
FESTYNY LETNIE W GMINIE CHOCZEWO
FESTYN W ZWARTÓWKU

W dniu 24 czerwca 2006 roku na boisku w miejscowo�ci Zwartówko odby³ siê
festyn, sfinansowany ze �rodków so³eckich. Zgodnie z przyjêt¹ tradycj¹ festyny
odbywaj¹ siê tu ju¿ od kilku lat, a ich organizatorem jest Rada So³ecka Zwartówko.

Na pocz¹tek przeprowadzono kilka konkurencji z nagrodami dla dzieci,
przygotowane przez pani¹ Ewê Domarus, której pomocy udzieli³y mieszkanki
so³ectwa. Przygotowane zosta³y równie¿ paczki dla dzieci do lat 18-tu, a dla
wszystkich mieszkañców so³ectwa poczêstunek w postaci kie³baski upieczonej przy
ognisku oraz grochówki z kuchni polowej, przygotowanej przez kucharzy z Zespo³u
Szkó³ w Choczewie. Zabawa przy d�wiêkach orkiestry, w spokojnej atmosferze
trwa³a do bia³ego rana.

  Henryk Bemowski- So³tys So³ectwa Zwartówko

POWITANIE LATA 2006 ROKU
W BORKOWIE

Dnia 1 lipca 2006 roku mieszkañcy
So³ectwa Borkowo przywitali lato 2006.
Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu pani
Marii Pilarskiej, pañstwa Anny i
Andrzeja Krawczyk, pani Brygidy
Falkiewicz, pani Joanny Wroñskiej, pani
Marii Tylus, pani Marzeny Górnisiewicz,
pana Marka Jaworskiego, pana Grzegorza
Stanickiego i pana Stanis³awa Krawczyka
nie zabrak³o genialnej zabawy oraz
atrakcji dla dzieci  i doros³ych. Ka¿de
dziecko otrzyma³o paczkê ³akoci, by³y
tak¿e frytki, lody, s³odycze, kie³baski
pieczone na ognisku, pieczywo, a to za
spraw¹ ludzi dobrego serca : pañstwa
Anny i Andrzeja Krawczyk, pana Jerzego
Czerwionki, pañstwa Iwony i Andrzeja
Majtacz, pañstwa Miros³awy i Eugeniusza
Langa, pañstwa El¿biety i Arkadiusza
Guziñskich oraz pañstwa Anny i Rafa³a
Misztal. Ca³ej imprezie przygrywa³ zespó³
pana Henryka W³odarczyka.

So³tys So³ectwa Borkowo sk³ada
serdeczne podziêkowania wszystkim tym,
którzy przyczynili siê do mi³ego spêdzenia
czasu przez mieszkañców i go�ci.

 Regina Stanicka
So³tys So³ectwa Borkowo

FESTYN W KOPALINIE

6 sierpnia 2006r. na boisku w Kopalinie odby³ siê trzeci festyn sportowo
rekreacyjny,  którego g³ównym celem by³a integracja mieszkañców oraz
uatrakcyjnienie pobytu wczasowiczom odpoczywaj¹cym na terenie naszej gminy.
Program imprezy by³ bogaty. Ka¿dy z uczestników festynu móg³ wzi¹æ udzia³ w
konkurencjach sportowych. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci: przeja¿d¿ka
konno, zje¿d¿alnie, strzelanie z wiatrówki, loteria fantowa, której g³ówn¹ wygran¹
by³ rower górski. Zadbano równie¿ o zaplecze gastronomiczne. Mo¿na by³o zje�æ
smaczn¹ rybkê, kie³baski, grochówkê a dla innych smakoszy by³y dania
wegetariañskie. Spêdzony wspólnie czas uprzyjemnia³ zespó³ muzyczny CONTRA
z Choczewa, który gra³ a¿ do bia³ego rana.

Honorowymi go�æmi festynu byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych naszej
gminy: wójt p. Jacek Micha³owski, w-ce wójt p. Kazimierz Kowalewski,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy p. Henryk Domaros,  który by³ sponsorem g³ównej
nagrody w loterii fantowej . Grochówkê na festynie zorganizowa³ p.Wac³aw
Seweryn a jej przygotowaniem zajê³a siê obs³uga kuchni Zespo³u Szkó³ w Choczewie.

FESTYN PARAFIALNY W SASINIE

W tym roku Najwy¿szy wyj¹tkowo sprawdza³ nas - organizatorów parafialnego
festynu w Sasinie, czy wystarczy nam samozaparcia, by mimo ulewy rozpocz¹æ
loteriê fantow¹, sma¿enie placków ziemniaczanych i innych pyszno�ci. Nie
poddali�my siê. Deszcz ust¹pi³ i rozpoczê³a siê �wietna impreza.

Pani Bo¿ena Mrówczyñska sprzedawa³a losy. Panie : Ma³gosia Jaskulska,
Gra¿yna Kaleta, Dziunia Kaleta, Gienia Kramek sprawdza³y losy i wydawa³y fanty.
Panie Beata Wr¹bel, Krystyna Stefañska, Jadzia Lademann, Ludka Wêska-Nowak,
Mirka Górczyñska, Gabrysia Niemiec uwija³y siê jak w ukropie, by go�cie chc¹cy
spróbowaæ naszych pyszno�ci kulinarnych nie musieli d³ugo czekaæ. A te pyszno�ci
to : ciasta, kopytka z gulaszem,, placki ziemniaczane, chleb ze smalcem, ogórki
ma³osolne, kie³baski na gor¹co, kawa, nalewki, kocio³ki. By pysznie upiek³y siê

Konferansjerkê prowadzi³ p. Andrzej Soboñ.  Organizatorem imprezy by³a Rada So³ecka Kopalino, Urz¹d Gminy w Choczewie,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Kopalino Uzyskany dochód w kwocie 3.030z³ zostanie przeznaczony na renowacjê boiska sportowego
w Kopalinie Rada So³ecka Kopalino sk³ada podziêkowania wszystkim mieszkañcom wsi Kopalinoi Lubatowo oraz  sponsorom
za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

 
Rada So³ecka

kocio³ki - przy ognisku czuwa³ Mirek
Kaleta. Podziêkowania nale¿¹ siê pani Oli
Zacharewicz ze S³ajszewo - podarowa³a
garnek smalcu. Dziêkujemy równie¿
paniom : Broni Zielonko, Marii Malik, Wiesi
Kwiatkowskiej, Stanis³awowi My¿yñs-
kiemu i ksiêdzu Józefowi za pomoc w
przygotowaniu losów.

Do tradycji naszego festynu nale¿y
obecno�æ "si³acza" z Lêborka. Bardzo
sprawnie i z poczuciem humoru prowadzi³

dokoñczenie na ostatniej stronie wk³adki

FESTYN REKREACYJNY W S£AJSZEWIE

Tradycyjnie jak co roku odby³ siê Letni Festyn Rekreacyjny w S³ajszewie.
Tym razem zosta³ zorganizowany wspólnie przez Radê So³ectwa Ciekocino oraz
Radê So³ectwa S³ajszewo. Du¿y wk³ad w organizacjê imprezy w³o¿yli pracownicy
Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy "Orze³" w Choczewie a tak¿e lokalni
radni. Tegorocznej edycji przy�wieca³ cel zbiórki funduszy na wykonanie ogrodzenia
ko�cio³a w Ciekocinie, dlatego te¿ imprezie patronowa³ Proboszcz Parafii Sasino.
W�ród go�ci by³ obecny Wójt Gminy Choczewo, który wraz z Proboszczem oraz
radnymi ufundowa³ puchary dla sportowców.

W rozgrywkach o wymienione wy¿ej trofea, wziê³y udzia³: dru¿yna LZS
S³ajszewo oraz LZS Ciekocino. Rozegrano trzy konkurencje: pi³ka no¿na,
przeci¹ganie liny, "krêcio³". Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna LZS S³ajszewo.

Jedn¹ z atrakcji imprezy by³a loteria fantowa, zorganizowana dziêki hojno�ci
firm dzia³aj¹cych na terenie Gminy Choczewo oraz mieszkañców. £¹cznie
przygotowano 407 losów. Wszystkie losy by³y nagradzane, co spotka³o siê z
entuzjastycznym przyjêciem uczestników festynu. Atrakcyjne fanty i umiarkowana
cena losów spowodowa³y, ¿e losy zosta³y wykupione w ci¹gu 3 godzin.

Dla najm³odszych dzieci So³ectwo Ciekocino zorganizowa³o gry i zabawy
nagradzane s³odyczami. Panie z So³ectwa Ciekocino zorganizowa³y grilla. Znalaz³o
siê te¿ stoisko  z ciastami domowego wypieku przygotowanymi przez gospodynie
ze S³ajszewa, by³y  stoiska z napojami. Pogoda dopisa³a a o oprawê muzyczn¹
imprezy dba³ zespó³ z Choczewa pod kierownictwem Tomasza Fr¹tczaka.

Podczas trwania festynu, na wykonanie ogrodzenia ko�cio³a w Ciekocinie
zebrano ³¹cznie 3 950 z³.

   

Z.

Ju¿ po raz czwarty, w ostatni weekend lipca br., do Choczewa
zawita³y wiekowe auta "z dusz¹". Zgodnie z ide¹ tegorocznego IV Zlotu
Mi³o�ników VW Garbusa & co.  by³y w�ród nich, poza sztandarowymi
garbusami, ogórki, westfalie, buliki, a tak¿e trabanty i nasza polska
syrena. Frekwencja na tegorocznym zlocie by³a imponuj¹ca, w niedzielê
rano zarejestrowa³ siê ostatni - 109 samochód uczestnika zlotu, który
przyby³ do nas z Warszawy.

W programie zlotu by³y m.in.: koncert zespo³u "Carte Blanche" z
Wejherowa, widowiskowa parada aut na latarniê morsk¹ Stilo, prezen-
tacja pojazdów na stadionie w Choczewie, wybory naj³adniejszego gar-
busa i ogórka uczestnicz¹cych w zlocie, a tak¿e szereg imprez towarzy-
sz¹cych obchodom stulecia latarni morskiej Stilo, tj.: szanty w wykona-
niu teatru muzycznego, koncert "Dzianiego z zespo³em gwiazd
cygañskich", w³oskie przeboje oraz zabawa taneczna do bia³ego rana.
Uczestnicy zlotu, jak co roku, byli zachwyceni niepowtarzalno�ci¹ i
piêknem naszej gminy, chwalili wspania³y klimat panuj¹cy na zlotach
w Choczewie oraz przyjazne nastawienie mieszkañców gminy.

Niestety, weekend w tak doborowym towarzystwie min¹³ bardzo
szybko i w niedzielê, po podsumowaniu imprezy, rozdaniu nagród i
podziêkowaniu uczestnikom, zamkniêto IV Zlot Mi³o�ników VW
Garbusa & co. w Choczewie.

Podziêkowania za organizacjê tegorocznego zlotu kierujemy do:
Wójta Gminy Choczewo - Pana Jacka Micha³owskiego, Policji w
Choczewie, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Choczewa i Kopalina,
Gminnego Zak³adu Komunalnego w Choczewie,  Pana S³awka
Dziobaka, Pana Mirka Latkowskiego, firmy "Cardo"z Wejherowa  oraz
do naszych kolegów: Piotra Gliszczyñskiego, Romana Jêdrucha,
Marcina Zacharewicza, Krzysia Dawidowskiego, Paw³a Olszowca,
£ukasza £uca, Tomasza i Piotra oraz ca³ego zespo³u "Carte Blanche",
Ka�ki, A�ki i Go�ki, Grzegorza Smugi, a tak¿e do naszych sponsorów:
firmy "Dagoma" z Pucka i "Auto-Systemy"  z Wejherowa.

Klub Mi³o�ników VW Garbusa"Cherbi"
w Choczewie

ró¿ne konkurencje sportowe. Dokonano
równie¿ wyboru Miss Nastolatek. Gdy ju¿
robi³o siê ciemno, ksi¹dz Grzegorz - nasz
proboszcz  przeprowadzi³ losowanie nagród
g³ównych. Miss nastolatek - Ola losowa³a
spo�ród wszystkich losów /pustych i
pe³nych. Nagrodami g³ównymi by³y: 1. dwa
odtwarzacze MP3, 2. obiad dla dwóch osób
w Restauracji Ewa, 3. obiad dla dwóch osób
w Pa³acu w Sasinie, 4. obiad dla dwóch osób
w sma¿alni ryb w Stilo u p. Zamojskich, 5.
obiad dla dwóch osób w barze Skiper w Stilo
u p. Orzechowskich, 6. obiad dla dwóch osób
w barze: Bach-Banan w Stilo.

Pieni¹dze, które zarobili�my przezna-
czone zostan¹ na wykonanie schodów
przed ko�cio³em i sp³acenie "Drogi Krzy-
¿owej". Cieszymy siê, ¿e nasz proboszcz
ksi¹dz inspiruje nas do takiej spo³ecznej
pracy, a przy tym do �wietnej zabawy.

Genowefa Kramek

SAMOCHODY "Z DUSZ¥" PO RAZ CZWARTY  ODWIEDZAJ¥ CHOCZEWO

ZACHÊCAMY POZOSTA£E SO£ECTWA DO ORGANIZACJI FESTYNÓW

dokoñczenie

FESTYN PARAFIALNY  W SASINIE


