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W dniu 26 sierpnia 2009 r. odbyła 
się XXIV sesja Rady Gminy Cho-

czewo. Obecnych było 14 radnych. Nie-
obecny pan radny Jarosław Witt. 

W informacji o działalności międzyse-
syjnej pan Wójt mówił o:
- kończących się procedurach w realizacji 

tzw. projektu sasińskiego: wyłoniony 
już został wykonawca na realizację ka-
nalizacji, a oferty złożone na wykonanie 
remontu dróg poddawane są aktualnie 
ocenie merytorycznej;

- trwających pracach przy budowie sieci 
kanalizacyjnej Zwartowo-Przebendowo-
Choczewo;

- pozyskaniu przez Gminę dofinansowania  
z Programu Odnowy Obszarów Wiej-
skich na zadanie „Rewitalizacja prze-
strzeni publicznej ul. Kościuszki pole-
gającej na realizacji ciągów komunika-
cyjnych”, I etap – położenie sieci kanali-
zacyjnej i burzowej, II etap – wykonanie 
nawierzchni;

- pozyskaniu dofinansowania ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na za-
danie: Budowa centrum informacji tury-
stycznej i kulturalnej wraz z zapleczem 
oraz salą multimedialną, konferencyjno-
wystawową w Choczewie;

- złożeniu wniosku na dofinansowanie roz-
budowy oczyszczalni ścieków w Cho-
czewie ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W planach jest bu-
dowa dwóch oczyszczalni: w Choczewie 
oraz dla tzw. pasa nadmorskiego, do któ-
rej będą podłączone miejscowości le-
żące w północnym pasie Gminy. Dla tej 
inwestycji przygotowywana jest doku-
mentacja.

- czynionych staraniach o otrzymanie do-
finansowania z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych  tzw. „sche-
tynówek” - Gmina przygotowała trzy 
wnioski: na remont ulic w Kopalinie i Lu-
biatowie, remont dróg w Borkowie (cen-
trum wsi) i Gościęcinie;

- kończących się procedurach odnośnie re-
montu drogi Choczewo-Kierzkowo (około 
15 września br. będzie znany wykonaw-
ca);

- trwających procedurach uzgodnienio-
wych na budowę chodnika w Choczewie 
od poczty do stacji paliwowej (kostkę 
otrzymamy od Zarządu Dróg Wojewódz-

kich, a koszty innych materiałów i robo-
cizny pokryje Gmina);

- akcji promocyjnej Gminy Choczewo po-
legającej na wydaniu opracowania histo-
rycznego „Choczewo z herbem w tle” 
z tłumaczeniem na język niemiecki i an-
gielski;

- promowaniu Gminy poprzez emisję du-
kata lokalnego STILO; akcja ta spotkała 
się z niesłychanym zainteresowaniem ko-
lekcjonerów, ale również mieszkańców 
i osób przyjezdnych. Padła propozycja 
emisji kolejnego dukata w roku następ-
nym;

- uczestniczeniu w spotkaniu z Minister 
Edukacji Narodowej panią Katarzyną Hall 
w sprawie strategii zmian w systemie edu-
kacji, co do której samorządowcy mają 
wiele uwag.

Pan Wójt powiedział, że dzięki pomo-
cy pracowników gospodarstwa rolnego, 
którzy sfotografowali i zgłosili fakt niele-
galnego wylewania nieczystości płynnych,  
prowadzone jest postępowanie przeciw-
ko osobie mającej koncesję na ich odbiór. 
Poprosił mieszkańców o aktywność i od-
wagę w przypadku zauważenia niewłaści-

wego postępowania przy pozbywaniu się 
nieczystości stałych i płynnych.

Podjęto uchwały:
1) w sprawie upoważnienia do reprezento-

wania Rady Gminy Choczewo przed Wo-
jewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Gdańsku (upoważniono Przewodni-
czącego Rady Gminy do reprezentowa-
nia Rady Gminy w postępowaniu przed 
WSA w Gdańsku w sprawie skargi na 
uchwałę w spr. uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Wiatraki w Zwarcienku”);

2) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Farma Wiatrowa w Zwartowie” gmina 
Choczewo ( plan obejmuje obszar o po-
wierzchni ok. 660 ha na zachód od za-
budowań wsi Zwartowo i Zwartówko 
do granicy z gminami Wicko i Nowa 
Wieś Lęborska);

3) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Nad Polaną” obręb ewidencyjny Jacko-
wo w gminie Choczewo (celem planu 
jest umożliwienie realizacji zabudowy 
letniskowej oraz pensjonatowej, a tak-
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ci¹g dalszy z poprzedniej strony
XXIV SESJA RADY...

procentowa (20%) pozostała w wysoko-
ści nie zmienionej, ale uchwała została 
zmieniona o zapisy wynikające z usta-
wy o ogłaszaniu aktów normatywnych               
i innych aktów prawnych);

10) w sprawie przejęcia mienia Skarbu Pań-
stwa na rzecz Gminy Choczewo (wy-
stąpienie z wnioskiem do Wojewody 
Pomorskiego o nieodpłatne przekaza-
nie 5 nieruchomości położnych w ob-
rębie Borkowo);

11) w sprawie uchylenia uchwały nr 
XIII/135/2008 Rady Gminy Choczewo 
z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na nieodpłatne przeka-
zanie na rzecz Agencji Nieruchomości 
Rolnych nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Choczewo (dot. bu-
dynku b. szkoły w Kurowie);

12) w sprawie członkostwa Gminy Chocze-
wo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Rybacka „Pradolina Łeby” (Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Rybacka „Prado-
lina Łeby” z siedzibą w Gniewinie jest 
partnerstwem trójsektorowym, skła-
dającym się z przedstawicieli sektora 
publicznego, gospodarczego i spo-
łecznego, w tym szczególnie sektora 
rybactwa. Stowarzyszenie LGR jest do-
browolnym, samorządnym i trwałym 
zrzeszeniem osób fizycznych i praw-
nych, w tym jednostek samorządu te-
rytorialnego, działającym  na terenie 
gmin: Cewice, Choczewo, Gniewino, 
Luzino, Łeba, Nowa Wieś Lęborska, 
Wicko);

13) w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia naruszenia  prawa (nie zos-
tało uwzględnione wezwanie do uchy-
lenia uchwały w spr. miejscowego pla-
nu zagospodarowanie przestrzennego 
„Wiatraki w Słajkowie” po wcześniej-
szym wysłuchaniu argumentów osoby, 
która takie wezwanie skierowała);

14) w sprawie upoważnienia do reprezen-
towania Rady Gminy Choczewo przed  
Wojewódzkim Sądem Administracyj-
nym w Gdańsku (upoważniono Prze-
wodniczącego Rady Gminy do repre-
zentowania Rady Gminy w postępowa-
niu przed Wojewódzkim Sądem Ad-
ministracyjnym w Gdańsku w sprawie 
skargi na uchwałę w spr. uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Wiatraki w Słaj-
kowie”).
W dyskusji mieszkaniec Słajkowa pro-

sił o podanie konkretnej liczby siłowni wiat-
rowych na terenie Gminy. Odpowiedź zo-
stanie mu ona udzielona na piśmie.

Pan Wacław Seweryn członek Zarzą-
du Powiatu Wejherowskiego powiedział, 
że dobrze, iż zostały przygotowane trzy 
wnioski w ramach programu tzw. „schety-
nówek”, bo być może jeden z nich zosta-
nie wykorzystany jako wniosek Powiatu. 
Dodatkowo poinformował o zakończeniu  
remontu drogi powiatowej na odcinku 
przez Bolszewo.

Pani radna Sabina Fleming zapytała 
o przeznaczenie zakupionej samojezdnej 
kosiarki. Pan Wójt wyjaśnił, że kosiarka słu-
ży do koszenia 3 płyt boiskowych na tere-
nie obiektów sportowych w Choczewie.

Pan Andrzej Łuc odnosząc się do dys-
kusji w sprawie siłowni wiatrowych, któ-
re mają powstać na terenie naszej Gminy 
powiedział, iż osobiście widział  w oko-
licach Amsterdamu wiatraki w różnych 
miejscach, również blisko zabudowań, 
które osobom tam mieszkającym nie prze-
szkadzają. Przypomniał, że Polska przy-
stępując do UE zobowiązała się do wy-
twarzania 15% energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych.

Uchwały udostępnione są w Biulety-
nie Informacji Publicznej na stronie: www.
choczewo.com.pl 

że jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług);

4) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Borkowo I” w gminie Choczewo (plan 
daje możliwości lokalizacji siłowni wia-
trowych na obszarze należącym do rol-
ników indywidualnych, położonym na 
południowy-zachód od drogi ze Zwar-
towa do Borkowa i na południe od wsi 
Borkowo, ze strefami ochrony akustycz-
nej zamykającymi się na terenie Gminy 
Choczewo);

5) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Borkowo II” w gminie Choczewo (plan 
daje możliwości lokalizacji siłowni wia-
trowych na  obszarze należącym do rol-
ników indywidualnych, położonym na 
południe od wsi Borkowo przy granicy 
z gminą Wicko i ze strefami ochrony 
akustycznej wychodzącymi na sąsiednią 
gminę);

6) w sprawie zabezpieczenia środków fi-
nansowych na remont nawierzchni w uli-
cach: Spacerowej, Topolowej, Burszty-
nowej i Starowiejskiej w miejscowo-
ściach Kopalino i Lubiatowo (wyrażenie 
woli na skorzystanie z Programu Wielo-
letniego pod nazwą: Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
oraz zobowiązanie do zabezpieczenia 
środków finansowych z budżetu 2010 
roku na to zadanie w wysokości 475 
tys.zł);

7) w sprawie zabezpieczenia środków fi-
nansowych na remont drogi gminnej              
w miejscowości Borkowo, Gmina Cho-
czewo (zobowiązanie do przeznaczenia           
z budżetu 2010 roku 309 tys. zł na to 
zadanie);

8) w sprawie zabezpieczenia środków fi-
nansowych na remont drogi gminnej               
w miejscowości Gościęcino, Gmina Cho-
czewo (zobowiązanie do przeznaczenia 
z budżetu 2010 roku 132 tys. zł na to 
zadanie);

Pod poz. 6-8 są to tzw. uchwały inten-
cyjne. Gminy w ramach programu mogą 
składać jeden wniosek, ale w tym przy-
padku Gmina Choczewo chce być przy-
gotowana na różne ewentualności i by 
nie przygotowywać wniosków w pośpie-
chu zapobiegliwie przygotowała już trzy 
wnioski.
9) w sprawie ustalenia wysokości stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej zwią-
zanej ze wzrostem wartości nierucho-
mości w wyniku jej podziału (stawka 
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Inwestycje w Gminie ChoczewoInwestycje w Gminie Choczewo
W dniu 28 lipca b.r. przeprowadzo-

ny został wstępny odbiór przebu-
dowy drogi powiatowej 1438G na odcin-
ku Łętowo-Gardkowice – w km 2+882 
do km 4+587 o długości 1705 m. Od-
biór techniczny zakończył prace na tym 
odcinku drogi w roku bieżącym. Władze 
Gminy Choczewo wspólnie ze Starost-
wem Powiatowym w Wejherowie będą 
czynić starania w zakresie kontynuacji 
remontów dróg na naszym terenie w la-
tach następnych. W szczególności pla-
nuje się przeprowadzić się remont kolej-
nego odcinka drogi powiatowej Żelaz-
no-Lębork (w kierunku Gościęcina).

Trwają prace związane z budową 
kanalizacji sanitarnej Zwartówko-Zwarto-
wo-Przebendowo-Żelazno. Dotychczas 
wykonano ok. 3 km sieci kanalizacji tło-
cznej oraz ok. 0,8 km kanalizacji grawi-
tacyjnej wraz ze studniami. Prace inwe-
stycyjne w tym zakresie będą kontynu-
owane zgodnie z harmonogramem rze-
czowo-finansowym.

 Jak już informowaliśmy wcześniej, 
Gmina Choczewo otrzyma dofinansowa-
nie z budżetu Województwa Pomorskie-
go na inwestycję pn. „Zwiększenie atrak-
cyjności turystyczno-gospodarczej Po-
brzeża Słowińskiego poprzez przebudo-
wę drogi powiatowej w Gminie Chocze-
wo w miejscowości Sasino – do granicy 
z Powiatem Lęborskim”. Prace w tym 
zakresie rozpoczęte zostaną we wrze-

śniu b.r. W pierwszej kolejności wyko-
nana zostanie kanalizacja sanitarna gra-
witacyjna ulicy Morskiej w Sasinie – prze-
targ na wyłonienie wykonawcy kanali-
zacji odbył się w dniu 29 lipca. Do prze-
targu przystąpiło łącznie 7 firm. – umo-
wa zawarta zostanie z firmą KORPOS 
Spółka z o.o. w Kartuzach. Budowa ka-
nalizacji stanowić będzie koszt rzędu 
697 026,33 zł. Kolej-
nym etapem inwe-
stycji będzie prze-
budowa drogi od 
granicy z Powiatem 
Lęborskim. Przetarg 
na wyłonienie wyko-
nawcy tych prac od-
był się 17 sierpnia 
b.r. W przetargu zło-
żono 4 oferty, obec-
nie trwa procedura 
wyłonienia wykona-
wcy.

Na wrzesień za-
planowany został 
przetarg na budowę 
ujęcia wody w m. Lublewko oraz sieci 
wodociągowej na odcinku: Lublewko-
Starbienino i Lublewko-Lublewo. Prace 
w terenie rozpoczęte zostaną jeszcze 
w roku bieżącym.

Również jeszcze w tym roku podję-
te zostaną działania (przetarg na wyło-
nienie wykonawcy) związane z inwesty-

cją pn. „Rewitalizacja ulicy 
Kościuszki, polegająca na re-
alizacji ciągów komunikacyj-
nych: szlaku spacerowego 
i ścieżki rowerowej. Dzięki 
staraniom władz naszej gmi-
ny dofinansowanie na ten 
cel w kwocie 500 000 zł 
udało się pozyskać z Progra-
mu Odnowy Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013 
– działanie: „Odnowa i roz-
wój wsi”. Całkowity zakres 
prac obejmie: przebudowę 
istniejącej sieci kanalizacyj-
nej, wykonanie kanalizacji 
burzowej, ułożenie kostki 
na całej długości ulicy Koś-
ciuszki, wykonanie spowal-
niaczy. Całość zaplanowa-
nych prac stanowić będzie 
koszt ok. 1 500 000 zł.

Kolejną inwestycją za-
planowaną na rok 2010 jest 
„Budowa centrum informa-
cji turystycznej i kulturalnej 

z zapleczem oraz salą konferencyjno-wy-
stawową w Choczewie”. Działania w tym 
zakresie w prawie 85% sfinansowane zo-
staną ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego 
na lata 2007–2013. Całkowity koszt in-
westycji to kwota 969 398,92 zł.

Gmina Choczewo złożyła również 
wniosek na dofinansowanie rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Choczewie. Ist-
nieje możliwość uzyskania refundacji 
kosztów w kwocie do 4 000 000 zł 
ze środków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013 – dzia-
łanie: „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej”. Inwestycja 
rozbudowy oczyszczalni zaplanowana 
została na lata 2010–2011. Nie jest zna-
ny termin rozstrzygnięcia konkursu.

Gmina Choczewo podejmie również 
starania o uzyskanie dofinansowania na 
inwestycje drogowe w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych – 2008–2011 (tzw. „schetynów-
ki”). Przygotowywany obecnie wniosek 
obejmuje drogi: ul. Spacerowa, Topolo-
wa, Starowiejska, i Bursztynowa w miej-
scowościach: Kopalino i Lubiatowo, dro-
gę gminną w m. Borkowo i drogę gmin-
ną w m. Gościęcino. Przebudowa pole-
gać będzie na wykonaniu nowego dy-
wanika asfaltowego i stanowić będzie 
kwotę prawie 1 642 300 zł, a dofinanso-
wanie może sięgać 50% kosztów kwali-
fikowanych. Termin składania wniosków 
to wrzesień 2009r.

W chwili obecnie trwają również pra-
ce projektowe oczyszczalni ścieków dla 
pasa nadmorskiego w m. Jackowo. Nowa 
oczyszczalnia obejmie swym zasięgiem 
miejscowości: Sasino, Słajszewo, Cieko-
cino, Biebrowo, Jackowo, Kopalino, Lu-
biatowo, Osieki Lęb., Kierzkowo.

Budowa kanalizacji sanitarnej

Przebudowa drogi
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WÓJT GMINY CHOCZEWO 
ogłasza, że dnia 11 września 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie 

się pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:

WÓJT GMINY CHOCZEWO 
ogłasza, że dnia 11 września 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie 

OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA

WÓJT GMINY CHOCZEWO 
ogłasza, że dnia 28 września 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie 

się pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości: 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo 
Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 23 września 2009 
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.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo 
Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 najpóźniej do dnia 7 września 2009 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 zalicze-
niu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Cho-
czewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84–210 Choczewo, tel. 0–58 572–39–40, wew. 209.

WÓJT GMINY CHOCZEWO 
ogłasza, że dnia 9 października 2009 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie 

się pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości: 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo  KBS  Wejherowo O/Cho-
czewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 5 października 
2009 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 notarial-
nej. 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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WÓJT GMINY CHOCZEWO 
ogłasza, że dnia 9 października 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie 

się drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanego lokalu na cele związane 
z prowadzeniem przedszkola:

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat. Warun-
kiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zaświadczenia o zameldowaniu do dnia  5 października 2009 roku oraz wpłacenie 
wadium  na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo w banku  KBS  Wejherowo O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 
również do dnia 5 października 2009 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. 

. 

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 9 października 2009 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę 
na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 28 sierpnia 2009 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 
(jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Choczewo ogłasza co następuje:   

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

KOMUNIKAT
Związek Artystów Wykonawców STOART informuje, iż na podstawie usta-

wy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 90/2006, poz. 631), podmioty gospodarcze, w szczególności: hotele, mo-
tele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastronomiczne, dyskoteki, skle-
py (inne obiekty handlowe), zakłady usługowe oraz kina, chcący legalnie odtwa-
rzać utwory muzyczne i słowno-muzyczne, winny posiadać zezwolenie wydane m.
in. przez organizację STOART w postaci podpisanej umowy – licencji ze Związkiem 
Artystów Wykonawców STOART na publiczne odtwarzanie artystycznych wykonań. 
ZAW STOART został powołany decyzją Ministra Kultury i Sztuki w 1995 roku jako 
organizacja uprawniona do reprezentowania artystów wykonawców – koncesja 
rozszerzona MKiDN: nr DP.WPA 024/492/02 mp z 27.06.2003r. (publikacja w M.P. nr 
18/2004, poz.322). Art. 105.1 w/w ustawy obliguje STOART do pobierania w imieniu 
artystów wykonawców opłat z tytułu odtwarzania ich artystycznych wykonań. STO-
ART, posiada również legitymację procesową, która umożliwia egzekwowanie praw 
i podejmowanie wszelkich działań mających na celu ochronę artystów, zgodnie 
z art. 85.1 ustawy. Wszelkich uzgodnień można dokonać pod nr tel. 032/353-05-83. 
Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej www.stoart.org.pl . 

InterKadra Sp. z o.o.
poszukuje osób do pracy na stano-

wisku Pracownika Produkcji
(pakowanie, rozładunek mrożonych 

produktów spożywczych)
na terenie Gminy Gniewino (praca stała 
– umowa o pracę tymczasową, system 
3 zmianowy, bezpłatny dowóz do pracy 

z terenu sąsiednich gmin: Krokowa, 
Choczewo, Gniewino).

Oferujemy stałe miesięczne wynagro-
dzenie, premie.

Wymagania: osoby pełnoletnie, 
aktualna książeczka sanepidu

lub gotowość do jej wyrobienia.
Kontakt: Tel. 666 891 942

e-mail: j.lewicka@interkadra.pl
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POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA 
ROLNICZEGO zaprasza rolników i ich 
domowników do udziału w bezpłatnym 
szkoleniu na przedsiębiorcę – organiza-
tora turystyki

Obecnie trwa drugi już cykl szkoleń 
(29.08.2009r. – 15.11.2009r.)

Terminy kolejnych szkoleń (do wy-
boru):
III-21 listopada 2009 r. do 14 lutego 2010 r.
IV-27 lutego 2010 r. do 23 maja 2010 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla rol-
ników i ich domowników, ubezpieczo-
nych w KRUS, mieszkających na terenie 
województwa pomorskiego a zwłaszcza 
powiatów: gdańskiego, wejherowskiego, 
kartuskiego, tczewskiego, starogardz-
kiego, słupskiego, bytowskiego, malbor-
skiego, nowodworskiego, sztumskiego 
i kwidzyńskiego, którzy zamierzają pod-
jąć zatrudnienie w sektorze turystyki lub 
prowadzić turystyczną działalność go-
spodarczą.

Szkolenie obejmuje: turystykę kwa-
lifikowaną (w tym organizację imprez 
rekreacyjnych, wiejskich biur turystycz-
nych, agroturystykę), podstawy ekono-
mii i zarządzania (w tym biznesplan, do-
skonalenie umiejętności sprzedawania 
swoich usług i produktów), public rela-
tions (marketing, skuteczną promocję), 
naukę integracji zawodowej (tworzenie 
zespołów firm i wspólnych produktów 
regionalnych), finanse i rachunkowość 
(w tym umiejętność pozyskiwania fun-

dokończenie na następnej stronie

duszy), ochronę środowiska i warsztaty 
z psychorozwoju ułatwiające sukces za-
wodowy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik 
otrzyma certyfikat przedsiębiorcy – or-
ganizatora turystyki.

Czas trwania szkolenia: 3 miesiące; 
zajęcia (wykłady i warsztaty) odbywać się 
będą w soboty i niedziele, w godzinach 
8.30 – 15.35

Miejsce szkolenia: ośrodki szkole-
niowe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego – w Gdańsku, Starym Polu 
i Strzelinie (do wyboru)

Uczestnicy szkolenia będą mogli bez-
płatnie korzystać: z wyżywienia (obia-
dów i serwisów kawowych) podawanych 
podczas przerw w zajęciach, w soboty 
i niedziele, z noclegów (z soboty na nie-
dzielę) w hotelach przy ośrodkach szko-
leniowych, z materiałów szkoleniowych 
(książki, skrypty, płyty CD ROM, DVD), 
które otrzymają na własność.

Uczestnicy mieszkający poza miej-
scem szkolenia otrzymają zryczałtowany 
zwrot kosztów przejazdów z miejsca za-
mieszkania do ośrodków szkoleniowych 
i z powrotem.
ZAINTERESOWNYCH ZAPRASZAMY PO 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I KARTY 

REKRUTACYJNE DO POMORSKIEGO 
OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZE-

GO W GDAŃSKU I JEGO ODDZIAŁÓW 
W STRZELINIE (tel. 059 847 12 88) 

I STARYM POLU (tel. 055 270 11 00).

Karty rekrutacyjne są dostępne na 
stronie internetowej PODR Gdańsk (www.
podr.pl) oraz www.pomprodtur.eu

Biuro Projektu: Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, 80–001 Gdańsk, 
ul. Trakt Św.Wojciecha 293, tel.: (058) 32 
63 900, (058) 32 63 905, fax: (058) 309 
09 45, e-mail: biuro@pomprodtur.eu

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.

 

Jednostki ochrony przeciwpo-
żarowej Gminy Choczewo 

w okresie 01.01. – 31.07.2009r. 
uczestniczyły w działaniach ratowni-

Z prowadzonej analizy operacyjnej działalności 
straży pożarnych w porównaniu z rokiem ubiegłym 
wynika, że:

• nie odnotowano zdarzeń na drogach w swych 
skutkach tragicznych (rok 2008, w okresie 19.04. – 
15.08. to aż 5 ofiar śmiertelnych).

Rośnie liczba pożarów:
• umyślnego podpalania suchych traw, zagrożenia 

potęguje to, że zdarzenia miały miejsce w okresie su-
szy i w obrębie zabudowań;

• pożarów sadzy w kominie, – zwracamy uwagę 
na skutki. Pożar sadzy w kominie to rozszczelnienie 
się przewodu kominowego i zjawiska wtórne zdarze-
nia, pożar budynku, zatrucie tlenkiem węgla).

Nie odnotowano akcji ratowniczych i ratowniczo - 
gaśniczych określanych  jako długotrwałe.

ednostki ochrony przeciwpo-
żarowej Gminy Choczewo

Strażacy Strażacy 
informująinformują

czych i ratowniczo-gaśniczych organizowanych i kierowanych przez Pań-
stwową Straż Pożarna likwidując:

POŻARY – ogółem 14 zdarzeń, w tym:

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego 

w Choczewie

 serdecznie zaprasza 
na spotkanie

z

Barbarą Kosmowską

10 września (czwartek) 2009 r.
godz. 11.00 (czytelnia biblioteki)
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INFORMUJEMY, że zmieniły się zasady  
postępowania Państwowej Straży Pożar-
nej i Ochotniczych Straży Pożarnych pod-
czas interwencji prowadzonych w zwią-
zku z występowaniem zagrożeń od rojów 
lub gniazd owadów błonkoskrzydłych (osy 

W dniu 25 lipca 2009r. na stadio-
nie w Choczewie odbył się festyn 

promocyjno-rekreacyjny pod nazwą

Po raz pierwszy do współorganizacji 
letniej imprezy Wójt Gminy Choczewo 
zaprosił władze Nadleśnictwa Chocze-
wo oraz przedstawicieli kół łowieckich. 
W sobotnie popołudnie leśnicy oraz my-
śliwi zaprezentowali swoje osiągnięcia 
w dziedzinie zalesień, ochrony drzewo-
stanów i ekologii. Zainteresowani mogli 
dowiedzieć się dlaczego pozyskujemy 
drewno, co to jest ochrona lasu, jak pod 
mikroskopem wygląda kornik drukarz 
i jaki on ma wpływ na nasze lasy, jedno-
cześnie można było nauczyć się rozpo-
znawać najpopularniejsze gatunki grzy-
bów, drewno i liście drzew. Nadleśnictwo 
przygotowało także szereg konkursów, 
każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę 
i umiejętności we wbijaniu gwoździ, rzu-
cie szyszką lub podkową oraz rozpozna-
waniu drzew i grzybów. Zwycięzcy mogli 
wygrać drzewko w doniczce, coś słod-
kiego lub mały gadżet. Głównym kon-
kursem było cięcie drewna piłą "twoja-
moja". Osiem drużyn w systemie pucha-
rowym cięło zawzięcie drewno. Najlepsi 
otrzymali pozwolenia na wędkowanie na 
jeziorze Choczewskim. Wyjątkowe zaan-
gażowanie pani Nadleśniczy Ewy Roga-
czewskiej i pracowników Nadleśnictwa 
Choczewo, ich fachowość i otwartość 
oraz udzielanie ciekawych i wyczerpują-
cych informacji zaowocowało nawiąza-
niem wspaniałego kontaktu z osobami, 
które przybyły na festyn. Równie profe-
sjonalnie do tematu podeszli myśliwi or-
ganizując wystawę łowiecką, na której 
zaprezentowano około 200 trofeów my-
śliwych z 4 kół łowieckich; „Wilk Redzi-
kowo”, „ Jeleń Gdańsk”, „Słonka Gdańsk” 
i „Daniel Gdańsk”. Dla oglądających wy-
stawę przeprowadzono konkurs łowiecki 
ze znajomości języka łowieckiego oraz 
zagadnień związanych z łowiectwem. 
Trafne odpowiedzi nagradzano myśliw-
skimi upominkami. Nie mniejszym za-

szerszenie, pszczoły, itp.). 
Straż Pożarna prowadzi te działania 

w znacznie ograniczonym zakresie.
Usuwanie owadów i ich gniazd prowa-

dzone jest tylko w przypadku, gdy znajdują 
się one w obiektach, w których przebywa-
ją grupy osób, dzieci lub osoby o ograni-
czonej zdolności poruszania się. W pozo-

stałych przypadkach usuwanie owadów 
ich gniazd prowadzona będzie przez wy-
specjalizowane firmy - odpłatnie.

Szczegółowych  informacji udzielają 
dyżurni operacyjni Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Wejherowie  tel. 058 677 61 00; 
058 677 61 01 lub 998

Krzysztof CUDNIK

Po raz pierwszy do współorganizacji
iej imprezy Wójt Gminy Choczewo
rosił władze Nadleśnictwa Chocze

„LAS „LAS 
I ŁOWY”I ŁOWY”

interesowaniem cieszyła się wystawa 
sprzętu Husquarny oraz konkursy i wy-
ścigi na prezentowanym sprzęcie. Ich or-
ganizacji podjęła się pani Elżbieta Pio-
trowiak i pan Michał Piotrowiak z Cho-
czewa. Ważnym punktem imprezy był 
przegląd psów ras myśliwskich i innych. 

Do konkursu zgłosiło się łącznie 17 
czworonogów, w tym 11 przedstawicieli 
ras myśliwskich. Po dokonanej prezen-
tacji, jury w składzie: pan Jacek Micha-
łowski, pan Ryszard Karpiński, pan Jerzy 
Czerwionka i pan Marek Tylicki, wyło-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
STRA¯ACY INFORMUJ¥

dokończenie na następnej stronie
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niło zwycięzców. Miejsce I przyznano 
posokowcowi hanowerskiemu o imieniu 
Argo, którego właścicielem jest pan Jan 
Słomiński z Radunia, II miejsce – fokste-
rierowi gładkowłosemu Luka, którego 
właścicielem jest pan Aleksander Koz-
łowski z Warszawy, III miejsce – psu rasy 
golden retriever o imieniu Dehli, które-
go właścicielem jest pan Sławomir Szat-
kowski z Gdyni. Wyróżnione psy i ich 
właściciele otrzymali cenne nagrody. 
Wszystkie czworonogi otrzymały gadże-
ty oraz do ogryzania wędzone uszy. Na-
grody w konkursie ufundował Urząd Gmi-
ny Choczewo oraz pan Jerzy Czerwion-
ka z Choczewa i pan Marek Tylicki – le-
karz weterynarii prowadzący swój ga-
binet w Wierzchucinie i rozpoczynający 
również pracę w Choczewie. Przegląd 
psów poprzedziły i zakończyły sygnały 
łowieckie odegrane na rogu myśliwskim 
– sygnałówce przez pana Tadeusza Pian-
kowskiego z Technikum Leśnego w War-
cinie. O godzinie 16.00 odbyło się spot-
kanie Wójta Gminy Choczewo pana Jacka
 Michałowskiego i Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Choczewo pani Ewy Rogaczew-
skiej oraz nowego Dyrektora Regional-
nego Lasów Państwowych w Gdańsku pa-
na Zbigniewa Kaczmarczyka z prezesami 
i łowczymi kół łowieckich. Na spotkaniu 
tym omówiono i nakreślono warunki 
współpracy na najbliższą przyszłość, w tym 
również organizację II Festynu „Las i Ło-
wy” w roku przyszłym. Na festynie w Cho-
czewie nie mogło również zabraknąć 
smacznej (jak zawsze) grochówki, której 
prawie 1000 porcji wydali strażacy z jed-
nostki OSP Choczewo oraz zabytkowych 
traktorów pana Eugeniusza Lange. Cało-
ści dopełniała oprawa muzyczna. Impre-
za rozpoczęła się piosenkami biesiad-
nymi w wykonaniu Teatru Muzycznego 
HALS. Następnie na scenie zagościła cho-
czewska schola Genezareth, a później – 
zaprezentowane zostały niezapomniane 

przeboje Boney M i ABBY. Impreza zakończyła się zabawą do rana, podczas której 
do tańca przygrywał zespół LIMITH z Helu.

W festynie udział wzięło, w tym zapoznało się z wystawami leśników i myśli-
wych, około 5 tys. osób.

Dziękujemy wszystkim, dzięki których zaangażowaniu festyn był urozmaicony 
i przebiegał w wyjątkowo spokojnej atmosferze.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
LAS I £OWY
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VII Zlot Miłośników VW GarbusówVII Zlot Miłośników VW Garbusów
24–26 lipca 2009r.24–26 lipca 2009r.

Czwarty weekend lipca to czas na wspólną zabawę 
miłośników starych Volskwagenów oraz miesz-

kańców i turystów odwiedzających Gminę Choczewo.
VII już Zlot Garbusów i Ogórków został przygoto-

wany przez Klub Garbusiarzy Trójmiasta OLD VW jako 
trzydniowa impreza (24–26 lipca 2009r.) we współpra-
cy z Gminą Choczewo, która w sobotnie popołudnie 
i wieczór zaoferowała ponadto zabawę na festynie 
promocyjno-rekreacyjnym „Las i Łowy”. Zlot odbył się 
również dzięki dotacji z budżetu Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie oraz kilku firmom sponsorują-
cym ciekawe atrakcje zlotowe oraz liczne nagrody. 
Wśród nich należy wspomnieć o firmach „Protektor” 
z Wejherowa, Port Gdynia, Kaszubski Bank Spółdziel-
czy w Wejherowie oraz Studio Fotografii „New Look” 
z Gdańska. Po raz kolejny pobity został rekord uczest-
ników zlotu i tym razem zanotowano 128 załóg. Ro-
dzina starych Volkswagenów została zaprezentowa-
na przez Garbusy, Buliki, Ogórki, Teelkę i Karmanna. 
W piątek bramy zlotowe tradycyjnie otwarte były od 
południa, ale atrakcyjność miejsca tej imprezy przy-
ciągała pierwszych miłośników już od czwartku. 
Do piątkowego wieczora zjechało się już ponad 50 
samochodów i wieczorne koncerty, przygotowane 
przez organizatorów, miło rozpoczęły imprezę zloto-
wą. Tym razem zagrały zespoły bluesowy Mississippi 
Blues Band oraz rockabilly Jet-Sons. Po energetycznym 
bluesie rozkręcającym zjeżdżające się towarzystwo 
garbusowe, impreza roztańczyła się przy świetnej 
muzyce zespołu Jet-Sons, który został wypuszczony 
przez słuchaczy ze sceny prawie o 1 w nocy i dalsze 
granie didżeja zakończyło się głęboką nocą. W sobotę 
atrakcje samochodowe zostały zaplanowane od połu-
dnia, więc uczestnicy musieli być przebudzeni, posile-
ni i gotowi do uczestnictwa na godzinę 12-tą. Ruszyła 
wtedy tradycyjna parada samochodów po pięknych 
okolicach Choczewa. Parada prowadziła tym razem 
przez Słajkowo, Żelazno, Kurowo, Choczewko, Cho-
czewo, Osieki do Lubiatowa, nad samo morze. Taka 
trasa i cel parady były bardzo pożądane przez naszych 
gości, gdyż możliwość kąpieli w morzu oraz świeża 
rybka ze smażalni to świetna atrakcja dla mieszkań-
ców dalekich stron. Po plażowym wypoczynku najod-
ważniejsi wystartowali w trzecim Pomorskim Rajdzie 
na Orientację, który prowadził zagadkowym szlakiem 
z powrotem do Choczewa. Rajd jest konkurencją 
sprawnościową w zakresie wiedzy i atrakcji krajoz-
nawczo-turystycznych regionu. Obejmował objecha-
nie wyznaczonej trasy oraz wypełnienie 17 zadań na 
temat wyszukanych ciekawostek gminy i jej przy-
rody. Po powrocie z parady i rajdu na uczestników 
czekały smakołyki i zabawa na choczewskim festynie 
„Las i Łowy”, w tym m.in. grochówka, pokazy pilarzy, 
zabawy sprawnościowe w cięciu drewna, wystawa 
trofeów myśliwskich. Następnie garbusiarze ruszyli 
do przygotowanych przez organizatorów zawodów 
dla pojazdów i uczestników. Dzieci mogły się wyka-
zać uzdolnieniami graficznymi, malując motywy gar-
busowe, a dorośli zaprezentować swoje możliwości 

sprawnościowe i siłowe. Tradycyjnym zadaniem jest próba jak najszyb-
szego wbicia potężnych gwoździ. Swoją krzepę zaprezentowało kilku-
nastu panów oraz waleczne panie, z których najlepsza byłaby na dru-
gim miejscu w konkurencji męskiej. Panie zostały jednak nagrodzone 

dokończenie na następnej stronie
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ci¹g dalszy z poprzedniej strony
ZLOT GARBUSÓW

za swoją odwagę odrębnie. Ponadto uczestnicy wal-
cząc dwójkami próbowali nie zrobić z siebie jajeczni-
cy, rzucając między sobą surowym jajkiem. W autach 
uczestnicy sprawdzali celność (trafienie piłką auta, 
jadąc autem) oraz sprawność przejazdu (slalom, bieg 
samochodowo-pieszy bez uronienia kropli wody z na-
czynia). Wieczorem uczestnicy mogli się bawić podczas 
koncertów zorganizowanych przez Gminę Chocze-
wo, m.in. przy dźwiękach utworów ABBY i Boney M. 
Tradycyjnie sobotnie zakończenie dnia sprzyjało no-
wym znajomościom pomiędzy miłośnikami starych 
samochodów, co procentuje w przyszłości podczas 
kolejnych wesołych imprez czy też w sytuacjach wy-
magających pomocy na drodze. Jest bowiem bardzo 
cennym, iż gdy ktoś z posiadaczy starych samocho-
dów ma problemy podczas podróży, potrzebuje po-
rady w przemieszczaniu się po kraju, czy szuka porad 
w kwestii przygotowania swojego auta, to liczne gro-
no znajomych służy pomocy, praktycznie w każdym 
miejscu w Polsce. Niedziela tradycyjnie była dniem 
wypoczynku oraz podsumowania zlotu, w tym rozda-
nia nagród. Nagrody ucieszyły uczestników, ponieważ 
były to przydatne elementy ubioru (czapki, koszulki), 
akcesoria samochodowe (oleje, breloki, części i narzę-
dzia) oraz puchary, medale i dyplomy dla zwycięzców. 
Puchary przyznano w konkurencji rajdowej, a także 
dla najładniejszego samochodu – Gwiazda Zlotu – 
oraz za najdłuższy przejazd – Obieżyświat, czyli dla 
uczestnika, który miał najdalej do Choczewa. W tej 
ostatniej klasyfikacji nagrodzono załogę aż z Rze-
szowa, która miała do pokonania prawie 700 km. Tak 
duża odległość to rekord. Rajd na Orientację wygrała 
załoga Pauliny, Karoliny i Kuby z Warszawy, a Gwiazdą 
został samochód Państwa Tomka i Zyty z Bydgoszczy 
– świetnie odrestaurowany 40-letni Garbus. Organi-
zacja i przebieg tegorocznego zlotu zachęca do kon-

tynuacji za rok, gdyż ponownie uczestnicy wyjechali zadowoleni i wy-
kazali nadzieję i ochotę na odwiedzenie naszych stron w 2010 roku.

M. Karbowski - Klub Garbusiarzy Trójmiasta OLD VW

4 lipca 2009 roku odbył się 
Festyn Rodzinny w Jacko-

wie. Głównym organizatorem 
imprezy był Sołtys pan Marek 
Mueller wraz z Radą Sołecką 
oraz radny pan Jerzy Detlaff. 
W przygotowania zaangażo-
wanych było również wielu, 
przeważnie młodych, miesz-
kańców wsi. Kilka dni wcześ-
niej została zwłókowana płyta 
boiska – ciągnik do tych prac 
udostępnił pan Henryk Pocię-
giel z Kierzkowa. Następnie 
dzięki pomocy pana Marka 
Stali trawa na boisku została 
skoszona, a jej przewracaniem 
zajął się pan Zdzisław Chruś-
ciel. Inni mieszkańcy, po raz 
kolejny dzięki uprzejmości pa-

lipca 2009 roku odbył się 
Festyn Rodzinny w Jacko-

Głó i t

Festyn Rodzinny w JackowieFestyn Rodzinny w Jackowie

dokończenie na następnej stronie
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I ZLOT HARCERZY

W dniu 1 lipca br. w Sołec-
twie Kopalino-Lubiatowo od-

było się niecodzienne wydarzenie, a mia-
nowicie I Zlot Harcerzy. Zawdzięczamy 
to przede wszystkim harcerzom z ZHP 
KOŁO. Ze względu na to, że na bo-
isku nie ma prądu, postanowiliśmy zor-
ganizować I Zlot w Lubiatowie – na po-
sesji pana Sołtysa. Żeby było bardziej 
naturalnie, zostały zrobione ławki 
z bali drewnianych, a scena z przy-
czepy (zwaną kaczką). Na spotkanie 
przyszli mieszkańcy sołectwa, wcza-
sowicze, no i oczywiści harcerze: ZHP 
Oława, ZHP Mińsk, ZHP Staracho-
wice oraz główni „sprawcy” tego 
niecodziennego wydarzenia – z ZHP 
Koło. Rozpoczęcie planowane było na 
godzinę 19.00, jednak ze względów 
technicznych nastąpiło drobne opóź-

na Stali, zwieźli siano. Ostatnie prace na boisku 
(oprysk) wykonał pan Henryk Zacharewicz. Pań-
stwu Zacharewicz dziękujemy również za uży-
czenie grabiarki do siana. Teraz już można było 
rozpocząć bezpośrednie przygotowania do fe-
stynu. Paczki dla wszystkich dzieci z Sołectwa 
ufundowane zostały wspólnie przez Radę So-
łecką i radnego Jerzego Detlaffa. Program ar-
tystyczny przygotowała Agencja Artystyczna 
z Gdyni, zachęcając do wspólnej zabawy, za-
równo młodych, jak i nieco starszych. Z kolei 
zawody sportowe przygotował i poprowadził 
pan Andrzej Lessnau z Choczewa. Dla dzieci 
i młodzieży atrakcją był dmuchamy zamek, 
zjeżdżalnia oraz strzelnica. Festyn zakończył 
się zabawą do białego rana, do tańca przygry-
wał zespół DOMINO z Lubkowa. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, mieszkańcy bawili się świet-
nie.

Sponsorami imprezy byli: Państwo Mario-
la i Andrzej Bemka z Jackowa, Państwo Iwona 
i Andrzej Majtacz z Borkowa, radny pan Jerzy 
Detlaff, Rada Sołecka Sołectwa Jackowo.

Serdecznie dziękujemy zarówno osobom, 
które zaangażowały się w przygotowania, jak 
i wsparły finansowo festyn sołecki. Serdecznie 
zapraszamy do współpracy w roku przyszłym. 

Marek Mueller

I ZLOT HARCERZY

Sołectwo Kopalino-LubiatowoSołectwo Kopalino-Lubiatowo

nienie. Radny powiatowy, pan Wacław Se-
weryn dobrym słowem rozpoczął pierw-
szy zlot. Następnie rozpoczął się koncert 
Zespołu Manufaktury Piosenki Harcerskiej 

„WARTAKI” (ZHP KOŁO), pod dyrekcją 
pana Henia. Goście, którzy przyszli z zain-
teresowaniem słuchali i klaskali, co ozna-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
FESTN RODZINNY W JACKOWIE

dokończenie na następnej stronie
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I ZLOT HARCERZY

cza, że dobrze się bawili. Po koncercie 
pan Wacław Seweryn serdecznie podzię-
kował harcerzom oraz wszystkim, którzy 
przyszli na spotkanie. My również do-
łączamy się do tych podziękowań.

Dziękujemy mieszkańcom wsi Lubia-
towo za pomoc w przygotowaniu kon-
certu.

Rada Sołecka

VI FESTYN LETNI

Jak to zwykle przy festynach bywa i tym 
razem pracy było bardzo dużo 

zwłaszcza, że panie z sołectwa posta-
nowiły same upiec pyszne ciasta. Przy-
gotowania rozpoczęły się od zebrania 
fantów na loterię, na którą pozyskane 
zostały aż dwie główne nagrody, czyli 
dwa rowery górskie. Ufundowane zosta-
ły przez Przewodniczącego Rady Gminy 
pana Henryka Domaros oraz przez firmę 
„ORLEX” z Wejherowa. Znalazły się rów-
nież zabawki, czapki, gadżety o naszej 
gminie i naszych lasach wraz z mapkami 
oraz z trasami rowerowymi i konnymi, 
a także wiele innych ciekawych rzeczy. 
Łącznie losów było 626, a ich sprzeda-
żą zajęły się: pani Krystyna Fetta (która 
również pomagała w przygotowaniu fan-
tów), pani Małgorzata Hinz i pani Asia 
z Łodzi. Jak co roku, wszystkie losy były 

pełne, a loteria cieszyła się dużym po-
wodzeniem. Po wielu przygotowaniach, 
18 lipca o godzinnie 15,oo rozpoczęli-
śmy festyn. Wszystko ładnie wyglądało, 
zaprosiliśmy orkiestrę z Lubkowa. Z za-
proszenia na festyn skorzystał również 
Wójt Gminy Choczewo pan Jacek Mi-
chałowski. Jedynie pogoda nie dopisa-
ła, była taka ulewa – chyba „oberwanie 
chmury”. Przewidziany na godz. 17,oo 
pokaz ratownictwa w wykonaniu straża-
ków (cięcie samochodu i wyciąganie ran-
nych), ze względu na panujące warunki 
atmosferyczne, odbył dopiero około go-
dziny 18,oo. Pokaz spotkał się z wielkim 
zainteresowaniem uczestników imprezy. 
Na festynie były również punkty gastro-
nomiczne. Można było nabyć: krupniaki 
i kiełbaski, przypiekane na grillu przez dokończenie na następnej stronie

pana Mariana Hinz, chleb ze smalcem 
i ogórkiem, przygotowywany na miejscu 
przez panią Jadwigę Wiśniewską oraz 
wspomniane wcześniej ciasta, przygoto-
wane przez nasze panie, a sprzedawane 
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W niedzielę 19.07.2009r. w Kierzkowie odbył się 
II Festyn Rekreacyjny, który cieszył się, podo-

bnie jak poprzedni, niezwykłym powodzeniem. Na po-
czątku pogoda nie zapowiadała się zbytnio, ale po po-
łudniu rozpogodziło się i zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych. Wśród przygotowanych atrakcji była 
loteria fantowa, z której dochody przeznaczone zosta-
ną na poprawę estetyzacji sołectwa. Innymi cieszący-
mi się powodzeniem atrakcjami były: jazda konna, 
strzelanie z broni pneumatycznej, a dla najmłodszych 
trampolina udostępniona przez Państwo J.J. Woźniak. 
Punkty gastronomiczne serwowały smaczną wiejską 
grochówkę, której było tyle, że dla nikogo nie zabra-
kło. Zadbał o to Pan Włodek z Poznania. Jak poprzed-
nim razem nasze wspaniałe panie, przygotowały 
własne słodkie wypieki. Nie zabrakło również chleba 
ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Obok tych wspa-
niałości można było nabyć tradycyjne kiełbaski i krup-
nioki z rożna. Od samego początku tj. od godziny 
14.00 i do końca był z nami znany zespół muzyczny 
LIMITH.

II Festyn Rekreacyjny w Kierzkowie był równie 
udany, jak i pierwszy. Bawiliśmy się świetnie, a naj-
więcej emocji wywarło na nas przeciąganie liny po-
między uczestnikami festynu z miejscowości: Kierz-
kowo, Osieki, Kopalino i Choczewo. Musimy się po-
chwalić, że zwycięstwo zdobyli Kierzkowianie. Z lo-
terii fantowej uzyskaliśmy przeszło 4000 złotych. 
Jestem dumna z większości mieszkańców naszego 
sołectwa i im dziękuję. Ich postawa, wysiłek i zaan-
gażowanie, a także angażowanie swoich krewnych, 
kolegów i przyjaciół z innych miejscowości w pracach 
na rzecz Naszego Sołectwa, które trwa nieprzerwa-
nie od stycznia tego roku oraz wsparcie finansowe, 

przez panią Anię Strycharczyk. Była rów-
nież grochówka, którą można było zapić 
schłodzonym piwkiem. Można było rów-
nież sprawdzić bystrość i celność swoich 
oczu, strzelając z wiatrówki do tarczy. 
Były także konkursy dla dzieci: rzut jaj-
kiem surowym do partnera oraz przecią-
ganie liny. Podsumowując – impreza była 
bardzo udana. Dziękujemy –
– sponsorom głównych nagród: Przewo-

dniczącemu Rady Gminy Choczewo 
oraz firmie „ORLEX”, która obok ro-
weru górskiego ufundowała również 
czapki, czekolady i inne gadżety,

– panu Marcinowi Krzysztofiakowi – wła-
ścicielowi punktu skupu złomu z Cho-
czewa za udostępnienie samochodu 
na pokaz ratownictwa,

– panu Waldemarowi Lange – właścicie-
lowi sklepu FARBOLAK 

– strażakom Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Choczewa i Kopalina za przepro-

ę 19.07.2009r. w Kierzkowie odbył się 
Rekreacyjny, który cieszył się, podo-

Festyn Rekreacyjny w KierzkowieFestyn Rekreacyjny w Kierzkowie

wadzenie pokazu,
– panu Sławkowi i panu Michałowi – 

za wypożyczenie agregatów prądo-
twórczych,

– właścicielom sklepów, barów, pola na-
miotowego oraz mieszkańcom sołec-
twa za pomoc w przygotowaniu lote-
rii fantowej,

– pracownikom Nadleśnictwa Choczewo 
oraz Urzędu Gminy Choczewo za fol-
dery i mapki naszych terenów.

Rada Sołecka serdecznie dziękuje 
mieszkańcom sołectwa Kopalino-Lubia-
towo za przygotowanie VI festynu w na-
szym sołectwie.

Rada Sołecka

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
VI FESTYN LETNI

dokończenie na następnej stronie
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Na początku sierpnia Rada Sołecka 
Sołectwa Choczewo zorganizo-

wała Rodzinny Festyn Letni. Dla uczest-
ników przygotowanych zostało wiele at-
rakcji. Bardzo dużo emocji dostarczył ro-
dzinny turniej sportowy, w którym udział 
wzięły osoby w różnym wieku. Nagrody 
otrzymali nie tylko zwycięzcy, ale wszy-
scy uczestnicy. Tradycyjnie na festynie 
nie mogło zabraknąć zawsze oczekiwa-
nych przejażdżek konnych. Dzieci bar-
dzo chętnie dosiadają koni. Niezwykle 
widowiskowy pokaz zafundowali nam 
strażacy, którzy stanęli na wysokości za-
dania i zaprezentowali swoją sprawność 
i gotowość do udziału w akcji gaszenia 
pożaru. Artyści z Zespołu Małych Form Te-
atralnych z Krakowa zachwycili najmłod-
szą publiczność przedstawieniem pt. „ Jaś
i drzewo fasolowe”. Uśmiechnięte buzie, 

a także rzeczowe na loterię fantową, 
z której dochód również przeznaczony 
zostanie na poprawę estetyzacji sołec-
twa, zasługują na wyróżnienie i pochwa-
łę. Z takimi ludźmi można dobrze i dużo 
zrobić. Oni wiedzą o kim piszę.

Chciałabym również podzięko-
wać sponsorom z poza sołectwa, którzy 
wspomogli nas przy zorganizowaniu fe-
stynu: Państwu Mirosławie i Eugeniuszo-
wi Langa, Panu Mariuszowi Grzywacz, 
Państwu Wiesławie i Stanisławowi Dawi-
dowskim, Państwu Bogumile i Józefowi 
Langer, Urzędowi Gminy, Panu Jerzemu 
Czerwionka, Pani Zofii Dymowicz, Pań-
stwu Iwonie i Andrzejowi Majtacz, Pani 
Karolinie Hintzka, Restauracji „Pod Kasz-
tanem”, Solarium, Pani Renacie Zarzecz-
nej, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Cho-
czewo – Pani Ewie Rogaczewskiej, Panu 

Stanisławowi Gołąb, Pani Krystynie Kałuziak i Pani Danucie Tarnowskiej.
Mam nadzieję, że następne festyny będą również owocne i tak jak ten wspania-

łe. Zapraszamy Rada Sołecka – Sołtys Sabina Fleming

rpnia Rada Sołecka 
czewo zorganizo-

Festyn Rodzinny w ChoczewieFestyn Rodzinny w Choczewie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
FESTYN REKREACYJNY W KIERZKOWIE

dokończenie na następnej stronie
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21 sierpnia 2009r. odbyło się ze-
branie wiejskie w Jackowie. 

Głównym tematem spotkania mieszkań-
ców był podział środków przyznanych 
Sołectwu Jackowo na 2010 rok w ramach 
Funduszu Sołeckiego. Zaproszony przez 
Radę Sołecką Wójt Gminy pan Jacek Mi-

sierpnia 2009r. odbyło się ze-
branie wiejskie w Jackowie.

Zebranie wiejskie w JackowieZebranie wiejskie w Jackowie
chałowski omówił szczegółowo, w jaki 
sposób powstał ten fundusz, na jaki cel 
może być przeznaczony i jaka kwota przy-
pada dla tego sołectwa na rok 2010. 
Po przedyskutowaniu mieszkańcy usta-
lili, iż przyznane na przyszły rok środki 
przeznaczą na urządzenie placu zabaw 

dla dzieci, w tym również na wykonanie 
przyłącza elektrycznego i wodociągowe-
go w kierunku boiska. Zadecydowali, iż 
kwoty przydzielone na poszczególne za-
dania mogą zostać przesunięte (z jedne-
go zadania na kolejne) w zależności od 
wkładu własnego i zadeklarowanej pra-
cy. Po krótkiej dyskusji na temat estety-
zacji wsi i segregacji odpadów, zebranie 
zakończono.

Sołtys Marek Mueller

SPORTSPORT
UROCZYSTE POSUMOWANIE ROZGRY-
WEK MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW 

„ORZEŁ" CHOCZEWO.

W dniu 25.06.2009r. na obiektach 
sportowych LKS „Orzeł” Choczewo od-
było się uroczyste podsumowanie zma-
gań młodych piłkarzy sezonu 2008/2009. 
W spotkaniu udział wzięli zawodnicy, 
władze klubu, pracownicy LKS „Orzeł” 
Choczewo oraz rodzice. Tradycyjnie już 
na początku imprezy młodzi piłkarze 
(i piłkarki) naszego klubu zaprezentowa-
li swoje umiejętności na boisku. Następ-
nie, już przy ognisku, Pan Prezes LKS 
„Orzeł” Choczewo – Zbigniew Kołodziej-
ski oraz trenerzy – Andrzej Małkowski 
i Andrzej Lessnau podsumowali osiąg-
nięcia swoich podopiecznych. Wszyscy 
zawodnicy zostali uhonorowani pamiąt-
kowymi medalami i innymi upominkami. 
Miłym akcentem był też fakt wręczenia 
specjalnych dyplomów wszystkim oso-
bom, które w różny sposób wspierają dzia-
łalność zespołów młodzieżowych nasze-
go klubu. Imprezę zakończyło wspólne 
ognisko, gdzie przy pieczeniu kiełbasek, 
jedzeniu lodów i słodyczy wszyscy świet-
nie się bawili.

Andrzej Małkowski

Liga juniorów B – grupa Gdańsk I – sezon 2008/2009

Liga Juniorów D1 – grupa Gdańsk I – sezon 2008/2009

w B – grupa Gdańsk I – sezon 2008/2009niorów

SPORTSPORT
9

SPORTSPORT

nie tylko dzieci, świadczyły o tym, że bardzo 
się podobało. Po sportowych i widowiskowych 
atrakcjach przyszedł czas na posiłek. Można by-
ło zjeść kiełbaskę lub krupnioczek z grilla, na-
pić się kawy, skosztować pysznego domowe-
go ciasta. Serdecznie dziękujemy za pomoc 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy: 
trenerom Klubu Sportowego „Orzeł” panu 
Andrzejowi Lessnau i panu Andrzejowi Mał-
kowskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół panu 
Andrzejowi Soboniowi oraz Pawłowi Langa, 
który obsługiwał i sprawował nadzór nad sprzę-
tem muzycznym. Dziękujemy również zawsze 
niezawodnym strażakom.

Rada Sołecka Sołectwa Choczewo

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
FESTYN RODZINNY W CHOCZEWIE
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