11.2007r.

10 11 2007 F i k K ik ki

Wieści z Parafii Choczewo  

- 28.06.2008r. – Mirosław Murawski 
    z Choczewa - lat 50
- 13.08.2008r. – Helena Dewa 
    z Choczewa  - lat 66
- 29.08.2008r. - Jadwiga Graboś 
    z Żelaznej - lat 66
- 25.10.2008r. – Maria Wujec 
    z Choczewa - lat 69
- 29.10.2008r. – Salomea Zwifka 
    z Kierzkowa - lat 85
 8 osób z wyżej wymienionych zostało pochowanych poza Para-

fią Choczewo.  13.02.2008r. w Osiekach miał miejsce pogrzeb Elż-
biety Bieszk - lat 60 z Parafii Sasino.    

CHOCZEWO
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