ISSN 1508-5864

Nr 9(91)
WRZESIEÑ

2007
ROK (IX)
Egzemplarz bezp³atny

CHOCZEWSKIE

W dzisiejszym numerze: IX sesja Rady Gminy Choczewo, Inwestycje gminne, Poznajemy naszych so³tysów, Konkurs
"Piêkna wieœ 2007", Jubileusz 60-lecia OSP Sasino, Gminne Œwiêto Plonów w Choczewie, Sukcesy Gminy Choczewo
w konkursach kulinarnych, Wieœci z so³ectw, Og³oszenia Wójta Gminy, Obwieszczenia wyborcze, Wywiad z panem Cezarym
Tatarczukiem, Wieœci przedszkolaków, Z ¯ycia szko³y, Informacje sportowe i inne ciekawe artyku³y.

IX SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

W

dniu 13 wrzeœnia 2007 r.
odby³a siê IX sesja Rady
Gminy Choczewo. Na
sesji obecnych by³o 13 radnych. Nieobecny pan radny Z. Fr¹szczak. Sesja
zwo³ana zosta³a w trybie art. 20 ust.
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym - na wniosek Wójta
Gminy, co mia³o zwi¹zek z zarz¹dzonymi
wyborami do Sejmu i Senatu RP. Po
stwierdzeniu prawomocnoœci obrad
i przedstawieniu porz¹dku sesji pani
radna S. Fleming zawnioskowa³a o przesuniêcie 13 projektów uchwa³ na nastêpn¹ sesjê argumentuj¹c krótkim czasem,
jaki mieli radni do zapoznania siê z przes³anymi im materia³ami. Wójt, jako wnioskodawca nie wyrazi³ zgody, ale nie chc¹c
wymuszaæ na radnych przyjêcia porz¹dku
sesji, zaproponowa³ przyjêcie go w g³osowaniu. Ostatecznie wniosek pani radnej
S. Fleming upad³.
W sprawozdaniu z dzia³alnoœci miêdzysesyjnej pan Wójt mówi³ o zakoñczonym remoncie dróg S³ajkowo i ¯elazno i Kurowo-Jackowo II etap, budowie sieci kanalizacyjnej LublewoLublewko-Choczewo, oddaniu w u¿ytkowanie wybudowanej czêœci Gminnego
Oœrodka Zdrowia w Choczewie, trwaj¹cej procedurze przetargowej na realizacjê zadañ inwestycyjnych w ¯elaznej
oraz zakoñczonej kontroli dzia³alnoœci
Gminy w zakresie realizacji uchwa³ Rady
Gminy, gospodarki finansowej i zamówieñ publicznych przez Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku.

Kontrola trwa³a od 24 czerwca do 31
lipca br. i wypad³a bardzo dobrze, jeœli
by³y uwagi, to tylko "kosmetyczne".
Nastêpnie mówi³ o przygotowaniach do
wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Choczewo w okrêgu wyborczym Nr 11
oraz do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
Koñcz¹c podziêkowa³ za udzia³ i zaanga¿owanie w organizacji Festynu i Do¿ynek.
Podjête zosta³y uchwa³y:
- w sprawie wyboru ³awników s¹dów
powszechnych (w g³osowaniu tajnym
jednog³oœnie na ³awnika S¹du Rejonowego w Wejherowie zosta³ wybrany
Marek Róg)

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na
realizacjê zadañ przebudowy i odnowy
nawierzchni dróg powiatowych przebiegaj¹cych przez Gminê Choczewo
(uchwa³a dotyczy³a finansowania inwestycji polegaj¹cej na przebudowie

drogi powiatowej numer 1306G odcinek Stêknica-£ebieniec-SzczenurzeSarbsk-Ulinia-Sasino-Ciekocinko
i odnowy drogi powiatowej Nr 1427G
Osetnik-Sasino),
- w sprawie zmiany bud¿etu gminy na
2007 rok (zmiany mia³y zwi¹zek z uchwa³¹ powy¿ej: ze œrodków bud¿etowych Gminy Choczewo przeznaczono
w 2008 i w 2009 roku po 350 tys. z³.
Pozosta³e wydatki pochodziæ bêd¹ w 2008
i 2009 r. ze œrodków powiatów - po
1,4 mln z³. Ca³oœæ zadania wraz z funduszami strukturalnymi w powiecie
lêborskim i wejherowskim zaplanowano
na kwotê 16,6 mln z³.),
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespo³u
zabudowy "Pod lasem" w Lubiatowie
w gminie Choczewo (teren za lasem
po prawej stronie drogi ChoczewoLubiatowo),
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
Lubiatowa obrêb Kierzkowo w gminie
Choczewo (teren po by³ej jednostce
wojskowej),
ci¹g dalszy na stronie 2
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- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiatraki"
w obrêbie Goœciêcino w gminie Choczewo (teren po³o¿ony na po³udniowy
zachód od wsi Goœciêcino za torami
kolejowymi),
- o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 29, 30 i 31
we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo,
- o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czêœci dzia³ki nr
ewid. 53 we wsi Kierzkowo w gminie
Choczewo,
- o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na WSCHÓD od drogi
do Ciekocina we wsi S³ajszewo w gminie Choczewo,
- o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na ZACHÓD od drogi
do Ciekocina we wsi S³ajszewo w gminie Choczewo,
- o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Borkowo I" w gminie
Choczewo,
- o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Borkowo II" w gminie Choczewo,
- w sprawie przyjêcia "Za³o¿eñ do planu
zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe Gminy Choczewo" (uchwalenie "Za³o¿eñ" wynika
z ustawy Prawo energetyczne, która

nak³ada obowi¹zek ich opracowania
i uchwalenia. Celem opracowania jest
przedstawienie stanu istniej¹cego
i prognozy wzrostu zu¿ycia energii cieplnej i elektrycznej, Ÿróde³ pokrycia
zapotrzebowania na energiê oraz
wskazanie niezbêdnych dzia³añ dla
realizacji ustaleñ polityki energetycznej pañstwa w skali gminy, w tym
zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego gminy, zapewnienie niezawodnych dostaw energii po mo¿liwie
najni¿szych kosztach i okreœlenie kierunków rozwoju gospodarki energetycznej gminy),
- w sprawie utworzenia obwodu zamkniêtego dla wyborców przebywaj¹cych w areszcie œledczym dla potrzeb
przeprowadzenia wyborów do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 21 paŸdziernika 2007 r.
W pkt 5 Komendant Stra¿y Gminnej
w Choczewie pan Cezary Tatarczuk
z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Stra¿y
(wiêcej w odrêbnym artykule). Pan Komendant poinformowa³, ¿e lubi nowe
wyzwania oraz doœwiadczenia i rozpoczyna w najbli¿szym czasie pracê w innym zawodzie. Pan Wójt i Radni podziêkowali panu C. Tatarczukowi za jego
zaanga¿owanie w organizacjê i funkcjonowanie Stra¿y Gminnej oraz osi¹gniête
wyniki. Interpelacji i zapytañ nie by³o.
W punkcie: dyskusja i wolne wnioski nikt siê nie zg³osi³. Sesja przebiega³a
bardzo sprawnie i zakoñczy³a siê po
dwóch godzinach obrad.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY GMINNEJ W CHOCZEWIE
W OKRESIE OD 15 LUTEGO DO 31 SIERPNIA 2007R.
(obszerne fragmenty sprawozdania przestawionego przez Komendanta na sesji Rady Gminy Choczewo
w dniu 13 wrzeœnia 2007 r.)

P

i erwszy (uprawniony) patrol
stra¿ników gminnych rozpocz¹³ s³u¿bê w dniu 21 maja br.
Pierwsze kontrole choczewskiej Stra¿y
dotyczy³y spraw zwi¹zanych z czystoœci¹ i porz¹dkiem na terenie posesji
i innych nieruchomoœci. Sprawdzeniu
poddano umowy na wywóz nieczystoœci sta³ych i ciek³ych, pozwolenia na
budowy, rozbudowy obiektów i wywóz
œmieci z tym zwi¹zanych, ogólny porz¹dek
przed i w obrêbie posesji, kwestie pilno-

wania zwierz¹t, ich szczepienia, przestrzegania przepisów dotycz¹cych zatrzymywania siê, parkowania, zakazów
wjazdów itp.
W okresie od 21 maja do 31 sierpnia br. przeprowadzono ³¹cznie 79
patroli zmotoryzowanych i pieszych,
z czego 64 na I zmianie, 13 na II zmianie
oraz 2 na III zmianie. Spoœród tych
patroli 8 zorganizowano z Policj¹, a po
jednym ze Stra¿¹ Graniczn¹ i Leœn¹.
Wspó³praca z tymi formacjami przebie-

ga³a efektywnie i adekwatnie do potrzeb.
Zaowocowa³a ujawnieniem 4 przestêpstw
oraz ujêciem 3 sprawców przestêpstw.
Wspó³praca z Policj¹ nie ogranicza³a
siê wy³¹cznie do realizacji mieszanych
patroli. Wskutek porozumienia, zawartego w dniu 20 kwietnia br. miêdzy Komendantem Powiatowym Policji w Wejherowie a Wójtem Gminy Choczewo,
funkcjonariusze Stra¿y Gminnej i Posterunku Policji w Choczewie, prowadzili
ci¹g dalszy na stronie 3
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wiele ró¿norodnych dzia³añ, z których
nale¿y równie¿ wymieniæ sta³¹ wymianê
informacji dotycz¹c¹ ustalania sprawców
przestêpstw i wykroczeñ, zabezpieczanie miejsc zdarzeñ, wspólne zabezpieczanie imprez masowych (np. festynów so³eckich, zlotu Garbusów, Festynu Letniego, koncertu K.Krawczyka,
do¿ynek gminnych), prowadzenie akcji
poszukiwawczych osób zaginionych itp.
Podczas s³u¿b patrolowych funkcjonariusze Stra¿y Gminnej ujawnili
wiele wykroczeñ o charakterze porz¹dkowym i drogowym. Wobec 128 sprawców tych czynów zastosowano œrodki

wychowawcze i karne. Na³o¿ono 47
mandatów karnych kredytowych na
³¹czn¹ kwotê 5 000 z³. Najwiêksz¹ grupê
stanowili sprawcy wykroczeñ drogowych – 46, z których po³owê – 23 objêto
mandatowaniem. Kolejn¹ znacz¹c¹ grup¹
sprawców ujawniono wskutek kontroli
posesji w zakresie przestrzegania Ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz uchwalonym doñ Regulaminem na terenie gminy Choczewo.
£¹cznie stwierdzono 40 wykroczeñ,
z czego w 30 przypadkach zastosowano pouczenia, na³o¿ono 9 MKK/1000 z³
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i skierowano 1 wniosek o ukaranie do
S¹du Grodzkiego w Wejherowie (rozstrzygniêcie pozytywne). Szczegó³owe
dane w tym zakresie prezentuje za³¹cznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
Naturalnie okres letnich wakacji
jest szczególnie wa¿ny w ¿yciu naszej
gminy; przybywaj¹ tu liczne rzesze turystów, którzy wypoczywaj¹ w spokojnych nadmorskich miejscowoœciach,
niejednokrotnie ju¿ od pocz¹tku maja.
Wielu z nich osiedla siê tu sezonowo.
Z tego te¿ powodu funkcjonariusze Stra¿y
Gminnej gros swojej uwagi poœwiêcili
codziennemu dozorowi nadmorskich
so³ectw gminy Choczewo, zw³aszcza
Kopalina, Sasina i S³ajszewa. S³u¿by
na tym terenie, wespó³ z patroluj¹c¹ ten
obszar codziennie Policj¹, przynios³y
najwa¿niejszy z mo¿liwych i po¿¹danych efekt w postaci zdecydowanego
spadku przestêpczoœci kryminalnej,
nawet do 70% w stosunku do roku poprzedniego. Liczebnoœæ policjantów
dzia³aj¹cych na terenie gminy Choczewo
wzros³a zreszt¹ zdecydowanie równie¿
dziêki zaanga¿owaniu œrodków finansowych gminy.
W kwestii realizacji bud¿etu Stra¿y
Gminnej nale¿y podkreœliæ, i¿ w du¿ej
dokoñczenie na nastêpnej stronie

Ewidencja wyników dzia³añ Stra¿y Gminnej w Choczewie w okresie od 21 maja do 31 sierpnia 2007r.
Lp.
1.

Rodzaje wykroczeń
zawartych w:
Kodeks wykroczeń

Pouczenie
49

Mandat
liczba
kwota
38

Wniosek
do sądu

4000

Razem

Lp.

87

1.
a) wykroczenie przeciwko
porządkowi i spokojowi publicznemu
b) wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i
społecznym
c) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia

9

2

400

11

d) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji



23

2650

46

e) wykroczenia przeciwko osobie

Wyniki
Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie
urządzenia do blokowania kół

Pojazdy usunięte z drogi
2. art. 50a PRD
art. 130a PRD
3. Pojazdy odnalezione
4. Osoby doprowadzone do IW lub MZ

1

5. Ujawnione przestępstwa

4
3
3

g) wykroczenia przeciwko mieniu
h) wykroczenia przeciwko interesom
konsumentów

Osoby ujęte i przekazane Policji
6.
w tym ujętych sprawców przestępstw
Zabezpieczone miejsca przestępstwa,
7. katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem

i) wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej

8.

f) wykroczenia przeciwko zdrowiu

j) wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku publicznego
k) szkodnictwo leśne, polne i
ogrodowe

2.

ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

3.

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmu

4.

inne pozakodeksowe przepisy o
wykroczeniach

5.

akty prawa miejscowego (przepisy
porządkowe)
Ogółem

2



300

8

15

7

650

22

30

9

1000

1

1

80

40

1

47

5000

1

128

Liczba

2

Chronione obiekty komunalne i urządzenia
użyteczności publicznej

Konwojowanie dokumentów, przedmiotów
9. wartościowych lub wartości pieniężnych na
potrzeby gminy
10. Inne (pogadanki w szkołach)

S³u¿by z Policj¹:
8
S³u¿by ze Stra¿¹ Graniczn¹:
1
S³u¿by ze Stra¿¹ Leœn¹:
1
Akcje poszukiwawcze z Policj¹:
2
Zabezpieczenie festynów so³eckich: 3
Zabezpieczenie imprez masowych: 2

1
2
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dokoñczenie z poprzedniej strony

czêœci zaplanowane wydatki w br. nie
powtórz¹ siê w roku przysz³ym. Na koniec czerwca br. stan wykonania bud¿etu wyniós³ 37,21%.
W pozosta³ych miesi¹cach br. Stra¿
Gminna bêdzie m.in. kontynuowaæ sprawdzenia w zakresie czystoœci i porz¹dku
w gminie oraz swoist¹ inwentaryzacj¹
nielegalnych budów. Dotychczasowe

INWESTYCJE
GMINNE

wyniki potwierdzi³y, ¿e w tym zakresie
jest wiele do zrobienia, przez wiele lat
problematyka ta znajdowa³a siê w zasadzie poza wszelk¹ kontrol¹. Podobny
problem narós³ w dziedzinie us³ug hotelarskich; gros w³aœcicieli nieruchomoœci
wynajmuje swoje domki bez oddania ich
do u¿ytku, bez zg³oszenia dzia³alnoœci
gospodarczej, ignoruj¹c wszelkie mo¿liwe w tej materii przepisy, p³ac¹c przez
to nieadekwatne, minimalne podatki.

Realizacja tych zadañ, okrzepniêcie
sk³adu Stra¿y Gminnej, czy te¿ w³¹czenie siê równie¿ do szeroko rozumianej pracy profilaktycznej oraz prewencyjnej (szczególnie poprzez udzia³
w spotkaniach z m³odzie¿¹ szkoln¹ oraz
w zebraniach wiejskich) pozwol¹ na
optymalne wejœcie w przysz³oroczny
sezon letni, który winien przynosiæ gminie jedynie same po¿ytki.

drogi dojazdowe do pól w miejscowoœci
Borkowo.

osobowych. Tegoroczne prace obejmowa³y utwardzenie nawierzchni parkingu
i dostawienie lamp oœwietleniowych.

W Goœciêcinie zosta³o równie¿ rozbudowane oœwietlenie uliczne - od miejscowoœci w kierunku drogi ¯elazno Lêbork. Inwestycja ta by³a realizowana na
wniosek mieszkañców. Do jej realizacji
konieczne by³o przygotowanie dokumentacji technicznej, ustawienie nowych
s³upów bezpoœrednio przy drodze i wykonanie nowych linii zasilaj¹cych.

W chwili obecnej mo¿na korzystaæ
z obu parkingów, a teren jest uporz¹dkowany i zadbany. Istniej¹ca wczeœniej
nawierzchnia ¿u¿lowa czêsto siê wybija³a
a w powstaj¹cych zag³êbieniach gromadzi³a siê woda utrudniaj¹ca przejœcie
pieszym.
Dobieg³y równie¿ koñca prace zwi¹zane z budow¹ chodnika w miejscowoœci
S³ajszewo. Chodnik ten wp³ywa bezpoœrednio na poprawê bezpieczeñstwa mieszkañców i turystów. Podnosi równie¿ atrakcyjnoœæ i estetykê tej agroturystycznej wsi.
Chodnik jest poprowadzony od boiska
sportowego do rozwidlenia dróg w kierunku Ciekocino - Sasino.

W

miesi¹cach wakacyjnych
zosta³y przeprowadzone
remonty dróg powiatowych na odcinkach Kurowo - Jackowo
II Etap, S³ajkowo - ¯elazno II Etap. Gmina
Choczewo dofinansowa³a remont drogi
Kurowo - Jackowo, natomiast zrealizowany odcinek drogi S³ajkowo - ¯elazno
Etap II zosta³ w pe³ni sfinansowany
z funduszy Starostwa Powiatowego.
Program remontów dróg bêdzie kontynuowany, gdy¿ s¹ jeszcze odcinki wymagaj¹ce poprawy.
Na zdjêciu widoczna jest droga S³ajkowo - ¯elazno w trakcie prowadzenia
prac remontowych.

W roku 2007 zaplanowano poprawê
dróg dojazdowych do pól w miejscowoœci
Goœciêcino. Dotychczas wyremontowano
dwie drogi poprzez ich poszerzenie, uzupe³nienie nawierzchni, wyrównanie i wyprofilowanie. Utrzymywanie dróg dojazdowych do pól w dobrym stanie wp³ywa
pozytywnie na warunki gospodarowania,
zmniejsza awaryjnoœæ sprzêtu rolniczego
i przyœpiesza transport. W roku ubieg³ym
zmodernizowane zosta³y drogi w miejscowoœci S³ajkowo, natomiast w roku 2005

W ostatnim okresie zrealizowano modernizacjê nawierzchni parkingu przy
cmentarzu komunalnym w Choczewie.
W roku ubieg³ym zosta³ wykonany chodnik
oraz dodatkowy parking dla samochodów
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POZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓW

W

dzisiejszym wydaniu
pragniemy przybli¿yæ
Pañstwu osobê kolejnego
so³tysa, tym razem So³ectwa Ciekocino,
gdzie Radzie So³eckiej przewodzi Pani
W³adys³awa Rodziewicz.
Pani Rodziewicz funkcjê tê pe³ni ju¿
drug¹ kadencjê. Obecnie jest na wczeœniejszej emeryturze, ale w przesz³oœci
pracowa³a w wielu zak³adach, ostatnio
w Zespole Szkó³ w Choczewie. Dziêki temu
dysponuje bogatym doœwiadczeniem zawodowym w kilku dziedzinach: ksiêgowoœæ, farmacja, handel i pedagogika. Posiada wykszta³cenie wy¿sze - licencjat
teologii, a ponadto dyplomy i uprawnienia
do prowadzenia œwietlicy socjoterapeutycznej, prowadzi tak¿e poradnictwo rodzinne. Nie jest jej obce rolnictwo. Kocha
przyrodê, nasze morze, poezjê, muzykê
i uwielbia spotkania rodzinne. Najbli¿sza

rodzina to m¹¿ Andrzej, który pracuje jako
monter w Gdyni oraz dzieci: 33-letni syn
Tomasz, pracuj¹cy obecnie we Francji,
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32-letnia córka Ewelina, która ma swoj¹
wspania³¹ rodzinê i dobr¹ pracê oraz 26letnia córka Renata - mgr resocjalizacji,
która pracuje w S³upsku.
Tradycyjnie zadaliœmy Pani So³tys kilka
pytañ:
Wieœci - Czy satysfakcjonuje Pani¹
praca spo³eczna, pe³nienie funkcji so³tysa?
W³adys³awa Rodziewicz - Praca spo³eczna jest wpisana w moj¹ naturê. Najwa¿niejszy jest dla mnie cz³owiek. Od
dziecka jestem czu³a na potrzeby drugich.
S³u¿ê rad¹, pomagam i nie pytam - za ile?
A So³tysem nigdy nie zamierza³am zostaæ.
Sta³o siê to tak jakoœ szybko i jestem. Tylko,
¿e moje so³ectwo nie jest typowo rolnicze.
Mieszkañcy utrzymuj¹ siê z ró¿nych Ÿróde³
i maj¹ bardzo ró¿ne potrzeby.
W. - Jakie Pani widzi g³ówne problemy wsi, czego oczekuj¹ mieszkañcy,
a o czym marzy Pani So³tys?
W.R. - Oczekiwania mieszkañców s¹
podobne do innych so³ectw. Potrzebny jest
chodnik, œwietlica dla m³odzie¿y, boiska
i stabilny plan komunikacji PKS, a ja mam
wiele marzeñ. Zdradzê tylko jedno - marzy
mi siê 100% frekwencja na zebraniach
so³eckich.
W. - Jak uk³ada siê wspó³praca z mieszkañcami?
W.R. - Dobrze, ¿e s¹ jeszcze tacy, ¿e
zrobi¹ za siebie i za innych.
W. - Jak uk³ada siê wspó³praca z w³adzami gminy - Rad¹ Gminy, Wójtem Gminy?
W.R. - Wrêcz super!
W. - Jakie sprawy w so³ectwie s¹
najpilniejsze do rozwi¹zania - w ci¹gu
najbli¿szych dni, miesiêcy, w obecnej
kadencji?
W.R. - Na co dzieñ to wzajemna ¿yczliwoœæ a za 10 miesiêcy chodnik w Ciekocinku i Ciekocinie oraz ogrodzenie wokó³
koœcio³a w Ciekocinie.
W. - Dziêkujemy za informacje i ¿yczymy realizacji zamierzeñ oraz spe³nienia
marzeñ.

KONKURS "PIĘKNA WIEŚ 2007" W GMINIE CHOCZEWO

P

odczas tegorocznych do¿ynek
gminnych og³oszone zosta³y
wyniki tegorocznej, gminnej
edycji konkursu "Piêkna wieœ". Konkurs
ten rokrocznie og³aszany jest przez
Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego
w Gdañsku i odbywa siê pod patronatem
Marsza³ka Województwa Pomorskiego
oraz Wojewody Pomorskiego. Wzorem
roku ubieg³ego, konkurs ten rozpropa-

gowany zosta³ za poœrednictwem so³tysów
so³ectw, na prze³omie marca i kwietnia, tj.
po zakoñczeniu wyborów so³eckich. Osoby wskazane przez so³tysów do konkursu
"Piêkna wieœ", zobowi¹zane by³y do wype³nienia i podpisania deklaracji, wskazuj¹c
jednoczeœnie kategoriê, do której zg³aszaj¹
sw¹ posesjê - rolnicza lub nierolnicza.
W kategorii "wieœ" deklaracje nie s¹ zbierane, gdy¿ co roku pod uwagê brane

s¹ wszystkie miejscowoœci w naszej gminie. Do konkursu zg³oszonych zosta³o 10
zagród rolniczych i 21 nierolniczych, w tym
2 wspólnoty mieszkaniowe. Powo³ana przez
Wójta Gminy Choczewo Komisja Konkursowa, w sk³adzie: Kazimierz Kowalewski
- przewodnicz¹cy i cz³onkowie: Genowefa
B³ahuszewska, W³adys³aw Stanuch,
dokoñczenie na nastêpnej stronie
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Posesja Pañstwa Marzanny
i Krzysztofa Cupryniak

dokoñczenie z poprzedniej strony

Beata Madej, dokona³a w pierwszych
dniach czerwca przegl¹du zg³oszonych
posesji. Kilka dni póŸniej odby³o siê posiedzenie, na którym ustalona zosta³a forma
wyró¿nieñ i nagród oraz wytypowanie
zwyciêzców. Z roku na rok Komisja ma
coraz trudniejsze zadanie, a sk³ada siê na
to wiele aspektów: do konkursu zg³aszane
s¹ zagrody, które ju¿ uzyska³y nagrody lub
wyró¿nienia w latach ubieg³ych. Z kolei
jest do kategorii "zagroda rolnicza" zg³aszane posesje nie s¹ typowo rolnicze kwalifikuj¹ siê do tej kategorii wy³¹cznie
ze wzglêdu na fakt, ¿e ich w³aœciciele s¹
p³atnikami podatku rolnego. Ponadto ka¿da
zg³oszona do konkursu zagroda by³a inna
i ka¿da ³adna, wiêc cz³onkom Komisji,
którzy równie¿ maj¹ ró¿ne gusta, trudno
by³o dojœæ do porozumienia. Ostatecznie,
po d³ugiej dyskusji Komisja Konkursowa
postanowi³a nagrodziæ:
a/ w kategorii "zagroda nierolnicza":
I miejsce - ex aequo
Marzanna i Krzysztof Cupryniak Kopalino
Ma³gorzata i S³awomir Dziobak Lubiatowo
II miejsce - nie przyznano
III miejsce
Krystyna i Czes³aw Kwiatkowscy - Sasino
wyró¿nienia otrzymali:
Helena i Tadeusz Grabowscy - Kierzkowo
Aniela i Tadeusz Irzyñscy - Jackowo
Krystyna i Mariusz Kwas - Choczewo
b/ w kategorii "zagroda rolnicza":
I miejsce - nie przyznano
II miejsce - ex aequo
Marzena i Józef Górnisiewicz - Borkowo
Regina i Andrzej Bronk - Choczewo
III miejsce Ma³gorzata i Józef Szemiot - Sasino
wyró¿nienie otrzymali:
Marianna i Czes³aw Lamek - Ciekocino
W kategorii "wieœ" /etap gminny/
wyró¿niono miejscowoœæ ¯elazno.
W³aœciciele nagrodzonych posesji
otrzymali nagrodzy rzeczowe - kosiarki
i sprzêt AGD, a wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci
krzewów. Ca³oœæ nagród ufundowana
zosta³a przez Wójta Gminy Choczewo.
Za nami ju¿ tak¿e og³oszenie wyników konkursu szczebla powiatowego mi³o poinformowaæ, ¿e posesje Pañstwa
Cupryniak i Pañstwa Dziobak zyska³y
uznanie wœród cz³onków Powiatowej Komisji Konkursu Piêkna Wieœ - obydwie
posesje zosta³y wyró¿nione, a ich w³aœciciele otrzymali dyplomy oraz nagrody,
wrêczone przez Starostê Wejherowskiego

Posesja Pañstwa Ma³gorzaty
i S³awomira Dziobak

pana Józefa Reszke i Wicestarostê Wejherowskiego pana Grzegorza Gasztê. Og³oszenie
wyników szczebla powiatowego odby³o siê w 25 wrzeœnia br. w Starostwie Powiatowym w obecnoœci licznie zgromadzonych goœci oraz przedstawicieli mediów: prasy,
radia i telewizji.
Podsumowuj¹c tegoroczn¹ edycjê konkursu "Piêkna wieœ" nale¿y podkreœliæ, ¿e
coraz wiêcej mieszkañców naszej gminy czyni starania w zakresie poprawy estetyki
swoich posesji. Dziêki temu piêkniej¹ nasze wsie, a wiêc i ca³a gmina. Oczywiœcie s¹
jeszcze miejsca, o które nale¿y zadbaæ, gdy¿ nie wszystko da siê zrobiæ od razu.
Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e w ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³a zauwa¿alna poprawa
w tym zakresie. W przysz³ym roku og³oszona zostanie kolejna edycja konkursu "Piêkna
wieœ'. Przypomnieæ nale¿y, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym regulaminem, nie mog¹ braæ
w nim udzia³u tegoroczni laureaci I miejsc. Komisja Konkursowa zachêca i zaprasza
mieszkañców gminy do uczestnictwa w tym konkursie - przysz³oroczne nagrody bêd¹
równie cenne, jak dotychczas.
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STRAŻACY INFORMUJĄ
JUBILEUSZ 60-LECIA OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
w SASINIE

W

paŸdzierniku 1947 roku druhowie: Witold Bosy, Tadeusz Przymêcki,
Franciszek Brzeziñski, Antoni P³aczek, Stanis³aw Górecki, Zygmunt
Roszpondek za³o¿yli z pomoc¹ por. Zdzis³awa Kuty³owskiego
(Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej w Lêborku) Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹
w Sasinie.
Pierwszy sprzêt w OSP to: wóz drabiniasty ci¹gniony przez parê koni z zamontowan¹ rêczn¹ sikawk¹, 4 wê¿e, 2 pr¹downice, smok, 2 wê¿e ssawne. Pierwszy
po¿ar, to po¿ar stodo³y w Sasinie (obecnie posesja p. Ochota).
Pierwsza remiza to: szopa u p. Przymêckiej. W latach 60-tych adaptowano
kolejny budynek (obecnie posesja p. G. Stefañskiego) i uzyskano pierwszy samochód
STAR-20 (skrzyniowy). Obecna baza techniczno-sprzêtowa to: stra¿nica z zapleczem socjalnym (oddana do u¿ytku w 1975r. - dawny WDK), w której stacjonuje
samochód po¿arniczy GLM 8/8, ¯UK A-156B rok produkcji 1988, wyposa¿ony
w wysokociœnieniowy system modu³owy FARE-SKID rok produkcji 2002 (dar
Nadleœnictwa Choczewo), radiotelefon przewoŸny MOTOROLA GM-350 oraz motopompy M-800; PO-5, wê¿e i armatura wodna.
Wyposa¿enie osobiste stra¿aków - ratowników OSP to: ubrania koszarowe,
ubrania popularne - specjalne (UPS), he³my z przy³bic¹, obuwie twarde (skutery),
obuwie specjalne.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Sasinie jest zdolna do natychmiastowego podjêcia
samodzielnych dzia³añ ratowniczo-gaœniczych w pocz¹tkowej fazie zaistnienia po¿aru
lub innych zagro¿eñ. Zrzesza 26 cz³onków, w tym: cz³onkowie czynni - 24, cz³onkowie honorowi - 2. Cz³onkowie MDP (ch³opcy) - 7, w której prymat wiod¹ trzej
bracia: Kamil, Dawid i Robert Godula.
Zarz¹d OSP RP w Sasinie: Prezes - Marian Kramek; Naczelnik - Dariusz Godula;
Sekretarz - W³adys³aw Stanuch; Skarbnik - Miros³aw Górczyñski; Gospodarz Gustaw Stefañski
Udzia³ w wa¿niejszych akcjach ratowniczych to:
- po¿ar gospodarstwa (stodo³a i obora) p. T. Jaskulskiego, likwidacja po¿arów lasów
(najwiêkszy od jeziora Sarbsk do latarni morskiej STILO, wypalone pasa nadmorskiego - r. 1975.);
- likwidacja po¿arów (podpaleñ) indywidualnych gospodarstw rolnych w m-cach
paŸdziernik-listopad 1970r. w m. Choczewo;
- po¿ary budynków, budowli i stodó³ drewnianych w b. Stacjach Hodowli Roœlin
gm.Choczewo, PGR Roszczyce, Zdrzewno;
- najdalszy wyjazd to po¿ar lasu w 10 sierpniu 1992r. m. Choæmirówko gm. G³ówczyce
G³ówne wydarzenia i osi¹gniêcia, w tym sportowe:
- w dniu 19.09.1968r. w I Powiatowych Zawodach Kobiecych i M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych w Lêborku Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza OSP Sasino zdo-
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bywa I miejsce, wyprzedzaj¹c KDP
OSP Chocielewko i OSP Bo¿epole.
Puchar Przechodni Prezesa Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku OSP z r¹k
Komendanta Powiatowego Stra¿y
Po¿arnych p.por. S.Jêdrzejewskiego
odbiera³a dh. Leokadia Bosy.
- w dniu 19.09.1968r. w I Powiatowych
Zawodach Kobiecych i M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych w Lêborku
Przewodnicz¹cy Prezes Okrêgu Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP dh. Kazimierz Okoniewski udekorowa³ Prezesa
OSP Sasino dh. Witolda Bosy i Naczelnika OSP Sasino Witolda Dubickiego
znakiem za wys³ugê XX lat w s³u¿bie
po¿arniczej.
Obchody jubileuszu 60-lecia utworzenia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Rzeczypospolitej Polskiej w Sasinie rozpoczê³y siê w dniu 6 maja 2007 Msz¹ Œw.
w intencji stra¿aków, z udzia³em jednostek OSP Choczewo, S³ajszewo, Kopalino i Sasino, któr¹ odprawi³ ks. proboszcz Grzegorz Rybicki w Koœciele
Parafialnym w Sasinie. W czasie Mszy
Œw. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Sasinie
zosta³a odznaczona srebrnym medalem
"Za zas³ugi dla po¿arnictwa" nadanym
przez Prezydium Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku OSP RP .
W dniu 1 wrzeœnia 2007r. Zarz¹d
OSP w Sasinie zorganizowa³ spotkanie
w³adz samorz¹dowych Gminy, Komendy
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Wejherowie, Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
Zwi¹zku OSP, weteranów po¿arnictwa,
stra¿aków OSP i Goœci, w czasie którego
podziêkowania za zaanga¿owanie w 60letni¹ realizacjê zadañ, maj¹cych na celu
ochronê ¿ycia, zdrowia, mienia i œrodowiska naturalnego przed po¿arem, klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub innym miejscowym
zagro¿eniem, w³o¿ony wysi³ek na rzecz
rozwoju Gminy Choczewo wraz z ¿yczeniami dalszych sukcesów dla stra¿aków OSP Sasino, na rêce Zarz¹du z³o¿yli: Wójt Gminy Choczewo p. Jacek
Micha³owski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Choczewo p. Henryk Domaros, Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku
OSP RP w Choczewie dh. Ryszard
Karpiñski, przedstawiciel Komendanta
Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Wejherowie, z-ca dowódcy JRG
w Wejherowie asp.sztab. Krzysztof
Rathenow.
K. Cudnik
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DOŻYNKI
POWIATOWO-GMINNE

T

egoroczne do¿ynki powiatowo-gminne odby³y siê 2
wrzeœnia 2007 roku w Lini.
Gospodarzami do¿ynek byli: Starosta
Wejherowski pan Józef Reszke oraz Wójt
Gminy Linia pan £ukasz Jab³oñski. Wœród
licznie przyby³ych goœci nie zabrak³o przedstawicieli naszej gminy - Przewodnicz¹cego Rady Gminy pana Henryka Domarosa, Wójta Gminy pana Jacka Micha³owskiego oraz Zastêpcy Wójta Gminy
pana Kazimierza Kowalewskiego, doradcy PODR pani Genowefy B³ahuszewskiej oraz pani Beaty Madej. Wieniec
do¿ynkowy reprezentuj¹cy nasz¹ gminê
przygotowa³o So³ectwo Sasino, a podczas
do¿ynek powiatowych So³ectwo Sasino
reprezentowa³ so³tys pan Bronis³aw Nowak wraz z paniami: Monik¹ Owczarzak

i siostrami Izabel¹, Ewelin¹ i Emili¹ Lica.
Do¿ynki rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹
dziêkczynn¹ w piêknym zabytkowym
koœciele w Lini. Nabo¿eñstwo odprawione
zosta³o po kaszubsku, przy akompaniamencie tamtejszej orkiestry dêtej.
Dalsze uroczystoœci odby³y siê na oddalonym o ok. 1,5 km boisku. Po czêœci
oficjalnej, zakoñczonej tradycyjnym
³amaniem siê chleba, rozpocz¹³ siê festyn
do¿ynkowy. W pierwszej czêœci mia³y
miejsce g³ównie wystêpy zespo³ów
kaszubskich, natomiast gwiazd¹ wieczoru
by³ kabaret PAKA oraz zespó³ CZAD.
Dla licznie zgromadzonych goœci, wœród
których spotkaæ by³o mo¿na mieszkañców naszej gminy, przygotowane
zosta³y liczne atrakcje: zawody, darmowa
grochówka, stoiska z jedzeniem i napojami, a dla najm³odszych weso³e miasteczko.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy
osobom, które przygotowa³y tegoroczny
wieniec do¿ynkowy, tj. panu so³tysowi
Bronis³awowi Nowakowi i cz³onkom Rady So³eckiej: pani Halinie Stanuch, Zofii

DŸwiniel, Bronis³awie Zielonko, Marii
Malik, Genowefie Basiak, Ma³gorzacie
Jaskulskiej, panu S³awomirowi Gronowskiemu oraz panu Miros³awowi Dampc.

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W CHOCZEWIE

T

egoroczna, druga niedziela wrzeœnia by³a dniem
niezwykle uroczystym i wa¿nym dla mieszkañców
naszej gminy. O godzinie 11-tej odby³o siê uroczyste
otwarcie nowej siedziby Gminnego Oœrodka Zdrowia w Choczewie.
Inwestycjê tê nale¿y zaliczyæ do rekordowych, zarówno pod
wzglêdem czasu jej realizacji - 11 miesiêcy oraz kosztów
zamykaj¹cych siê kwot¹ 3 mln z³. Jednak¿e by³a ona niezbêdna,
zarówno dla mieszkañców, jak i pracowników s³u¿by zdrowia.

Jeszcze nie tak dawno pacjenci przyjmowani byli w dwóch budynkach, niespe³niaj¹cych obowi¹zuj¹cych obecnie standardów.
Problem stanowi³a równie¿ kontraktacja us³ug, gdy¿ Narodowy
Fundusz Zdrowia nie wyra¿a³ zgody na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w dotychczasowych warunkach. Obecnie
na pacjentów oczekuj¹: piêkne, przestronne gabinety, specjalistyczny sprzêt oraz wykwalifikowany personel. Uroczystego otwarcia nowego oœrodka zdrowia dokona³ Wójt Gminy pan Jacek
Micha³owski, a obiekt poœwiêci³ ksi¹dz profesor Wincenty Pytlik
z Wy¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz ksi¹dz
proboszcz Antoni Duszyk. Po przeciêciu wstêgi, przybyli na tê

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie

uroczystoœæ goœcie, wœród których nie zabrak³o przedstawiciela
Pomorskiego Oddzia³u NFZ pani Janiny Szy³ejko, udali siê na
zwiedzanie poszczególnych pomieszczeñ w nowym budynku.
Oprowadza³ ich personel medyczny, nie ukrywaj¹cy zadowolenia
z pracy w tak dobrych warunkach. Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp
orkiestry "Ziemia Lêborska", która w tym dniu jeszcze kilkakrotnie
mia³ okazjê zagraæ dla mieszkañców naszej gminy.
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Kolejnym wa¿nym wydarzeniem by³a msza œwiêta dziêkczynna w koœciele parafialnym p.w. M.B. Królowej Polski
w Choczewie, któr¹ koncelebrowali ksiê¿a: profesor Wincenty
Pytlik, proboszcz Antoni Duszyk, proboszcz Miros³aw Klawikowski oraz wikary January Cybulski. Tradycyjnie ju¿ podczas

mszy przedstawiciele so³ectw dziêkuj¹c Panu Bogu za tegoroczne
zbiory z³o¿yli w darze: chleb, warzywa, owoce, orzechy i miód,
miêso, ryby i kwiaty. Nastêpnie korowód do¿ynkowy, przy dŸwiêkach lêborskiej orkiestry, uda³ siê na gminne obiekty sportowe.
Czêœæ oficjalna rozpoczê³a siê hymnem pañstwowym, a w niebo
poszybowa³y go³êbie. Przewodnicz¹cy Rady Gminy pan Henryk
Domaros powita³ serdecznie licznie przyby³ych goœci, przedstawicieli zak³adów pracy, so³tysów so³ectw, a przede wszystkim
rolników i wszystkich tych, którzy zwi¹zani s¹ z rolnictwem. Nastêpnie przedstawi³ starostów do¿ynek - pani¹ Justynê Groblewsk¹
ze S³ajszewa i pana Grzegorza Stanickiego z Borkowa, którzy
przekazali bochen chleba Wójtowi Gminy Choczewo panu Jackowi Micha³owskiemu. Przyjmuj¹c chleb pan Wójt podsumowa³
tegoroczne zbiory zaliczaj¹c do jednych z lepszych, dlatego te¿
nale¿y w sposób szczególny podziêkowaæ za zebrany plon.
Poinformowa³ równie¿, i¿ o naszych rolnikach pamiêta³ Marsza³ek
Województwa Pomorskiego pan Jan Koz³owski oraz Dyrektor
PODR pani Stanis³awa Aldona £oœ, przesy³aj¹c podziêkowania
za ciê¿k¹, gospodarsk¹ pracê i troskê, ¿ycz¹c jednoczeœnie, aby

Starostowie do¿ynek

praca na roli dostarcza³a satysfakcji i zapewni³a godne ¿ycie.
Osobiœcie nie mogli uczestniczyæ w naszym œwiêcie, gdy¿ w tym
samym dniu odbywa³y siê Samorz¹dowo-Diecezjalne Do¿ynki
Województwa Pomorskiego. Natomiast z zaproszenia na do¿ynki
skorzysta³ pose³ na Sejm RP pan Kazimierz Plocke, który osobiœcie z³o¿y³ podziêkowania oraz ¿yczenia pod adresem rolników
i osób zwi¹zanych z rolnictwem. Warto zaznaczyæ, ¿e pose³
Plocke darzy nasz¹ gminê wielk¹ sympati¹, zna nasze problemy,
wspiera rad¹ i pomoc¹, czêsto te¿ uczestniczy w wa¿nych dla
tutejszej spo³ecznoœci wydarzeniach. Natomiast w imieniu
Starosty Wejherowskiego pana Józefa Reszke ¿yczenia wszystkiego dobrego rolnikom przekaza³ Sekretarz Powiatu pan Marek
Panek. Pan Wójt podziêkowa³ przedstawicielom so³ectw: Sasino,
Choczewko i Kierzkowo za przygotowanie wieñców do¿ynkowych, a nastêpnie wyszed³ do zebranych, by podzieliæ siê
ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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chlebem do¿ynkowym. W tym czasie po raz kolejny zagra³a
orkiestra, a pod przewodnictwem pani tamburmajor zatañczy³o
kilkanaœcie dziewcz¹t w bia³o-niebieskich strojach.

w Choczewie pod kierownictwem szefa kuchni pana Krzysztofa
Lewañczyka i wydawana nastêpnie przez kilka godzin przez
stra¿aków-ochotników z jednostki OSP Choczewo, tym razem
wjecha³a na stadion nie za wozem stra¿ackim, ale za zabytkowym,
odrestaurowanym traktorem Ursusem 45, pamiêtaj¹cym lata 40te ubieg³ego wieku, prowadzonym osobiœcie przez jego
w³aœciciela - pana Eugeniusza Langa z Choczewa.
Kolejnym, niezwykle wa¿nym wydarzeniem tegorocznego
œwiêta plonów by³o przybycie Wojewody Pomorskiego, pana
Piotra Karczewskiego. Ok. godz. 17-tej konferansjer zaprosi³
uczestników do¿ynek przed scenê i odda³ g³os panu Andrzejowi
Soboniowi, który odczyta³ postanowienie Prezydenta RP pana
Lecha Kaczyñskiego z dnia 7 wrzeœnia 2007r. o nadaniu, na wniosek
Wojewody Pomorskiego, odznaczeñ za zas³ugi w dzia³alnoœci na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Odznaczeni zostali: Z£OTYM

Po czêœci oficjalnej rozpoczê³y siê kolejne, zaplanowane na
ten dzieñ atrakcje: zawody so³eckie, sk³adaj¹ce siê z konkurencji:
rzut ziemniakiem do wiadra, slalom z taczk¹ i krêcio³ek oraz turniej
so³ectw w przeci¹ganiu liny, dla dzieci - program pt. "Kolorowy
czas bajek" w wykonaniu Teatru HALS, a 3-osobowe Jury,
w sk³adzie: pan Kazimierz Kowalewski - przewodnicz¹cy, pani
Beata Stodolna - cz³onek, pan Jerzy Meyer - cz³onek, uda³o siê,
by dokonaæ oceny go³êbi i wyboru naj³adniejszych, spoœród
prezentowanych na stoisku mi³oœników go³êbi. Ciep³a grochówka,
przygotowana tradycyjnie przez pracowników kuchni ZS

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie

KRZY¯EM ZAS£UGI - ks. Antoni Duszyk i pani Antonina
Pa³ysiñska-Konczak, SREBRNYM KRZY¯EM ZAS£UGI pan Krzysztof Cudnik, pan Jerzy Detlaff, pan Jerzy Meyer, pani
Bo¿ena Mrówczyñska, pani Teresa Rzeppa, BR¥ZOWYM
KRZY¯EM ZAS£UGI - pani Lidia Grabowska, pani Irena
K³aczkiewicz, pan Zbigniew Sarzyñski, pani Regina Stanicka
i pani Mariola Zakrzewska.
Odznaczonych, w imieniu Prezydenta RP, krzy¿ami
udekorowa³ pan Wojewoda Pomorski, który nastêpnie skierowa³
równie¿ kilka ciep³ych s³ów do mieszkañców gminy. W imieniu
odznaczonych podziêkowa³ ks. proboszcz Antoni Duszyk, nie
kryj¹c zaskoczenia i wzruszenia. Nastêpnie panowie Wójtowie,
po z³o¿eniu gratulacji osobom odznaczonym i podziêkowaniu panu
Wojewodzie za przybycie, og³osili wyniki tegorocznej, gminnej
edycji konkursu "Piêkna wieœ". Spoœród 31 zg³oszeñ Gminna
Komisja Konkursowa postanowi³a nagrodziæ 10, przyznaj¹c
w kategorii "zagroda nierolnicza" I miejsce ex aequo pañstwu
Marzannie i Krzysztofowi Cupryniak z Kopalina i pañstwu
Ma³gorzacie i S³awomirowi Dziobak z Lubiatowa, natomiast
w kategorii "zagroda rolnicza" nie przyznaj¹c I miejsca w ogóle.
W kategorii "wieœ' wyró¿nienie otrzyma³a miejscowoœæ ¯elazno
/szerzej na temat konkursu i jego laureatów w artykule pt.
"Konkurs Piêkna wieœ 2007 w Gminie Choczewo"/. Po wrêczeniu nagród zwyciêzcom tego konkursu, nast¹pi³o og³oszenie
wyników So³eckich Zawodów Sportowo-Rekreacyjnych oraz
Turnieju So³ectw w Przeci¹ganiu Liny. Prezes LKS "Orze³"
Choczewo pan Zbigniew Ko³odziejski przedstawi³ wyniki
koñcowe informuj¹c, i¿ do zawodów zg³osi³o siê 11 so³ectw.
Najlepsze okaza³o siê So³ectwo Choczewo, zdobywaj¹c puchar,
dyplom i talon o wartoœci 500 z³, II miejsce zajê³o So³ectwo
S³ajszewo, zdobywaj¹c puchar, dyplom i talon o wartoœci 400 z³,
III miejsce - So³ectwo Starbienino, zdobywaj¹c puchar, dyplom
i talon o wartoœci 300 z³, IV miejsce - So³ectwo Kierzkowo, V
miejsce - So³ectwo Goœciêcino i VI - So³ectwo Borkowo,
zdobywaj¹c talony o wartoœci po 100 z³ ka¿dy. Z kolei do turnieju
w przeci¹ganiu liny zg³osi³o siê 5 so³ectw. Miejsce I zajê³o, podobnie
jak w roku ubieg³ym, So³ectwo Goœciêcino, miejsce II - So³ectwo
Sasino, a III miejsce - So³ectwo S³ajszewo. Zwyciêzcy otrzymali
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie nagrody ufundowane zosta³y wspólnie przez Wójta Gminy Choczewo i Prezesa
LKS "Orze³" Choczewo. Og³oszone zosta³y równie¿ wyniki
przegl¹du go³êbi. Spoœród kilkunastu ptaków nagrodzone zosta³y:
miejsce I przyznano go³êbiom rasy INDIAN pana Grzegorza
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Rudnickiego, miejsce II go³êbiom rasy KING równie¿ pana
Grzegorza Rudnickiego, natomiast miejsce III go³êbiom rasy
NEWEK pana Andrzeja Mêdryckiego. Nagrody w tym przegl¹dzie ufundowa³, podobnie jak w latach ubieg³ych pan Grzegorz
Koz³owski - Prezes Sekcji Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi
Pocztowych w Choczewie.
dokoñczenie na nastêpnej stronie
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Kolejnymi atrakcjami tego dnia by³ wystêp Dzianiego z zespo³em gwiazd cygañskich oraz w³oskie przeboje w wykonaniu
zespo³u An Dreo i Karina, a nastêpnie zabawa przy dŸwiêkach
muzyki zespó³u CONTRA, w sk³adzie: pan Jan Karpina i pan
Dariusz Piórkowski.
Tradycj¹ do¿ynek w Choczewie jest równie¿ wystawa p³odów
rolnych, przygotowana dziêki staraniom pani Genowefy B³ahuszewskiej - doradcy PODR i stoisko Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, obs³ugiwane przez panie: Aleksandrê

Gawryszewsk¹, Annê Szafoni, Genowefê Pob³ock¹, Reginê
Bronk, Katarzynê Zacharewicz i Marzenê Wyszeck¹ oraz
kiermasz ksi¹¿ek za przys³owiow¹ "z³otówkê", przygotowany
przez Kierownictwo GBP w Choczewie.
Niebywa³ym powodzeniem cieszy³a siê loteria fantowa,
przygotowana przez pani¹ Kierownik i pracowników GOPS
w Choczewie. Dochód z loterii, wzorem lat ubieg³ych, przekazany
zostanie na rzecz LIONS AMBER CLUB na badania mammograficzne, z których za darmo korzysta rokrocznie kilkadziesi¹t
mieszkanek naszej gminy. Nie zabrak³o równie¿ atrakcji dla
najm³odszych: karuzele, samochodziki, a dla nieco starszych skat. Do nabycia by³y kosmetyki, miód, oraz gotowe dania,
przygotowane przez firmê cateringow¹ z Gdyni. Nad porz¹dkiem
czuwa³a stra¿ gminna, w osobach: pani Ma³gorzata Olszewska
i pan Dariusz Kubiak, funkcjonariusze policji z Choczewa oraz
liczni stra¿acy-ochotnicy z gminnych jednostek OSP. Opiekê
medyczn¹ sprawowa³y panie: dr Sylwia Krzeptowska i dr Irina
Grichtchouk z Gminnego Oœrodka Zdrowia w Choczewie.
Mimo deszczowej aury na do¿ynki w Choczewie przybyli
licznie mieszkañcy, jak i goœcie spoza naszej gminy i chyba ka¿dy
uczestnik "znalaz³ coœ dla siebie".
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SPONSORZY
GMINNEGO ŒWIÊTA PLONÓW W CHOCZEWIE 2007
- Pan Leszek Szymañski - "WINDCOM" Sp. z o.o. w Osiekach Lêborskich
- Pan Stanis³aw Kobiela - "KORPOS" Sp. z o.o. w Kartuzach
- W³aœciciele Grupy "TARGET" w Kartoszynie
- Gminna Spó³dzielnia "Samopomoc Ch³opska" w Choczewie
- "SZLACHECKIE GNIAZDO" Restauracja - Pensjonat
w Kopalinie
- Pan Tomasz Ba³uk - Pa³ac i Stadnina Koni w Ciekocinku
- Pani Halina Buchacz - Gospodarstwo Rolne Zwartowo
- Pan Witold Jankowski - Kopalnia Kruszywa "TOPAZ"
w Tadzinie
- Pani Ewa Rogaczewska - Nadleœnictwo Choczewo
- Pani Krystyna Tomaszunas - Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie
- Pan Dariusz Zaraziñski - Agencja PKO BP w Choczewie
- Pan Rados³aw Fiedorowicz - Roboty Ziemne i Transportowe - Perlino
- Pani Renata Czerwionke-Markowska i Pan Jerzy Czerwionka - Sklep "CZER-MAR" w Choczewie
- Pan Zbigniew Ko³odziejski - ODK SW "RELAKS"
w Zwartowie
- Pañstwo Marlena i Piotr Machalscy - Oœrodek Wypoczynkowy "WIKTORIA" w Lubiatowie
- Pan Wojciech Porêbski - Stacja Paliw "HOBET" w Choczewie
- Pañstwo Gra¿yna i Jurek Jêdruch - Gospodarstwo Agroturystyczne w S³ajszewie
- Pañstwo Iwona i Andrzej Majtacz - Sklep "MAGIS" w Choczewie
- Pan Józef Majtacz - Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy
"MADEX" w £êtowie
- Pañstwo Iwona i Andrzej Ficek - Poœrednictwo w Handlu
Nieruchomoœciami "FORMAT" w Choczewie
- Pañstwo Miros³awa i Eugeniusz Langa - Market "MELAN"
w Choczewie
- Pan Wies³aw Laskowski - Sklep "ABC" w Choczewie
- Pan Janusz Girsztowtt - Hodowla i Przetwórstwo Ryb
w Ciekocinie
- Pan Zbigniew Maœkiewicz i Pan Marek Sowiñski - Gospodarstwo Rybackie Spó³ka Cywilna w Gdyni
- Pañstwo Aleksandra i Zdzis³aw Gawryszewscy - Handel
Detaliczny Artyku³y Spo¿ywczo-Przemys³owe Kierzkowo
- Pañstwo Ewa i Marcin Dmochowscy - Restauracja "EWA
ZAPRASZA" w Sasinie
- Pan S³awomir Dziobak - Us³ugi Ogólnobudowlane w Lubiatowie
- Panowie Janusz Ha³abuda i Artur £ukasik "MIDEN" Tapety - Wyk³adziny - Sklep Wejherowo ul. Gdañska 13 E
- Pañstwo Bo¿ena i Grzegorz Koz³owscy - Apteka "REMEDIUM" i Sklep "HOBBY" w Choczewie
- Pani Katarzyna Wroñska i Pañstwo Zofia i Zygmunt
Dymowicz - Sklep "Krzyœ" w Choczewie
- Pañstwo Mariola i Waldemar Lange - Przedsiêbiorstwo
Handlowo-Us³ugowe "LANGE" w Choczewie

- Pañstwo Wies³awa i Stanis³aw Dawidowscy - Sklep
"WODNIK" w Choczewie
- Pan Wojciech B¹ba³a - Sklep Spo¿ywczy w Lubiatowie
- Pani Anna Zamojska - Punkt Gastronomiczny w Sasinie
- Pani Bogumi³a Langer - Piekarnia "Mateusz" w Choczewie
- Pañstwo Marzanna i Krzysztof Cupryniak - Sklep "Pere³ka" w Choczewie
- Pani Renata D¹browska - Bar "LEŒNY" w Lubiatowie
- Pani Alina Kliczykowska - Bar "KASZUB" w Lubiatowie
- Pan Jacek Majewski - Restauracja "NINA" w Lubiatowie
- Pani Miros³awa Bielecka - Bar "WIE¯A" Firma HandlowoUs³ugowa "MIRA-MIR"
- Pan Szymon Micha³owski - Ma³a Gastronomia - Gofry
Lubiatowo
- Pan Stefan Sieklicki - Gospodarstwo Rolne Kurowo
- Pan Jaros³aw Bach - Punkt Gastronomiczny w Sasinie
- Panowie: Mieczys³aw Omiotek i Jerzy Du³ak - Tartak
w Borkowie
- Pañstwo Anna i Rafa³ Misztal - Piekarnia "STAROWIEJSKA" w Ciekocinie
- Pani Krystyna Milewska - Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy w Kopalinie
- Pan Henryk Milewicz - Restauracja "POD KASZTANEM"
w Choczewie
- Pani Marta Wolska - Przedsiêbiorstwo Us³ugowoHandlowe "METAL ROM" w Lêborku
- Pan Patryk Bianga - J&P Pokrycia Dachowe - Choczewo
- Pañstwo Barbara i Walerian Bernaciak - Pole Namiotowe
"Capówka" w Kopalinie
- Pañstwo Danuta i Dariusz Godula - Przedsiêbiorstwo
"Dariusz" w Sasinie
- Panowie Wojciech Wypych i Stanis³aw Bielecki - Sklep
Spo¿ywczo-Przemys³owy w Sasinie
- Pan Piotr Marszk - Sklep Spo¿ywczy w Sasinie
- Pan Wac³aw Micha³owski - Ma³a Gastronomia - Gofry
Stilo
- Pañstwo Katarzyna i Henryk Zacharewicz - Gospodarstwo Agroturystyczne "Ola" w S³ajszewie
- Pani Genowefa Kramek - Kwatera Agroturystyczna "Pod
Grusz¹" w Sasinie
- Pan Damian £ozicki - Punkt Hand-lowy Stilo
- Pan Andrzej Bemka - Sklep Spo-¿ywczo-Przemys³owy
w Jackowie
- Pañstwo Danuta i Henryk Czaja z Goœciêcina
- Pani Ewelina Czaja i Pan Andrzej Lewiñski z Choczewka
- Pañstwo El¿bieta i Tadeusz Grabowiec z Sasina
- So³ectwo Borkowo
- So³ectwo Choczewko
- So³ectwo Choczewo
- So³ectwo Ciekocino
- So³ectwo Jackowo
- So³ectwo Kierzkowo
- So³ectwo £êtowo
- So³ectwo S³ajkowo
- So³ectwo S³ajszewo
- So³ectwo Starbienino
oraz Darczyñcy, którzy nie podali imion i nazwisk,
a równie¿ wsparli uroczystoœæ do¿ynkow¹.
- DZIÊKUJEMY -
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DZIÊKUJEMY
za zaanga¿owanie siê w przygotowanie tegorocznego, tak
szczególnego œwiêta:
- rolnikom i gospodarzom z terenu Gminy Choczewo
- So³tysom So³ectw w Gminie Choczewo
- Dyrekcji i pracownikom Zespo³u Szkó³ w Choczewie
- Komendantowi Gminnemu OSP oraz stra¿akom ochotnikom
jednostek OSP w Choczewie, S³ajszewie i Kopalinie
- Zarz¹dowi i cz³onkom Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego
- Zarz¹dowi oraz pracownikom Ludowego Klubu Sportowego
"Orze³" Choczewo
- funkcjonariuszom Stra¿y Gminnej w Choczewie

- Dyrekcji i pracownikom Gminnego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Choczewie
- Kierownictwu i pracownikom Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Choczewie
- Kierownictwu i pracownikom Gminnego Zespo³u Oœwiaty w Choczewie
- Kierownictwu i personelowi Gminnego Oœrodka Zdrowia w Choczewie
- Kierownictwu i pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie
- funkcjonariuszom Policji z Choczewa
oraz przedstawicielowi Pomorskiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego i pracownikom Urzêdu Gminy Choczewo.

SUKCESY GMINY CHOCZEWO W KONKURSACH KULINARNYCH
KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA
25-26 sierpnia 2007r, które odby³y siê w
Lubaniu k/Koœcierzyny zaowocowa³y
konkursem na "Potrawy z ziemniaków".
Do konkursu z powiatu wejherowskiego wytypowano KGW Sasino,
reprezentowane przez Pani¹ Genowefê
Kramek - Przewodnicz¹c¹ KGW oraz
Krystynê Stefañsk¹ - cz³onka Zarz¹du
KGW Sasino.
Zgodnie z regulaminem zg³oszono
jedn¹ potrawê, by³y to "Racuchy ziemniaczane" wykonane z gotowanych ziemniaków z dodatkiem m¹ki i dro¿d¿y.
Wykonana potrawa zosta³a wyró¿niona i nagrodzona. Panie z KGW Sasino
przygotowa³y równie¿ "Pierogi ruskie
choczewskie", które cieszy³y siê sporym
zainteresowaniem, szczególnie wœród
rolników, producentów ziemniaka z okolic
Poznania i Wroc³awia.
Stoisko prezentowa³o siê równie¿
korzystnie dziêki bluzkom t-shirt z logo
ziemi choczewskiej. Koszty wyjazdu na
konkurs zosta³y czêœciowo sfinansowane
ze œrodków Urzêdu Gminy Choczewo.

KONKURS "NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO" VII edycja
krajowa.
Konkurs "nasze kulinarne dziedzictwo"
odby³ siê 14 wrzeœnia 2007 r. na zamku
w Sztumie. Do konkursu zg³oszono z te-

renu gminy Choczewo 21 potraw w ró¿nych kategoriach. Komisja w Warszawie
zakwalifikowa³a 3 potrawy do nominacji
wojewódzkiej "PER£Y" oraz 15 potraw
do oceny /na 6 potraw nominowanych do
"Per³y" i 53 potrawy do oceny konkursu
regionalnego/.
Do konkursu zg³osi³y:
Katarzyna Zacharewicz ze S³ajszewa
potrawy - "Kaczka po pomorsku", "Nalewka jagodowa" - do "Per³y" oraz
"Ch³opskie smarowid³o", "Ziemniaczany
przek³adaniec",
Halina £uc ze S³ajszewa potrawy "Wino z ¿urawiny" - do "Per³y" oraz
"Nalewka z borówki", "Kuch marchewny",
"Smalec z ¿urawinami", "Miêso z wecka",
Genowefa Kramek z Sasina potrawy
- "Napój serwatkowo-ogórkowy", "Kura
w sosie s³odko-kwaœnym", grzyby suszone "Borowiki w œmietanie",
Krystyna Stefañska z Sasina potrawy
- "Sa³atka Wielkanocna, dorsz ba³tycki
"Dorsz w warzywach",
Miros³awa Gawryszewska-Górczyñska potrawy - "Królik w œmietanie z kurkami", "Pierogi babci Marysi", "Nalewka
dziadka Stefana",
Anna Szafoni z Goœciêcina potrawy "Kasza gryczana z grzybami", "Rogaliki
z jab³kami", "Grzyby w pomidorach",
"Wino z dzikiej ró¿y".
Nasze Panie przygotowa³y nie tylko
wspania³e potrawy, ale równie¿ piêknie
udekorowa³y sto³y. Jak zwykle promowa³yœmy piêkn¹ ziemiê choczewsk¹
wystêpuj¹c w t-shirtach z choczewskim
logo.
Po ocenie Komisji konkursowej zosta³y
og³oszone wyniki.
Do eliminacji krajowej "PER£Y"
nominowano "Kaczkê po pomorsku"

Katarzyny Zacharewicz ze S³ajszewa najwiêkszy sukces kulinarny.
II miejsce w kategorii napoje otrzyma³o "Wino z dzikiej ró¿y" Anny Szafoni
z Goœciêcina,
II miejsce w kategorii produkty roœlinne otrzyma³ "Kuch marchewny" Haliny
£uc ze S³ajszewa,
III miejsce w kategorii produkty roœlinne otrzyma³y grzyby suszone "Borowiki
w œmietanie" Genowefy Kramek z Sasina
III miejsce w kategorii napoje otrzyma³a "Nalewka dziadka Stefana" Miros³awy Gawryszewskiej-Górczyñskiej
z Sasina,
Wyró¿nienie przyznano potrawie "Pierogi babci Marysi" równie¿ Miros³awy
Gawryszewskiej-Górczyñskiej.
Nagrodê za dorsza ba³tyckiego "Dorsz
w warzywach" otrzyma³a Krystyna Stefañska z Sasina.
Dyplom uznania Kapitu³y Konkursowej "Nasze Kulinarne Dziedzictwo"
otrzyma³a równie¿ moja skromna osoba
"za pomoc w identyfikacji regionalnych
i tradycyjnych produktów".
Wszystkie osoby zosta³y nagrodzone
nagrodami rzeczowymi, wrêczanymi
przez przedstawicieli Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku, PODR w Gdañsku, Izby Rolniczej i WZRKiOR. Oprócz
dokoñczenie na nastêpnej stronie
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aplauzu publicznoœci s³yszeliœmy równie¿
jej komentarze "¿ó³ci zabrali wiêkszoœæ
nagród".
Jak mog³oby byæ inaczej kiedy oprócz
talentów naszych Pañ zawsze mo¿emy
liczyæ na wsparcie finansowe Wójta Gminy
Jacka Micha³owskiego.

Ju¿ w obecnej chwili gmina Choczewo kojarzy siê nie tylko z piêknym
krajobrazem, czystym œrodowiskiem naturalnym, zabytkowymi dworami i pa³acami ale tak¿e wspania³ymi inwestycjami, jak: budowa Oœrodka Zdrowia
w Choczewie, budowa infrastruktury
turystycznej - œcie¿ek rowerowych, Promenady Bursztynowej czy kanalizacji.
Jesteœmy jednymi z niewielu gmin, gdzie
prawie wszystkie wsie posiadaj¹ sieci
wodoci¹gowe.
Czêsto jesteœmy niesprawiedliwi dla
samych siebie twierdz¹c, ¿e w innych
gminach robi siê wiêcej lub lepiej.
Nie umiemy doceniæ tego, ¿e tutaj
gdzie ¿yjemy, mieszkamy i odpoczywamy
dziej¹ siê równie wspania³e i korzystne dla
nas przedsiêwziêcia.
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Na koniec chcia³abym dodaæ, ¿e jesteœmy czêsto zapraszani na ró¿ne imprezy
i festyny do ró¿nych miast i regionów
z racji promocji kulinarnych naszej gminy.
Talenty kulinarne naszych pañ: Katarzyny
Zacharewicz i Genowefy Kramek zyska³y
uznanie nie tylko w naszej gminie. Panie
zosta³y zaproszone na IV KOZLAKI
BIELKOWSKIE do Bielkówka /15
wrzeœnia/ - na II Jarmark Produktów
Regionalnych, gdzie zaprezentowa³y
pierogi z ró¿nym nadzieniem, naleœniki oraz
najlepszy chleb ze smalcem i ogórkiem
a tak¿e œliwki w occie.
Nalewki z jagód, bzu czarnego, aronii,
wiœni i orzechów zosta³y zakupione "na
pniu" przez organizatorów imprezy dla
goœci z Bawarii.
Podsumowuj¹c moje sprawozdanie
mo¿na powiedzieæ, ¿e:
- szans¹ na sukces mo¿e byæ potrawa,
któr¹ przygotowuje siê w domach rodzinnych, b¹dŸ na imprezach i uroczystoœciach okolicznoœciowych,
- istnieje szansa uzyskania kulinarnej marki
poprzez uczestnictwo w konkursach
kulinarnych, jak równie¿ mo¿liwoœæ
wpisania na listê potraw tradycyjnych do
Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku,
które po dopracowaniu umieszcza je na
liœcie Ministerstwa Rolnictwa,
- zg³oszona i nagrodzona potrawa mo¿e
byæ mark¹ dla gospodarstw zajmuj¹cych
siê us³ugami agroturystycznymi lub
turystycznymi.
Doradca Rolny PODR Gdañsk
mgr in¿. Genowefa B³ahuszewska

WIEŚCI Z SOŁECTW
N ASI

SENIORZY

W

codziennym zabieganiu,
zaaferowani naszymi bie¿¹cymi sprawami, nie
zawsze mamy czas, by zatrzymaæ siê
i pomyœleæ o naszych s¹siadach a w szczególnoœci o tych najstarszych. Ci zaœ ze
wzglêdu na podesz³y wiek i nienajlepszy
stan zdrowia niejednokrotnie pozbawieni
s¹ przyjemnoœci korzystania ze spotkañ
organizowanych dla spo³ecznoœci naszej
gminy.
Pragn¹c wype³niæ tê lukê w kontaktach z seniorami, Rada So³ecka
Kierzkowa od ponad dwóch lat odwiedza
sêdziwych mieszkañców so³ectwa. Czyni
to przede wszystkim przy okazji rocznicy
ich urodzin.

W ostatnim czasie
cz³onkowie rady so³eckiej
odwiedzili najstarsz¹ mieszkankê so³ectwa Pani¹ Olgê
Liszniañsk¹, lat 94 oraz 83letniego Pana Bogus³awa Nowaka. Oboje s¹ mieszkañcami Kierzkowa.
Pani Olga mimo sêdziwego wieku cieszy siê
jeszcze dobrym zdrowiem, du¿o siê
uœmiecha. By³a bardzo zadowolona z odwiedzin. Zna tê wieœ jak ma³o kto. Zostawi³a w Kierzkowie 60 lat swego ¿ycia,
mieszka tu bowiem od 1947 roku.
Pan Bogus³aw, choæ schorowany, jest
równie¿ pogodny i uœmiechniêty. Chêtnie
rozmawia wspominaj¹c dawne czasy. Do

Kierzkowa przyby³ w roku 1952.
Oboje seniorzy z radoœci¹ przyjêli
¿yczenia dalszego ¿ycia w zdrowiu,
szczêœciu i radoœci.
W jesieni ¿ycia wszystkim naszym
seniorom i tym starszym, i tym m³odszym
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia:
dokoñczenie na nastêpnej stronie
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z³ zostan¹ przeznaczone na doposa¿enie
œwietlicy w S³ajszewie tak, aby mog³a
s³u¿yæ wszystkim mieszkañcom.
Festyn by³ bardzo udan¹ imprez¹,
oprócz meczu pi³ki no¿nej uœwietni³ go
wystêp taneczny duetu z³o¿onego z dziewcz¹t, które pozna³y siê i æwiczy³y zaledwie
tydzieñ, przebywaj¹c na wakacjach w S³ajszewie. Wystêp zosta³ nagrodzony gromkimi brawami.

oraz mieszkañcom so³ectwa: pani Cecylii
Zarêba, pani Juliannie Janowskiej, pani
Zofii Kropid³owskiej, pani Danucie i Oli
Pacek, panu Jerzemu Dziobak i panu
Henrykowi D¹browskiemuza pomoc okazan¹ przy wykonaniu wieñca do¿ynkowego na potrzeby do¿ynek gminnych
w Choczewie, które odby³y siê w dniu 9
wrzeœnia 2007 roku
So³tys So³ectwa Choczewko
Sylwia Kropid³owska

Rada So³ecka
So³ectwa S³ajszewo

W IEŚCI
W YCIECZKA ROWEROWA
DO K O ŁA Ł OWIECKIEGO "OGAR"

W

"Niech Wam sprzyja szczêœcie,
Niech Wam zdrowie s³u¿y.
I cieszcie siê ¿yciem
Sto lat albo d³u¿ej"
Rada So³ecka

L ETNI FESTYN
SŁ AJSZEWIE

REKREACYJNY

W

J

ak co roku samorz¹d so³ectwa S³ajszewo przy wspó³pracy z miejscowym radnym
zorganizowa³ letni festyn rekreacyjny.
Drugi rok z rzêdu zorganizowano loteriê
fantow¹, stoiska z ciastami domowymi,
bufet oraz stoiska z upominkami.
Nagrody na loteriê zosta³y ufundowane przez lokalnych przedsiêbiorców
oraz przez firmy, które prowadz¹
dzia³alnoœæ na terenie naszej gminy, a tak¿e
przez mieszkañców miejscowoœci S³ajszewo i Biebrowo.
W tym miejscu Rada So³ectwa S³ajszewo sk³ada serdeczne podziêkowania
wszystkim darczyñcom, którzy przyczynili
siê do sukcesu loterii fantowej a tak¿e
Paniom, które przygotowa³y domowe
wypieki. Zebrane œrodki w wysokoœci 3200

dniu 19 sierpnia br.
zorganizowana zosta³a
wycieczka rowerowa
dla chêtnych mieszkañców So³ectwa
Choczewko. Dziêki uprzejmoœci pana
Jerzego Lisznañskiego uczestnicy
wycieczki mogli dowiedzieæ siê wielu
ciekawych rzeczy o ³owiectwie i dzia³alnoœci Ko³a £owieckiego "OGAR".
Zorganizowane zosta³y równie¿ zawody:
przeci¹ganie liny, rzucanie kaloszem do
celu, skoki przez gigantyczn¹ skakankê.
Nagrody dla zwyciêzców ufundowa³a
Rada So³ecka So³ectwa Choczewko.
W wycieczce udzia³ wziê³o ³¹cznie 20 osób,
które zakoñczy³y ten dzieñ wspólnym
biesiadowaniem przy grillu w pobli¿u
domku myœliwskiego w Przebendowie.

W imieniu Rady So³eckiej kierujê serdeczne podziêkowania do osób, które wspar³y
pomoc¹ organizacjê tej wycieczki, przede
wszystkim do: pani Anny Borkowskiej,
pani Moniki Posañskiej, pañ: Danuty i Oli
Pacek, panów: S³awomira i Janusza Bach.
So³tys So³ectwa Choczewko
Sylwia Kropid³owska

P ODZIĘKOWANIE

S

o³tys So³ectwa Choczewko
sk³ada serdeczne podziêkowania
cz³onkom Rady So³eckiej,
w sk³adzie: pani Izabela Dziobak, pan
Marcin Skiba, pan Miros³aw Kropid³owski

Z

S O ŁECTWA SŁ AJKOWO

P

ostanowiono i zrobiono - dziêki du¿emu zaanga¿owaniu
panów: radnego Jaros³awa
Witt, so³tysa Andrzeja Groth oraz Stanis³awa Mikulskiego i Adama Tillaka
w miejscowoœci ¯elazno powsta³ plac zabaw dla dzieci, którego dotychczas nie by³o.
Plac zabaw nie jest jeszcze kompletny,
poniewa¿ zostanie rozbudowany o huœtawkê /podwójnego konika/ i zje¿d¿alniê so³tys podj¹³ ju¿ starania o fundusze na ten
cel. Po modernizacji boiska plac zabaw
zostanie zlokalizowany w innym miejscu.
Stwierdziæ nale¿y, i¿ jest bardzo ma³e
zainteresowanie ze strony rodziców oraz
m³odzie¿y tym, co dzieje siê w so³ectwie.
So³tys sam wszystkiemu nie podo³a,
a ka¿dy czeka na gotowe, choæ jest jeszcze
du¿o do zrobienia, np. odmalowanie œwietlicy, prace przy boisku, usuniêcie przecieków z dachu.
Jednoczeœnie So³tys So³ectwa S³ajkowo dziêkuje niektórym mieszkañcom
wsi ¯elazno oraz pañstwu Karpiñskim
z Choczewa za wsparcie finansowe na
leczenie i rehabilitacjê Marty £aszewskiej
z ¯elaznej. Pieni¹dze zosta³y wp³acone na
konto. Zbiórka funduszy trwa ca³y czas.
Dlatego te¿ chêtni, którzy chc¹ pomóc
ciê¿ko chorej Marcie, mog¹ wp³acaæ
pieni¹dze bezpoœrednio na konto nr
50 1020 1156 0000 7902 0007 7248
z dopiskiem "Darowizna na rzecz leczenie i rehabilitacja Marty £aszewskiej".
Zwracam siê równie¿ o pomoc do ma³ych
i du¿ych zak³adów pracy, firm prywatnych
i przedsiêbiorstw. Ka¿dy grosik siê liczy.
Soltys A. Groth
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E CHO S ASINA
"W GOSPODARZA DOM PLON
NIESIEMY, PLON"

S

¹ to s³owa starej pieœni
œpiewanej przy do¿ynkowym
wieñcu, który jest symbolem
dostatku chleba i zbiorów p³odów rolnych.
Tak te¿ by³o w Sasinie. Dnia 16-go
wrzeœnia odby³ siê Festyn Do¿ynkowy.
Goœæmi do¿ynkowego œwiêta byli przedstawiciele w³adz gminnych w osobach:
Wójt Gminy Choczewo pan Jacek Micha³owski i Radny Powiatowy pan Wac³aw
Seweryn. So³tys uroczyœcie przywita³
goœci, mieszkañców Sasina i wszystkich
przyby³ych na festyn. Rada So³ecka
przygotowa³a wiele atrakcji: gry, zabawy,
konkursy, przeja¿d¿ki bryczkami nad
morze i loteria fantowa z cennymi fantami,
m.in. telewizor, odbiornik radiowy, talony
na paliwo, itp. Zainteresowanie loteri¹ by³o
ogromne. Nie zabrak³o te¿ wystêpów
artystycznych w wykonaniu zespo³u dzieciêcego pod kierownictwem pani Beaty
Wr¹bel. Zespó³ zabra³ nas w czasy, kiedy
to "Zasiali górale owies, owies". Panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich kusi³y na stois-

kach pysznymi ciastami, gor¹cymi pierogami a chleb upieczony z tegorocznych
zbiorów, ze smalcem domowej roboty,
nadawa³ szczególnego klimatu tej uroczystoœci. Tegoroczne do¿ynki zbieg³y siê
z otwarciem boiska sportowego w Sasinie.
Nowe bramki, nowa siatka, uporz¹dkowana i wyrównana nawierzchnia p³yty
boiska to cenny dar dla naszego so³ectwa.
Pan So³tys podziêkowa³ Radzie
So³eckiej oraz wszystkim tym, którzy
przyczynili siê do otwarcia tego obiektu
za pomoc i zaanga¿owanie, jednoczeœnie
zachêca³ wszystkich do uczestnictwa
w pracach spo³ecznych na rzecz Sasina.
Tak wiêc zawody sportowe, które pro-

wadzi³ pan W³adys³aw Stanuch odby³y siê
ju¿ na nowo otwartym stadionie. Po zawodach chêtni rozegrali mecz na jedn¹
bramkê. Chcê wróciæ jeszcze do wieñca
do¿ynkowego i wyraziæ uznanie i podziw
wszystkim Paniom, które uwi³y ten piêkny
wieniec, a by³y to Panie: Genowefa Basiak,
Zofia DŸwiniel, Bronis³awa Zielonko, Ma³gorzata Jaskulska, Genowefa Kramek,
Gra¿yna Kaleta, Maria Malik, Halina Stanuch.
Do¿ynkowe uroczystoœci zakoñczy³y
siê póŸnym wieczorem przy ogromnym
ognisku w kamiennym krêgu, dobrej
muzyce i kie³baskach z rusztu.
Do zobaczenia za rok.
T. Wierska

WÓJT GMINY CHOCZEWO
og³asza, ¿e dnia 6 listopada 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Choczewo
odbêdzie siê pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ ni¿ej opisanej nieruchomoœci:
Położenie

Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW

Ciekocino

21/1
22
23/1

0,8429

72809

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
Brak planu zagospodarowania
Działki położone w miejscowości
przestrzennego. Wydano
Ciekocino przy drodze Choczewo
decyzję
– Sasino, w pobliżu budynku
o warunkach zabudowy pod
szkoły. Działki występują
budowę budynku mieszkalnego
w kompleksie. Sieci uzbrojenia
jednorodzinnego, budowę
w pobliżu: woda, en. el., telefon. budynku gospodarczego wraz
z urządzeniami budowlanymi.
Opis nieruchomości

Cena działki
w złotych

Wadium
(zł)

41 550 zł
4 000 zł
+ VAT

W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby zamieszka³e na terenie gminy Choczewo, zameldowane na pobyt sta³y od co najmniej
trzech lat. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest z³o¿enie zaœwiadczenia o zameldowaniu i wp³acenie wadium na konto
Urzêdu Gminy Choczewo Nr KBS
Wejherowo O/Choczewo 69 8350 0004
2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim
Banku Spó³dzielczym w Choczewie,
najpóŸniej do dnia 30 paŸdziernika 2007
roku.
Wadium ulega przepadkowi na
rzecz Sprzedaj¹cego, je¿eli oferent,
którego oferta zostanie przyjêta uchyli
siê od zawarcia umowy notarialnej.
Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu, po zaliczeniu wadium p³atna jest
w ca³oœci przed podpisaniem aktu
notarialnego. Bli¿sze informacje mo¿na
uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Choczewo,
ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210
Choczewo, tel. 0-58 572-39-40, wew. 209.
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OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Choczewo

Wójta Gminy Choczewo

z dnia 27 sierpnia 2007 r.

z dnia 19 września 2007 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) podaje się
do publicznej wiadomości informację o granicach okręgu wyborczego
Nr 11, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Choczewo zarządzonych przez Wojewodę Pomorskiego na dzień
28 października 2007 r.

Numer
okręgu

Liczba radnych

Granice okręgu

w sprawie obwodu głosowania w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Choczewo
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz.
219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz.
766) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerze
i granicy obwodu głosowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej, w której odbędzie się głosowanie w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Choczewo (okręg wyborczy Nr 11),
zarządzonych na dzień 28 października 2007 r.

wybieranych w okręgu

Numer

11

Sasino

1

obwodu

4
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Choczewie mieści
się w budynku Urzędu Gminy Choczewo, przy ul. Pierwszych
Osadników 17, tel. 058 – 572 39 13, 058 – 572 39 40.

WÓJT
/-/ Jacek Michałowski

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Choczewo
z dnia 19 września 2007 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2001 roku Nr 46, poz. 499 z późn.zm.) uchwały Nr XV-121/2000 Rady Gminy
Choczewo z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie obwodów głosowania w Gminie Choczewo
oraz uchwały Nr IX/85/2007 Rady Gminy Choczewo z dnia 13 września 2007 r. w sprawie
utworzenia obwodu zamkniętego dla wyborców przebywających w areszcie śledczym podaje
się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone
głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Numer
obwodu
1

2

3

4

5

Granica obwodu
Choczewko, Choczewo, Kurowo, Łętówko,
Kierzkowo /Błachówko, Jabłonowice,
Karczemka Kierzkowska/, Osieki Lęborskie,
Lublewko, Lublewo Lęborskie, Starbienino,
Kopalino, Lubiatowo
Gardkowice, Karczemka Gardkowska,
Łętowo, Przebędowo /Przebędówko/,
Słajkowo, Żelazno
Borkowo /Borkówko/, Gościęcino,
Zwarcienko, Zwartowo, Zwartówko
Biebrowo, Jackowo, Słajszewo,
Słajszewko, Ciekocino, Ciekocinko,
Sasino
Areszt Śledczy w Wejherowie
Oddział Tymczasowego Zakwaterowania
Skazanych w Zwartowie

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Zespół Szkół w Choczewie
ul. Szkolna 2
(tel.058-572-39-14)
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Świetlica w Łętowie
(tel.058-572-45-42)
Szkoła Podstawowa
w Zwartowie
(tel.058- 676-39-79)
Budynek byłej szkoły
w Sasinie ul. Cisowa 6
(tel.058-676-33-32)
Ośrodek Doskonalenia Kadr
Służby Więziennej w Zwartowie
(tel.058-676-39-28)

Lokale wyborcze otwarte będą w dniach głosowania w godzinach od 600 do 2000.

WÓJT
/-/Jacek MICHAŁOWSKI

Granice obwodu

Sasino

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Budynek byłej
szkoły w Sasinie
ul. Cisowa 6

Głosowanie odbędzie się w dniu 28 października 2007 roku
w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w godzinach od 600 do 2000

WÓJT

/-/Jacek MICHAŁOWSKI

UWAGA !!!
WNIOSKI O NOWE DOWODY OSOBISTE
DO 31.12.2007 R.
W przyjêtej przez Sejm w dniu 7 wrzeœnia b.r. ustawie,
wyd³u¿ono okres pos³ugiwania siê starymi, ksi¹¿eczkowymi
dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku. Nie oznacza
to jednak, ¿e z³o¿enie wniosku mo¿emy odk³adaæ na przysz³y
rok.
Ksi¹¿eczkowe dowody osobiste bêd¹ poœwiadczaæ to¿samoœæ i obywatelstwo polskie do dnia 31 marca 2008
roku.
NATOMIAST
Wnioski o nowy dowód osobisty nale¿y w dalszym ci¹gu
sk³adaæ do dnia 31 grudnia br.
Chodzi o to, aby
osoby, które z³o¿¹
dokumenty w³aœnie
do koñca grudnia,
z uwagi na wyd³u¿ony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, nie
by³y po 1 stycznia
pozbawione mo¿liwoœci za³atwiania
ró¿nych spraw wymagaj¹cych potwierdzenia to¿samoœci.
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WYWIAD Z CEZARYM
TATARCZUKIEM

W

zwi¹zku ze z³o¿eniem przez
Pana Cezarego Tatarczuka
rezygnacji z funkcji Komendanta Stra¿y Gminnej w Choczewie
zwróciliœmy siê do niego z proœb¹, by
podzieli³ siê z czytelnikami "Wieœci Choczewskich" informacjami na temat swoich
planów i zamierzeñ w najbli¿szej przysz³oœci. Oto, co nam powiedzia³:
- Po pó³rocznej pracy w Urzêdzie
Gminy Choczewo i utworzeniu Stra¿y
Gminnej otrzyma³em propozycjê objêcia
stanowiska Dziekana Wydzia³u Zamiejscowego w Lêborku Wy¿szej Szko³y
Administracji i Biznesu im.Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Gdyni. W uczelni tej
od roku wyk³ada³em bezpieczeñstwo
narodowe i miêdzynarodowe.
Jest ona pierwsz¹ niepubliczn¹
uczelni¹ na Pomorzu. Od kilkunastu lat
kszta³ci kadry dla biznesu i administracji,
oferuj¹c atrakcyjne kierunki i specjalnoœci
na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Posiada uprawnienia do prowadzenia
studiów na kierunkach: Administracja
(w specjalnoœciach: Administracja Regionalna i Europejska, Bezpieczeñstwo i Porz¹dek Publiczny), Finanse i Rachunkowoœæ (w specjalnoœciach: Gospodarowanie Nieruchomoœciami, Rachunkowoœæ), Zarz¹dzanie (w specjalnoœciach:
Euromarketing, Informatyka w Zarz¹dzaniu,Przedsiêbiorczoœæ w Unii Europejskiej, Psychologia w Zarz¹dzaniu,
Zarz¹dzanie Finansami, Zarz¹dzanie
Gospodarcze, Zarz¹dzanie Jakoœci¹,
Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi).
W dniu 6 lipca 2006r. WSAiB uzyska³a
uprawnienia do prowadzenia studiów
I stopnia na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing w Wydziale Zamiejscowym w Lêborku.
Oferujemy tu do wyboru trzy specjalnoœci:
- Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem
Specjalnoœæ przeznaczona jest dla
osób, które chc¹ zdobyæ umiejêtnoœci i
kwalifikacje menad¿erskie, aby w
przysz³oœci profesjonalnie zajmowaæ siê
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i kierowaæ
przedsiêbiorstwem. Studenci poznaj¹
teoriê oraz doskonal¹ swoje umiejêtnoœci
praktyczne w zakresie organizacji
procesów gospodarczych, zarz¹dzania
projektami, wykorzystania metod
organizacji i zarz¹dzania, teorii i praktyki

podejmowania decyzji, projektowania
organizacji firmy, tworzenia planów
marketingowych oraz planowania pracy
w³asnej i pracowników z wykorzystaniem
ergonomii
Informatyka w Zarz¹dzaniu
Od wielu lat dynamicznie wzrasta rola
informatyki we wszelkich dziedzinach
¿ycia. Coraz wiêksze jest jej znaczenie
tak¿e w gospodarce i biznesie.
Aby sprostaæ zapotrzebowaniu rynku
pracy na specjalistów zarz¹dzania o profilu
informatycznym, kszta³cimy studentów na
specjalnoœci Informatyka w Zarz¹dzaniu.
Podczas zajêæ studenci zdobywaj¹
wiedzê zarówno z zakresu zarz¹dzania jak
i informatyki, a ³¹cz¹c umiejêtnoœci z obu
dziedzin staj¹ siê specjalistami poszukiwanymi przez pracodawców. Program
studiów jest na bie¿¹co dopasowywany
do zmieniaj¹cych siê realiów technologicznych.
Zarz¹dzanie w Turystyce
Specjalnoœæ przeznaczona jest dla
osób zainteresowanych rozwojem swojego regionu w zakresie oferty i zaplecza
turystycznego. Celem tej specjalnoœci jest
zatem wykszta³cenie specjalistów w zakresie organizacji i zarz¹dzania turystyk¹
krajow¹ i zagraniczn¹.
Studenci wybieraj¹cy tê specjalnoœæ
poznaj¹ zasady funkcjonowania krajowego i miêdzynarodowego ruchu turystycznego, produkty oraz regiony turystyczne, a tak¿e mo¿liwoœci internetu
w promocji us³ug turystycznych. Bêd¹
uczestniczyli w zajêciach z zakresu
ekonomii, prawa w turystyce, marketingu
us³ug turystycznych, metod i technik
obs³ugi ruchu turystycznego oraz zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego. Uzyskaj¹ przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zarz¹dzania przedsiêbiorstwem turystycznym oraz do prowadzenia badañ marketingowych w tym
obszarze.
Do tej pory Wydzia³ funkcjonowa³
w Zespole Szkó³ Gospodarki ¯ywnoœciowej i Agrobiznesu, przy ul.Warszawskiej 17 w Lêborku. W pierwszych dniach
paŸdziernika br., nie ukrywam, ¿e z mojej
inicjatywy, nast¹pi przeprowadzka do
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1
przy ul.Marcinkowskiego 1 w Lêborku.
Decyzjê tê uzasadniam wzglêdami obiektywnymi. Lokalizacja uczelni w popularnym "Rolniczaku" mia³a swoje plusy
i minusy. Do tych pierwszych z pewnoœci¹
trzeba zaliczyæ doskona³¹ wspó³pracê z
gospodarzem obiektu oraz bliskoœæ dworców kolejowego i autobusowego, do ujemnych trudnoœci z przeprowadzeniem
wyk³adu dla licznej grupy studentów.
Trzeba by³o j¹ dzieliæ na dwie czêœci

i powtarzaæ wyk³ad. Z tego g³ównie
powodu zaproponowa³em zmianê siedziby.
Popularny "Mechanik" to przecie¿ przedwojenna Wy¿sza Szko³a Kszta³cenia
Nauczycieli, zespó³ budynków przystosowany dla potrzeb akademickich.
Nowoczesna sala wyk³adowa na 174
miejsca, z mo¿liwoœci¹ prezentacji multimedialnych, projekcji filmów itp., niezwykle
pojemna sala audytoryjno-widowiskowa,
przestronny korytarz, tzw. "³¹cznik" itd.
Warunki nauki studentów s¹ dla nas
bardzo wa¿ne, œwiadomoœæ istnienia
w Lêborku lepszej lokalizacji na potrzeby
szko³y wy¿szej nie pozwala³a zignorowaæ
tego obiektywnego przecie¿ faktu.
Pañstwowa Komisja Akredytacyjna
Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego
i Nauki jest i w tym zakresie bardzo surowa, zatem nale¿a³o takiej zmiany dokonaæ.
Jestem rad, i¿ wszystkie zainteresowane
strony porozumia³y siê i, ¿e nasi studenci
bêd¹ mogli w nowym roku akademickim,
który niebawem siê rozpocznie, kszta³ciæ
siê w lepszych dlañ warunkach. Pragnê
równie¿ podkreœliæ, ¿e dok³adamy wszelkich starañ w celu pozyskania obiektu
docelowego, w którym bêdziemy mogli
poszerzyæ ofertê edukacyjn¹ i uruchomiæ
równie¿ studia stacjonarne. Nasze dzia³ania w tym zakresie s¹ bardzo powa¿nie
zaawansowane, st¹d te¿ jestem przekonany, i¿ za rok o tej porze bêdziemy mogli
zainaugurowaæ rok akademicki ju¿ u siebie. Pozyskanie w³asnej siedziby pozwoli
równie¿ na organizacjê wielu innych
przedsiêwziêæ, np. imprez charytatywnych, kulturalnych, okolicznoœciowych
wyk³adów, wystaw, koncertów, konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, targów, happeningów, imprez
m³odzie¿owych itp. - s³owem umo¿liwi
w³¹czenie siê w aktywny nurt ¿ycia
publicznego Ziemi Lêborskiej jako oœrodka
integruj¹cego ¿yj¹c¹ tu spo³ecznoœæ,
bêd¹cego animatorem i kreatorem
ró¿nych, po¿ytecznych i wartoœciowych
przedsiêwziêæ s³u¿¹cych ogó³owi. Jestem
przekonany, ¿e nasze dzia³ania przydadz¹
nam sympatyków i sprzymierzeñców, ¿e
grono naszych wspó³pracowników czy
kooperantów bêdzie rosn¹æ, ¿e wszyscy
na siebie nawzajem bêdziemy wywieraæ
dobry i twórczy wp³yw. Mam zamiar
nawi¹zaæ równie¿ kontakty z gminami
s¹siaduj¹cymi z powiatem lêborskim, z ich
gospodarzami, przedstawicielami œrodowisk gospodarczych i oœwiatowych.
Przecie¿ w Sierakowicach funkcjonuj¹
trzy szko³y œrednie, w Strzepczu "ogólniak"
i to z jêzykiem kaszubskim, w G³ówczycach podobnie. Myœlê, ¿e w promieniu
dokoñczenie na nastêpnej stronie

ok. 50 km od Lêborka nasza uczelnia ma
solidne pole do dzia³ania. Wielu m³odych
ludzi bêdzie mog³o zaspokajaæ tu swe
ambicje edukacyjne, osobom pracuj¹cym
zaproponujemy interesuj¹ce ich kursy
kwalifikacyjne czy studia podyplomowe;
w tym celu przeprowadzimy badania
ankietowe, by okreœliæ te potrzeby. To
pokrótce najwa¿niejsze zamiary na
najbli¿szy rok.
Nowy rok akademicki rozpoczynamy
w sobotê 13 paŸdziernika o godz.11.00
w auli "Mechanika" uroczyst¹ inauguracj¹,
w której wezm¹ udzia³ studenci I i II roku,
kadra naukowo-dydaktyczna, w³adze
miasta i powiatu lêborskiego oraz
s¹siaduj¹cych z nim gmin, przedstawiciele
ró¿norodnych instytucji publicznych, lokalni
przedsiêbiorcy, nasi sympatycy i sprzymierzeñcy. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi
Pan Marek Stawski, Prezes Zarz¹du Firmy

WIEŚCI
PRZEDSZKOLAKÓW
JESTEM SOBIE
PRZEDSZKOLACZEK…

M

inê³y wakacje a dzieci z radoœci¹ powróci³y do przedszkola, do naszego grona
do³¹czy³y nowe przedszkolaki - dlaczego
warto wybraæ przedszkole!

Z ŻYCIA
SZKOŁY
S ZKOLA P ODSTAWOWA

W

Z WARTOWIE

INAUGURACJA ROKU
SZKOLNEGO 2007/8 W SP
W ZWARTOWIE

W

poniedzia³ek 3 wrzeœnia
br. uczniowie Szko³y Podstawowej w Zwartowie
rozpoczêli nowy rok szkolny.
Po uroczystym rozpoczêciu, Dyrektor
Szko³y p. Zbigniew Lipka przedstawi³
m³odzie¿y i jak zawsze licznie zebranym
rodzicom - g³ówne informacje dotycz¹ce
organizacji roku i zajêæ przewidzianych do
realizacji, w tym tak¿e trybu wprowadzenia jednolitego stroju uczniowskiego,
czyli tzw. "mundurków".
Po czêœci oficjalnej m³odzie¿ wraz
z rodzicami uda³a siê do swoich pomieszczeñ klasowych, gdzie zapozna³a siê ze
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Profarm sp. z o.o. z Lêborka nt. "Etyka
w biznesie".
Analizuj¹c listê kandydatów na I rok
studiów zauwa¿y³em m.in. mieszkañca
Kierzkowa z gminy Choczewo. Bardzo
siê cieszê i wierzê, ¿e mieszkañcy tak
bliskiej mi gminy liczniej bêd¹ siê do nas
zg³aszaæ.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym na
zakoñczenie serdecznie podziêkowaæ
w³adzom samorz¹dowym oraz wszystkim
sta³ym i sezonowym mieszkañcom gminy
Choczewo za szansê pracy na jej piêknym
terenie, za umo¿liwienie mi stworzenia
czegoœ potrzebnego i wartoœciowego, za
¿yczliwoœæ, przychylnoœæ, zrozumienie i zaufanie. Ufam, ¿e teraz, w kolejnym etapie
mej ¿yciowej drogi zawodowej bêdê móg³
byæ równie po¿yteczny, tak¿e dla spo³ecznoœci Choczewa.

Redakcja "Wieœci" dziêkuje serdecznie za rozmowê, ¿ycz¹c sukcesów w ¿yciu prywatnym i zawodowym, a mieszkañcom gminy pragnie przypomnieæ, ¿e
pierwszy Komendant Stra¿y Gminnej
w Choczewie /od 15 lutego do 31 sierpnia b.r./, to osoba niezwykle ciekawa pan Cezary Tatarczuk to dr nauk humanistycznych, syn i mieszkaniec Ziemi Lêborskiej, ostatnie 20 lat zajmowa³ siê
bezpieczeñstwem publicznym, pracowa³
m .in. w lêborskiej komendzie policji, by³
zastêpc¹ komendanta w S³upsku i komendantem powiatowym w Wejherowie.
Ukoñczy³ m.in. szkolenie menad¿erskie
w amerykañskim uniwersytecie stanowym w Huntsville w Teksasie oraz w oddziale FBI w Houston.

Podstawow¹ forma aktywnoœci
dziecka w przedszkolu jest zabawa, st¹d
dziecko uczy siê bawi¹c i bawi siê ucz¹c.
Dzieci przejawiaj¹ sw¹ aktywnoœæ
w ró¿nych zabawach: manipulacyjnych,
konstrukcyjnych, dydaktycznych, ruchowych. Obok tego pojawiaj¹ siê tak¿e inne
formy dzia³ania zwi¹zane z nauk¹ i prac¹.
Dzieci w przedszkolu maj¹ stworzone
warunki do wszechstronnego rozwoju.
Nasze 6-latki na miarê swoich mo¿liwoœci
rozpoczynaj¹ z sukcesem i bez stresu

naukê w szkole, s¹ dobrymi uczniami.
Jesteœmy tutaj jedn¹ wielk¹ przedszkoln¹ rodzin¹. W tym roku proponujemy
dzieciom zajêcia dodatkowe: angielski,
rytmikê, gimnastykê korekcyjn¹. W przedszkolu istnieje równie¿ dru¿yna zuchowa,
ten rok jest "Rokiem Sportu", a wiêc
wszystkie sprawnoœci zespo³owe bêd¹
typowo sportowe. Grupa starszaków odby³a ju¿ wycieczkê na Posterunek Policji
w ramach zajêæ edukacyjnych "Jestem
bezpieczny na drodze".

swoimi wychowawcami, zorganizowano
zespo³y klasowe oraz dzia³ania umo¿liwiaj¹ce rozpoczêcie nauki ju¿ od nastêpnego dnia.

Z ES PÓ Ł S ZKÓ Ł

W

C HOCZEWIE

ROZPOCZÊCIE ROKU
SZKOLNEGO W ZESPOLE
SZKÓ£ W CHOCZEWIE

3

wrzeœnia 2007r o godz. 900
rozpocz¹³ siê kolejny rok szkolny.
W towarzystwie rodziców,
nauczycieli i zaproszonych goœci 659
uczniów Zespo³u Szkó³ wys³ucha³o
przemówienia Wójta Gminy Choczewo,
pana Jacka Micha³owskiego.
¯yczy³ on wszystkim ludziom zwi¹zanym ze szko³¹ (nauczycielom i szczególnie uczniom) samych sukcesów. Do ¿yczeñ do³¹czy³ siê Dyrektor ZS pan Wac³aw Seweryn.
Dyrektor przedstawi³ nowych nauczycieli, którzy od tego roku powiêksz¹
grono Rady Pedagogicznej. Nasze szeregi

zasil¹: Pani Teresa Waloch - w - f; Pani
Barbara Cholka - nauczanie zintegrowane; Pani Agnieszka Krzysztofiak - matematyka; Pani Iwona Ratajczak - nauczanie indywidualne, œwietlica; Pan
Arkadiusz Szymañski - matematyka
W czasie uroczystego apelu, pan Wójt
wrêczy³ nominacje na kolejne szczeble
awansu zawodowego nastêpuj¹cym osobom: pani Alicji Wróbel, pani Annie Dawidowskiej na nauczyciela kontraktowego, pani Annie Natoniewskiej-Styn,
panu Andrzejowi Soboniowi, panu Henrykowi Rynko na nauczyciela dyplomowanego.
dokoñczenie na nastêpnej stronie
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Po tej ma³ej uroczystoœci pani Dyrektor El¿bieta Wydra i pan Dyrektor
Andrzej Soboñ przedstawili informacje
dotycz¹ce nowego roku szkolnego. W Gimnazjum w tym roku bêdzie uczy³o siê 231
uczniów, w 10 oddzia³ach, 80 osób w pierwszych klasach.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
pragn¹ podziêkowaæ Nadleœnictwu
Choczewo za wyposa¿enie dzieci w rêkawice ochronne i worki oraz okolicznoœciowe upominki, które sprawi³y im du¿o

Z ES PÓ Ł S ZKÓ Ł

W

radoœci oraz Kierownictwu ODKSW
"Relaks" w Zwartowie za ugoszczenie nas
i zorganizowanie ogniska w goœcinnych
progach Oœrodka.

C HOCZEWIE
DLA UNIKNIÊCIA REWII MODY

W

bie¿¹cym roku szkolnym uczniowie Zespo³u Szkó³ w Choczewie bêd¹
codziennie nosiæ strój szkolny. Decyzj¹ Rady Rodziców wybrano
bezrêkawniki z logo szko³y. Gimnazjum - bezrêkawnik granatowy,
Szko³a Podstawowa - zielony. Œwi¹tecznym uzupe³nieniem mundurka bêdzie dla
dziewcz¹t bia³a bluzka i czarna (granatowa) spódnica; dla ch³opców bia³a koszula
i ciemne spodnie. M³odzie¿ szkolna zaakceptowa³a wybrany strój. Strój ów jest jedn¹
z wersji zaproponowanych przez samych uczniów, w konkursie plastycznym
zorganizowanym w szkole. Nagrod¹ za najbardziej ciekawe projekty s¹ przyjête
bezrêkawniki. Dla uczniów z rodzin o niskich dochodach strój szkolny zosta³ zakupiony
przez szko³ê ze œrodków ministerialnych.
W Szkole Podstawowej nauki bêdzie
pobiera³o 385 uczniów, 43 uczêszcza do
klas "0".
Dyrektorzy przedstawili wychowawców, z³o¿yli ¿yczenia i wszyscy rozeszli siê
do swoich klas, gdzie zostali zapoznani
z planem zajêæ.
Rok szkolny 2007/2008 rozpocz¹³ siê!
Marek Dziêgielewski

S ZKO ŁA P ODSTAWOWA

W

Z WARTOWIE

SPRZ¥TANIE ŒWIATA 2007

W

dniu 14 wrzeœnia br.
uczniowie Szko³y Podstawowej w Zwartowie
wziêli udzia³ w tegorocznej edycji Miêdzynarodowego Sprz¹tania Œwiata, uprz¹taj¹c pobocza g³ównych dróg w obrêbie
So³ectwa Zwartówko.
M³odzie¿ z ogromnym zapa³em i zaanga¿owaniem doprowadzi³a do poprawy
wygl¹du otoczenia naszych dróg i wyzbiera³a œmieci, które niestety wci¹¿ uporczywie wpisuj¹ siê w codzienny krajobraz
naszych miejscowoœci. Udzia³ i wyniki
tegorocznego sprz¹tania podsumowano
przy wspólnym ognisku.

Uczniowie Gimnazjum w Choczewie

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Choczewie
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AKCJA "SPRZ¥TANIE ŒWIATA - POLSKA"
15 wrzeœnia m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ w Choczewie po raz kolejny licznie wziê³a
udzia³ w akcji "Sprz¹tanie œwiata - Polska". Tegorocznej akcji przyœwieca³o has³o:
"Oszczêdzaj, wy³¹czaj, odzyskuj, œwieæ przyk³adem".
Wczeœniej nauczyciele przeprowadzali z uczniami pogadanki na temat koniecznoœci oszczêdzania surowców naturalnych i energii oraz problemu dzikich wysypisk
œmieci, których na terenie naszej gminy nie brakuje.
Akcj¹ sprz¹tania œwiata objête zosta³y wszystkie miejscowoœci gminy oraz pas
nadmorski. Wziê³o w niej udzia³ 500 uczniów pod opiek¹ nauczycieli. Dziêki Nadleœnictwu
oraz Urzêdowi Gminy w Choczewie wszystkie dzieci zaopatrzone zosta³y w rêkawiczki
i worki na œmieci. Ponadto Pani Ewa Rogaczewska - Nadleœniczy Nadleœnictwa
Choczewo, zapewni³a drobne upominki dla uczniów najbajdziej zaanga¿owanych
w sprz¹tanie. Uprz¹tniêciem worków ze œmieciami zajêli siê pracownicy "Zak³adu
Transportu i Us³ug Leœnych" pana Ryszarda Szulca z D¹brówki.
Wœród zebranych œmieci znalaz³y siê miêdzy innymi: du¿e iloœci butelek plastikowych, puszki po napojach, opakowania foliowe oraz papierki.
Celem sobotniej akcji by³o nie tylko usuniêcie œmieci, ale przede wszystkim
kszta³towanie w naszej m³odzie¿y postaw proekologicznych.
Miejmy nadziejê, ¿e zwiêkszenie œwiadomoœci ekologicznej, poprzez zachêcenie
do stosowania prostych dzia³añ w ¿yciu codziennym, w przysz³oœci bêdzie sprzyjaæ
ochronie naszego œrodowiska.

WIEŒCI CHOCZEWSKIE
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INAUGURACJA ROKU
SPORTOWEGO W
GIMNAZJUM 24.09.2007

W

dniu 24.09.2007r. o godz..
1000 w naszej szkole mia³a
miejsce inauguracja Roku
Sportowego 2007/8. Na uroczystym apelu
zgromadzi³y siê klasy gimnazjalne.
Inauguracjê rozpoczêto od ceremonii
wci¹gniêcia flagi pañstwowej i SZS przez
czo³owych sportowców z gimnazjum. Po
hymnie narodowym uczniowie wys³uchali
apelu olimpijskiego. Po odczytaniu apelu
olimpijskiego otwarcia Sportowego Roku
Szkolnego dokona³ dyr. Gimnazjum pan
Andrzej Soboñ. Nastêpnie pan H. Rynko
zapozna³ uczniów z programem sportowym inauguracji roku sportowego.
Ponadto w trakcie imprezy odby³y siê
Sztafetowe Biegi Prze³ajowe dziewcz¹t
i ch³opców, które zapewni³y du¿¹ dawkê
sportowych emocji . Wystartowa³o w nich
90 uczniów. Poni¿ej przedstawiamy miejsca
zajête i przyznane punkty przez klasy
gimnazjalne. Nad prawid³owym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele
w-f.
Dziewczêta
I miejsce klasa IA
-100 pkt
II miejsce klasa IIIB - 90 pkt
III miejsce klasa IIIA - 80 pkt
IV miejsce klasa IIIC - 70 pkt
V miejsce klasa IC
- 60 pkt
VI miejsce klasa IB
- 50 pkt
VII miejsce klasa IIC
- 40 pkt
VIII miejsce klasa IIB
- 30 pkt
IX miejsce klasa ID
- 20 pkt
Ch³opcy
I miejsce klasa IIIA - 100 pkt
II miejsce klasa IIC
- 90 pkt
III miejsce klasa IIIC - 80 pkt
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IV miejsce klasa
V miejsce klasa
VI miejsce klasa
VII miejsce klasa
VIII miejsce klasa
I X miejsce klasa

IIB
IB
IIA
ID
IIIB
IA

- 70
- 60
- 50
- 40
- 30
- 20

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

Nad prawid³owym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele w-f: pani
Natalia Kowalewska-Ja¿d¿ewska, pani
Teresa Waloch, pan Wojciech PaŸdzio, pan
Henryk Rynko.
INAUGURACJA ROKU
SPORTOWEGO W SZKOLE
PODSTAWOWEJ
24.09.2007

widualne Biegi Prze³ajowe dziewcz¹t i
ch³opców, które zapewni³y du¿¹ dawkê
sportowych emocji. Wystartowa³o w nich
130 uczniów. Poni¿ej przedstawiamy
miejsca zajête przez uczniów.
Dziewczêta
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce

Derylak Karolina KL. VIC
P³onka Sara
KL. VIB
Wejer Natalia
KL.VIB
Chyrzyñska Karolina
KL. VIB
V miejsce Bach Katarzyna
Kl. VA
VI miejsce Drafc Anna
KL. VA
VII miejsce Soboñ Magdalena KL. VB
VIII miejsce Ko³odzik Magdalena
KL.VIB
IX miejsce Kubiak Bo¿ena
KL.VIC
X miejsce Orczyk Maja
KL. VIB

Ch³opcy
I miejsce Figu³a Tomasz

KL.VIC
II miejsce Marczykowski Oktawiusz
KL.VIC
III miejsce Baran Dawid
KL.VIB
IV miejsce Sadurski Marcin
KL. VIC
V miejsce Szczerbiñski Adrian
KL. VA
VI miejsce Œwi¹tek Przemys³aw KL. VB
VII miejsce Petka Krzysztof
KL. VA
VIII miejsce £ysko Aleksander KL. VIC
IX miejsce Olszowiec Jakub
KL. VA
X miejsce Ceszke Miros³aw KL. VA

Nad prawid³owym przebiegiem
zawodów czuwali nauczyciele w-f.: pani
Natalia Kowalewska-Ja¿d¿ewska, pani
Teresa Waloch, pan Wojciech PaŸdzio, pan
Henryk Rynko.

W

dniu 24.09.2007r. o godz.
1200 na stadionie LKS
"Orze³" Choczewo mia³a
miejsce inauguracja Roku Sportowego
2007/8. Na uroczystym apelu zgromadzili
siê uczniowie klas IV-VI Szko³y Podstawowej.
Inauguracjê rozpoczêto od ceremonii
wci¹gniêcia flagi pañstwowej i SZS
przez czo³owych sportowców Szko³y
Podstawowej. Po hymnie narodowym
uczniowie wys³uchali apelu olimpijskiego.
Po odczytaniu apelu olimpijskiego otwarcia
Sportowego Roku Szkolnego dokona³
dyr. Zespo³u Szkó³ pan Wac³aw Seweryn.
Nastêpnie pan Henryk Rynko zapozna³
uczniów z tras¹ biegów. Ponadto
w trakcie imprezy odby³y siê indy-

S PORT
LKS Orze³ Choczewo informuje, ¿e zgodnie z terminarzem rozgrywek Komisji Gier i Ewidencji, zawody pi³ki no¿nej o mistrzostwo
JC - 1 grupa I w rundzie w rundzie jesienno - wiosennej sezonu 2007/2008, rozgrywane bêd¹ przez nasz¹ dru¿ynê na boisku LKS
Orze³ Choczewo, przy ul. Kusociñskiego 7, w/g ni¿ej podanych terminów:

Lp.

Numer
meczu

Drużyna gości

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KJC1 – 1
KJC1 – 12
KJC1 – 23
KJC1 – 34
KJC1 – 45
KJC1 - 56

Start Mrzezino
Sokół Bożepole Wielkie
OKS Rumia Janowo
Luzino SA
GKS Luzino
OLIMP Bolszewo

Termin zawodów
Dzień
Data
tygodnia
29.08.07
Środa
01.09.07
Sobota
16.09.07
Niedziela
29.09.07
Sobota
13.10.07
Sobota
27.10.07
Sobota
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