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XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Elektrownia jądrowa w Gminie Choczewo - TAK/NIE

W

dniu 11 września 2009r. odbyła
się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choczewo, zwołana na wniosek Wójta Gminy Choczewo, a jej zasadniczym
punktem było: podjęcie debaty i przygotowanie stanowiska w sprawie inwestycji
związanych z energetyką jądrową. Na sesji obecni byli wszyscy radni, większość
sołtysów oraz pani Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo Ewa Rogaczewska.
Pan Wójt zaskoczył obecnych informacją, którą uzyskał 2 września 2009r.
od Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Konsultantów Polskich Oddział w Gdańsku
(Towarzystwo współpracuje z Departamentem Energetyki Jądrowej, jego prezesem jest prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk), iż przy poszukiwaniu miejsc do lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce,
została wzięta pod uwagę także Gmina
Choczewo. Istnieje propozycja tzw. lokalizacji „A” Lubiatowo-Kopalino, na terenie przylegającym do pasa
nadmorskiego: od Ośrodka „Wiktora”, przez rzeczkę-Lubiatówka, w kierunku wschodnim łącznie z Lubiatowską Wydmą. Lokalizacja „B” to wydma na wysokości miejscowości Słajszewo. Z punktu widzenia
podłoża geologicznego i ukształtowania terenu bardziej odpowiednia jest lokalizacja „A” – nawet z tego
względu, iż w przyszłości daje możliwość rozbudowy
poprzez postawienie drugiego reaktora.
Pan Wójt wprowadzając w temat przedstawił swoje, w tej chwili „chłodne” spojrzenie, przedstawiając
argumenty na TAK i na NIE. Jednocześnie stwierdził,
że dla niego informacja o możliwej lokalizacji była tak
samo zaskakująca i szokująca, jak dla radnych i sołtysów.
„Dlaczego: NIE”
– długi okres: przygotowanie – realizacja – wpływy;
dokończenie na następnej stronie
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– nieznany moment załamania ruchu turystycznego na terenie gminy;
– trudny do przewidzenia w czasie trend
negatywny na rynku nieruchomości;
– konieczność działań na rynku nieruchomości – wykupy, obrót mieniem komunalnym;
– realizacja przedsięwzięć na terenie gminy dla których opracowano miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego;
– migracja ludności – opuszczanie terenów przy inwestycji – napływ w związku z podjęciem pracy;
– brak wiedzy w społeczeństwie na temat
takich inwestycji;
– wpływ inwestycji na środowisko naturalne, ekologia?
– okres eksploatacji w powiązaniu z likwidacją;
– wpływ przyjezdnych i osób spoza gminy na decyzje dotyczące mieszkańców
i przyszłości gminy
„A może: TAK”:
– jedna z najbogatszych gmin w Polsce;
– budżet gotowy na zaspokojenie potrzeb
mieszkańców;
– miejsca pracy;
– możliwość ukierunkowania młodzieży
z terenu gminy co do profilu wykształcenia: związana z tym praca;
– rozbudowa i przebudowa infrastruktury;
– możliwość przygotowania pakietu negocjacyjnego zawierającego postulaty, oczekiwania gminy;
– przez okres budowy obsługa inwestycji
i pracowników;
– propozycja niższych cen energii dla mieszkańców;
– różne lokalizacje: okolice Jeziora Żarnowieckiego/Lubiatowo.
Budowa elektrowni nad Jeziorem Żarnowieckim będzie oddziaływała na teren
naszej Gminy, jak nasze pytanie „Dlaczego:
Nie”, ale profity z jej usytuowania przejdą na gminę, w której będzie umiejscowiona. W przypadku lokalizacji w Lubiatowie oddziaływanie byłoby podobne, ale
profity będą należały do naszej Gminy.
Pan Wójt rozważał wątek: Jaki realny wpływ na decyzje ma gmina? Tak na
prawdę to minimalny, bo będzie mogła się
tylko wypowiedzieć, a decyzja będzie należała do Sejmu, który uchwałą wskaże lokalizację.
Pan Wójt odniósł się także do kwestii: Konsultacja społeczna na obszarze
gminy. Ani on, ani Rada Gminy nie posiada
takich uprawnień, aby w imieniu wszystkich mieszkańców powiedzieć „TAK” lub
„NIE”. Konsultacja na terenie gminy musi
być przeprowadzona – należy tylko zdecydować w jakiej formie.

Odrębną kwestią jest – Kto powinien
decydować o gminie: jej mieszkańcy czy
osoby spoza niej? To mieszkańcy Gminy mają największe prawo do podjęcia
decyzji i mieszkańcy są w stanie sami ją
podjąć, nie słuchając „podpuszczania”
osób, które sugerując rozwiązania, będą
chciały mieć wpływ na podejmowane decyzje. Pan Wójt sugerował również, że zapowiedź lokalizacji elektrowni jądrowej
w naszej Gminie, może być odwróceniem
uwagi od miejsc, gdzie będą one faktycznie umiejscowione.
Pan Wójt powiedział, że należy rozpocząć debatę społeczną.
Pan Przewodniczący stwierdził, że lokalizacja elektrowni jądrowej w naszej
Gminie jest szokująca. Namawiał do chłodnego podejścia do sprawy, do rozwagi,
do dialogu, do wypracowania najlepszej
dla Gminy Choczewo decyzji. Jesteśmy
Gminą średniozamożną, stabilną, idziemy
bardzo mocno w kierunku rozwoju turystyki, a osoby przygotowujące plany dla
budowy elektrowni nie biorą pod wzgląd:
natury, przyrody, turystyki. Poprosił o dyskusję na ten temat otwarcie i publicznie.
Pan radny Zygmunt Frąszczak powiedział, że trudno jest się odnieść w sposób
zdecydowany do przedstawionego tematu, bo jest on bardzo ważny. Podjęcie
przez Gminę decyzji na „TAK” lub na „NIE”
mogłoby mieć różne skutki, nie tylko społeczne. Pochwalił pana Wójta za przekazanie informacji w sposób bardzo obiektywny. Wszystkie czynniki za „TAK” i za „NIE”
zostały podane w sposób wyczerpujący.
Z jednej strony pokusa – bogata Gmina,
praca, a z drugiej – interesy prywatne ludzi, którzy w tej Gminie zainwestowali.
Gmina Choczewo jest Gminą turystyczną,
dlatego ciężko jest wypracować stanowisko w tej sprawie. Dobrze, że taka dyskusja ma miejsce. To jest na razie projekt

i nie wiadomo, jak dalej będzie się rozwijał, ale my, jako mieszkańcy, musimy być
przygotowani.
Pani radna Krystyna Olszowiec powiedziała, że Polska nie ucieknie od budowy
elektrowni jądrowej. Siłą rzeczy elektrownie jądrowe w naszym kraju muszą
powstawać, bo zapotrzebowanie na energię jest coraz większe. Dla młodzieży bardzo ważna jest jej przyszłość i to dla niej
ta elektrownia będzie powstawała. Lokalizacja w Lubiatowie jest jednak zaskakująca. Należy z rozwagą podejść do tej
propozycji, trzeba się zastanowić. Bardzo
ważne jest posłuchanie głosów mieszkańców.
Pan Wiceprzewodniczący RG – Pan
Zbigniew Kołodziejski powiedział, że podstawowym pytaniem jest, na ile decyzja
Gminy na „TAK” czy na „NIE” będzie miała
wpływ na decyzję rządu. Debata na terenie naszej Gminy już się zaczęła i będzie
obejmować coraz szersze kręgi. Zdecydowana większość mieszkańców ma mgliste pojęcie o zagrożeniach, jakie niesie
za sobą elektrownia jądrowa. Często myślimy stereotypami wynikającymi ze zdarzenia w Czarnobylu. Teraz mówimy o inwestycji, która będzie miała miejsce najwcześniej za 10 lat, a postęp w technice
będzie już tak olbrzymi, że zagrożenia
mogą być niewielkie. Ucieczki przed zaspokojeniem coraz większych potrzeb energetycznych i tym samym ucieczki przed
elektrowniami jądrowymi nie ma. Energia
odnawialna wszystkich potrzeb nie zaspokoi. Pan Wiceprzewodniczący wnioskuje
o przeprowadzenie edukacji społeczności
naszej Gminy na temat ewentualnych zagrożeń i korzyści. Potencjalni inwestorzy
będą się zastanawiać, czy warto w takiej
Gminie inwestować w turystykę.
dokończenie na następnej stronie
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Pan Wójt powiedział, że spotkania
informacyjne są niezbędne, uczestniczyć
w nich muszą wszystkie strony: „zieloni
i atomiści”, osoby dysponujące wiedzą
specjalistyczną, aby w sposób rzetelny,
a nie jednostronny, przekazać informacje
naszym mieszkańcom. Przygotujmy się do
podjęcia ogólnogminnej dyskusji na temat: czy będziemy na „TAK”, czy będziemy
na „NIE”. Zachowując się odpowiedzialnie, mając odpowiednie przygotowanie,
będziemy w stanie przedstawić wyważone, uargumentowane stanowisko w przyszłości. Pan Wójt powiedział, że chciałby,
aby Gmina Choczewo została odebrana,
jako Gmina rozsądna, a jej mieszkańcy
jako ludzie, którzy w pełni świadomie
i z wielką odpowiedzialnością podejmują
każdą decyzję.

PODPISANIE
UMÓW

31

sierpnia 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie
wie miało miejsce niezwykle ważne
wydarzenie
ydarzenie – nastąpiło podpisanie umów
na dofinansowanie ze środków unijnych
inwestycji,
westycji, jakie realizowane będą na terenie
nie Powiatu Wejherowskiego. Panowie
Marszałkowie Województwa Pomorskiego – Jan Kozłowski i Mieczysław Struk
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zawarli m.in. umowy z Gminą
Choczewo, reprezentowaną przez Wójta
Gminy pana Jacka Michałowskiego oraz
panią Skarbnik Gminy Grażynę Sibiga, na
dofinansowanie projektów:
„Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-gospodarczej Pobrzeża Słowińskiego,
poprzez przebudowę drogi powiatowej
w Gminie Choczewo w miejscowości Sasino – do granicy z powiatem lęborskim”
(czyli na przebudowę drogi prowadzącej
do Sasina) oraz na „Rewitalizację przestrzeni publicznej ulicy Kościuszki w Choczewie polegająca na realizacji ciągów
komunikacyjnych: szlaku spacerowego
i ścieżki rowerowej”. Pierwsza inwestycja
stanowi według kosztorysu inwestorskiego kwotę w wysokości 4 745 862,33 zł.
Udział finansowy Województwa Pomorskiego to 52%, czyli obecnie kwota w wysokości 2 467 848,41. W przypadku, gdy
wyłoniony w przetargu wykonawca zobowiąże się do wykonania całości prac
za mniejszą kwotę, zmniejszy się również
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Mieszkanka Kierzkowa obecna na posiedzeniu nie kryła swego oburzenia z powodu propozycji lokalizacji elektrowni jądrowej w turystycznej Gminie Choczewo.
Pani radna Beata Stodolna zgodziła
się z mieszkanką Kierzkowa. Nasza Gmina jest jednym z niewielu tak pięknych
i ekologicznych terenów. Powiedziała, że
nie wyobraża sobie elektrowni jądrowej
w naszym pasie nadmorskim. Do niedawna były protesty w związku z budową elektrowni jądrowej w pobliżu naszej Gminy
i większość była przeciwna tej budowie
z uwagi na zagrożenie. Co jest ważniejsze: ekonomia, czy to co jest już coraz
większą rzadkością – piękne tereny. Pani
radna powiedziała, że my, jako ludzie tu
mieszkający musimy to bardzo mocno rozważyć. Z elektrownią jądrową „Nasza Gmina” nie będzie już tą Gminą Choczewo
– Gminą nadmorską i turystyczną. Będzie tu przemysł ciężki i mnóstwo ludzi.
Zdaniem pani radnej to mieszkańcy będą

migrować, a zamieszkiwać tu będą ludzie
napływowi, robiący tu interesy.
Pan Przewodniczący RG poprosił
o rozwagę i cierpliwość, gdyż jest to dopiero pierwszy sygnał. Należy wstrzymać
się z decyzjami, jeśli będzie więcej konkretnych informacji, wtedy zabierzemy
głos: „chcemy bo…” albo „nie chcemy
bo…”. Pan Przewodniczący RG powiedział, że osobiście jest zwolennikiem uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
czyli energii słonecznej i wiatrowej.
Pan Wójt otrzymał upoważnienie Rady
Gminy do dalszych działań zmierzających
do zapoznania ze szczegółami posadowienia elektrowni jądrowych. Został też zobligowany do udziału w konferencjach
i spotkaniach dotyczących tego tematu.
Tak więc nadzwyczajną sesją Rady
Gminy została zapoczątkowana debata
społeczna na temat: Elektrownia jądrowa
w Gminie Choczewo: TAK/NIE.

kwota dofinansowania inwestycji z budżetu województwa, tak by nadal stanowiła 52% całości inwestycji.
Natomiast na drugą inwestycję gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości
500 000 zł. Według kosztorysu inwestorskiego wartość tego zadania wynosi
1 472 808,57 zł.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku
nastąpi podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie inwestycji – tym razem
na zadanie pn. „Budowa centrum informacji turystycznej i kulturalnej z zapleczem oraz salą konferencyjno-wystawową
w Choczewie”, na które gmina otrzyma
środki w wysokości 811 775,09 zł.
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INWESTYCJE
W GMINIE
CHOCZEWO

R

ozpoczęto realizację zadania pod
nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej
ej grawitacyjnej w miejscowości Sasino".
Najkorzystniejszą
aajkorzystniejszą ofertę złożyła firm
firmaa
KORPOS
ORPOS SSp. z o.o. K
Kartuzy,
t
za cenę łłączną
brutto 697 026,33 zł.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1,023 km, w tym
przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 301,5 m (38 kpl.), a także przywrócenie przejezdności drogi
po wykonanych robotach. Prace te wykonywane są w pierwszej
kolejności w celu uniknięcia realizacji robót kanalizacyjnych w nowej drodze i minimalizacji utrudnień dla mieszkańców. Realizacja
powyższego projektu jest związana z planowaną budową systemu kanalizacji sanitarnej dla pasa nadmorskiego.
Trwają również prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwartowo, Przebendowo i Żelazno. W wyniku przeprowadzonych prac wyrówna została droga w miejscowości Przebendowo. Uruchomienie kanalizacji z miejscowości
Zwartówko do miejscowości Żelazno zaplanowano jeszcze w tym
roku.
Zakończono prace związane z realizacją remontu chodnika
na ul. Puckiej w miejscowości Choczewo. Prace obejmowały wymianę nawierzchni istniejącego chodnika z płyt betonowych na
nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonano również niwelację
terenu, obsiano trawą pas zieleni.
Prosimy mieszkańców na zwrócenie uwagi na użytkowników
drogi, którzy zawracając wjeżdżają na wyremontowany chodnik,
pomimo umieszczenia go za pasem zieleni. Chodnik ten posiada
lekką konstrukcję, więc pojazdy mogą zniszczyć jego nawierzchnię.
Trwa nadal procedura wyłaniania wykonawcy zadania:
„Zwiększenie atrakcyjności turystyczno – gospodarczej Pobrzeża
Słowińskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej w Gminie
Choczewo w miejscowości Sasino – do granicy z powiatem lęborskim.” W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej
dokończenie na następnej stronie
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zostały złożone cztery oferty. Planowany termin
rozpoczęcia prac to druga połowa października
2009r.
Został rozstrzygnięty przetarg przeprowadzony przez Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego dotyczący realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej Choczewo – Kierzkowo.
Zgodnie z zapewnieniami, jeśli warunki pogodowe
pozwolą, remont ten zostanie przeprowadzony
w październiku b.r.

OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Choczewo
ogłasza, że dnia 30 października 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędą się rokowania
na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości:

54 000 zł

5 000

54 000 zł

6 000

60 300 zł

7 000

60 300 zł

8 000

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 26 października 2009 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć
kopię dowodu wpłaty zaliczki. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki 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 26 października 2009 roku. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Gminy Choczewo. Zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się
od zawarcia umowy notarialnej. 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 6 listopada 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo
odbędzie się drugi publiczny przetarg ustny ograniczony 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 3 listopada 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.

Nr 9 (115)

s. 6

WRZESIEŃ

2009

Wieści Choczewskie

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo V Ds 63/09 w sprawie śmierci Arkadiusza Ponka,
którego ciało ujawniono w dniu 28.10.2006 roku na jeziorze Choczewskim. Poszukiwani są świadkowie
tragicznego zdarzenia podczas, którego nastąpił zgon Arkadiusza Ponka. Osoby te proszone są o kontakt
bezpośredni lub telefoniczny z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, tel. (058)
32 12 071 lub z KWP w Gdańsku ul. Okopowa 15, tel. (058) 32 15 406.

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W CHOCZEWIE
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie …”
C.K. Norwid

W

zorem lat ubiegłych w drugą
niedzielę września odbyły się
Dożynki Gminne w Choczewie. Uroczystości zapoczątkowała msza święta dziękczynna w kościele parafialnym p.w. M.B.
Królowej Polski w Choczewie, którą koncelebrowali: ks. dr Tomasz Patoka z Pelplina, Proboszcz Parafii Choczewo ks. Antoni Duszyk, Proboszcz Parafii Zwartowo ks. Alojzy Kąkolewski. Podczas mszy
przedstawiciele sołectw dziękując Panu
Bogu za tegoroczne zbiory złożyli w darze: chleb, warzywa, owoce, orzechy
i miód, mięso, ryby i kwiaty. Po nabożeństwie uformowany został korowód dożynkowy – otwierały go wozy strażackie OSP
Kopalino i Choczewo, za nimi podążała
orkiestra „Ziemia Lęborska”, władze gminy i zaproszeni goście, a także mieszkańcy gminy, w tym przedstawiciele sołectw:
Kierzkowo, Choczewko, Sasino i Starbienino z kolorowymi wieńcami dożynkowymi. Część oficjalną, która miała miejsce
na gminnych obiektach sportowych, tradycyjnie rozpoczęto hymnem państwowym, a w niebo poszybowały gołębie.
Przewodniczący Rady Gminy pan Henryk
Domaros powitał serdecznie licznie przybyłych gości, przedstawicieli zakładów
pracy, sołtysów sołectw, rolników i wszystkich tych, którzy związani są z rolnictwem. Szczególnie serdecznie powitał
starostów dożynek – panią Grażynę Jędruch ze Słajszewa i pana Zbigniewa Szafoni z Gościęcina, którzy dożynkowy bochen chleba przekazali gospodarzowi
dożynek – Wójtowi Gminy panu Jackowi
Michałowskiemu. Pan Wójt dziękując za
tegoroczne zbiory podkreślił, iż coraz
trudniej być rolnikiem, że koniunktura na
rynku w szczególności nie sprzyja uprawie zbóż. Ale w dniu dzisiejszym nie tylko dziękujemy za tegoroczne żniwa. Razem ze strażakami z jednostki OSP Choczewo świętujemy uroczyste przekazanie
tej jednostce nowego pojazdu marki
FORD TRANSIT. W pełni wyposażony sa-

mochód przeznaczony jest do udziału
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jego
wartość to 166 000 zł. Sfinansowany został częściowo ze środków Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, ze środków
KSRG pozostających w gestii Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, ale przede wszystkim
ze środków budżetu Gminy Choczewo –
z pieniędzy pozyskanych z mandatów za
przekroczenie prędkości (7% środków pozyskanych z mandatów wpłaconych zos-

tało od mieszkańców gminy). To właśnie
dzięki takim pojazdom strażacy – ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia
i udzielają pomocy, ratując życie lub mienie poszkodowanych. Nowo zakupiony
pojazd poświęcił ks. proboszcz Antoni
Duszyk, a przecięcia wstęgi dokonali:
Wójt Gminy pan Jacek Michałowski, Komendant PSP w Wejherowie pan st. kpt.
mgr Andrzej Papke oraz Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie pan mł.
dokończenie na następnej stronie

Wieści Choczewskie

Nr 9 (115)

WRZESIEŃ

2009

s. 7

s. 8

Nr 9 (115)

WRZESIEŃ

2009

Wieści Choczewskie

Wieści Choczewskie

Nr 9 (115)

WRZESIEŃ

2009

s. 9

insp. mgr inż. Mariusz Mocek. Następnie panowie wójtowie
wyszli do zebranych, by podzielić się chlebem, a w tym czasie
po raz kolejny zagrała lęborska orkiestra. Pod przewodnictwem
pani tamburmajor zatańczyło kilkanaście dziewcząt w nowych
bordowo-złotych strojach. Festyn dożynkowy rozpoczął się programem dla dzieci pt. „Kolorowy czas bajek”. W międzyczasie
przedstawiciele sołectw przystąpili do rywalizacji w zawodach
sołeckich, czyli w konkurencjach: rzut miotłą na odległość, slalom z taczką i przerzucanie opony oraz w turnieju w przeciąganiu liny. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał sędzia
główny – pan Krzysztof Krzeptowski. Z kolei 3-osobowe Jury,
w składzie: pan Kazimierz Kowalewski – przewodniczący, pani
Beata Stodolna – członek, pan Jerzy Meyer – członek, przystąpiło do oceny gołębi, prezentowanych na stoisku hodowców godokończenie na następnej stronie

s. 10
DO¯YNKI GMINNE
ci¹g dalszy z poprzedniej strony

łębi. Ciepła grochówka, przygotowana
tradycyjnie przez pracowników kuchni ZS
w Choczewie pod kierownictwem szefa
kuchni pana Krzysztofa Lewańczyka i wydawana następnie przez kilka godzin
przez strażaków-ochotników z jednostki
OSP Choczewo, wjechała na stadion za zabytkowym, odrestaurowanym traktorem,
stanowiącym własność pana Eugeniusza
Langa z Choczewa, który na stadionie eksponował również i pozostałe ciągniki
ze swojej kolekcji. Ich prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Tradycją dożynek w Choczewie jest również
wystawa płodów rolnych, przygotowana
dzięki staraniom pani Genowefy Błahuszewskiej – doradcy PODR. Stoisko Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, obsługiwane przez panie: Aleksandrę
Gawryszewską, Annę Szafoni, Halinę Łuc
i Renatę Bronk uzupełniało część prezentacji przygotowanych z okazji dożynek.
Bogaty wystrój i ciekawe eksponaty przyciągały wielu zwiedzających. Kiermasz
książek za przysłowiową „złotówkę”,
przygotowany przez Kierownictwo Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Choczewie również cieszył
się dużym zainteresowaniem, a uzyskane
ze sprzedaży pieniądze przeznaczone będą na zakup nowych książek do biblioteki. Jak zwykle niebywałym powodzeniem
cieszyła się loteria fantowa, przygotowana przez panią Kierownik i pracowników
GOPS w Choczewie. Dochód z loterii,
wzorem lat ubiegłych, przekazany zostanie na rzecz LIONS AMBER CLUB – na badania mammograficzne, z których za darmo korzysta rokrocznie kilkadziesiąt
mieszkanek naszej gminy oraz na działalność Stowarzyszenia Amazonek działającego przy Szpitalu Specjalistycznym
w Wejherowie. Do zakupów zachęcały liczne stoiska ze słodyczami, watą cukrową
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i innymi słodkościami – m.in. pyszne ciasta serwowała Rada Sołecka Sołectwa
Choczewo. Ok. godz. 16-tej na naszą uroczystość przybył Wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi pan Kazimierz Plocke, który w towarzystwie Prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej pana Zenona Bistrama, Dyrektora Oddziału Gdańskiego Agencji
Nieruchomości Rolnych pana Włodzimierza
Olszewskiego, Zastępcy Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni pani Stanisławy Bujanowicz
oraz Starosty Powiatu Puckiego pana Wojciecha Dettlaffa wręczył odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” – odznaczeniem tym
uhonorowani zostali następujący mieszkańcy naszej gminy: pani Józefa Jaworska
z Borkowa, pani Maria Bach z Choczewka,
pan Władysław Pop ze Zwartówka, pan
Jerzy Czerwionka z Choczewa, pan Andrzej Łuc ze Słajszewa, pan Józef Pawełas
z Gardkowic, pan Marian Niemiec z Sasina i pan Władysław Olszewski z Jackowa.
Pan Wiceminister Rolnictwa podziękował
rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Od
godz. 16.30 można było posłuchać muzyki reagge w wykonaniu zespołu „MAJESTIC”, a o godz. 18.00 nastąpiło ogłoszenie wyników konkursów i turniejów. Pierwsze przedstawione zostały wyniki tegorocznej, gminnej edycji konkursu „Piękna
wieś”. Spośród 21 zgłoszeń Gminna Komisja Konkursowa nagrodziła i wyróżniła
łącznie 10, przyznając I miejsce ex aequo:
państwu Zofii i Janowi Brill z Kopalina
oraz pani Renacie Górnikowskiej z Sasina.
W kategorii „sołectwo" wyróżnione zostało Sołectwo Choczewko /szerzej na temat konkursu i jego laureatów w odrębnym artykule/. Następnie 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 zawodów
zgłosiło się 9 sołectw. Najlepsze okazało

Wieści Choczewskie

się Sołectwo Kierzkowo, 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 Choczewko,
zdobywając puchar, dyplom i talon o wartości 300 zł, IV miejsce – Sołectwo Ciekocino, V miejsce – Sołectwo Choczewo i VI
– Sołectwo Sasino, zdobywając talony
o wartości po 100 zł każdy. Z kolei w turnieju w przeciąganiu liny miejsce I zajęło
Sołectwo Słajszewo, miejsce II – Sołectwo
Kierzkowo, a III miejsce – Sołectwo Choczewo. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie nagrody ufundowane zostały wspólnie przez
Wójta Gminy Choczewo i Prezesa LKS
„Orzeł” Choczewo. Ogłoszone zostały
również wyniki przeglądu gołębi. Spośród
kilkudziesięciu prezentowanych ptaków
miejsce I przyznano przedstawicielom rasy KOSZUA – pięknych i dumnie prezentujących swe wdzięki gołębiom pana Mirosława Holzera. Miejsce II przyznano gołębiom rasy RYŚ POLSKI pana Andrzeja
Mędryckiego, a miejsce III – gołębiom
rasy PAWIK pana Mariusza Hintzka. Nagrody w tym przeglądzie ufundował, podobnie jak w latach poprzednich, pan
Grzegorz Kozłowski – Członek Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Choczewie – właściciel sklepu
HOBBY w Choczewie. Kolejnymi atrakcjami tego dnia był występ zespołu ŻUKI,
a następnie zabawa (do 2-ej w nocy) przy
dźwiękach muzyki zespołu „PILER” z Helu.
Mimo, iż w tym samym dniu odbywały się
dożynki wojewódzko-diecezjalne, jak
również święta plonów w sąsiednich gminach, to zarówno nasi mieszkańcy, jak
i inni goście zdecydowali się świętować
właśnie w Choczewie. Uroczystościom
sprzyjała również pogoda – po niewielkim deszczu, niebo rozpogodziło się i tak
już zostało do późnych godzin nocnych.

Dziękujemy za zaangażowanie się w przygotowanie tegorocznego, tak szczególnego święta :
– rolnikom i gospodarzom z terenu Gminy Choczewo
– Sołtysom Sołectw w Gminie Choczewo
– Zarządowi Gminnemu i Komendantowi Gminnemu OSP oraz strażakom ochotnikom jednostek OSP w Gminie Choczewo
– Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół w Choczewie
– Zarządowi i członkom Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego
– Zarządowi oraz pracownikom Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Choczewie
- funkcjonariuszom Straży Gminnej w Choczewie
– 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
– Dyrekcji i pracownikom Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie
– funkcjonariuszom Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Łebie
– funkcjonariuszom Policji z Choczewa
oraz przedstawicielowi Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i pracownikom Urzędu Gminy Choczewo.
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SPONSORZY DOŻYNEK
- 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
- „SZLACHECKIE GNIAZDO” Restauracja – Pensjonat w Kopalinie
- Pan Witold Jankowski – Kopalnia Kruszywa „TOPAZ” w Tadzinie
- Państwo Marzena i Leszek Szczypiorowscy Elektrownia „ECO-ENERGY” Gościcino
- Pani Halina Ewa Buchacz – Gospodarstwo Rolne Zwartowo
- Pani Ewa Rogaczewska – Nadleśnictwo Choczewo
- Pani Krystyna Tomaszunas – Kaszubski Bank Spółdzielczy
w Wejherowie
- Pan Dariusz Zaraziński – Agencja PKO B.P. w Choczewie
- Pan Radosław Fiedorowicz – „Roboty Ziemne i Transportowe”
Perlino
- Pani Renata Czerwionke-Markowska i Pan Jerzy Czerwionka –
P.P.H.U. „CZER-MAR” w Choczewie
- Pan Zbigniew Kołodziejski – ODK SW „RELAKS” w Zwartowie
- Państwo Marlena i Piotr Machalscy – Ośrodek Wypoczynkowy
„WIKTORIA” w Lubiatowie
- 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
- Pan Zbigniew Maśkiewicz i pan Marek Sowiński –
Gospodarstwo Rybackie w Lublewie Lęb.
- Państwo Aleksandra i Zdzisław Gawryszewscy – Handel Detaliczny –
Artykuły Spożywczo-Przemysłowe - Kierzkowo
- Państwo Wiesława i Stanisław Dawidowscy – Sklep „WODNIK”
Choczewo
- Państwo Ewa i Marcin Dmochowscy – Restauracja „EWA ZAPRASZA”
w Sasinie
- Pani Anna Mazuś i pan Marek Stala – Gospodarstwo Rolne
„AGRO-MS” Jackowo
- Pan Sławomir Dziobak – Usługi Ogólnobudowlane w Lubiatowie
- Państwo Bożena i Grzegorz Kozłowscy – Apteka „REMEDIUM”
i Sklep „HOBBY” w Choczewie
- Pani Katarzyna Wrońska i Państwo Zofia i Zygmunt Dymowicz –
Sklep „Krzyś” w Choczewie
- Pani Elżbieta Piotrowiak – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Dąbrowa” w Choczewie
- Państwo Regina i Henryk Staniccy – Gospodarstwo Rolne
Borkowo Lęborskie
- Państwo Danuta i Henryk Czaja – Gospodarstwo Rolne
w Gościęcinie
- Pani Ewelina Czaja i pan Andrzej Lewiński - Gospodarstwo Rolne
w Choczewku

- Pani Anna Zamojska – Punkt Gastronomiczny w Sasinie
- Państwo Marzanna i Krzysztof Cupryniak – F.H.U.„MARPOL”
Kopalino
- Pani Danuta Jędrusik – Handel-Usługi "KA.PI.RA." Sasino
- Pan Stanisław Bielecki i pan Wojciech Wypych –
Sklep Spożywczo-Przemysłowy „ZBYWOJ” w Sasinie
- Państwo Alina i Ryszard Kliczykowscy –
„RICK-POL” Lubiatowo
- Pan Jacek Majewski – Restauracja „NINA” w Lubiatowie
- Pan Piotr Bielecki - Bar „WIEŻA” Firma
Handlowo-Usługowa „MIRA-MIR”
- Pan Szymon Michałowski – „Mała Gastronomia –
Gofry” Lubiatowo
- Pani Renata Dąbrowska – P.P.H.U. „DĄB-POL” Kurowo
- Pan Stefan Sieklicki – Gospodarstwo Rolne Kurowo
- Pan Jarosław Bach – Punkt Gastronomiczny w Sasinie
- Pan Mieczysław Omiotek i pan Jerzy Dułak –
Tartak w Borkowie
- Pan Henryk Milewicz – Restauracja „POD KASZTANEM”
w Choczewie
- Pani Krystyna Milewska – Sklep Spożywczo-Przemysłowy
w Kopalinie
- Państwo Katarzyna i Henryk Zacharewicz – Gospodarstwo
Agroturystyczne „Ola” w Słajszewie
- Państwo Genowefa i Marian Kramek z Sasina
- Pan Bronisław Nowak z Sasina
- Pani Renata Zarzeczna – Zakład Fryzjerski „AFRODYTA”
w Choczewie
- Pani Anna Jędruch – „Studio Beauty – Solarium”
w Choczewie
- Pan Wojciech Porębski – Stacja Paliw „HOBET” Choczewo
- „FARMSTAR POLSKA” Żelazno
- Pan Andrzej Ficek – Pośrednictwo w Handlu
Nieruchomościami „FORMAT” Choczewo
- Rada Sołecka Sołectwa Słajkowo
- Rada Sołecka Sołectwa Choczewo
- Rada Sołecka Sołectwa Ciekocino
- Rada Sołecka Sołectwa Choczewko
- Rada Sołecka Sołectwa Kopalino-Lubiatowo
- Rada Sołecka Sołectwa Łętowo
- Rada Sołecka Sołectwa Słajszewo
- Urząd Gminy Choczewo
oraz Darczyńcy, którzy nie podali imion i nazwisk, a również
wsparli uroczystość dożynkową.
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STAROSTOWIE DOŻYNEK
Grażyna Jędruch – wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni
28,94 ha w Słajszewie – użytki rolne stanowią pow. 28 ha. Państwo Jędruch gospodarstwo przejęli po rodzicach w latach 90-tych. Wcześniej było to gospodarstwo
o profilu: produkcja bydła mlecznego i młodego bydła rzeźnego. Obsada bydła była
wysoka, liczyła ogółem około 50 szt. Jednak wahania cenowe w produkcji mleka, jak
i młodego bydła rzeźnego, zmusiły młodych rolników do zmiany kierunku gospodarowania. Szansę upatrzyli w coraz bardziej rozwijającej się na terenie gminy turystyce i jako jedni z pierwszych gospodarstwo tradycyjne przekształcili w gospodarstwo
agroturystyczne, dostosowując budynek mieszkalny do potrzeb kwater agroturystycznych z pełnym wyposażeniem, oferując jednocześnie całodobowe wyżywienie.
Z czasem poszerzyli swą działalność o organizację wesel, zabaw sylwestrowych, czy
spotkań integracyjnych. W celu uatrakcyjnienia pobytu w gospodarstwie, gospodarze prowadzą również hodowlę koni (około 40 sztuk), które pracują w zaprzęgach
i pod siodłem. Kolejną atrakcją jest hodowla bażantów.
Gospodarstwo jako całość tworzy bardzo ładny kompleks łączący tradycyjną
i nowoczesną zabudowę.
Zbigniew Szafoni – wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 11,78 ha
w Gościęcinie, które w latach 80-tych przejął po teściach. Jest to typowe gospodarstwo z uprawą zbóż, okopowych, hodowlę bydła i trzody chlewnej. Dotychczasowe
dochody z gospodarstwa, uniemożliwiały inwestycje w nowoczesny sprzęt do prac
polowych i zmusiły młodych rolników do poszukiwania innych szans rozwoju. Ponieważ gospodarstwo dysponowało okazałym XIX-wiecznym dworkiem, którego wygląd udało się przywrócić do dawnej świetności, państwo Szafoni podjęli decyzję
o przystosowaniu pokoi na potrzeby przyjmowania turystów. Choć znacznie oddalone od morza i innych atrakcji turystycznych, dzięki staraniom właścicieli i smacznej
„kuchni” pani Anny, gospodarstwo od lat przyjmuje wczasowiczów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Dodatkowe źródło dochodów pozwoliło na zmechanizowanie
gospodarstwa rolnego i zakup nowoczesnych, wydajnych maszyn.

NOWY POJAZD OSP CHOCZEWO

Lekki samochód ratownictwa technicznego
(SLRt) FORD FNB6
TRANSIT DC 350M, rok
produkcji 2009, liczba
miejsc – 6.
Wyposażenie: generator
sygnałów świetlnych i
dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych, reflektor ręczny-szperacz,
wyciągarka elektryczna,
agregat prądotwórczy,
radiotelefon nasobny
Motorola GP-360
(2 szt.), wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy, zbiornik wody 200l,
orurowanie ochronne
przedniej części nadwozia, radiotelefon
samochodowy Motorola
GM-360, sprzęt i osprzęt
do zadań z zakresu ratownictwa technicznego
(drogowego)
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DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W LUZINIE

D

ożynki Powiatu Wejherowskiego odbyły się w tym roku 30
sierpnia w Luzinie. Gospodarzami dożynek byli: Starosta Wejherowski pan Józef
Reszke i Wójt Gminy Luzino pan Jarosław
Wejer, a wśród przybyłych gości obecny
był również Wójt Gminy Choczewo pan
Jacek Michałowski. Gminę Choczewo na
dożynkach powiatowych reprezentowało
Sołectwo Kierzkowo. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, odprawioną w kościele parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Luzinie. Następnie w korowodzie
dożynkowym, który otwierał nowoczesny sprzęt do prac rolnych i podążających
za nim kilkanaście odświętnie przystrojonych bryczek, uczestnicy dożynek udali
się na gminne obiekty sportowe, gdzie
po oficjalnym powitaniu gości rozpoczął
się festyn. Słoneczna pogoda, ciekawy
program artystyczny, piękne wieńce dożynkowe, zawody sołeckie oraz różnorodne stoiska zgromadziły na święcie
plonów w Luzinie licznych mieszkańców

całego powiatu, wśród których byli również mieszkańcy naszej gminy. Całość
zakończyła Biesiada Kaszubska w wykonaniu zespołu Manijôcë.
Serdeczne podziękowania składamy
osobom, które przygotowały tegoroczny

wieniec dożynkowy i reprezentowały nasza gminę na uroczystościach w Luzinie:
pani Sabinie Fleming, pani Bogusławie
Bocho, pani Barbarze Zondziuk, panu
Wojciechowi Orzeł, panu Adamowi Fleming i panu Danielowi Bocho.

KONKURS PIĘKNA WIEŚ 2009

J

uż po raz kolejnyy rozstrzygnięcie
k
Pi k
gminnej edycji konkursu
„Piękna
wieś” nastąpiło na Dożynkach Gminnych
w Choczewie. Konkurs ten jest rokrocznie ogłaszany przez Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Marszałka Województwa Pomorskiego. W tym
roku po raz pierwszy regulamin wykluczał z konkursu kwatery agroturystyczne i turystyki wiejskiej (dla tych kwater
ogłoszony został odrębny konkurs), ponadto w związku z małą ilością zgłoszeń
w kategorii „zagroda rolnicza”, wszystkie

zgłoszenia przyjmowane były jako „zagrody nierolnicze”. Łącznie złożonych przez
sołtysów zostało 21 ankiet, wypełnionych
przez osoby indywidualne. Tradycyjnie –
nie są zbierane zgłoszenia od wsi, gdyż
pod uwagę brane są wszystkie miejscowości w naszej gminie. Po przeglądzie
przeprowadzonym w pierwszych dniach
czerwca b.r. Komisja Konkursowa w składzie: Kazimierz Kowalewski – przewodniczący i członkowie: Genowefa Błahuszewska, Władysław Stanuch, Beata Madej, dokonała podsumowania konkursu poprzez

ustalenie ilości i wartości nagród oraz
wytypowanie zwycięzców. I jak co roku
– nie było to wcale łatwe, bo członkowie
Komisji kierują się nie tylko kryteriami regulaminu, ale przede wszystkim własnymi gustami. A te, jak wiadomo, bywają
różne. Ostatecznie, po długiej dyskusji,
postanowiono nagrodzić: I miejsce ex
aequo przyznano państwu Zofii i Janowi
Brill z Kopalina oraz pani Renacie Górnikowskiej z Sasina. II miejsca nie przyznadokończenie na następnej stronie

s. 14
KONKURS PIÊKNA WIEŒ
ci¹g dalszy z poprzedniej strony

no, natomiast III – przyznano Państwu
Halinie i Mieczysławowi Omiotek z Borkowa Lęb. Wyróżniono 7 zagród: państwa Magdaleny i Waldemara Komajda
z Gościęcina, pana Bogusława Stefanowskiego z Łętowa, pana Arkadiusza Lamek
z Biebrowa, pani Janiny Baker z Biebrowa, państwa Marianny i Czesława Lamek
z Ciekocina, państwa Doroty i Jarosława
Kropidłowskich z Ciekocinka oraz państwa Aureli i Ryszarda Groblewskich ze
Słajszewa. Laureaci I miejsc otrzymali
kosiarki, III miejsca i wyróżnieni – sprzęt
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AGD, a pozostali uczestnicy konkursu –
krzewy. Ponadto Komisja wprowadziła
dodatkową kategorię – „sołectwo” i nagrodą w postaci podkaszarki nagrodziła
Sołectwo Choczewko. W kategorii „wieś”
do eliminacji powiatowych wytypowano
miejscowość Żelazno i miło nam poinformować, że Komisja Powiatowa również
doceniła piękno tej miejscowości, przyznając jej główną nagrodę. Z kolei do
ogłoszonego przez Marszałka Województwa pana Jana Kozłowskiego konkursu
pn. „Pomorski Konkurs Agroturystyczny
2009” zgłosiło się kilka kwater z terenu
naszej gminy i tu również okazało się,

Wieści Choczewskie

że zostało docenione piękno naszych
kwater i starania ich właścicieli – I nagrodę w tym konkursie przyznano Państwu
Katarzynie i Henrykowi Zacharewicz ze
Słajszewa – Gospodarstwo Agroturystyczne „OLA”. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród miało miejsce
w dniu 21 września 2009 roku w „Dworze
Artusa” w Gdańsku. Świadczy to o tym, że
warto dbać i upiększać swoje obejścia,
dbać o estetykę wsi, w których mieszkamy, bo w roku przyszłym ogłoszone
zostaną kolejne edycje konkursów i rozdane zostaną kolejne z pewnością nie
mniej cenne nagrody.
Państwo Górnikowscy - Sasino

Państwo Brill - Kopalino

Wieści Choczewskie
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CST - PODSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO
WYJAZD CZŁONKÓW CHOCZEWSKIEGO STOWARZYSZENIA
TURYSTYCZNEGO DO MUZEUM WSI
SŁOWIŃSKIEJ W KLUKACH

W

niedzielę 20 września 2009 r.
członkowie Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego uczestniczyli
w wycieczce szkoleniowo-rekreacyjnej,
której głównym punktem programu był
udział w festynie w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach pod znamiennym tytułem
„ Jesień się pyta, co lato zrobiło”. Jesień
była porą roku pod znakiem obfitości
i wesela, a jednocześnie jeszcze ciężkiej
pracy, która zmierzała do zakończenia
sezonu prac polowych i zabezpieczenia
zapasów na zimę. Jak przed wiekiem

nionych kiełbasami i węgorzami. Odkrywaliśmy smaki i zapachy pochodzące
z dzieciństwa, słuchaliśmy
śpiewów zespołu regionalnego. Najbardziej smakował mi wędzony węgorz,
jeszcze ciepły, pachnący,
z pajdą chleba słowińskiego
oraz drożdżowe wafle pieczone na kuchni na żeliwnej wafelnicy z prawdziwą
kawą zbożową. Następnym
punktem programu było odwiedzenie miejscowości letniskowej w Rowach. Jeszcze piękna, słoneczna pogoda, ciepły piasek na plaży,
a już pusto. Nieliczne grupki spacerowi-

czów,... koniec wakacji.
Spacer po plaży pozwolił odprężyć
się po obżarstwie w Klukach. Na kawę
i lody udaliśmy się do „Doliny Charlotty”.
Piękny i rozległy ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy, oferujący bogatą gamę usług
turystycznych. Na godzinę 18.00 w Pałacu
w Poraju mieliśmy zamówioną zupę orzechową, której przepis właściciel Pałacu
w Poraju wykupił od muzeum w Klukach.
Niestety spotkała nas porażka, bo na zamówionych 50 zup orzechowych, otrzymaliśmy 4 – dosłownie cztery zupy. Musieliśmy zamówić inne potrawy i desery,
które nam przygotowywano. Mimo tego
przykrego incydentu uczestnicy wyrażali
zadowolenie z tego wyjazdu. W tym miejscu pragniemy podziękować Wójtowi
Gminy Choczewo Jackowi Michałowskiemu za sfinansowanie transportu, umożliwiając w ten sposób realizację tego
wyjazdu szkoleniowo-rekreacyjnego. Pozostałe koszty: wstępu do muzeum, kawa
i obiad, uczestnicy wyjazdu pokryli z własnych środków.
Doradca PODR Gdańsk Genowefa Błahuszewska

młócono zboże, oddzielano ręczną wialnią zboże od plew, obserwowano młóckę
zboża oraz w jaki sposób ze słomy powstawała sieczka. Jak konserwowano łodzie
rybackie, co to jest kleczka a co to kądziel? Co składało się na codzienne wyżywienie, po co wyciskano sok z buraków
cukrowych, jak smakowała brukwiówka,
gdzie i jak wędzono ryby, a jak wędzono
kiełbasy?
Obserwowaliśmy proces pieczenia
chleba w piecu chlebowym. Biorąc udział
w pożegnaniu lata w skansenie czuliśmy
klimat, zapach, brzmienie dawnych jesiennych dni wsi słowińskiej i we wsiach
rodzinnych. Odnaleźliśmy na tej imprezie
dawne, zapomniane lub nieznane zapachy
i smaki. Odnaleźliśmy jesień pachnącą
świeżo zoraną ziemią, smażonymi śliwkami i borówkami, jesień osnutą dymem
z kartoflisk i domowych wędzarni wypeł-
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XIII SYMPOZJUM AGROTURYSTYCZNE

W

dniach 21–23.09.2009 r. odbyło
o się w Gdańsku-Jelitkowie XIII
Sympozjum
m Agroturystyczne pt
pt: „Marka
Marka
wiejskiego produktu turystycznego”. Do
udziału w tym sympozjum zostały zaproszone: Aleksandra Gawryszewska – Prezes
Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, Katarzyna Zacharewicz zdobywczyni
I miejsca w Konkursie Gospodarstw Agroturystycznych w Woj. Pomorskim za 2009
rok oraz Doradca PODR Gdańsk Genowefa
Błahuszewska. W realizacji programu Sympozjum uczestniczyli: Centrum Doradztwa
Rolniczego w Krakowie, PODR Gdańsk,
Akademia Morska w Gdyni, Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo
Sportu i Turystyki – Departament Turystyki
oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne”. W drugim dniu
uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym
pn. „Marka regionalna w kontekście wykorzystania funduszy europejskich”. Przebywaliśmy na terenie gminy Chmielno, gdzie
odwiedziliśmy Muzeum Neclów, skansen we
Wdzydzach oraz trzy gospodarstwa agroturystyczne, które korzystały z funduszy
unijnych. Ponadto byliśmy gośćmi w Ośrodku Pani Barbary Chechłowskiej – Prezesa
Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu –
gdzie zostaliśmy ugoszczeni po królewsku
i mogliśmy spróbować potraw i wyrobów
tradycyjnych i regionalnych. W trzecim dniu,
na zajęciach warsztatowych /3 grupy/, byliśmy uczestnikami dyskusji nt. ”Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju tu-

rystyki wiejskiej w regionach”. Tutaj Prezes CST Aleksandra Gawryszewska miała możliwość wypowiedzi na temat wspaniałej współpracy z Wójtem Gminy Choczewo i inspektorem ds. promocji Urzędu Gminy Choczewo, gdzie współpraca
nie polega tylko na „braniu”. Współpraca polega przede wszystkim na wzajemnej
współpracy – promocji gminy i promocji Stowarzyszenia a także na tym, że nie
zasklepiamy się we własnym sosie, współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Ziemia
Wejherowska” i jesteśmy członkami Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Jednocześnie korzystamy od początku ze współpracy z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Uczestnicząc
w sympozjum mieliśmy możliwość porównania naszej działalności z innymi regionami Polski i jednocześnie włączyć się do dyskusji na temat tworzenia marki i produktu markowego w gospodarstwach agroturystycznych.
Doradca PODR Gdańsk mgr inż. Genowefa Błahuszewska
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SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
W CHOCZEWIE
NEJ PRZERWIE
PO WAKACYJNEJ

Po

wakacyjnejj przerwie
i d
do SSamorządowego Przedszkola wróciły pełne radości, opalone i wypoczęte
przedszkolaki. W tym roku, tak jak w poprzednim, zostały utworzone dwie grupy:
młodsza – 3 i 4-latki, którymi w zastępstwie za panią Magdę opiekuje się pani
Iwona oraz grupa starszaków 5 i 6–latki
pod opieką pani Ali.
W dniu 11 września gościliśmy w naszym przedszkolu panią Barbarę Staniszewską, opiekunkę pięknej labradorki,

która przybyła ze swoim pupilem w ramach programu dogoterapii. Pies pokazał
swoje umiejętności oraz różne zachowania podczas karmienia i zabawy. Dzieci
mogły pogłaskać czworonoga, a także
czesać go specjalnym grzebieniem. Dowiedziały się również, jak takie psy pomagają człowiekowi oraz jak zachować
się przed ewentualnym atakiem zwierzęcia. Dla utrwalenia pozytywnych relacji
i przyjaznych, prawidłowych zachowań
do zwierząt, został ogłoszony konkurs
plastyczny dla dzieci i rodziców pt. „ Mój

przyjaciel pies”.
Szczególną atrakcją był zaprezentowany przez artystów z Krakowa teatrzyk
pt. „Stoliczku nakryj się”. Dzieci bardzo
aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu, pomagały bohaterom i razem z nimi
śpiewały. Aktorzy umiejętnie wprowadzili
najmłodszych widzów w świat bajki, rozbudzili wyobraźnię i uwrażliwili na słowo
mówione. Zachęcili do oglądania bajek,
które od wielu lat bawią i uczą właściwych zachowań.
Iwona Chadrysiak

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W CHOCZEWIE
NASZE PRZEDSZKOLAKI

D

zieci wypoczęte,
t radosne
d
i pełne
ł energii,
ii
w tym także „nowe przedszkolaki”, po wakacjach powróciły do naszego przedszkola. Nasza
placówka jest dwuoddziałowa: grupa 2,5 – 4-latków
i 5–6-latków. Co ciekawe zdecydowaną większość
przedszkolaków stanowią chłopcy. W swojej pracy
z dziećmi pamiętamy o dostosowaniu zajęć wychowawczych i edukacyjnych do głównej formy dziecięcej aktywności, jaką jest zabawa. Praca z dziećmi
przynosi dobry efekt wtedy, gdy dostosowana jest
do ich możliwości rozwojowych. Dzieci stają się wówczas bogatsze o wiedzę i nowe umiejętności oraz
ciekawsze świata i ludzi.

TEATR U NAS
Aktorzy, profesjonaliści z Krakowa wystawili
spektakl na podstawie znanej angielskiej baśni pt.

dokończenie na następnej stronie
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BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE...
ci¹g dalszy z poprzedniej strony

„ Jaś i Drzewo Fasolowe”. Przedstawienie
zrealizowane w ciepłym klimacie, uczy, że
zdrowie, miłość i rodzina są ważniejsze
niż bogactwo. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały spektakl i czynnie
włączały się w akcję baśni. Aktorów
przedszkolaki nagrodziły gromkimi brawami.

WITAJ JESIENI

Wieści Choczewskie

i bezpieczne miejsce na zajęcia edukacyjne. Przedszkolaki i personel placówki
serdecznie dziękują łowczemu Koła Ogar
panu Jerzemu Liszniańskiemu.

W ramach zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa naszym gościem
był funkcjonariusz z Posterunku Policji,
Pan Krzysztof Zabłotni. Przybliżył on
dzieciom takie zagadnienia jak kontakt
z osobą nieznajomą, bezpieczeństwo na
drodze, czy też bezpieczny kontakt ze
zwierzętami. Dzieci przedstawiły krótki
program artystyczny i podziękowały wręczając bukiet kwiatów.

Przyroda oddziałuje na dziecko barwą, kształtem, smakiem, zapachem
i dźwiękiem. Staramy się, aby dzieci jak
najczęściej obcowały nią w naturalnym
otoczeniu i aby cząstkę tej natury wnosiły do naszych sal przedszkolnych. Panią
Jesień witaliśmy w lesie oraz wybraliśmy
się już na pierwszą wycieczkę autokarową do schroniska myśliwskiego „Koła Łowieckiego Ogar w Gdańsku” do Przebendowa - gościliśmy tam już kilkakrotnie gdzie odbył się jesienny leśny piknik. Było
ognisko i pieczenie kiełbasek. Odbyliśmy
wycieczkę po lesie, dzieci zbierały grzyby,
szyszki, kolorowe spadające liście, słuchały szumu drzew, spotkaliśmy także sarnę.
Były gry i zabawy sportowe. To wspaniałe

Z ŻYCIA
SZKOŁY
INAUGURACJA
UGURACJA ROKU SZKOLNEGO
2009/2010 W CHOCZEWIE

1

września w Zespole Szkół w Choczewie, odbyła się inauguracja
roku szkolnego 2009/2010, którą rozpoczęła msza święta w miejscowym Kościele Parafialnym. W szkolnej uroczystości
wzięli udział: p. Jacek Michałowski – Wójt
Gminy Choczewo, p. Kazimierz Kowalewski – Z-ca Wójta, Dyrekcja, grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Choczewie oraz
uczniowie wraz z rodzicami. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Choczewo – p. Jacek Michałowski,
Dyrektor p. Andrzej Soboń odczytał list

Ministra Edukacji Narodowej skierowany
do uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów i przyjaciół polskiej oświaty. Natomiast p. Alina Rynko – Zastępca Dyrektora
ds. Gimanzjum i p. Joanna Dzięgielewska
– Zastępca Dyrektora ds. Szkoły Podstawowej przywitały zebranych na szkolnym
boisku uczniów, rodziców i zaproszonych

gości. Po zakończeniu części oficjalnej,
uczniowie wraz z wychowawcami udali
się do swoich klas, gdzie zostali zapoznani m.in. z obowiązującymi w tym roku
szkolnym podręcznikami oraz wstępnym
rozkładami zajęć lekcyjnych.
Tekst i zdjęcia: Iwona Ratajczak

Nr 9 (115)

Wieści Choczewskie

WRZESIEŃ

2009

s. 19

SPOTKANIE
Z BARBARĄ KOSMOWSKĄ

W

miniony czwartek, 10.09. br
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Choczewie, odbyło się spotkanie z Barbarą KOSMOWSKĄ – laureatką wielu nagród literackich i autorką wspaniałych powieści
dla młodzieży i dorosłych, w którym wzięli udział miłośnicy jej twórczości, w tym
również uczniowie naszej szkoły. Podczas
bardzo pogodnej i rodzinnej atmosfery,
padło wiele pytań z zakresu twórczości
i życia prywatnego Barbary Kosmowskiej,
o którym zresztą bardzo chętnie opowiadała. Książki Barbary Kosmowskiej można także wypożyczyć w naszej bibliotece
i zapewnić sobie w ten sposób godziwą
rozrywkę na… długie jesienne wieczory.
Barbara Kosmowska urodziła się 24
stycznia1958r. w Bytowie. Debiutowała jako licealistka w latach 70-tych, publikując wiersze w nieistniejącym już czasopiśmie "Na przełaj". W latach 80-tych zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich. Studiowała filologię
polską na Uniwersytecie Gdańskim. Po
studiach wróciła do Bytowa, gdzie przez
krótki okres czasu pracowała w Zespole
Szkół Ogólnokształcących jako nauczycielka języka polskiego. W 1996r podjęła studia doktoranckie pod kierunkiem
prof. Jana Daty. Pracę doktorską, zatytułowaną „Pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. O powieściopisarstwie Zofii Urbanowskiej”, obroniła w 1999r. Praca ta, dotycząca literatury polskiego pozytywizmu
skierowanej do dzieci i młodzieży, dostała wyróżnienie Summa cum lauda. Wkrótce potem rozpoczęła pracę w Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej, na wydziale filo-

logiczno-historycznym. Obecnie jest adiunktem z Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu. Zajmuje się literaturą drugiej połowy XIX wieku.
W 2000 roku, nakładem wydawnictwa "Twój Styl", ukazała się jej pierwsza
powieść "Głodna kotka", która jednak pomimo wstępnych ustaleń nie trafiła na
półki księgarni. W przygotowaniu jest jej
druga powieść, zatytułowana "Gobelin". Napisała również książkę dla młodzieży
("Buba") wysłaną na konkurs "Uwierz w siłę
wyobraźni". "Buba" jest jakby młodszą siostrą innej powieści – "Terenu prywatnego"
– realistyczną i potraktowaną z przymrużeniem oka opowieścią o współczesnej
nastolatce.
Obie w/w powieści zdobyły prestiżowe wyróżnienia: książka Teren prywatny,
nazywana najbardziej kobiecą powieścią
B. Kosmowskiej, w 2001r wygrała konkurs literacki pod nazwą "Dziennik polskiej Bridget Jones" i przyniosła autorce

sławę i popularność; trafiła też na Listę
Bestsellerów A. Rostockiego drukowaną
przez dziennik Rzeczpospolita, natomiast
"Buba" w 2002r. zdobyła nagrodę główną
w ogólnopolskim konkursie na powieść
dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Uwierz
w siłę wyobraźni".
Barbara Kosmowska jest ponadto kuratorem społecznym i radną w Bytowie.
Ma męża Janusza, inżyniera elektryka,
oraz dwie córki: Iwę – studentkę Filologii
Fińskiej w Poznaniu i Natalię – uczennicę
II klasy LO. Do rodziny należy również
wyżeł Borys.
Bibliografia: Głodna kotka (2000),
Teren prywatny (2001), Prowincja (2002),
Buba (2003), W górę rzeki (2003), Niebieski autobus (2004), Gobelin (2005),
Myślinki (2005), Buba: Sezon ogórkowy
(2007), Pozłacana rybka (2007), Hermańce (2008), Puszka (2008)
Tekst – Iwona Ratajczak,
zdjęcie – Beata Żuk

MALI „OBSERWATORZY LASU”

W

bieżącym roku szkolnym uczniowie kl. IIc oraz IIIa
Szkoły Podstawowej w Choczewie pod opieką wychowawczyń: Małgorzaty Mazur i Mirosławy Rudnickiej, biorą
udział w programie WWF „Obserwator Przyrody – Las”. To program edukacyjny Polskiego Klubu Ekologicznego, wspierany
przez WWF Szwecja przy pomocy organizacji SIDA.
Uczniowie 17 września 2009 r. uczestniczyli w zajęciach
w pobliskim lesie. Fragment lasu o powierzchni 100 m2, który
został wspólnie wybrany do obserwacji, położony jest na terenie Nadleśnictwa Choczewo, nieopodal szkoły. W obserwacji
lasu uczestniczyło 38 uczniów. Czas, jaki został przeznaczony na realizacje badań, to 2 godziny. Każdy z uczniów bardzo
starannie wykonywał kolejne punkty kwestionariusza. Na badanym terenie znajduje się wiele gatunków drzew iglastych
i liściastych, krzewów oraz innych roślin zielonych. Wśród
drzew uczniowie zaobserwowali okazałe modrzewie. Występują tu także buki, dęby, klony zwyczajne. Drzewa rosną bardzo blisko siebie. Zauważono jedno drzewo leżące martwe
i trzy martwe stojące buki. Uczniowie oderwali kawałki kory
z martwego drzewa, dzięki czemu mogli zobaczyć liczne korytarze zrobione przez korniki. Z ogromnym zainteresowaniem

przyglądali się larwom i dorosłym osobnikom. Obserwowano także porosty. Uczniowie zwrócili szczególną uwagę na to, że są one
tylko po północnej stronie każdego drzewa. Odnaleziono trzy rodzaje mchów. Zauważono, na wyznaczonych 100 m2 lasu, trzy gatunki traw, jak również wiele grzybów jadalnych (maślaków, podgrzybków) oraz trujących.
dokończenie na następnej stronie
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KOLEJNY DZIEŃ MAŁYCH
OBSERWATORÓW LASU

Obserwacje zostaną powtórzone
w kolejnych porach roku: późną jesienią,
zimą i wiosną, co pozwoli na pełne poznanie tak zróżnicowanego ekosystemu,
jakim jest las. Wyniki obserwacji zostaną
przesłane do koordynatorów i wykorzystane w raporcie międzynarodowym.
M. Mazur

SPOTKANIE GIMNAZJALISTÓW
Z POLICJANTEM
10 września w Gimnazjum w Choczewie odbyło się spotkanie profilaktyczne
z dzielnicowym aspirantem p. Krzysztofem
Zabłotnim.
W spotkaniu uczestniczyła cała młodzież gimnazjalna oraz opiekujący się nią
nauczyciele.
Pan K. Zabłotni poruszył m. in. następujące tematy: bezpieczna droga do i ze
szkoły, odpowiedzialność nieletnich za
popełnione czyny, przejawy demoralizacji, uchylanie się od obowiązku szkolnego. Ponadto przedstawił uczniom uprawnienia funkcjonariusza wobec nieletnich.
Młodzież z dużym zainteresowaniem
wysłuchała przytaczanych przez aspiranta K. Zabłotniego przykładów czynów karalnych popełnionych przez nieletnich.

D

nia 17 września uczniowie klasy
IIc i IIIa pod opieką swoich wychowawców M. Mazur i M. Rudnickiej
w ramach realizacji programu „Obserwator Przyrody” pojechali na wycieczkę do
poddworskiego parku w Zwartowie. Celem wycieczki było rozpoznanie i wykonanie przez uczniów badania drzew pomnikowych i starodrzewów, wykonanie metryki drzewa, rozbudzenie zainteresowań
przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z naturą oraz kształcenie umiejętności prezentacji i promocji własnych działań. Pogoda nam dopisała. W pięknym

Wieści Choczewskie

parku dzieci chętnie pracowały w grupach i indywidualnie. Poznawały nieznane im dotąd gatunki drzew, mierzyły ich
objętość, kalkowały korę drzew i rysowały wybrane okazy. Wycieczka dydaktyczna
bardzo się wszystkim podobała. Na szczęście to nie koniec naszych działań. Dalsza
realizacja programu będzie opierała się
na współpracy z Nadleśnictwem Choczewo. Dziękujemy Pani Nadleśniczy Ewie
Rogaczewskiej za wsparcie naszych działań, zmierzających do lepszego poznania
otaczającej nas przyrody. Dzięki życzliwości Nadleśnictwa Choczewo będziemy
współpracować z fachowcami, którzy
przekażą dzieciom niezbędną wiedzę.

GIMNAZJALIŚCI Z LASEM NA TY…..

W

czwartek 17 września br. uczniowie Gimnazjum Zespołu
Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie udali się na integracyjny wyjazd do Chabaziówki. Udział w wycieczce wzięły
następujące klasy: I A – wychowawczyni Renata Kowalik, I B – wychowawczyni Marta Cisowska, I C – wychowawczyni Jadwiga Kreft
oraz psycholog szkolny Marta Dzięgielowska i nauczyciel biblioteki Renata Banaś.
W programie wyjazdu zaplanowano zapoznanie się ze ścieżką
edukacyjną, pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz zabawy sportowe. W związku z tym, iż była to bardzo liczna grupa (bo aż 62
uczniów), gimnazjaliści zostali podzieleni na dwa zespoły. Gdy
pierwszy zespół zapoznawał się ze ścieżką edukacyjną, drugi piekł
kiełbaski i brał udział w sportowych rozgrywkach. Przewodnikiem
po ścieżce edukacyjnej był podleśniczy p. Karol Jankowski, który
przekazał naszej młodzieży interesujące wiadomości na temat występowania i zastosowania w Polsce różnych gatunków drzew, na temat
ochrony lasu oraz występowania w naszych lasach obcych gatunków
ptaków, ssaków i owadów. Ponadto wskazał również na usytuowanie
Kurhanów, pochodzących sprzed ok. 3 tysięcy lat. Podczas zapoznawania się ze ścieżką edukacyjną, uczniowie zostali poddani testom
sprawnościowym pokonując leśny tor przeszkód, co sprawiło im niesamowitą frajdę. Zakładany przed wycieczką cel został osiągnięty w stu
procentach, bowiem podczas wyjazdu nastąpiła nie tylko integracja
uczniów poszczególnych klas, ale także pomiędzy trzema klasami. Natomiast drugim, nie mniej ważnym efektem było przyswojenie przez
gimnazjalistów roli lasu w życiu człowieka, zarówno w zakresie przyrodniczym jak również gospodarczym. Do szkoły wróciliśmy zintegrowani i radośni.
Tekst i foto: wych. klasy I A – Renata Kowalik
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SPOTKANIE
Z PSEM PRZYJACIELEM

D

nia 21 września 2009 r. dzieci
z klas 0 Szkoły Podstawowej w Choczewie uczestniczyły w niecodziennym
spotkaniu. Do szkoły przyjechały panie
Elżbieta i Dorota Staniszewskie z psem.
Była to 3 letnia suczka Navia, która szybko stała się gwiazdą spotkania. Towarzyszył im również Radek Leśnik oraz Sylwia
Oleszek, która była propagatorką tego
spotkania.
Pani Ela opowiedziała dzieciom o Navi. Dowiedziały się, że jest przeszkolona
w ratownictwie wodnym (ratuje tonących
ludzi), współdziała ze strażą pożarną oraz
policją. Jednakże głównym zajęciem Navi
pozostaje dogoterapia. W ramach fundacji „Pomagajmy razem” uczestniczy
w zajęciach na terenie Warszawy i województwa pomorskiego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną, eliminuje
agresję i autoagresję u dzieci, kształtuje
pozytywne emocje, rozwija empatię i poprawia samoocenę. Wpływa na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku,
słuchu, dotyku i węchu. Dzięki nawiązaniu i pogłębianiu kontaktu z psem podopieczni czują się pewniej we własnym
środowisku, łatwiej nawiązują kontakty
społeczne, poprawiają komunikację, zdobywają nowych przyjaciół. Różnego ro-

dzaju zabawy wpływają na aktywność fizyczną.
Nasze spotkanie z Navią upłynęło
w nastroju wzajemnej radości i entuzjazmu. Już od początku wizyty dzieci z zachwytem w oczach patrzyły na przemiłą
i bardzo towarzyską psinkę. Szybko się
zaprzyjaźniliśmy. Każdy mógł dotknąć,
pogłaskać, przytulić się do Navi. Po zabawie pani Dorotka nauczyła nas jak karmić
psy; każdy miał okazję poczęstować la-

bradorkę smakołykiem. Nauczyliśmy się
również, jaką postawę należy przyjąć, żeby uniknąć pogryzienia. Dzieci dowiedziały się, że pies może być groźny wtedy,
gdy się go drażni. Wiemy, że nie wolno
gwałtownie unosić rąk, krzyczeć, tupać
lub uciekać przed psem. Wizyta gości,
zabawy z psem i pokaz różnych umiejętności bardzo nam się podobały. Jeszcze
raz dziękujemy i zapraszamy na kolejne
spotkanie.

na Danuta Laskowska i jej zuchy „Leśne
Skrzaty” oraz harcerze ze Szkoły Podstawowej z Żarnowca przyjęli nas bardzo gościnnie. Zaraz po zakwaterowaniu i apelu wzięliśmy udział w grze terenowej. Na
punktach patrolowych wykonaliśmy cztery zadania i zdobyliśmy koperty z niespodziankami i słodyczami. Wykazaliśmy się
dużą zręcznością, wytrzymałością i odwagą. Wieczorem w Lubkowie rozpaliliśmy
ognisko, przy którym wspólnie z innymi

gromadami z Hufca Puck śpiewaliśmy piosenki, pląsaliśmy i piekliśmy kiełbaski. Potem udaliśmy się nad Jezioro Żarnowieckie, gdzie podziwialiśmy zachód słońca.
Szybko zrobiło się ciemno i przy świetle
latarek wracaliśmy krętą, leśną drogą na
nocleg do szkoły w Żarnowcu.
Drugi dzień biwaku również był bardzo udany. Zaraz po śniadaniu na boisku
szkolnym odbył się turniej sportowy.

Wiesława Okoń

ZUCHOWY START

9

Gromada Zuchowa „Bractwo Morskiej Przygody” z Choczewa wznowiła swoją działalność po wakacyjnej
przerwie. Druhna podharcmistrz Anna
Strycharczyk przyjmuje zapisy kandydatów na zuchów z klas drugich i trzecich.
Nasza gromada ma swoje zwyczaje, obrzędy, tajemnice i znaki zuchowe, które
zostały opublikowane w 27 numerze „Zuchmistrza” – poradniku programowo-metodycznym, przeznaczonym dla nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz dla
drużynowych gromad zuchowych.
Nowy rok harcerski rozpoczęliśmy
dwudniowym biwakiem, który odbył się
18 i 19 września br. w Żarnowcu. Druh-

dokończenie na następnej stronie
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START ZUCHOWY W ŻARNOWCU
„Skaut nie jest tylko dobry, ale i czyni dobrze”
(Baden Powell)

18–19.09.2009 roku w Szkole Podstawowej w Żarnowcu odbył się biwak całego
namiestnictwa zuchowego „Zuchowy Start”.
Uczestniczyło w nim pięć gromad zuchowych naszego hufca. Z naszej gromady – 10
WLGZ „Mali Korsarze” pojechało 16 zuchów.
Dzielnie pokonywaliśmy kolejne punkty biegu patrolowego, aż doszliśmy wąwozem do

Wieści Choczewskie

Lubkowa. Tam czekało na nas ognisko z kiełbaskami. Popląsaliśmy z naszą druhną i już
w zupełnych ciemnościach udaliśmy się w drogę powrotną do szkoły w Żarnowcu. Na szczęście wzięliśmy ze sobą latarki… Po przybyciu od razu wskoczyliśmy do naszych śpiworów.
W sobotę rozegraliśmy braterski turniej
sportowy. Było bardzo wesoło. A już niedługo kolejne biwaki, turnieje i zdobywanie ciekawych sprawności.
10WLGZ „MALI KORSARZE”

Uczestniczyliśmy w wielu konkurencjach sportowych i grach zespołowych. Na zakończenie biwaku
otrzymaliśmy dyplom za wspólną
zabawę podczas Zuchowego Startu, z życzeniami wspaniałych przygód w nadchodzącym harcerskim
roku 2009/2010.
9 GZ „Bractwo Morskiej Przygody”

KSIĘGA OBRZĘDOWOŚCI GROMAD ZUCHOWYCH ZHP

W

2008/2009 roku szkolnym 10 Wodno –Lądowa Gromada Zuchowa ”Mali
Korsarze”, działająca przy Zespole Szkół w Choczewie wzięła udział w konkursie „Obrzędowość gromad zuchowych w Polsce”. Obrzędowość w życiu gromady
jest bardzo ważna, to ona decyduje o charakterze zbiórek, zdobywaniu sprawności
zespołowych i indywidualnych. Zuchowanie to nic innego, jak bawienie się „w kogoś
lub w coś”, a przy tym nabywanie ważnych umiejętności oraz wiadomości. Obrzędowość naszej gromady składa się z wielu elementów: nazwa gromady, szyfr, szyk
(ustawienie) szóstek podczas rozpoczęcia zbiórek, kronika gromady, pacholik (dzięki
niemu prosimy o głos na zbiórce), nasz piracki totem oraz totem rajdowy –miś, próba
ognia oraz wody, okrzyk gromady, piosenka gromady, skarbiec, plakietka gromady,
mundury żeglarskie oraz lądowe, barwy gromady – chusty oraz berety, pieczęć naszej
gromady, nadanie gwiazdek i sprawności, obietnica w/g naszego zwyczaju – próba
odwagi poprzez zamknięcie w pirackiej skrzyni, pasowanie pirackim mieczem oraz
obrzędowe zakończenie zbiórki. Te wszystkie zwyczaje są bardzo ważne dla każdego
zucha, to one decydują o specyfice danej gromady i wpływają na jej właściwe funkcjonowanie, odróżniając ją od innych gromad.

Za naszą obrzędowość otrzymaliśmy
nagrodę, a krótki opis został zamieszczony w wydaniu specjalnym „Zuchmistrza”
– poradnika metodycznego dla instruktorów ZHP i nauczycieli.
Dh. Dorota Bianga-Grabińska

WSPOMNIENIA Z KOLONII ZUCHOWEJ „KRAINA ELFÓW” W SZKLANEJ
HUCIE

Z

uchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze”
już na samym początku wakacji
wybrały się na kolonię zuchową. Była to
prawdziwa frajda, bo dzięki Komendan-

towi Hufca Lębork – dh. Konradowi, mogliśmy spać w namiotach, jak harcerze.
W naszej „Krainie Elfów” bawiliśmy się
w dobre duszki, dbaliśmy o las, zwierzęta
oraz uczyliśmy się bezpieczeństwa. Odwiedzali nas znakomici goście: policjant
– pan Krzysztof Zabłotni, strażacy – ratownicy z Choczewa, pani Kasia Stawicka
wraz z instruktormi jeździectwa i końmi,
dokończenie na następnej stronie
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pan Rafał Skowronek z Nadleśnictwa Choczewo oraz podczas „wieczoru rodzin” –
nasi rodzice i dziadkowie. Mielismy pogadankę o bezpieczeństwie, jeździliśmy
konno, uczestniczyliśmy w zawodach
strażackich, gaszeniu pożaru, poznawaliśmy otaczającą nas przyrodę na szlakach
wędrówek pieszych oraz „co w trawie
piszczy”. Pływaliśmy pod okiem ratownika w morzu, przeszliśmy „elficki” chrzest
oraz zdobyliśmy sprawności. Dzięki zaangażowaniu rodziców codziennie mieliśmy słodką ucztę, a nasi goście bawili się
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wraz z nami śpiewając i
pląsając przy ognisku.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego programu kolonii:
policji, strażakom – ratownikom z Choczewa,
dh. Bogusi, państwu I.
A. Majtaczom, panu Rafałowi Skowronkowi z
Nadleśnictwa, pani Kasi
Stawickiej (Sylwkowi,
Mateuszowi i Ali),państwu W. D. Kesler, pani
B. Paździo oraz wszyst-

WRZESIEŃ

2009

s. 23

kim, na których zawsze można liczyć. Dziękujemy!!!
Komendant kolonii- dh. Dorota Bianga - Grabińska

RELACJA Z WYJAZDU HARCERZY
Z ZASTĘPU „WILKI”W BIESZCZADY

W

dniach 29.07.09 - 12.08.09
w miejscowości Dobra Szlachecka, położonej niedaleko Sanoka, odbył
się obóz zastępu harcerskiego „Wilki”.
Gościli nas w swoim gospodarstwie Państwo Barbara i Jacek Bobkowscy.
Podróż zajęła nam 20 godzin! W pociągu „zabijaliśmy” czas grając w karty i gry
słowne. Zaraz po przyjeździe rozbiliśmy
obozowisko i zjedliśmy obiad. Podczas
pobytu w Bieszczadach zwiedzaliśmy okolice. Byliśmy między innymi w skansenie
budownictwa w Sanoku, w kamieniołomach w Bóbrce oraz w parku miniaturowych cerkwi. Harcerze będący na tym
obozie nauczyli się wielu ciekawych rzeczy i zdobyli cztery sprawności : „Strażnik
ognia”, „Kuchcik”, „Uczynny” i „Tramp”. Z
mapą przemierzyliśmy szlak starych cer-

WRZESIEŃ 2009 – PRACOWITY CZAS

W

odno–lądowa drużyna harcerska „Wilki”, działająca przy SP
w Choczewie cały wrzesień przygotowuje
się do XLIII Spartakiady Harcerskich Dru-

kwi, które w większości obecnie służą
jako kościoły chrześcijańskie.
Jestem przekonana, że wszyscy uczestnicy wrócili do domów wypoczęci, zado-

woleni, bardziej samodzielni i nie mogą
się doczekać następnego wspólnego wypadu.
tropicielka Iga Witkowska

żyn Wodnych w Pucku, która odbędzie się 24–27.09.2009 roku. Za nami już dwa biwaki żeglarskie oraz mnóstwo zbiórek polekcyjnych nad Jeziorem Choczewskim. Uczymy się żeglować, a pomagają nam w tym pan Wojtek Knapiński – jest niesamowity
ze swoim żeglarskim zapałem i tym, co potrafi z nas „wyczarować”, pan Wacław Lipiec
– „zabezpiecza” nas na kajaku i pan Rafał Skowronek – uczy nas węzełków. O nasze
bezpieczeństwo nad jeziorami dbają panie: Ewa Borowska, Asia Witkowska oraz dh.
Dorota. Dziękujemy im wszystkim za okazaną pomoc.
Dziękujemy też rodzicom za cierpliwość i wyrozumiałość, uwielbiamy żeglować
i coraz lepiej nam to „wychodzi”.
Drużynowy Radosław Grabiński
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- SPORT - SPORT - SPORT - SPORT LKS „ORZEŁ” CHOCZEWO
INFORMUJE:

ROZGRYWKI
JUNIORÓW

Drużyny seniorskie i młodzieżowe
oczęły sezon piłkarski 2009/20010
rozpoczęły
rundaa jesienna – wyniki Klasy Okręgowej
„Orzeł” Choczewo:
Orzeł Choczewo – KP Sopot
3:0
Orkan Rumia – Orzeł Choczewo
2:3
Orzeł Choczewo – GKS Sierakowice 5:2
GKS Kolbudy – Orzeł Choczewo
1:1
Orzeł Choczewo – Polonia Gdańsk 3:1
GKS Kowale – Orzeł Choczewo
2:3
TABELA PO VI KOLEJKACH:
1. Orzeł Choczewo
16 pkt 18–8
2. Start Mrzezino
13 pkt 17–5
3. Gedania Gdańsk
13 pkt 12–5
4. Atlas Goręczyno
13 pkt 12–7
5. GKS Sierakowice
11 pkt 16–11
6. GKS Kolbudy
11 pkt 10–8
7. Polonia Gdańsk
10 pkt 16–8
8. Potok Pszczółki
8 pkt 12–16
9. Korona Żelistrzewo 6 pkt 11–15
10. GKS Kowale
4 pkt 13–14
11. Radunia Stężyce
4 pkt 9-19
12. KP Jantar Sopot
4 pkt 6-17
13. Grunke Somonino
3 pkt 7-16
14. Orkan II Rumia
3 pkt 8-18
Wyniki drużyny Orzeł II Choczewo
w sezonie 2009/2010
Orzeł II Choczewo - Relaks Rekowo 0:1
Orzeł II Choczewo - Korona Zelistrzewo 4:0
Joker Karlikowo- Orzeł II Choczewo 1:3
Orzeł II Choczewo - Stolem Gniewino 0:0
Darmor Rumia - Orzeł II Choczewo 1:1

Rozpoczęły się rozgrywki w piłkę
nożną juniorów Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej. SLKS Orzeł Choczewo reprezentują d
dwie d
drużyny: junior C2 rocznikk
1996 –1997, prowadzona przez trenera
Andrzeja Lessnau oraz D2 rocznik 19982000, prowadzona przez trenera Andrzeja Małkowskiego.
Składy drużyn:
C2 – Jakub Olszowiec, Mateusz Gawryszewski, Szymon Kuberski, Jakub Malinowski, Bartosz Szwok, Rafał Lessnau,
Arkadiusz Obrzut, Michał Hajkowicz,
Aleksander Dziobak, Patryk Posański,
Przemysław Fryc, Adrian Szczerbiński,
Kamil Godula, Amadeusz Ficek, PiotrBach, Michał Sadurski, Michał Skrzycki.
Do tej pory drużyna rozegrała 3 mecze wszystkie wygrywając:
– Orzeł Choczewo – Jaguar Kokoszki 21:0
– KS Sulmin – Orzeł Choczewo 0:5
– Orzeł Choczewo – Fosfory Wiślinka 17:0
Kolejny
mecz
drużyna
zagra
27.09.2009r na wyjeździe z Grunkie Somonino
Strzelcy bramek dla drużyny C2:
– Kamil Godula
– 12
– Szymon Kuberski
–9
– Rafał Lessnau
–7
– Michał Hajkowicz
–2
– Jakub Malinowski
–3
– Jakub Olszowiec
–3

STOPKA REDAKCYJNA

–
–
–
–

Adrian Szczerbiński
Arkadiusz Obrzut
Patryk Posański
Aleksander Dziobak

–4
–1
–1
–1

D2
Jakub Lessnau, Szymon Joachimiak,
Tomasz Joachimiak, Rafał Fusowski, Maciej Orański, Krzysztof Obrzut, Karol
Woźniak, Krzysztof Bork, Mateusz Fetta,
Krzysztof Stenka, Agnieszka Zielińska,
Łukasz Świtała, Łukasz Felczuk, Mateusz
Felstau, Jakub Dewa, Damian Erdmann,
Michał Dettlaf, Damian Benke, Oskar Cielecki.
Do tej pory drużyna rozegrała 3 mecze:
– Bałtyk Gdynia – Orzeł Choczewo 4:3
– Orzeł Choczewo – Stolem Gniewino 3:1
– KS Chwaszczyno – Orzeł Choczewo 0:6
Strzelcy bramek dla drużyny D2:
– Krzysztof Obrzut
–5
– Maciej Orański
–3
– Szymon Joachimiak
–3
– Rafał Fusowski
–1
Kolejny
mecz
drużyna
zagra
26.09.2009r. u siebie z Start Mrzezino
o godz. 10.30
Trenerzy: Andrzej Lessnau i Andrzej Małkowski

