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W  dniu 18 września 2008 r. 
 w Ośrodku Doskonalenia 
 Kadr Służby Więziennej 

w Zwartowie odbyła się XVII sesja Rady 
Gminy Choczewo. Na sesji obecnych było 
14 radnych. Nieobecny A. Małkowski. Se-
sji przewodniczył Przewodniczący Rady 
Gminy Choczewo – pan Henryk Domaros.  
Po stwierdzeniu prawomocności obrad, 
przedstawieniu porządku sesji i przyjęciu 
protokołu z poprzedniej sesji, pan Wójt 
w informacji z działalności międzysesyjnej 
mówił o: 
– dwukrotnej wizycie na terenie naszej 

Gminy Wiceministra Rolnictwa - pana po-
sła Kazimierza Plocke; panu Ministrowi 
towarzyszył nowy Dyrektor Agencji Nie-
ruchomości Rolnych Oddziału Terenowe-
go w Gdańsku – p. Władysław Olszew-
ski. Rozmowy dotyczyły wspólnych pro-
jektów Gminy i Agencji, m.in. wodociągu 
Lublewo-Lublewko-Starbienino, restru-
kturyzacji gospodarstw, remontu drogi 
w Choczewku;

–  wizycie na terenie Gminy Wicewojewody 
Pomorskiego – pana Michała Owczar-
czaka, mającej związek z inwestycjami 
drogowymi już oddanymi: droga Jacko-
wo-Biebrowo i droga Żelazno - w kie-
runku Lęborka oraz prowadzonymi in-
westycjami: budowa ronda w Żelaznej. Ta 
ostatnia inwestycja została poszerzona 
o obudowanie i umocnienie rowu w kie-
runku Choczewa na odcinku 300m;

– podpisaniu w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie umowy o współfinansowa-
niu przedsięwzięcia związanego z prze-
budową ciągu komunikacyjnego przez 
Sasino. Gmina Choczewo złożyła w ter-

minie wniosek o środki unijne na to za-
danie. Wniosek pozytywnie przeszedł 
pierwszy etap, aktualnie przechodzi on 
ocenę wykonalności;

– wykonaniu nowej nawierzchni na ul. Woj-
ska Polskiego w Choczewie;

– kończeniu procedur związanych z budo-
wą chodników w Choczewie;

– prowadzonym remoncie drogi transpor-
tu rolnego Zwartowo-Zwarcienko;

– funkcjonowaniu Samorządowego Przed-
szkola w Choczewie;

– zatrudnieniu nowego lekarza rodzinnego 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Chocze-
wie, co rozwiązało problem opieki me-
dycznej po zwolnieniu się jednego z le-
karzy;

– prowadzeniu rozmów związanych z pro-
jektem pn. Budowa Zakładu Zagospo-

darowania Odpadów „Czystsza Błękitna 
Kraina” w Czarnówku i przystąpieniem 
Gminy Choczewo do Spółki Przedsię-
biorstwo Składowania i Przerobu Odpa-

dniu 18 września 2008 r.
w Ośrodku Doskonalenia
K d Sł żb Wi i j

darowania Odpa
Kraina” w Czarn
Gminy Choczew
biorstwo SkładowXVII             Sesja Rady Gminy Choczewo

dów Sp. z o.o. w Czarnówku;
– uzgodnieniu wieloletniej współpracy 

z Urzędem Morskim w Gdyni;
– letnim festynie związanym z promocją 

ryb. W ramach projektu promującego 
spożywanie ryb uczniowie od kwietnia 
do listopada br. w każdą środę mają po-
siłek z rybą, a płaci Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa;

– dożynkach gminnych i podpisaniu umo-
wy intencyjnej o współpracy z norweską 
Gminą Sømna (więcej na ten temat w in-
nym artykule).

Podjęto uchwały: 
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Prog-

ramu Opieki nad Zabytkami na lata 
2008-2012,

dokończenie na następnej stronie
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dokończenie na następnej stronie

b) w sprawie zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków,

c) w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2008 rok,

d) w sprawie przystąpienia Gminy Chocze-
wo do spółki pod firmą Przedsiębior-
stwo Składowania i Przerobu Odpadów 
Sp. z o.o. w Czarnówku i objęcia przez 
Gminę Choczewo udziałów w tej spół-
ce,

e) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego  
„Przy drodze do jeziora” we wsi Kopali-
no w gminie Choczewo,

f) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla części działki nr ewid. 53 we wsi Kierz-
kowo w gminie Choczewo,

g) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Dolinka” w obrębie Choczewo w gmi-
nie Choczewo,

h) o przystąpieniu do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Michałowe Siedlisko” we 
wsi Kopalino w gminie Choczewo, 

i) o przystąpieniu do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejon ulicy Jałowcowej dla 
działki nr 28/31  we wsi Kopalino w gmi-
nie Choczewo,

j) o przystąpieniu do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Na skraju” we wsi Kopalino 
w gminie Choczewo,

k) o przystąpieniu do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Zakątek Kasi” we wsi Kierz-
kowo w gminie Choczewo,

l) o przystąpieniu do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Północny Szaniec” obręb 
ewidencyjny Jackowo w gminie Chocze-
wo,

ł)  o przystąpieniu do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Na Gajówce” obręb ewi-
dencyjny Jackowo w gminie Choczewo,

m) o przystąpieniu do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Nad Polaną” obręb ewiden-
cyjny Jackowo w gminie Choczewo,

n) o przystąpieniu do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek Nr 18/23 oraz 
18/71 obręb ewidencyjny Jackowo w gmi-
nie Choczewo,

o) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Choczewo (działka Nr 248/3 
w centrum Choczewa bez dojazdu – sprze-
daż w drodze przetargu ograniczonego; 
działka nr 515 w Choczewie w sąsiedz-
twie bloków przy ul. Puckiej i działek 
– sprzedaż w drodze przetargu; działka 
332/7 w Biebrowie, teren po byłej hydro-
forni – sprzedaż w drodze przetargu),

p) w sprawie zaliczenia drogi położonej 
na terenie Gminy Choczewo do kate-
gorii dróg gminnych (dotyczy drogi 
od skrzyżowania z drogą powiatową 
z Wejherowa a drogą w kierunku Perli-
na – odcinek 1 km),

r) w sprawie ustalenia sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjum oraz określenia gra-
nic ich obwodów w Gminie Choczewo,

s) w sprawie ustalenia sieci przedszkoli 
samorządowych i oddziałów przedsz-
kolnych oraz określenia granic ich ob-
wodów w gminie Choczewo,

t) w sprawie zmiany Statutu Gminy Cho-
czewo stanowiącego załącznik do uch-
wały Nr IV-43/2003 Rady Gminy Cho-
czewo z dnia 8 kwietnia 2003 r. (do wy-
kazu jednostek budżetowych wpisano 
Samorządowe Przedszkole w Chocze-
wie i wykreślono Szkołę Podstawową 
w Zwartowie)

u) w sprawie zmiany statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocze-
wie stanowiącego załącznik do uchwa-
ły Nr XVI-202/2004 z dnia 26 listopada 
2004 r. (zmiana dotyczyła dopisania za-
dań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów)

w) w sprawie zgłoszenia kandydata do Po-
wiatowej Rady Zatrudnienia w Wejhero-
wie (zgłoszono kandydaturę p. Kazimie-
rza Kowalewskiego).

Więcej informacji w sprawie podjętych 
uchwał znajdziecie Państwo na stronie in-
ternetowej www.choczewo.com.pl. 

W  dzisiejszym numerze za-
 praszamy Państwa na wy-
 wiad z Sołtysem Sołectwa 

Zwartówko panem Henrykiem Bemows-
kim. Sołectwo Zwartówko obejmuje wsie: 
Zwartówko, Zwartowo i Zwarcienko, za-
mieszkuje je łącznie ok. 560 mieszkańców. 
Pan Henryk Bemowski funkcję sołtysa peł-
ni już dwie i pół kadencji. Wspólnie z żoną 
Anną prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 
1,49 ha, zajmuje się uprawą zbóż oraz ho-
dowlą kur i kaczek. Ale główne utrzymanie 
stanowi działalność gospodarcza, prowa-

dzona przez panią Annę – handel artyku-
łami spożywczo-przemysłowymi. Państwo 
Bemowscy mają dwóch synów: starszy - 
24-letni Bartłomiej ukończył studia w Po-
morskiej Akademii Pedagogicznej w Słup-
sku o kierunku pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z resocjalizacją, obecnie 
jest funkcjonariuszem Straży Granicznej, 
młodszy – 20-letni Rafał ukończył Liceum 
Ekonomiczne w Lęborku i  rozpoczął pra-
cę w Fabryce Drzwi „PORTA” w Bolszewie. 
Jednocześnie podjął naukę w Wyższej 
Szkole Administracji i Biznesu w Lęborku. 

Pan Henryk z wykształcenia jest stolarzem,           
w wyuczonym zawodzie pracował 18 lat 
w Fabryce Mebli w Nowej Wsi Lęborskiej.

Tradycyjnie skierowaliśmy do Pana 
Sołtysa kilka pytań:

Wieści  - Czy satysfakcjonuje Pana pra-
ca społeczna /funkcja sołtysa/?

Henryk Bemowski – Satysfakcjonuje, 
gdyż lubię pomagać innym. Cieszy mnie, 
gdy w pracę społeczną angażują się rów-
nież inne osoby, a nasze wspólne działania 
wpływają pozytywnie na funkcjonowanie 
sołectwa. 

W. Jakie  są główne problemy wsi, cze-
go oczekują mieszkańcy, a o czym marzy 
Pan Sołtys?

dzisiejszym numerze za-
praszamy Państwa na wy-

 wiad z Sołtysem Sołectwa
ó k ki
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ci¹g dalszy z poprzedniej strony
POZNAJEMY NASZYCH SO£TYSÓW

H. B. – Potrzeb jest dużo, ale głównym 
problemem jest brak sieci kanalizacyjnej 
w naszych wsiach. Mieszkańcy od lat marzą 
o chodniku łączącym Zwartówko ze Zwar-
towem. Przydałby się także plac zabaw 
w Zwartówku. Jedną z ważnych i pilnych 
spraw jest konieczność likwidacji nielegal-
nego wysypiska śmieci, które znajduje się  
przy drodze do starego cmentarza w Zwar-
tówku. Natomiast jako sołtys chciałbym, by 
mieszkańcy naszych wsi nadal mieli możli-
wość korzystania z sali gimnastycznej po 
byłej szkole w Zwartowie.

W. - Jak układa się współpraca z miesz-
kańcami?

H.B. - W pracy na rzecz sołectwa za-
wsze mogę liczyć na pomoc Rady Sołec-
kiej, którą tworzą: pan Zdzisław Kotkowski 
i pan Krzysztof  Zabłotni. Co roku organi-
zujemy wspólnie Dzień Kobiet, Festyn So-
łecki oraz Święto Pieczonego Ziemniaka. 
W przygotowania imprez zawsze włącza-
ją się też inni mieszkańcy wsi. Chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim za 
pomoc, w szczególności panu Zbigniewo-
wi Kołodziejskiego – radnemu z Sołectwa 
Zwartówko, który niejednokrotnie wspie-
rał nasze działania organizacyjnie. Dzięki 
jego uprzejmości mieszkańcy mogą ko-
rzystać nieodpłatnie z obiektów ODK SW 
„Relaks” – co roku świętujemy tam Dzień 
Kobiet. Każdorazowo służy pomocą przy 
organizacji imprez letnich. Ponadto młodsi 
mieszkańcy mogą nieodpłatnie korzystać 
z placu zabaw znajdującego się na terenie 
ODK SW „Relaks”. 

Jako sołectwo możemy się pochwalić 

tlenie drogi łączącej Zwartówko ze Zwartowem. 
Z kolei dobra współpraca pomiędzy władzami gmi-
ny  i Ośrodkiem „Relaks” zaowocowała w 2006 roku 
budową chodnika i parkingu przy kościele w Zwar-
towie, za co w imieniu mieszkańców chciałbym po-
dziękować Radzie Gminy oraz wójtom gminy. Przy 
realizacji tej inwestycji zaangażowany był również 
sprzęt do przewozu kostki brukowej i krawężni-
ków, udostępniony nieodpłatnie przez panów Ma-
teusza i Marcina Michałowskich. 

Natomiast sprawy drobne zgłaszam do Urzędu 
Gminy na bieżąco i są one w miarę możliwości za-
łatwiane.

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

H.B. - Na prośbę mieszkańców Urząd Gminy rozpo-
czął realizację poszerzenia i utwardzenia drogi do 
Zwarcienka. Z kolei mieszkańcy Osady Leśnej, któ-
ra stanowi część miejscowości Zwartowo, proszą 
o ustawienie przy drodze Żelazno-Lębork tablicy 
z napisem „Zwartowo-Osada Leśna”. Wszyscy liczą 
na inwestycje związane z budową kolektora sani-
tarnego ze Zwartowa do Żelaznej, co umożliwi lik-
widację uciążliwej zapachowo oczyszczalni ścieków 
w Zwartowie i da możliwość skanalizowania Zwar-
tówka. Z informacji, jakie na bieżąco uzyskuję 
w Urzędzie Gminy, prace na tymi projektami są da-
leko zaawansowane, łącznie z uzyskanym już po-
zwoleniem na budowę kolektora ze Zwartowa do 
Żelaznej.

W. – Redakcja „Wieści” dziękuje za udzielenie 
wywiadu. Życzy jednocześnie sukcesów w życiu 
osobistym, zawodowym i pracy społecznej.

Czytelnikom naszego biuletynu przypominamy, 
iż był to już ostatni wywiad z cyklu  „Poznajemy na-
szych sołtysów”.  Mamy nadzieję, iż dzięki zamiesz-
czonym informacjom udało się przybliżyć Państwu 
sylwetki przedstawicieli władz sołeckich z terenu 
naszej gminy.

licznymi osiągnięciami – przez 
ostatnich kilka lat zdobywali-
śmy zaszczytne miejsca w zawo-
dach sołeckich podczas Dożynek 
Gminnych w Choczewie – w tym 
roku było to I miejsce. Mam u sie-
bie  liczną już kolekcję pucharów 
i pamiątkowym dyplomów.

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

H.B. - Dzięki dobrej współpra-
cy z władzami gminy zwodociągo-
wana została wieś Zwartówko, na-
stępnie wykonane zostało oświe-
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Ogłoszenia Wójta Gminy
Ogłoszenie  Wójta Gminy Choczewo z dnia 15 września 2008 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jedn. Dz. U. 2004 nr 261, poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje:
I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 26 października 2008 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę 
na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wójt Gminy Choczewo 
ogłasza, że dnia 14 listopada 2008 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo w banku KBS Wejherowo O/
Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010  najpóźniej do dnia 10 listopada 2008 roku.  Za datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli 
oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po 
zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 0-58 572-39-40, wew. 209. 

Wójt Gminy Choczewo 
ogłasza, że dnia 14 listopada 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo  w banku  KBS  Wejherowo O/
Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010  najpóźniej do dnia 10 listopada 2008 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli 
oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po 
zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 0-58 572-39-40, wew. 209
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T radycyjnie w drugą niedzielę września odbyły się Do-
 żynki Gminne w Choczewie. Uroczystości zapocząt-
 kowała msza święta dziękczynna w kościele parafial-

nym p.w. M.B. Królowej Polski w Choczewie, którą koncelebro-
wali księża: dr Dariusz Drążek – Ojciec Duchowny z Wyższego 
Duchownego Seminarium w Pelplinie, Proboszcz Parafii Chocze-
wo Antoni Duszyk, Proboszcz Parafii Zwartowo Alojzy Kąkolewski 
oraz wikary January Cybulski. Podczas mszy przedstawiciele so-
łectw dziękując Panu Bogu za tegoroczne zbiory złożyli w darze: 
chleb, warzywa, owoce, orzechy i miód, mięso,  ryby i kwiaty. 
Następnie korowód dożynkowy, przy dźwiękach orkiestry „Ziemia 
Lęborska”  udał się na gminne obiekty sportowe. Część oficjalną 
rozpoczęto hymnem państwowym, a w niebo poszybowały gołę-
bie. Przewodniczący Rady Gminy pan Henryk Domaros powitał ser-
decznie licznie przybyłych gości, przedstawicieli zakładów pracy, 
sołtysów sołectw, rolników i wszystkich tych, którzy związani są 
z rolnictwem.  Szczególnie serdecznie powitał gości, którzy po raz 
pierwszy uczestniczyli w naszej gminnej uroczystości - z zaprzy-
jaźnionej, norweskiej Gminy Sømna przyjechali do nas: Wójt Gmi-
ny Sømna pan Edmund Dahle, radca Gminy Sømna Signar Kristof-
fersen, szef Wydziału Kultury i Gospodarki w Gminie Sømna pan 
Tor-Arne Bakke, kierownik i jednocześnie nauczycielka w szkole 
kulturalnej w Sømna, nauczycielka w szkole podstawowej oraz 
dyrygent chóru – pani Marianne Szewczyk, reżyser teatralny 
w województwie Nordland pan Cezary Szewczyk, kierownik orkie-
stry „Graven Orkester” pan Alf Einar Graven, członek orkietry pani 
Unni Berit øvrebust. Pan Przewodniczący Rady przedstawił staro-
stów dożynek – panią Wiolettę Szymańską z Osiek Lęb. i pana Lu-
cjana Głowackiego z Sasina. Następnie poinformował, iż decyzją 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką „Zasłużony dla Rolnic-
twa” uhonorowani zostali następujący mieszkańcy naszej gminy: 
pan Andrzej Fetta z Lubiatowa, pan Wincenty Freyer z Choczewka, 
pan Lucjan Głowacki z Sasina, pan Józef Gołębiewski z Borkowa, 
pani Irena Hejda ze Słajkowa, pan Edward Langer z Kierzkowa, 
pani Teresa Nowak z Kierzkowa, pan Jan Oleszek z Ciekocina, pani 
Stanisława Prystupa z Gościęcina, pani Regina Stanicka z Borko-

GGminne Święto Plonów w Choczewieminne Święto Plonów w Choczewie  

 PODPISANIE UMOWY INTENCYJNEJ 
O WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWIE

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie …”

                                      C.K. Norwid

ciąg dalszy na następnej stronie
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wa, pan Józef Szemiot z Sasina, pan Jerzy Szymański ze Starbienina 
i pan Leszek Szymański z Osiek Lęb. Odznaki wręczył Wójt Gmi-
ny pan Jacek Michałowski, odczytując jednocześnie pismo, jakie 
skierował do mieszkańców gminy Wiceminister Rolnictwa pan Ka-
zimierz Plocke, cytat: „Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Do-
żynki Gminne, które zgodnie ze staropolskim zwyczajem, na progu je-
sieni, uroczyście obchodzimy na zakończenie żniw. Z powodu wcześniej 
ustalonych terminów spotkań służbowych nie mogę uczestniczyć osobi-
ście w tym wyjątkowym Święcie, w którym od wieków symbolem plonów 
jest bochen chleba wypieczony z mąki z tegorocznego ziarna i wspaniały 
wieniec dożynkowy… Pozdrawiam serdecznie wszystkich organizatorów 
i uczestników Dożynek. Dziękuję rolnikom za ten największy skarb rolni-
czego trudu, za chleb. Życzę wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze, 
a więc zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności. Szczęść Boże polskiej 
wsi”. 

Pan Henryk Domaros poinformował, iż za chwilę nastąpi nie-
zwykle ważne dla mieszkańców naszej gminy wydarzenie – pod-
pisanie umowy intencyjnej o współpracy i partnerstwie pomiędzy 
gminami: Choczewo i Sømna. Panowie wójtowie:  Edmund Dahle 
i Jacek Michałowski, przy dźwiękach norweskiej muzyki ludowej, 
podpisali łącznie 4 egzemplarze (2 w języku polskim i 2 w języku 
norweskim) dokumentu, inaugurującego realizację przedsięwzięć 
zmierzających do umocnienia i rozwoju dobrych stosunków po-
między regionami, jak również nawiązanie i wzmacnianie współ-
pracy w takich dziedzinach, jak: gospodarka, szkolnictwo czy kul-
tura. Głos zabrał pan Edmund Dahle, który skierował do uczestni-
ków dożynek następujące słowa: „Korzystając z okazji dożynek gmin-
nych, chcę z całego serca podziękować kierownictwu Gminy Choczewo 
za podjęcie wspaniałej inicjatywy nawiązania współpracy i wymiany 
gospodarczej, kulturalnej i oświatowej między naszymi gminami.  
W imieniu całej delegacji norweskiej niech mi będzie wyrazić podziw 
i podziękowanie za wspaniałą gościnność, jakiej doświadczyliśmy 
podczas obydwu naszych wizyt w Polsce. Mamy ze sobą przedstawi-
cieli województwa Nordland, w którym leży nasza Gmina Sømna. 
Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do rozwoju kul-
tury  i gospodarki w naszych gminach, a również przyczyni się do 
poprawy dobrobytu naszych i waszych obywateli. Poprzez wspólne 
odwiedziny mieszkańcy naszych gmin będą mieli możliwość lepsze-
go poznania się, co jest ważnym elementem budowania wzajemne-
go zaufania. Dlatego też chciałbym zaprosić przedstawicieli Gmi-
ny Choczewo do Sømny w terminie pomiędzy 16 a 19 października 
2008r.”. Słowa te wypowiedziane zostały w języku norweskim, 
a na język polski tłumaczył je na bieżąco pan Cezary Szewczyk.  

Po przekazaniu przez starostów dożynek bochna chleba pan 
Wójt Jacek Michałowski podziękował za tegoroczne zbiory i ca-
łoroczną, ciężką pracę, jaką wybrali rolnicy z Gminy Choczewo. 
Dziękując również  przedstawicielom sołectw: Sasino, Choczew-
ko, Kierzkowo i Słajkowo za przygotowanie pięknych wieńców 
dożynkowych, panowie wójtowie wyszli do zebranych, by podzie-
lić się chlebem. W tym czasie po raz kolejny zagrała lęborska or-
kiestra, a pod przewodnictwem pani tamburmajor zatańczyło kil-
kanaście dziewcząt w biało-niebieskich strojach. 

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na kilkudziesię-
ciominutowy występ norweskiej orkiestry pn. „Graven Orkester”. 
Licznie zebrani mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z mu-
zyką, śpiewem oraz tańcem ludowym naszych zagranicznych part-
nerów. Dodatkową atrakcją był suszony udziec barani – smako-
łyk Norwegów, którym częstowali: pan Edmund Dahle i pan Tor
-Arne Bakke. W międzyczasie rozpoczęły się zawody sołeckie, 
składające się z konkurencji: rzut miotłą na odległość, slalom 

ci¹g dalszy z poprzedniej stronyGMINNE ŒWIÊTO PLONÓW W CHOCZEWIE

ciąg dalszy na następnej stronie



Wieści Choczewskie Nr 9 (103)  WRZESIEŃ 2008 s. 7

z taczką i przerzucanie opony oraz turniej sołectw w przeciąganiu 
liny. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny 
– pan Paweł Dąbek. Dla dzieci przygotowano program pt. „Za-
czarowany żaglowiec” w wykonaniu Teatru HALS, a 3-osobowe 
Jury, w składzie: pan Kazimierz Kowalewski – przewodniczący, 
pani Beata Stodolna – członek, pan Jerzy Meyer – członek, udało 
się, by dokonać oceny gołębi i wyboru najładniejszych, spośród 
prezentowanych na stoisku hodowców, gołębi. Ciepła grochówka, 
przygotowana tradycyjnie przez pracowników kuchni ZS w Cho-
czewie pod kierownictwem szefa kuchni pana Krzysztofa Lewań-
czyka i wydawana następnie przez kilka godzin przez strażaków-
ochotników z jednostki OSP Choczewo wjechała na stadion za za-
bytkowym, odrestaurowanym traktorem, stanowiącym własność 
pana Eugeniusza Langa z Choczewa, który na stadionie wyekspo-
nował również i pozostałe ciągniki ze swojej kolekcji. Prezentacja 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a szczególnie tłumy 
gromadziły się w momencie uruchamiania silników tych starych 
maszyn i prezentacji ich możliwości. Tradycją dożynek w Chocze-
wie jest również wystawa płodów rolnych, przygotowana dzięki 
staraniom pani Genowefy Błahuszewskiej – doradcy PODR i sto-
isko Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, obsługiwane 
przez panie: Aleksandrę Gawryszewską, Annę Szafoni, Halinę Łuc, 
Genowefę Kramek, Ludgardę Węska-Nowak, czy kiermasz książek 
za przysłowiową „złotówkę”, przygotowany przez Kierownictwo 
GBP w Choczewie. Jak zwykle niebywałym powodzeniem cieszyła 
się loteria fantowa, przygotowana przez panią Kierownik i pra-
cowników GOPS w Choczewie. Dochód z loterii, wzorem lat ubie-
głych, przekazany zostanie na rzecz LIONS AMBER CLUB na ba-
dania mammograficzne, z których za darmo korzysta rokrocznie 
kilkadziesiąt mieszkanek naszej gminy oraz na działalność Klubu 
Kobiet po Mastektomii, działającego przy Szpitalu Specjalistycz-
nym w Wejherowie. Do zakupów zachęcały liczne stoiska ze sło-
dyczami, watą cukrową i innymi słodkościami – m.in. pyszne cia-
sta serwowała Rada Sołecka Sołectwa Choczewo. Od godz. 17.00 
można było posłuchać muzyki country w wykonaniu zespołu 
„PARKWAY”, który przyjechał do nas z Warszawy, a o godz. 18.00 
nastąpiło ogłoszenie wyników konkursów i turniejów. Pierwsze 
przedstawione zostały wyniki tegorocznej, gminnej edycji kon-
kursu „Piękna wieś”. Spośród 29 zgłoszeń Gminna Komisja Kon-
kursowa nagrodziła 10, przyznając I miejsce w kategorii „zagroda 
rolnicza” państwu Małgorzacie i Marianowi Hinz z Lubiatowa, 
a w kategorii „zagroda nierolnicza” I miejsce ex aequo otrzymali: 
państwo Katarzyna i Hoang Nguyen z Choczewa oraz pani Hali-
na Detlaff z Choczewa. W kategorii „sołectwo" wyróżnione zo-
stało Sołectwo Kopalino, czyli wsie: Kopalino-Lubiatowo /szerzej 
na temat konkursu i jego laureatów w odrębnym artykule/. Na-
stępnie ogłoszone zostały wyniki Sołeckich Zawodów Sportowo-
Rekreacyjnych oraz Turnieju Sołectw w Przeciąganiu Liny. Wójt 
Gminy pan Jacek Michałowski oraz Zastępca Wójta Kazimierz 
Kowalewski przedstawili wyniki końcowe informując, iż do za-
wodów zgłosiło się 10 sołectw. Najlepsze okazało się Sołectwo 
Zwartówko, zdobywając puchar, dyplom i talon o wartości 500 zł, 
II miejsce zajęło Sołectwo Słajszewo, zdobywając puchar, dyplom 
i talon o wartości 400 zł, III miejsce – Sołectwo Choczewo, zdo-
bywając puchar, dyplom i talon o wartości 300 zł,  IV miejsce – So-
łectwo Kierzkowo, V miejsce – Sołectwo Borkowo i VI - Sołectwo 
Choczewko, zdobywając talony o wartości po 100 zł każdy. Z ko-
lei do turnieju w przeciąganiu liny zgłosiło się 5 sołectw. Miejsce 
I zajęło Sołectwo Słajszewo, miejsce II – Sołectwo Kierzkowo, 
a III miejsce – Sołectwo Gościęcino. Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie nagrody ufundowane 
zostały wspólnie przez Wójta Gminy Choczewo i Prezesa LKS 
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DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE SIĘ 
W PRZYGOTOWANIE 

TEGOROCZNEGO, TAK SZCZEGÓLNEGO ŚWIĘTA :
– rolnikom i gospodarzom z terenu Gminy Choczewo
– Sołtysom Sołectw w Gminie Choczewo
– Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół w Choczewie
– Komendantowi Gminnemu OSP oraz strażakom ochotni-

kom jednostek OSP w Choczewie i Kopalinie
– Zarządowi i członkom Choczewskiego Stowarzyszenia Tu-

rystycznego
– Zarządowi oraz pracownikom Ludowego Klubu Sportowe-

go „Orzeł”  Choczewo
– funkcjonariuszom Straży Gminnej w Choczewie
– Dyrekcji i pracownikom Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-

munalnej 
– Kierownictwu i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Choczewie
– Kierownictwu i pracownikom Gminnego Zespołu Oświaty 

w Choczewie
– Kierownictwu i pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Choczewie
– funkcjonariuszom Granicznej Placówki Kontrolnej Straży 

Granicznej w Łebie
– funkcjonariuszom Policji z Wejherowa i Choczewa

oraz przedstawicielowi Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego  i pracownikom Urzędu Gminy Choczewo.

„Orzeł” Choczewo. Ogłoszone zostały również wyniki przeglądu 
gołębi. Spośród kilkudziesięciu prezentowanych ptaków I miejsce 
przyznano przedstawicielom rasy KARIER – pięknych i dumnie 
prezentujących swe wdzięki gołębiom pana Grzegorza Rudnickie-
go. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż pan Grzegorz Rudnicki co 
roku na dożynkach prezentuje niezwykle piękne gołębie różnych 
ras, które też rokrocznie są przez Jury doceniane i nagradzane.  
Miejsce II przyznano gołębiom rasy WAYSKOP pana Andrzeja Mę-
dryckiego, a miejsce III - gołębiom rasy GARŁACZ POMORSKI pana 
Mariusza Hinzka. Nagrody w tym przeglądzie ufundował, podob-
nie jak w latach poprzednich, pan Grzegorz Kozłowski - Prezes 
Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Cho-
czewie. 

Kolejnymi atrakcjami tego dnia były greckie przeboje w wy-
konaniu  zespołu „PIREUS”, a następnie zabawa przy dźwiękach 
muzyki zespołu „LIMITH”,  pod przewodnictwem pana Jacka Paw-
laka z Helu. Mimo, iż w tym samym dniu, w okolicznych gminach, 
odbywały się również uroczystości dożynkowe, to zarówno nasi 
mieszkańcy, jak i inni goście zdecydowali się świętować właśnie 
w Choczewie.

Natomiast nasi zagraniczni goście, do których dołączył rów-
nież Starszy radca w Departamencie Rozwoju Gospodarki w Wo-
jewództwie Nordland pan Per Eidsvik, w towarzystwie panów 
Wójtów oraz Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo w ponie-
działek udali się na spotkanie z Dyrektorem Departamentu Roz-
woju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego panem Włodzi-
mierzem Szordykowskim oraz Dyrektorem Departamentu Kultury 
UM panem Władysławem Zawistowskim. Podczas rozmów, 
po prezentacji dokonanej przez stronę norweską i polską usta-
lono, że rozmowy będą kontynuowane, a ze względu na walory 
i podobny charakter naszych województw, obie strony wyrażają 
nadzieję na zawarcie umów partnerskich i rozwój współpracy. 
Tak więc, poprzez współpracę 2 gmin: Sømna i Choczewo moż-
liwe jest zapoczątkowanie współpracy województw: Nordland i 
Pomorskiego.
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SPONSORZY DOŻYNEK  - 2008
Pan Leszek Szymański – „WINDCOM” Sp. z o.o. 
w Osiekach Lęborskich
Pan Stanisław Kobiela – „KORPOS” Sp. z o.o. w Kartuzach
Właściciele Grupy „TARGET” w Kartoszynie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Choczewie
Pan Daniel Obajtek - „SZLACHECKIE GNIAZDO”  Restauracja – 
Pensjonat w Kopalinie
Pani Halina Buchacz – Gospodarstwo Rolne Zwartowo
Pani Ewa Rogaczewska – Nadleśnictwo Choczewo
Pani Krystyna Tomaszunas – Kaszubski Bank Spółdzielczy  
w Wejherowie
Pan Radosław Fiedorowicz – „Roboty Ziemne 
i Transportowe” - Perlino
Pani Renata Czerwionke-Markowska i Pan Jerzy Czerwionka – 
Sklep  „CZER-MAR” w Choczewie
Pan Zbigniew Kołodziejski – ODK SW „RELAKS” w Zwartowie
Państwo Marlena i Piotr Machalscy – Ośrodek Wypoczynkowy 
„WIKTORIA” w Lubiatowie
Pan Tomasz Bałuk – Pałac i Stadnina Koni w Ciekocinku
Pan Piotr Miącz - „MLEKPOL”  w Wejherowie
Państwo Grażyna i Jurek Jędruch – Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Jędruś” w Słajszewie
Państwo Iwona i Andrzej Majtacz – Sklep „MAGIS” w Choczewie
Państwo Mirosława i Eugeniusz Langa – Market „MELAN”  
w Choczewie
Pan Janusz Girsztowtt – Hodowla i Przetwórstwo Ryb „Pstrąg” 
w Ciekocinie
Państwo Aleksandra i Zdzisław Gawryszewscy – Handel Deta-
liczny, Artykuły Spożywczo-Przemysłowe - Kierzkowo
Państwo Ewa i Marcin Dmochowscy – 
Restauracja „EWA ZAPRASZA” w Sasinie
Pani Anna Mazuś – Gospodarstwo Rolne „AGRO-MŚ” Jackowo
Pan Sławomir Dziobak – Usługi Ogólnobudowlane w Lubiatowie
Państwo Bożena i Grzegorz Kozłowscy – Apteka „REMEDIUM” 
i Sklep „HOBBY” w Choczewie
Państwo Danuta i Henryk Czaja – Gospodarstwo Rolne 
w Gościęcinie
Pani Katarzyna Wrońska i Państwo Zofia i Zygmunt Dymowicz – 
Sklep „Krzyś” w Choczewie
Pan Waldemar Lange – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„LANGE” w Choczewie
Pani Elżbieta Piotrowiak – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we „Dąbrowa”  w Choczewie
Pani Anna Zamojska – Punkt Gastronomiczny w Sasinie
Pani Bogumiła Langer – Piekarnia „Mateusz” w Choczewie
Państwo Marzanna i Krzysztof Cupryniak – Sklep „Perełka” 
w Choczewie
Pani Alina Kliczykowska – Bar „KASZUB” w Lubiatowie
Pan Jacek Majewski – Restauracja „NINA” w Lubiatowie
Pani Mirosława Bielecka  - Bar „WIEŻA” 
Firma Handlowo-Usługowa „MIRA-MIR”
Pan Szymon Michałowski – „Mała Gastronomia – Gofry” 
Lubiatowo
Pan Stefan Sieklicki – Gospodarstwo Rolne Kurowo
Pan Jarosław Bach – Punkt Gastronomiczny w Sasinie
Panowie: Mieczysław Omiotek i Jerzy Dułak – 
Tartak w Borkowie Lęb.
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- Pani Wioletta Szymańska – wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne 
o pow. 84 ha w Osiekach Lęborskich. Państwo Szymańscy specjalizują się w hodowli koni  
holsztyńskich i hanowerskich i w dwóch liniach: linii  skokowej (konie holsztyńskie) i linii 
ujeżdżeniowej (konie hanowerskie) oraz w uprawach pod kątem hodowli koni. Obecnie 
w gospodarstwie jest 11 klaczy  zarodowych dwóch ras: holsztyńskiego ogiera zarodowe-
go, wpisanego do Polskiej Księgi Stadnej Koni Szlachetnej Półkrwi. Oprócz przychówku od 
własnych  klaczy,  zakupują źrebaki z czołowych stajni niemieckich tych ras. Jej mąż – Le-
szek jest członkiem Zarządu Pomorskiego Związku Hodowli Koni i Prezesem Gdańskiego 
Klubu  Hodowli Koni. Państwo Szymański mają 2 dorosłe córki, które kończą  studia.

- Pan Lucjan Głowacki – wraz z żoną Jolantą prowadzi w Sasinie tradycyjne gospo-
darstwo rolne  o pow. 18,98 ha, które w 1987 roku przejął po rodzicach. Gospodarstwo 
opierało się wówczas na hodowli kilku tuczników i kilku sztuk bydła mlecznego oraz upra-
wie zbóż. Młodzi gospodarze, nie widząc przyszłości w tego typu gospodarowaniu, posta-
nowili zmienić całkowicie profil swojego gospodarstwa. W chwili obecnej ukierunkowali 
gospodarstwo na produkcję mleka i młodego bydła rzeźnego – obecnie Państwo Głowaccy 
posiadają 25 krów dojnych i 20 sztuk młodego bydła rzeźnego. Państwo Głowaccy mają 3 
nastoletnich dzieci: dwóch synów i córkę. 

Pan Henryk Milewicz – Restauracja „POD KASZTANEM” 
w Choczewie
Pan Patryk Bianga – „J&P Pokrycia Dachowe” - Choczewo
Państwo Barbara i Walerian Bernaciak – Pole Namiotowe 
„Capówka”  w Kopalinie
Państwo Katarzyna i Henryk Zacharewicz – Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Ola” w Słajszewie
Państwo Regina i Henryk Staniccy – Gospodarstwo Rolne 
w Borkowie Lęb.
Pani Krystyna Milewska – Sklep Spożywczy w Kopalinie

Państwo Wanda i Tadeusz Rulscy z Choczewa
Pan Bronisław Nowak z Sasina
Pani Eugenia Grudzińska z Choczewa
Pani Krystyna Bruska ze Słajszewa
Pani Renata Zarzeczna – Zakład Fryzjerski „AFRODYTA” 
w Choczewie
Pani Ewelina Czaja i pan Andrzej Lewiński - Gospodarstwo 
Rolne w Choczewku
Pani Anna Jędruch – „Studio Beauty – Solarium” w Choczewie
Pani Karolina Hintzka i Pani Karolina Strycharczyk – 
Zakład Fryzjerski „KAROLINA” w Choczewie
Pan Wojciech Porębski – Stacja Paliw „HOBET” Choczewo
Pan Jacek Dzieciniak - „FARMSTAR POLSKA” Żelazno
Pani Danuta Godula – Przedsiębiorstwo „DARIUSZ” w Sasinie
Pan Stanisław Bielecki i pan Wojciech Wypych – Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy „ZBYWOJ” w Sasinie
Państwo Iwona i Andrzej Ficek – Pośrednictwo w Handlu 
Nieruchomościami  „FORMAT”  w Choczewie
Rada Sołecka Sołectwa Choczewo
Rada Sołecka Sołectwa Słajkowo
Rada Sołecka Sołectwa Ciekocino
Rada Sołecka Sołectwa Kierzkowo
Rada Sołecka Sołectwa Kopalino
Rada Sołecka Sołectwa Łętowo
Rada Sołecka Sołectwa Słajszewo
Rada Sołecka Sołectwa Starbienino
oraz Darczyńcy, którzy nie podali imion i nazwisk, 
a również wsparli  uroczystość dożynkową.  

DZIĘKUJEMY 

STAROSTOWIE Dożynkek Gminnych 2008
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W zorem lat ubiegłych, również i podczas 
 tegorocznych dożynek gminnych nastąpi-
 ło podsumowanie gminnej edycji konkur-

su „Piękna wieś 2008”. Konkurs ten rokrocznie ogłaszany 
jest przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdań-
sku i odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa 
Pomorskiego oraz Wojewody Pomorskiego. Podobnie, jak 
w roku ubiegłym, konkurs rozpropagowany został za po-
średnictwem sołtysów sołectw. Osoby, które wyraziły chęć 
uczestniczenia w konkursie, zobowiązane były do wypeł-
nienia i podpisania deklaracji, wskazując jednocześnie kate-
gorię, do której zgłaszają swą posesję - rolnicza lub nierol-
nicza. W kategorii „wieś” deklaracje nie są zbierane, gdyż 
co roku brane pod uwagę są wszystkie miejscowości w na-
szej gminie. Do konkursu zgłoszone zostały tylko 4 zagro-
dy rolnicze i 25 nierolniczych. Powołana przez Wójta Gmi-
ny Choczewo Komisja Konkursowa, w składzie: Kazimierz 
Kowalewski – przewodniczący i członkowie: Genowefa 
Błahuszewska, Władysław Stanuch, Beata Madej, dokonała 
w połowie czerwca przeglądu zgłoszonych posesji. Kilka dni 
później odbyło się posiedzenie, na którym ustalono formy 
wyróżnień i nagród oraz wytypowano zwycięzców. Z roku 
na rok Komisja ma coraz trudniejsze zadanie, a składa się na 
to wiele aspektów, n. in.: do konkursu zgłaszane są zagrody, 
które uzyskały już wcześniej nagrody lub wyróżnienia, co-
raz mniej posesji zgłaszanych jest do kategorii „zagroda rol-
nicza”. Zgłoszone do konkursu posesje różnią się od siebie 
pod wieloma względami, ale wszystkie są ładne i zadbane, 
dlatego też członkom Komisji, którzy również mają różne 
gusta trudno było dojść do porozumienia. Ostatecznie, po 
długiej dyskusji Komisja Konkursowa postanowiła nagro-
dzić: w kategorii „zagroda rolnicza” I miejsce przyznano 
Państwu Małgorzacie i Marianowi Hinz z Lubiatowa, w ka-
tegorii „zagroda nierolnicza”: I miejsce ex aequo zdobyli 
Państwo Katarzyna i Hoang Nguyen z Choczewa oraz Pani 
Halina Detlaff z Choczewa, II miejsce przyznano Państwu 
Annie i Dariuszowi Praszczak z Borkowa Lęborskiego, a III 
miejsce ex aequo otrzymali Państwo Izabela i Roman Płotka 

z Sasina oraz Państwo Beata i Stanisław Turczyn z Choczewa. Wyróż-
nienie w tej kategorii przyznano Pani Krystynie Bruska ze Słajszewa. 
W kategorii „wieś-sołectwo” wyróżniono Sołectwo Kopalino, czyli wsie 
Kopalino – Lubiatowo. Właściciele nagrodzonych posesji otrzymali na-
grody rzeczowe – kosiarki i sprzęt AGD, a wszyscy pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody w postaci krzewów. Całość nagród ufun-
dowana została przez Wójta Gminy Choczewo. W tym samym dniu, 
tj. 14 września miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu szczebla 
powiatowego – miło poinformować, że posesje Państwa Hinz, Nguyen 
i Detlaff zyskały uznanie wśród członków Powiatowej Komisji Konkur-
su "Piękna Wieś" – wszystkie 3 posesje zostały wyróżnione, a ich właś-
ciciele otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne, wręczone przez 
Starostę Wejherowskiego pana Józefa Reszke podczas Dożynek Powia-
towo-Gminnych w Łęczycach. Podsumowując tegoroczną edycję kon-
kursu „Piękna wieś” należy podkreślić, że coraz więcej mieszkańców 
naszej gminy czyni starania w zakresie poprawy estetyki swoich pose-
sji, dzięki temu pięknieją nasze wsie, a więc i cała gmina. Oczywiście 
są jeszcze miejsca, o które należy zadbać, ale najważniejsze jest to, że 
w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła zauważalna poprawa w tym za-
kresie. W przyszłym roku ogłoszona zostanie kolejna edycja konkursu 

zorem lat ubiegłych, również i podczas
tegorocznych dożynek gminnych nastąpi-
ło podsumowanie gminnej edycji konkur-

Konkurs "Piękna Wieś" w Gminie Choczewo

„Piękna wieś’, a nagrody z pewnością będą równie cenne, jak 
tegoroczne.  

Posesja państwa Hinz

Posesja pani Detlaff

Posesja państwa Nguyen
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Dnia 6 czerwca 2008 
roku Emeryci i Ren-
ciści z Koła Nr 1 Pols-

kiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Choczewie 
wyruszyli na 1-dniową wycieczkę 
krajoznawczą. Trasa wycieczki to: 
Rumia - Rumia Janowo - Rewa 
i okolice.

W wycieczce uczestniczyło 
43 członków, a w rolę przewod-
nika wcielił się członek Zarządu 
Koła Pan Horst Perkowski - były 
mieszkaniec Rumi, a obecnie 
mieszkaniec Lubiatowa.

Celem tej wycieczki było 
zwiedzanie obiektów sakralnych 
oraz wizyta na plantacji kak-
tusów - kolekcja ta obejmuje 
około 6 000 gatunków i form, 
jest największym zbiorem ro-
ślin sukulentycznych w Polsce 

i jednym z największych w Europie. Miejsce
to jest bardzo często odwiedzane przez licz-
ne wycieczki. Członkowie Koła odwiedzili też 
kilka okolicznych obiektów handlowych.

Była to wspaniała wycieczka, pouczająca 
i pełna wrażeń a czas, który wypełniła na pew-
no  nie został zmarnowany.

W imieniu organizatorów i uczestników 
tej wycieczki dziękujemy Dyrektorowi Gmin-
nego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Preze-
sowi Gminnej  Spółdzielni „Samopomoc Chłop-

ska” w jednej osobie – Panu Jerzemu Meyerowi 
za pomoc w organizacji tej wycieczki - autokar 
i wsparcie finansowe.

W dniu 11 września b.r. Emeryci i Renci-
ści z Koła Nr 1 PZERiI w Choczewie wyruszają 
ponownie na wycieczkę. Tym razem trasa wy-
cieczki obejmowała zwiedzanie terenu Powiatu 
Starogardu Gdańskiego.

Wiadomo, że każdy człowiek, czy senior, 

ciąg dalszy na następnej stronie

nia 6 czerwca 2008 
roku Emeryci i Ren-
ciści z Koła Nr 1 Pols-

Z i k E tó R i

Wycieczki  Choczewskiego Koła Emerytów

Wójt Gminy Choczewo
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Choczewie

ogłasza gminny konkurs literacki

„CO MI W DUSZY GRA”

Zasady konkursu:
- Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
- W ramach konkursu przyjmowane będą utwory napisane prozą lub wierszem.
- Utwory mogą być napisane na maszynie, komputerze lub starannym rękopisem i dostarczone do siedziby 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie do dnia 20.02.2009r.  Dostarczone utwory nie będą odsyłane 
do uczestników konkursu.

- Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 
   I kategoria do lat 12, 
   II kategoria od 12 do 16 lat, 
   III kategoria powyżej lat 16.
- nadesłane utwory muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział 

w konkursie, nie mogą być w żadnej swej części plagiatem lub kopią jakichkolwiek innych utworów.
- Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać dokładny adres zamieszkania, wiek i nazwę szkoły 

(jeśli dotyczy ucznia).
- Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 31.03.2009r.
Na laureatów czekają ciekawe nagrody rzeczowe. 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie, 
ul.Kusocińskiego5, tel. (058) 6763108, 
e-mail biblioteka@choczewo.com.pl
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K oźlaki Bielkowskie – te dwa słowa są bardzo wymowne – to 
 wielkie święto piwa AMBER. A jeśli wielkie święto to wiado-
 mo, że tego dnia do Bielkówka przybywa wielka rzesza ludzi. 

Są to smakosze piwa, ale również znawcy potraw tradycyjnych i regionalnych. 
Organizatorzy „Święta Piwa” po raz pierwszy zaprosili z naszej gminy do 
Bielkówka Katarzynę Zacharewicz oraz Genowefę Kramek po tym, jak trzy 
lata temu ich potrawy – „Kaczka po Pomorsku” i „Śledź z beczki w zalewie 
słodko-kwaśnej”, zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Obszaru Wiejskich. Zawiozły wtedy do Bielkówka 
pierogi, ciasta, smalec, naleśniki i placki ziemniaczane. Potrawy te okazały 
się hitem kulinarnym. 6 września tego roku na V Koźlakach Bielkowskich po raz trzeci serwowały swoje tradycyjne potrawy. A jakie 
pyszności zasłużyły na szczególne zainteresowanie? – ciasta Katarzyny Zacharewicz i pierogi z kurką Genowefy Kramek. Obydwie 
Panie ubrane w żółte, gminne koszulki godnie reklamowały i prezentowały Gminę Choczewo.                                                   G. Kramek

czy junior, powinien przyczynić się, ile w jego mocy 
dla dobra drugich, wiadomo również, że przebywa-
nie wśród ludzi poprawia samopoczucie, a najlepszym 
tego przykładem są członkowie PZERiI w Choczewie, 
którzy uczestniczą w różnych spotkaniach krajo-
znawczych, na co niestety w młodości nie było czasu. 
11 września 2008r. o godz 7.00 rano autokar turystyczny 
z 48 członkami wyrusza w kierunku Powiatu Starogardz-
kiego.

Pierwszy przystanek to Szpęgawsk, a w szczególno-
ści las szpęgawski, miejsce gdzie od połowy września 
1939r. do końca wojny hitlerowcy wymordowali ponad 7 
tysięcy wybitnych przedstawicieli i patriotów z Kociewa 
i Pomorza. Szpegawsk jest, obok Piaśnicy, cmentarzem 
ofiar ludobójstwa na Pomorzu.

Przewodnicząca Koła Pani Irena Lorek, jak i członek 
Zarządu Pani Stefania Stenka zapaliły, w imieniu wszyst-
kich mieszkańców Gminy Choczewo, znicz pod pomni-
kiem ofiar. Chwilą ciszy i modlitwą uczczono pamięć tych 
wszystkich pomordowanych, których pochowano w 39-ciu 
grobach.

Następnie wycieczka dotarła do stadniny koni koło 
Starogardu Gdańskiego. Stadnina to obiekt zabytkowy, 
której budowa miała miejsce w latach 1890-1912. Sta-
do ogierów założono tu już w 1897 roku. Stadnina trwa 
w niezmienionym założeniu przestrzennym do dzisiej-

szych czasów - obejmuje powierzchnię 19 ha, posiada 123 ogiery. Stado 
jest naturalnym centrum kultury handlowej i jeździeckiej na północy kra-
ju.

Kolejny przystanek to Obiekt Kultury Leśnej - ARBORETUM w Wir-
tach, Nadleśnictwo Kaliska – najstarszy w Polsce Ogród Dendrologiczny. 
Powstał w 1875 roku i zajmuje 33,61 ha. Podziwiać tu można 450 egzo-
tycznych drzew i krzewów, 12 pomników przyrody. Wśród łąk i pól Ko-
ciewia, w charakterystycznym krajobrazie, poprzecinanym rzekami, po-
śród jezior i pagórków rozpościera się Nadleśnictwo Kaliska.

Następnie wycieczka udała sie w stronę Gminy Kaliska. Tam, po 
drodze, w miejscowości Frank znajdują się przepiękne ogrody z różnych 
epok. Ogrody ozdobne to repliki 8 ogrodów historycznych, 3 – współ-

czesne, 1 botaniczny oraz palmiarnia. Na miejscu można 
było zaopatrzyć się w różne rośliny i krzewy, z czego chęt-
nie skorzystali uczestnicy wycieczki. Mimo wieku i dole-
gliwości fizycznych, Ci Wspaniali Ludzie – uczestnicy 
wycieczki, wykazali wrażliwość na piękno przyrody 
i byli zafascynowani urokiem tego miejsca. Szczęśliwi, 
choć zmęczeni, wszyscy powrócili do naszej Gminy 
i naszych domów. Wyjazd zorganizowany został przez Za-
rząd PZERiI Koła Nr 1 w Choczewie, pod przewodnictwem 
Przewodniczącej Koła Pani Ireny Lorek.

W tym miejscu, w imieniu organizatorów i wszystkich 
uczestników tej wspaniałej i niezapomniałej wycieczki, 
dziękujemy władzom Urzędu Gminy, a szczególnie Wójto-
wi Jackowi Michałowskiemu za wsparcie finansowe, a Pani 
Beacie Madej za pomoc w zorganizowaniu tej wycieczki.

   Zarząd Koła Nr 1  PZERiI w Choczewie

oźlaki Bielkowskie – te dwa słowa są bardzo wymowne – to 
wielkie święto piwa AMBER. A jeśli wielkie święto to wiado-
mo, że tego dnia do Bielkówka przybywa wielka rzesza ludzi. 

Są to smakosze piwa ale również znawcy potraw tradycyjnych i regioną to smakosze piwa, ale również znawcy potraw tradycyjnych i regioną to smakosze piwa, ale również znawcy potraw tradycyjnych i regionalnych

Koźlaki Bielkowskie

ci¹g dalszy z poprzedniej stronyWYCIECZKI....
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P ierwszego września 2008 r.  
 przedszkolaki z Samorządo-
 wego Przedszkola w Chocze-

wie pod opieką rodziców i dziadków dum-
nie przekroczyły progi naszej placówki. 

Już od wejścia czekały na nie uśmiech-
nięte wychowawczynie, które wszystkim 
dzieciom malowały  słoneczka, kwiatuszki 
i serduszka na buzi lub dłoni. Tak wymalo-
wane od razu ruszyły w kierunku sal i nie 
zwracając uwagi na nikogo rozpoczęły za-
bawę. Uroczystość otwarcia zaszczycili swo-
ją obecnością: Wójt Gminy Choczewo Pan Ja-
cek Michałowski, Zastępca Wójta Pan Ka-
zimierz Kowalewski oraz Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Gminy Pan Zbigniew 
Kołodziejski i Przewodnicząca Komisji Oś-
wiaty Pani Beata Stodolna. 

Po uroczystych przemówieniach Pan 
Wójt dokonał symbolicznego otwarcia przed-
szkola przebijając ogromny balon napeł-
niony konfetti, z którego  na głowy wszyst-
kich milusińskich posypało się mnóstwo 
drobnych karteczek.  Samorządowe Przed-
szkole zostało otwarte. Przy tej okazji ży-
czono dzieciom wielu uśmiechów, radości 
i nawiązywania wspaniałych przyjaźni, a tak-
że niezapomnianych przeżyć w zdobywa-
niu wiedzy i umiejętności.

Następnie maluchy rozstały się z ro-
dzicami i udały się na śniadanie. Po smacz-
nym posiłku wróciły do słonecznych i prze-
stronnych sal, gdzie wspólnie z wycho-
wawczyniami uczestniczyły w zabawach 
i grach jednocześnie wzajemnie się poz-
nając.

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego
Bożena Paździo

ierwszego września 2008 r.
przedszkolaki z Samorządo-
wego Przedszkola w Chocze-

Samorządowe  Przedszkole już otwarte
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 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 
2008/2009

1.09.2008r. w Zespole Szkół w Cho-
czewie odbyła się inauguracja ro-
ku szkolnego 2008/2009. W uro-

czystości udział wzięli m.in.: Wójt Gminy 
Choczewo - Jacek Michałowski i jego Z-ca 
- Kazimierz Kowalewski. Zebrani na szkol-
nym boisku nauczyciele, uczniowie oraz ich 
Rodzice wysłuchali przemówień Dyrektora 
Zespołu Szkół: pana Wacława Seweryna 
i wicedyrektorów: pana Andrzeja Sobo-
nia i pani Elżbiety Wydry. Dyrektor Szkoły 
przedstawił zgromadzonym nowych na-
uczycieli, którzy rozpoczęli pracę w cho-
czewskiej szkole, jak również wychowaw-
ców poszczególnych klas. 

Rodzice i uczniowie udali się następ-
nie do swoich sal, gdzie zapoznano ich 
z planami lekcji oraz programem naucza-
nia. W 19 klasach szkoły podstawowej i 11 
gimnazjum podjęło naukę 648 uczniów, 
z czego 44 w zerówce. Program dydakty-
czny Zespołu Szkół w Choczewie realizuje 
ogółem 51 nauczycieli 

Iwona Ratajczak

KIEROWNIK CHOCZEWSKIEJ POLICJI 
W ZERÓWCE

24.09.2008r. jedną z klas ze-
rówki szkoły podstawowej 
w Choczewie odwiedził Kie-

rownik miejscowego Posterunku Policji, 
starszy aspirant - Piotr Zarzeczny. Co praw-
da, żadne z dzieci nie narozrabiało, ale 
jak dobrze wiemy, policjanci zjawiają 
się nie tylko wtedy, gdy dzieje się coś 
złego. Gość przyszedł do szkoły właśnie 
dlatego, że lubi dzieci i nie chce, by spo-
tkało je coś złego. Najpierw opowiadał 
o sobie i swojej pracy, po czym zaprezen-
tował swój mundur. Opowiadał także 
o różnych niebezpieczeństwach, jakie 
mogą spotkać dzieci na drogach; mó-
wił jak się trzeba zachować w różnych 
sytuacjach, co można a czego nigdy nie 
wolno robić. Sprawdzał też, czy 6-latki 
znają podstawy przepisów o ruchu drogo-
wym, czy wiedzą gdzie i jak należy prze-
chodzić przez jezdnię, pytał też o nasze 
wycieczki na rowerze. Odbył się także 
konkurs wiedzy o bezpieczeństwie. Wszy-
scy odpowiadali wyśmienicie, otrzymali więc 
gromkie brawa i słodkie nagrody. Dzięku-
jąc za miłe spotkanie i wiele bezcennych 
rad, panu policjantowi wręczono kwiaty 
oraz namalowane przez dzieci obrazki, któ-
re mają mu przypominać, że w choczewskiej 
zerówce uczą są mądre i grzeczne dzieci.

Wiesława Okoń

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 
2008/2009

Z    życia szkoły
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Stowarzyszenie  Ludowy  Klub  Sportowy „Orzeł” Choczewo in-
formuje, że drużyna „Orzeł” Choczewo Kl. A po 7 kolejkach 
zajmuje I miejsce w lidze, uzyskując następujące wyniki:

Chwaszczyno - Orzeł Choczewo   1:1
Orzeł Choczewo – KP Sopot      5:1
Amator  Kiełpino – Orzeł  Choczewo   0:2
Orzeł Choczewo - Zenit  Łęczyce           8:0
Nord Karwia  -  Orzeł  Choczewo          1:4
Orzeł Choczewo  - Władysławowo       4:0
Rumia Janowo – Orzeł  Choczewo         1:3

    Aktualna tabela Klasy A

towarzyszenie  Ludowy  Klub  Sportowy „Orzeł” Choczewo in-towarzyszenie  Ludowy  Klub  Sportowy „Orzeł” Choczewo in-towarzyszenie  Ludowy  Klub  Sportowy „Orzeł” Choczewo in-
formuje, że drużyna „Orzeł” Choczewo Kl. A po 7 kolejkachformuje, że drużyna „Orzeł” Choczewo Kl. A po 7 kolejkach 

j j I i j lid k j j iki

Sport, sport, sport, sport, sport, sport, sport, sport

Drużyna LKS „Orzeł” Choczewo bierze udział w rozgrywkach o Puchar 
Polski. W trzeciej edycji drużyna przeszła do następnej rundy wygrywając 
z Karwią 3:0.

Zespół rezerwowy LKS  „Orzeł” Choczewo, po 5 kolejkach, znajduje się 
na I miejscu ex aequo z drużyną z Kębłowa .  

Nasza drużyna uzyskała następujące wyniki:
 Huragan Smolno – Orzeł II Choczewo    1:3
 Orzeł II Choczewo – Kaszubia Stażyno    5:1

Kaszuby Płochowo – Orzeł II Choczewo   0:9
Orzeł II Choczewo – Klif Chłapowo     2:1
KS Rozłazino – Orzeł II Choczewo    1:2
5 października 2008r. -  mecz na szczycie pomiędzy drużynami  

Kębłowo – Orzeł II .

W dniu 4 października 2008r. na obiektach Lu-
dowego Klubu Sportowego „Orzeł” Choczewo odbył 
się VIII cykliczny Międzyzakładowy Festyn Sportowo-
Rekreacyjny, w którym udział wzięły następujące za-
kłady:

- Urząd Gminy Choczewo
- Rada Gminy
- Urząd Marszałkowski
- „Target” Kartoszyno
- „MMS” Gdynia
- „Dinozaury” z Gminy Choczewo
- „Fa-bruk” Orle

Wszystkim zawodnikom życzymy 
udanej zabawy!


