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W dniu 3 września 2010 r. odbyła 
się XXXIV sesja Rady Gminy. 

Podczas obrad nieobecni: pani radna Sabi-
na Fleming i pan radny Rafał Liss.

Pan Wójt Gminy Choczewo w infor-
macji o działalności międzysesyjnej mówił 
o wzmożonej pracy pracowników Urzędu 
Gminy przy organizacji tegorocznego 
spisu rolnego oraz organizacji dożynek 
w gminie Choczewo; trwających pracach 
związanych z budową oczyszczalni ście-
ków w Choczewie, budową chodników 
w Zwartowie, Biebrowie, Lublewie, 
Łętowie i przygotowywaniem do takich 
robót w innych wsiach, przebudową drogi 
wraz z chodnikiem na ulicy Kościuszki 
w Choczewie. W planie przebudowa 

drogi Borkowo – Zwartówko. W szybkim 
tempie trwa budowa Centrum Informacji 
Turystycznej. Zakończone zostały prace 
przy budowie mostu w Ciekocinie. Sporzą-
dzona jest dokumentacja dla oszacowania 
stanu technicznego oraz sporządzony jest 
kosztorys inwestorski dla zabytkowych 
grobowców w Żelaznej i Borkowie. Wg 
kosztorysu inwestorskiego koszt remontu 
grobowca w Żelaznej wynosi około 95 
tys. zł, natomiast grobowca w Borkowie 
– około 130 tys. zł. Należy poszukać 
źródeł ich sfi nansowania rozważając: czy 
skorzystamy z funduszy zewnętrznych 
po wpisaniu grobowców do Rejestru Za-
bytków, co zwiększy koszt robót i wydłuży 
procedury w czasie, czy sfinansujemy 
całość z budżetu Gminy. Trwają przy-
gotowania do założeń projektu budżetu 
na 2011 rok. Od tego roku wchodzą nowe 
zasady kształtowania budżetu. Musi on 
zawierać prognozy na okres 10 letni, a dziś 
trudno jest przewidzieć np. zatrudnienie 
i wynagrodzenie chociażby w oświacie. 

Kończąc pan Wójt powiedział o wizycie 
30-osobowej grupy Norwegów głównie 
rolników i leśników w naszej Gminie. 
Będą przyglądać się pracy i życiu miesz-
kańców naszych wsi, a także wezmą udział 
w gminnych dożynkach. Zainteresowani 
są również sposobem prowadzenia gospo-
darstw agroturystycznych. Zaproszeniem 
do udziału w dożynkach gminnych pan 
Wójt zakończył swoją informację.

Podjęto uchwały:
1. W sprawie udzielenia pomocy fi nanso-

wej w formie dotacji celowej dla Powia-
tu Wejherowskiego (dotyczy współfi nan-
sowania Powiatowego Programu Gambit 
mającego na celu kompleksową ocenę 
ruchu drogowego w powiecie, wskaza-
nia miejsc szczególnie niebezpiecznych, 
podjęcie działań w całkowitej eliminacji 
zdarzeń drogowych. Całkowity koszt 
wdrożenia Programu szacuje się na 50 
tys zł. Starosta Wejherowski wystąpił 
z wnioskiem do wszystkich gmin powia-
tu o współdziałanie i dofi nansowanie. 
Z budżetu Gminy Choczewo przezna-
czono 2.000 zł na ten cel).

2. W sprawie zmiany budżetu gminy 
na 2010 r. (zwiększa się dochody 
o 79.235 zł, zaś wydatki zwiększa się 
o 3.079.235 zł oraz ustala się wykaz 
zadań inwestycyjnych w wysokości 
10.536.326 zł na skutek ich zwiększenia 
o kwotę 3.100.000 zł; ustala się dotacje 
celową w wysokości 648.805 zł na sku-
tek jej zwiększenia o kwotę 22.000 zł 
w tym dla: Parafii Rzymsko-Katolic-
kiej p.w Św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zwartowie w wysokości 20.000 zł 
na wykonanie prac remontowych w za-
bytkowym kościele w Zwartowie oraz 
pomoc finansową w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Wejherowskiego 



Wieści ChoczewskieNr 10 (128)  PAŹDZIERNIK 2010s. 2

ciąg dalszy z poprzedniej strony
XXXIV SESJA...

na dofinansowanie programu Gambit 
w kwocie 2.000 zł)

3. W sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku (postanowiono zaciągnąć 
pożyczkę z WFOŚiGW w Gdańsku 
w wysokości do 3.000.000 zł z przezna-
czeniem na wyprzedzające fi nansowanie 
inwestycji pod nazwą: „Przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Choczewie”. 
Pożyczka spłacona zostanie jednorazowo 
po otrzymaniu środków uzgodnionych 
w umowie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego i jest ona 
niższa niż otrzymane dofi nansowanie 
z tego urzędu w ramach PROW.

4. W sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrębie geodezyj-
nym Słajszewo, w rejonie wsi Biebrowo 
w gminie Choczewo (celem planu jest 
dopuszczenie funkcji mieszkaniowych, 
letniskowych oraz usługowych z zakresu 
turystyki, wypoczynku i rehabilitacji, 
sportu i rekreacji, nawiązujących do wa-
lorów położenia w północno – zachod-
niej części Pobrzeża Kaszubskiego).

5. W sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla działki nr 64/25 w Choczewku 
w gminie Choczewo (głównym celem 
realizacji planu jest racjonalizacja zapi-
sów w dotychczas obowiązującym pla-
nie miejscowym dla części dz. nr 64/21. 
Dopuszcza się zabudowę związaną 
z obsługą produkcji w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 
o podwyższonej wysokości maksymal-
nej 14m).

6. W sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla działki nr 58 we wsi Kierzkowo 
w gminie Choczewo (celem planu jest 
dopuszczenie terenów w części za-
chodniej pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz zabudowę usługową, 

w części wschodniej – pod zabudowę let-
niskową rekreacji indywidualnej, usług 
turystki, sportu i rekreacji).

7.W sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego działki nr 113 we wsi Sasino 
w gminie Choczewo (celem planu jest 
dopuszczenie zabudowy letniskowej – 
rekreacji indywidualnej oraz zabudowy 
usługowej).

8.W sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Cegielnia Zachód” we wsi Sasino 
w gminie Choczewo (celem planu jest 
umożliwienie realizacji zabudowy 
mieszkaniowej, rekreacji indywidualnej 
oraz usługowej o parametrach nawiązu-
jących do tradycji budowlanych Kaszub 
Północnych).

9. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
niezabudowanych nieruchomości stano-
wiących własność gminy Choczewo (3 
działki położone w sąsiedztwie bloków 
przy ul. Puckiej).

10. W sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w trybie bezprzetargowym nieru-
chomości stanowiącej własność gminy 
Choczewo położonej w obrębie ewi-
dencyjnym Jackowo (sprzedaż na rzecz 

użytkownika wieczystego).
11. W sprawie wyrażenia zgody na nieod-

płatne nabycie nieruchomości na rzecz 
gminy Choczewo położonej w obrębie 
Borkowa (nieodpłatne nabycie nieru-
chomości celem poszerzenia istniejącej 
drogi gminnej do wymaganej szeroko-
ści dla dróg wewnętrznych).

12. W sprawie wyrażenia zgody na odpłat-
ne nabycie nieruchomości w gminie 
Choczewo położonej w obrębie Kierz-
kowa (na zaspokojenie potrzeb miesz-
kańców wsi Osieki – na stworzenie te-
renów rekreacyjnych i terenów zieleni, 
w szczególności placu zabaw).

13. W sprawie przejęcia w zarząd drogi po-
wiatowej (4,893 km drogi powiatowej 
na odcinku Borkowo-Zwartowo).

14. W sprawie zaliczenia dróg do katego-
rii dróg gminnych i ustanowienia ich 
przebiegu (gminne działki Nr 69/1 i 70 
w m. Borkowo, aby spełniały wymogi 
dróg gminnych muszą zostać zaliczone 
do tej kategorii; w konsekwencji zosta-
nie nadany numer).

15. W sprawie zabezpieczenia środków 
fi nansowych na inwestycję (w związ-
ku z ubieganiem się o skorzystanie 

ciąg dalszy na następnej stronie
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za udrożnienie przejścia w kierunku Je-
ziora Choczewskiego. Dziękował również 
mieszkańcom gminy za udział w akcji 
honorowego oddawania krwi, która odbyła 
się 2 sierpnia br.

W dyskusji p. W. Seweryn pytał o dal-
szy rozwój spraw związanych z propozycją 
budowy elektrowni jądrowej w Gminie 
Choczewo. Pan Wójt odpowiedział, że Pre-
zes Elektrowni Jądrowej S.A. Polskiej 
Grupy Energetycznej osobiście interesował 
się wszystkimi lokalizacjami pod przyszłą 
budowę, w tym również w okolicy Lubia-
towa. Lustrowany był potencjalny teren: 
na wschód od Lubiatówki w kierunku Bia-
łogóry. W miesiącach listopad-grudzień br. 
będzie ogłoszona krótka lista rankingowa. 
To inwestor zdecyduje, gdzie elektrownia 
powstanie.

Sesja zakończyła się po blisko 3-go-
dzinnych obradach.

XXXV NADZWYCZAJNA XXXV NADZWYCZAJNA 
SESJA RADY GMINY SESJA RADY GMINY 

CHOCZEWOCHOCZEWO

W dniu 30 września 2010r. odbyła się XXXV nad-
zwyczajna sesja Rady Gminy Choczewo zwołana 

na wniosek pana Wójta. Obecni byli wszyscy radni.
W porządku obrad było podjęcie tylko trzech uchwał zwią-

zanych z budżetem Gminy.
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok (zwiększe-

nie planowanych dochodów i wydatków o 315.934 zł; zmiany 
wynikały z wprowadzenia kwoty 300.000 z tytułu udzielenia 
pomocy fi nansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa na realizację przedsięwzięcia pn.: Remont nawierzch-
ni drogi osiedlowej na odcinku 540 m położonej na dz. nr 59 
i 60 w Choczewku” oraz 15.934 zł dotacji celowej otrzymanej 
z Powiatu Wejherowskiego na pokrycie kosztów utrzymania 
drogi powiatowej);

2) w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Powiatowi 
Wejherowskiemu na realizację zadania przebudowy drogi po-
wiatowej przebiegającej przez Gminę Choczewo (300.000 zł 
ze środków budżetowych 2011 roku na realizację zadania 
przebudowy drogi powiatowej Żelazno – Bolszewo na odcinku 
od Łętowa do granicy gmin);

3) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
(dostosowano do wymogów wynikających ze zmienionej ustawy 
o fi nansach publicznych).

4) w sprawie współdziałania i przyjęcia dotacji od Powiatu 
Wejherowskiego na realizację projektu pod nazwą „Inwestycja 
infrastrukturalna polegająca na remoncie drogi gminnej w miej-
scowości Borkowo oraz na odcinku Borkowo – Zwartowo wraz 
ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 213, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Choczewo”.
 

z Programu Wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych” tzw. schetynówek 
zabezpieczono środki fi nansowe w wy-
sokości 2.168.200 zł na fi nansowanie 
zadania „Inwestycja infrastrukturalna 
polegająca na remoncie drogi gmin-
nej w miejscowości Borkowo oraz 
na odcinku Borkowo – Zwartowo wraz 
ze skrzyżowaniem z drogą wojewódz-
ką nr 213, w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w gminie 
Choczewo”. Kosztorys inwestorski 
na remont drogi wynosi ponad 4 mln zł. 
Z tego 50% będzie pochodziło z tzw. 
schetynówek, pozostałe 50% po po-
łowie będzie fi nansowane z budżetu 
Powiatu i Gminy Choczewo).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Choczewo pan Andrzej Mał-
kowski przedstawił informację na temat 
wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. 
oraz o kontroli Urzędu Gminy Chocze-
wo w zakresie zamówień publicznych. 
Komisja Rewizyjna uznała, że skontrolo-
wane zadania realizowane są efektywnie 
i oszczędnie. Nie stwierdzono marnotraw-
stwa środków publicznych. Prowadzone in-
westycje znajdują swoje odzwierciedlenie 
w uchwałach Rady Gminy oraz w planach 
fi nansowych. Realizacja zadań odpowiada 
przyjętym założeniom tak technicznym 
jak i budżetowym. Roboty prowadzone 
są w taki sposób, by uzyskać najlepsze 
efekty z zaplanowanych nakładów.

W interpelacjach i zapytaniach radny 
Andrzej Małkowski w imieniu mieszkań-
ców Choczewa serdecznie podziękował 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
XXXIV SESJA...
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INWESTYCJE GMINNEINWESTYCJE GMINNE

Zakończone zostały prace związane z przebudową ulicy 
Kościuszki w Choczewie. Przypomnijmy, że w ramach 

inwestycji pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy Ko-
ściuszki”, polegającej na realizacji ciągów komunikacyjnych: 
szlaku spacerowego i ścieżki rowerowej, wykonany został ciąg 
główny kanalizacji sanitarnej w tej drodze (z jednoczesnym przy-
łączeniem do kanalizacji znajdujących się tam posesji), wykonane 
zostało odwodnienie wraz z odprowadzeniem wód deszczowych 
poza obszar zabudowany, a następnie wykonana nawierzchnia 
z kostki betonowej. Postawione zostały znaki drogowe, regulujące 
ruch w obrębie ulicy Kościuszki, tj. znaki informujące, że jest 
to obecnie szlak pieszo-rowerowy, gdzie piesi i rowerzyści mają 
pierwszeństwo przed pojazdami oraz znaki informujące o począt-
ku i końcu strefy zamieszkania, co oznacza, że obowiązuje tam m.
in. ograniczenie prędkości do 20 km/h.

Odbiór końcowy inwestycji nastąpi w październiku b.r.



Wieści Choczewskie Nr 10 (128)   PAŹDZIERNIK 2010 s. 5

20-LECIE SAMORZĄDU GMINY CHOCZEWO20-LECIE SAMORZĄDU GMINY CHOCZEWO

W cyklu pt. 20-lecie Samorządu Gminy Choczewo publikujemy dziś Państwu dokonania władz samorządowych naszej gminy 
obejmujące m.in.:  ochronę zdrowia, oświatę i kulturę, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz turystyczną i sportową, 

telefonizację oraz działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dalsza część podsumowań minionych 2 dekad – 
w kolejnym numerze. 

WODOCIĄGI
- od 1996r. budowa odcinków:
  Sasino   5,0 km
  Sasino-Ciekocino-Ciekocinko   4,0 km
  Kopalino – Lubiatowo   4,0 km
  Kopalino – Jackowo   3,0 km
  Choczewo – Kierzkowo – Osieki   5,0 km
  Starbienino   0,5 km
  Łętowo – Gardkowice   1,8 km
  Gościęcino   1,0 km
  Borkowo-Zwartowo-Zwartówko   4,0 km
  Słajkowo – Łętowo   2,0 km
  Słajkowo – Żelazno   2,0 km
  Choczewo-Choczewko-Kurowo   4,0 km
  Lublewo-Lublewko-Starbienino   4,0 km
  Łętowo   0,2 km
  ul. Kowalewskiego w Choczewie   0,2 km
RAZEM 40,7 km

Wodoci¹g Lublewko – 2009

HYDROFORNIE ZE STACJAMI UZDATNIANIA WODY
- lata 2002-2009 w miejscowościach:

Kopalino
Słajkowo
Choczewo
Borkowo
Sasino 
Słajszewo
Lublewko

- 2004 i 2009r. zakup pomp głębinowych

Wodoci¹g w Choczewku – 2004

Hydrofornia w Choczewie przed …
…i po remoncie 

oraz modernizacji - 2005

Budowa hydrofornii w Kopalinie ciąg dalszy na następnej stronie
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KANALIZACJA
- 1996-1997r. budowa kolektora ściekowego w Zwartowie 
- 1994r. skanalizowanie tzw. dolnego Choczewa      0,6 km
- 2004r. Żelazno-Choczewo   3,0 km
- 2006r. Lublewo-Lublewko-Choczewo   8,0 km
- 2007r. Choczewo   1,0 km
- 2009r. Zwartowo-Przebendowo-Żelazno   9,0 km
- 2010r. ul. Kościuszki w Choczewie   0,7 km
- 2010r. Sasino   1,2 km
    RAZEM 23,5 km

Budowa sieci kanalizacyjnej Lublewo-Lublewko-Choczewo – 2006

Budowa kanalizacji 
Zwartowo-¯elazno – 2009

Budowa sieci kanalizacyjnej w Choczewie – 2007

Remont kanalizacji na ul. Koœciuszki w Choczewie – 2010 pocz¹tek inwestycji pn. Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej ul. Koœciuszki w Choczewie polegaj¹ca na realizacji ci¹gów komunikacyjnych, 
szlaku spacerowego i œcie¿ki rowerowej

BUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
- 1998r. oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Zwartowie 
- 2007 i 2008r. zakup 2 samochodów ciężarowych
- 2003r. remont i modernizacja Biobloku oczyszczalni ścieków 
w Choczewie
- 2009r. zakup zestawu prądotwórczego z przyczepą
- 2009-2010r. budowa nowej oczyszczalni ścieków w Choczewie ze 
środków własnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej

Bioblok oczyszczalni w Choczewie 
po remoncie – 2003

Bioblok oczyszczalni w Choczewie 
po remoncie – 2003

Oczyszczalnia œcieków w Choczewie podczas budowy – 2009/2010

INNE
- 1993r. doprowadzenie wodociągu oraz energii elektrycznej do cmentarza 
w Choczewie 
- 1993r. rozpoczęcie budowy Domu Przedpogrzebowego  – oddanie do 
użytku w 1994r.

Budowa Domu Przedpogrzebowego – 1993

- lata 1996-2004 adaptacja pomieszczeń po byłych szkołach na 
potrzeby  ogólnospołeczne w miejscowościach: Kurowo, Sasino   
- 2004r. otwarcie obiektu ogólnodostępnego na potrzeby mieszkańców 
Żelaznej

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...
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Podczas poœwiêcenia Domu Przedpogrzebowego – 1993

Dom Przedpogrzebowy po zakoñczeniu budowy

Obiekt ogólnodostêpny w ¯elaznej podczas remontu … …i po remoncie – 2004

Otwarcie obiektu 
ogólnodostêpnego  
w ¯elaznej – 2004

TELEFONIZACJA
- 1991r. oddanie do użytku 200-numerowej centrali w Choczewie 
- 1993r. rozbudowa centrali telefonicznej w Sasinie o 30 numerów 
- 1995r. zainstalowanie 100-numerowej centrali w Sasinie i uzyskanie 
łączności całodobowej
- 1995r. oddanie do użytku 50-numerowej centrali w Zwartówku 
i przyłączenie 25 nowych abonentów z miejscowości Borkowo 
- 1996r. zakup nowej centrali automatycznej pozwalającej na włączenie 
całej   Gminy Choczewo do ruchu automatycznego 
- 1996r. zainstalowanie 7 rozmównic publicznych 
- 1997r. przyłączenie 130 abonentów do centrali w Choczewie – 
uruchomienie nowej linii i stelefonizowanie Łętowa 
- 1997r. uruchomienie 2 rozmównic publicznych: w Żelaznej 
i Osiekach 
- 1999r. przyłączenie kolejnych 50 numerów do centrali telefonicznej 
w Choczewie 
- 2000r. przyłączenie kolejnych 30 abonentów do centrali 
w Choczewie oraz zainstalowanie 3 rozmównic publicznych
- Dzięki współpracy z Telekomunikacją Polską S.A. światłowody i sieci 
kablowe zostały umieszczone w ziemi, znikają z naszego krajobrazu 
słupy telefoniczne oraz kable napowietrzne. Internet stał się ogólnie 
dostępny.

Telefonizacja w wersji napowietrznej - …
i œwiat³owodowej 
– 2010

Rozmównica 
Publiczna 
w Biebrowie – 
2010

OCHRONA ZDROWIA
- 1992r. oddanie do użytku budynku typu „Mikołów” na potrzeby służby 
zdrowia 
- 1998r. zakup aparatu EKG dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cho-
czewie 
- 1999r. zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego
- 2000r. doposażenie w sprzęt specjalistyczny (aparat USG)
- 2001r. remont Gminnego Ośrodka Zdrowia: wymiana okien, drzwi, wy-
kładzin podłogowych, budowa dróg wewnętrznych i placu parkingowego
- 2006r. ufundowanie karetki przez fi rmę WINDCOM
- 2007-2008r. oddanie nowo wybudowanego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia  i przebudowa starej części obiektu
- od 2003 r. zakup na wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia sa-
mochodu służącego lekarzom oraz urządzeń:

Negatoskop – 2 szt. urządzenie do przeglądu zdjęć rentgenowskich 1. 
(wyposażono gabinety lekarskie).
Nowoczesny elektrokardiograf 12 kanałowy do monitorowania oraz  2. 
zapisu pracy serca.
Aparat do kriochirurgii – wyposażono poradnię K – urządzenie 3. 
służy do usuwania małych zmian w obrębie narządów rodnych np. 
leczenie nadżerki szyjki macicy.
Kardiotokograf monitorujący pracę serca dziecka w łonie matki 4. 
z możliwością użycia bez zasilania w terenie.
Kolposkop pozwalający w dużym powiększeniu obejrzeć zmiany 5. 
chorobowe nabłonka i naczyń krwionośnych.
Defi brylator – niezbędny w przypadku zatrzymania i zaburzeń akcji 6. 
serca.
Ultrasonograf z trzema głowicami:7. 
- liniowa służąca do badania piersi, tarczycy, ślinianek, powłok ciała   
(krwiaki, ropnie),
- konwex do badania jamy brzusznej,
- transwaginalna – używana w poradni K, a także do oceny prostaty.
Przenośny elektrocardiograf  służący lekarzom do oceny pracy serca 8. 
w każdych warunkach.
Fotel ginekologiczny oraz kozetka na wyposażenie poradni K.9. 

10. Lampa zabiegowa na wyposażenie poradni K.
11. Agregat prądotwórczy niezbędny w sytuacji braku prądu.
12. Pięć komputerów na wyposażenie gabinetów lekarskich, rejestracji 
oraz administracji.
Corocznie dofi nansowywanie: poradni K i poradni ortopedycznej.
Od 15.01.2007 r. w Choczewie funkcjonuje Punkt Ratownictwa 
Medycznego, działający w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Wejherowie. 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...

ciąg dalszy na następnej stronie
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Budowa budynku typu „Miko³ów” na potrzeby GOZ – 1991

Remont gabinetów specjalistycznych 
w GOZ – 1991

Ruszy³a budowa Gminnego 
Oœrodka Zdrowia – 2006

Budowa Gminnego Oœrodka Zdrowia  w Choczewie - 2007

Uroczyste otwarcie nowej siedziby 
Gminnego Oœrodka Zdrowia – 2007

Gminny Oœrodek Zdrowia – 2007

Przekazanie 
karetki – 2006

OŚWIATA I KULTURA
- 1996r. przejęcie przez gminę zadań z zakresu oświaty podstawowej, 
a w następnych latach gimnazjalnej spowodowało przyjęcie do realizacji 
nowych inwestycji szkolnych 
- 1996r. przejęcie przez gminę i kontynuacja budowy tzw. nowej szkoły 
w Choczewie
- 1998r. oddanie do użytku nowej szkoły:  marzec – część dydaktyczna;  
październik - część sportowa i wyposażenie gabinetu stomatologicznego
- 2004r. docieplenie, nowa elewacja, nowe pokrycie dachowe, 
wymiana okien, mała  architektura
- 2004r. adaptacja pomieszczeń na bibliotekę i czytelnię szkolną 
- 2004r. kompleksowa modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego 
w Zespole Szkół 
- 2000r. modernizacja centralnego ogrzewania w budynku tzw. starej 
szkoły, budowa magistrali ciepłowniczej
- 2000 i 2002r. remont i modernizacja parteru starej szkoły   
- 2004r. remont piętra starej szkoły i przeniesienie klas 0-III 
- 2005r. wykonanie alejek w parku przy starej szkole 
- 2004-2005r. remont Szkoły Podstawowej w Ciekocinie przy dużym 
zaangażowaniu rodziców
- zinformatyzowanie placówek szkolnych w ramach zakupu lub 
darowizn komputerów wraz z zakupem oprogramowania
- 2000r. - remont i urządzenie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Choczewie w obiekcie tzw. starej szkoły 
- 2008 r. - adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Choczewie 
i otwarcie  Samorządowego Przedszkola w Choczewie
- 2009r. wykonanie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu

Szko³a w Choczewie przed  … …w trakcie

… i po termomodernizacji – 2004

Zespó³ Szkó³ w Choczewie – 2010

Kuchnia Zespo³u Szkó³ 
w Choczewie podczas modernizacji

i po modernizacji kuchni 
w szkole w Choczewie – 2003

Sto³ówka (czêœæ dla przedszkolaków) 
w Zespole Szkó³ – 2010

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...
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Sto³ówka w Zespole Szkó³ - 2010

Uk³adanie 
kostki 

brukowej 
wokó³ tzw. 

starej szko³y 
– 2005

Dojazd do 
tzw. starej 
szko³y 
w trakcie 
robót – 
2005

Samorz¹dowe Przedszkole – 2010 Samorz¹dowe Przedszkole w Choczewie 
– 2010

URZĄD GMINY CHOCZEWO
- 2000r. modernizacja centralnego ogrzewania (olejowe) oraz wymiana 
okien w części budynku
- 2003r. wymiana okien w pozostałej części budynku
- 2005r. termomodernizacja 
- budowa Centrum informacji turystycznej i kulturalnej wraz z zaple-
czem oraz salą multimedialną, konferencyjno-wystawową (maj-listopad 
2010)

Urz¹d Gminy przed …

….i po termomodernizacji – 2006

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA
- 2000r. z inicjatywy władz samorządowych Gminy Choczewo, 
Nadleśnictwa Choczewo i przedstawicieli Gdyńskiego Urzędu Morskiego 
wytyczone zostały pierwsze szlaki rowerowe w Gminie Choczewo – 
szlak niebieski (nadmorski), szlak żółty (łączący Choczewo ze Szklaną 
Hutą) oraz zielony (wokół Jeziora Choczewskiego). Uroczyste otwarcie 
miało miejsce w leśniczówce Szklana Huta w dniu 25.07.2000r.

- 2003r. wytyczony i oznakowany został kolejny szlak rowerowy 
pomarańczowy, łączący nadmorskie miejscowości: Kopalino, Słajszewo, 
Sasino, Biebrowo

- 2004r.  przeprowadzona została modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
turystycznej na szlakach rowerowych w gminie; posadowienie 
pierwszych elementów ogródka jordanowskiego w Choczewie

- 2005r. dokończenie budowy ogródka jordanowskiego w Choczewie,

- 2006r. wykonanie dodatkowych odcinków tras rowerowych (do granicy 
z gminami sąsiednimi); budowa ogródka jordanowskiego w Kopalinie 
(w ramach inwestycji pn. „Promenada Bursztynowa”) 

- 2008-2009r. budowa ogródków jordanowskich w Kierzkowie i w Cho-
czewie przy ul. Wojska Polskiego

- 2010r. przedłużenie szlaku rowerowego – zielonego do ul. Koś-
ciuszki w Choczewie i rozpoczęcie inwestycji pn. „Rewitalizacja prze-
strzeni publicznej ulicy Kościuszki, polegająca na realizacji ciągu  ko-
munikacyjnego spacerowego i  ścieżki rowerowej”.  

W roku 2007 odnowione zostało oznakowanie na trasach rowe-
rowych w Gminie Choczewo. Co roku wymieniane lub uzupełniane 
są elementy małej infrastruktury (tablice, ławy, stoły). W latach 2008-
2009 odnowione zostało oznakowanie szlaku PTTK – „Nadmorskiego-
Bałtyckiego” (kolor czerwony).

Ogródek Jordanowski w Choczewie – 2005 Ogródek Jordanowski w Kopalinie 
– 2007

Ogródek Jordanowski w Kierzkowie – 2010

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...

ciąg dalszy na następnej stronie
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STRAŻ GMINNA
- 15.02.2007r. utworzenie Straży Gminnej w Choczewie

- 2010r. - zakup fotoradaru

Stra¿ Gminna podczas interwencji – 2010

Pomieszczenie Stra¿y Gminnej – 2010

STRAŻE POŻARNE, RATOWNICTWO I OCHRONA 
LUDNOŚCI

- 01.12.1993r. zakup pierwszej pompy pływającej  dla OSP w 
Choczewie

- 08.05.1998r. przekazanie remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kopalinie 

- 17.11.1998r. przekazanie dla OSP Choczewo sprzętu ratownictwa 
technicznego 

- 25.01. 1999r. naprawa główna pojazdu pożarniczego dla OSP 
Słajszewo

- 27.05.1999r.  podpisanie z Nadleśnictwem Choczewo pierwszej 
umowy najmu na obiekt –  strażnicę dla OSP Choczewo

- 31.07.2001r. modernizacja i remont strażnicy OSP Słajszewo

- 12.12.2001r. przekazanie dla OSP Choczewo średniego pojazdu 
pożarniczego

- 08.02.2002r. przekazanie lekkiego pojazdu pożarniczego do 
wykonywania zadań z zakresu ratownictwa technicznego  dla 
OSP Choczewo (od dnia 13.11.2009r. jako pojazd pożarniczy na 
wyposażeniu OSP Sasino)

- 17.12.2002r. przekazanie przez Nadleśnictwo Choczewo 
wysokociśnieniowego systemu modułowego ze zbiornikiem wody do 
wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej  

- 11.11.2005r. przekazanie dla OSP Kopalino pojazdu pożarniczego 
wraz z wyposażeniem zakupionego przez Gminę Choczewo, Zarząd 
Wojewódzki Związku OSP w Gdańsku oraz doposażenie w pompę 
pływającą zakupioną przez Wójta Gminy Choczewo 

- 06.03.2006r. przekazanie ciężkiego pojazdu pożarniczego dla OSP 
Choczewo przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej Wejherowie  

- 10.10.2007r. przyjęcie na wyposażenie OSP Choczewo 4 kpl  
aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych nowej generacji 
z sygnalizatorami bezruchu

- 24.10.2008r. przyjęcie na wyposażenie OSP Choczewo motopompy 
nowej generacji

- 08.09.2009r. przekazanie dla OSP Choczewo pojazdu pożarniczego do 
wykonywania zadań  z zakresu ratownictwa technicznego/drogowego 
wraz z wyposażeniem zakupionego przez Gminę Choczewo, Zarząd 
Wojewódzki Związku OSP w Gdańsku, Komendanta Powiatowego 
PSP w Wejherowie 

Przekazanie remizy dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej  w Kopalinie – 1998 

Stra¿nica OSP w Choczewie

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Budowa spowalniaczy na ul. Kusociñskiego w Choczewie w ramach zadania: Uspokojenie i 
organizacja ruchu w otoczeniu szkó³ na drogach powiatowych – 2003

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...

ciąg dalszy na następnej stronie
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Stra¿nica OSP w S³ajszewie – 2001

Stra¿acy w aparatach tlenowych

Samochód po¿arniczy OSP Kopalino – 2005

Poœwiêcenie pojazdu po¿arniczego dla OSP Choczewo 2009

Przekazanie pojazdu po¿arniczego dla OSP Choczewo – 2002

POLICJA
- 1993r. częściowe sfi nansowanie zakupu samochodu marki POLONEZ 
dla Komisariatu Policji w Choczewie
- 2000r. przekazanie alkotestu z oprzyrządowaniem dla Posterunku Policji 
w Choczewie
- 2006r. sfi nansowanie w równych częściach przez Gminę Choczewo 
i Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku zakupu radiowozu dla 
Posterunku Policji w Choczewie
- ponoszenie kosztów pobytu w okresach letnich dodatkowych patroli 
policyjnych

Przekazanie radiowozu dla Posterunku Policji w Choczewie – 2006

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...
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SPORT
- 1993r. oddanie do użytku schroniska przy GOKSiR w Choczewie
- 1999r. remont centralnego ogrzewania obiektu sportowego,
- 2000r. remont dachu hali GOKSiR, 
- 2006r. modernizacja płyt boisk oraz wykonanie bezpiecznych 
siedzisk,
- 2007r. modernizacja gminnego kompleksu sportowego,
- 2007r. wymiana pieca centralnego ogrzewania w obiekcie 
sportowym, dalsza   modernizacja boiska

- Stowarzyszenie LKS „Orzeł” realizuje zadania z zakresu kultury 
  fi zycznej i sportu: organizuje przedsięwzięcia dotyczące sportu 
  masowego dla mieszkańców, prowadzi stałe zajęcia 
  sportowo-rekreacyjne przy współudziale Uczniowskiego Klubu 
  Sportowego „Gol”, organizuje przygotowania i uczestnictwo 
  w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. LKS „Orzeł”  
  w sezonie 2008/2009 awansował do V ligi Pomorskiego Związku 
  Piłki Nożnej, zgłosił zespół młodzieżowy do młodzieżowej ligi 
  Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Aktualnie grają: 2 zespoły 
seniorów, 2 zespoły młodzieżowe i 1 zespół naboru młodzieży. 
W latach 1995-2006 wybudowano boiska sportowe w:
Sasinie
Słajszewie
Jackowie
Kopalinie
Osiekach
Zwartowie
Choczewie – 3 płyty.

Obiekty sportowe w Choczewie – 2010 Integracyjne mecze pi³karskie polityków gdañskich i ich przyjació³ z dru¿yn¹ oldbojów z Gminy 
Choczewo

Boisko w S³ajszewie – 2010

Boisko w Osiekach – 2010Boisko w Jackowie – 2010

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...
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O  B  W  I  E  S  Z  C Z  E  N I  E 
WÓJTA GMINY CHOCZEWO 

z dnia 28 wrze�nia 2010 r. 
 

w sprawie okr�gów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Choczewo  
w wyborach zarz�dzonych na dzie� 21 listopada 2010 r. 

 
 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 
pó�n.zm.1/ podaje si� do publicznej wiadomo�ci informacj� o okr�gach wyborczych 
utworzonych dla wyboru Rady Gminy Choczewo, ich numerach i granicach oraz liczbie 
wybieranych radnych w ka�dym okr�gu wyborczym. 

 

Numer 
okr�gu Granica okr�gu 

Liczba radnych 
wybieranych 

w okr�gu 

1 Choczewo, ��tówko 4 

2 Kierzkowo (B�achówko, Jab�onowice, Karczemka 
Kierzkowska), Osieki L�borskie 1 

3 Lublewko, Lublewo L�borskie, Starbienino 1 

4 Kopalino, Lubiatowo (Szklana Huta) 1 

5 Choczewko, Kurowo 1 

6 Gardkowice, Karczemka Gardkowska, ��towo,  1 

7 Przebendowo (Przebendówko), S�ajkowo, �elazno 1 

8 Borkowo L�borskie (Borkówko), Go�ci�cino, 
Zwarcienko, Zwartowo, Zwartówko 2 

9 Biebrowo,  Jackowo, S�ajszewo (S�ajszewko) 1 

10 Ciekocino, Ciekocinko 1 

11 Sasino (Bia�ka, Osetnik, Krzesiniec, Sasiniec, 
Zielonka) 1 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Choczewie mie�ci si� w budynku Urz�du Gminy 
Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, tel. 58 - 572 39 13, 58 - 572 39 40. 
 

                                                                                                   Wójt Gminy Choczewo  

                                                                                                     /-/Jacek  Micha�owski 
 
 
1  zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,  Nr 146, poz. 
1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607 
i Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 oraz poz. 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356. 
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O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E 
WÓJTA GMINY CHOCZEWO                                                                          

z dnia 28 wrze�nia 2010 r. 
 

 

w sprawie obwodów g�osowania w wyborach zarz�dzonych na dzie�  
21 listopada 2010 r. 

 

 Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 
1547 ze zm.1) podaje si� do publicznej wiadomo�ci informacj� o numerach i granicach 
obwodów g�osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których 
odb�dzie si� g�osowanie w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady 
Powiatu Wejherowskiego, Rady Gminy Choczewo oraz Wójta Gminy Choczewo 
 

Numer 

obwodu  

Granice obwodu  Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej 

1 

Choczewko, Choczewo, Kierzkowo 
(B�achówko, Jab�onowice, Karczemka 
Kierzkowska), Kopalino, Kurowo, 
Lubiatowo (Szklana Huta), Lublewko, 
Lublewo L�borskie, ��tówko, Osieki 
L�borskie, Starbienino. 

Zespó� Szkó�  
ul. Szkolna 2 
Choczewo 
 
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepe�nosprawnych. 

2 
Gardkowice (Karczemka Gardkowska), 
��towo, Przebendowo (Przebendówko), 
S�ajkowo, �elazno. 

	wietlica  
��towo 

3 
Borkowo L�borskie (Borkówko), 
Go�ci�cino, Zwarcienko, Zwartowo, 
Zwartówko. 

O�rodek Doskonalenia  
Kadr S�u�by Wi�ziennej  
Zwartowo 

4 
Biebrowo, Ciekocinko, Ciekocino, 
Jackowo, Sasino (Bia�ka, Osetnik, 
Krzesiniec, Sasiniec, Zielonka), S�ajszewo 
(S�ajszewko). 

Budynek by�ej szko�y 
ul. Cisowa 6 
Sasino 

 

W dniu g�osowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte b�d
 w godzinach od 
800 do 2200. 
 

                                  Wójt Gminy Choczewo 
                                                                                            /-/Jacek Micha�owski

                                                 
1  zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,  Nr 146, 
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607i Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, 
poz. 1651 oraz poz. 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356. 
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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 
W CHOCZEWIEW CHOCZEWIE

Wzorem lat ubiegłych, w drugą niedzielę września, 
odbyły się Dożynki Gminne w Choczewie. Tegorocz-

ne obchody w naszej gminie miało nieco rozszerzoną formułę – 
wraz z ludźmi związanymi z rolnictwem swoje święto w tym dniu 
mieli również myśliwi. Uroczystości zapoczątkowała msza świę-
ta dziękczynna w kościele parafi alnym p.w. M.B. Królowej Polski 
w Choczewie, którą koncelebrowali: ks. infułat Stanisław Grunt 
z Diecezji Pelplińskiej, Dziekan Dekanatu Gniewino ks. Marian 
Miotk oraz Proboszcz Parafi i Choczewo ks. Antoni Duszyk. 
Podczas mszy przedstawiciele sołectw dziękując Panu Bogu 
za tegoroczne zbiory złożyli w darze: chleb, warzywa, owoce, 
orzechy i miód, mięso, ryby i kwiaty. Nabożeństwo zakończyło 
uroczyste poświęcenie fi gury św. Huberta – patrona myśliwych 
oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Sylwetka patrona myśli-
wych umieszczona została na podstawie wykonanej z potężnego 
pnia dębowego. Na nim również została zamontowana tablica 
pamiątkowa ufundowana przez spółkę „WINDCOM” z Osiek 
Lęborskich. Drewniana rzeźba wykonana została przez artystę 
rzeźbiarza pana Ryszarda Gosz, który swoją pracownie ma w Wej-
herowie. Po mszy, tradycyjnie uformowany został korowód do-
żynkowy – otwierał go wóz strażacki OSP Choczewo, za nim 
podążała orkiestra „Lębork”, następnie przedstawiciele kół ło-
wieckich w gali mundurowej i ze sztandarami, zuchy z 10 WLGZ 
„Mali Korsarze” i harcerze z 10 WLDH „WILKI”, przedstawi-
ciele sołectw: Choczewko, Kierzkowo i Sasino, niosąc wieńce 
dożynkowe, władze gminy i zaproszeni goście, następnie w nor-
weskich strojach ludowych przedstawiciele partnerskiej Gminy 

ciąg dalszy na następnej stronie
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Sømna. Korowód zamykali mieszkańcy naszej gminy. Część 
ofi cjalną, która miała miejsce na gminnych obiektach sportowych, 
rozpoczęto hymnem państwowym, a w niebo poszybowały gołę-
bie. Przewodniczący Rady Gminy pan Henryk Domaros powitał 
serdecznie licznie przybyłych gości, w tym: Wiceministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi pana Kazimierza Plocke oraz Posła do Par-
lamentu Europejskiego pana Jarosława Wałęsę, gości z Gminy 
Sømna pod przewodnictwem Zastępcy Wójta tamtejszego samo-
rządu pani Margith E. Moen, przedstawicieli instytucji szczebla 
wojewódzkiego i powiatowego, przedstawicieli duchowieństwa, 
przedstawicieli kół łowieckich: WKŁ 350 Jaźwiec Gdynia, Słon-
ka Gdańsk, Daniel Gdańsk, WKŁ 224 Orzeł Gdynia, Sokół Nr 7 
Gdańsk, Jeleń Gdańsk, Wybrzeże Gdańsk, WKŁ 271 Sokół Gdy-
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nia, Nadmorskie Gdynia, Ponowa Gdynia, 291 Wilk Redzikowo 
i Daniel Słupsk, sołtysów sołectw, rolników i wszystkich tych, 
którzy związani są z rolnictwem. Szczególnie serdecznie powitał 
starostów dożynek – panią Halinę Łuc ze Słajszewa i pana Zbi-
gniewa Nowaka z Kierzkowa, którzy okazały, dożynkowy bochen 
chleba przekazali gospodarzowi dożynek – Wiceministrowi Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi panu Kazimierzowi Plocke i Wójtowi 
Gminy panu Jackowi Michałowskiemu. Pan Wójt podziękował 
rolnikom za ciężką pracę i wyjątkowy profesjonalizm, który mimo 
niezbyt sprzyjającej pogody sprawił, że tegoroczne zbiory nie 
były wcale takie złe. Ale dożynki to nie tylko czas podziękowań 
za tegoroczne zbiory. To również doskonała okazja, by podzięko-
wać za długoletni trud i pracę w rolnictwie lub na rzecz rolnictwa 
i okazać szacunek zasłużonym. Na wniosek Wójta Gminy Cho-
czewo pan minister Kazimierz Plocke odznaką „Zasłużony dla 
Rolnictwa” uhonorował: pana Bolesława Belińskiego, pana Lesz-
ka Bobkowskiego, pana Ryszarda Groblewskiego, pana Jana 
Hinza, panią Genowefę Kramek, panią Stanisławę Kraśniak, pana 
Jana Mingę, pana Stanisława Murawskiego, pana Winicjusza 
Natoniewskiego, pana Zbigniewa Szafoni, panią Katarzynę Za-
charewicz, pana Mieczysława Zwifkę i pana Stanisława Łuca. 
W imieniu zmarłego pana Karola Panke odznaczenie odebrała 
żona Kazimiera. Pan minister Plocke, podkreślając, że Choczewo 
zawsze było i jest gminą rolniczą, w imieniu Ministra Rolnictwa 
pana Marka Sawickiego, przekazał na ręce Przewodniczącego 
Rady Gminy Choczewo dyplom „dla Rady Gminy Choczewo 
za wzorową współpracę z rolnikami, samorządem rolniczym i or-
ganizacjami rolniczymi oraz promocję rolnictwa wśród mieszkań-
ców gminy choczewskiej”. Natomiast w imieniu Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego pan 
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minister Plocke wręczył pani Krystynie Karpińskiej dyplom 
„za działania na rzecz upowszechniania prawdy historycznej oraz 
zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Choczewskiej” a pań-
stwu Beacie i Zbigniewowi Sarzyńskim – dyplomy „za działania 
na rzecz upowszechniania muzyki sakralnej oraz tradycji Ziemi 
Choczewskiej”. Pan minister podkreślił, że z Gminą Choczewo 
jest związany na tyle mocno, że często używa określenia, iż jest 
to również „jego” gmina. Z kolei pan Wójt podziękował przyby-
łemu na nasze dożynki Europosłowi panu Jarosławowi Wałęsie, 
dzięki któremu delegacja uczniów z Zespołu Szkół im. Unii Eu-
ropejskiej w Choczewie gościła przez kilka dni w Brukseli. 
Otrzymaliśmy również zapewnienie, że w roku następnym zor-
ganizowany zostanie podobny wyjazd dla kolejnej grupy miesz-
kańców. Podczas dzielenia się chlebem miał miejsce występ gości 
z Gminy Sømna, którzy zaprezentowali norweskie pieśni ludowe. 
Część ofi cjalną zakończył występ orkiestry dętej „Lębork”. Festyn 
dożynkowy rozpoczął się programem dla dzieci pt. „Bajkowa 
dyskoteka”. W międzyczasie odbył się przegląd gołębi, których 
wystawę przygotowali hodowcy zrzeszeni w choczewskim Klubie 
Hodowców Gołębi Pocztowych a także przeprowadzony został 
konkurs piłowania drewna piłą „twoja-moja”. Ciepła grochówka, 
przygotowana tradycyjnie przez pracowników kuchni ZS w Cho-
czewie pod kierownictwem szefa kuchni pana Krzysztofa Lewań-
czyka i wydawana następnie przez kilka godzin przez strażaków
-ochotników z jednostki OSP Choczewo wjechała na stadion 
za zabytkowym, odrestaurowanym traktorem, stanowiącym wła-
sność pana Eugeniusza Langa z Choczewa, który na stadionie 
eksponował również i pozostałe ciągniki ze swojej kolekcji. Ich 
prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Tradycją 
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dożynek w Choczewie jest również wystawa płodów rolnych, 
przygotowana dzięki staraniom pani Genowefy Błahuszewskiej 
– doradcy PODR, połączona ze stoiskiem informacyjnym na temat 
możliwości ubiegania się o wsparcie fi nansowe z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Niezwykłym za-
interesowaniem cieszyło się stoisko Choczewskiego Stowarzy-
szenia Turystycznego, przygotowane i obsługiwane przez panie: 
Aleksandrę Gawryszewską, Mirosławę Górczyńską, Genowefę 
Kramek, Jolantę Malinowską, Krystynę Fetta, Annę Szafoni, 
Edytę Liss, Renatę Bronk i Gabrielę Niemiec, gdzie można było 
skosztować potraw tradycyjnych, domowych wypieków a także 
koktajlu malinowego. Po raz pierwszy na dożynkach swoje stoisko 
przygotowali również goście z Norwegii – tu z kolei można było 
zapoznać się zarówno z tradycjami kuchni norweskiej i skoszto-
wać, przygotowane przez mieszkańców Sømny potrawy, jak 
również uzyskać informacje na temat norweskiego rolnictwa, 
leśnictwa czy myślistwa. Kiermasz książek za przysłowiową 
„złotówkę”, przygotowany przez Kierownictwo Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Choczewie, również 
cieszył się dużym zainteresowaniem, a uzyskane ze sprzedaży 
pieniądze przeznaczone będą na zakup nowych książek do biblio-
teki. Jak zwykle niebywałym powodzeniem cieszyła się loteria 
fantowa, gdzie można było wygrać m.in. telewizor, ziemniaki lub 
zboże, art. spożywcze czy chemiczne, przygotowana przez panią 
Kierownik i pracowników GOPS w Choczewie. Prawie 1000 
losów sprzedanych zostało w ciągu 2 godzin, a dochód z loterii, 
wzorem lat ubiegłych, przekazany został na rzecz LIONS AMBER 
CLUB na badania mammografi czne, z których za darmo korzysta 
rokrocznie kilkadziesiąt mieszkanek naszej gminy oraz na dzia-
łalność Stowarzyszenia Amazonek działającego przy Szpitalu 
Specjalistycznym w Wejherowie. Do zakupów zachęcały liczne 
stoiska ze słodyczami, watą cukrową i innymi słodkościami – m.
in. pyszne ciasta serwowała Rada Sołecka Sołectwa Choczewo. 
O godz. 1700 nastąpiło ogłoszenie wyników konkursów – pierwsze 
przedstawione zostały wyniki tegorocznej, gminnej edycji kon-
kursu „Piękna wieś”. Spośród 24 zgłoszeń Gminna Komisja 
Konkursowa nagrodziła i wyróżniła łącznie 10, przyznając I miej-
sce ex aequo: państwu Bożenie i Wojciechowi Wąs z Żelaznej 
oraz panu Wacławowi Czarneckiemu z Borkowa Lęb., II miejsce 
państwu Barbarze i Grzegorzowi Popielarz z Kurowa, a III miej-
sce pani Danucie Stefanowskiej z Łętowa. Fundatorem nagród 
w tym konkursie jest Urząd Gminy Choczewo. Następnie ogło-
szone zostały wyniki przeglądu gołębi. Spośród kilkudziesięciu 
prezentowanych ptaków, jury w składzie: pan Władysław Stanuch, 
pan Jerzy Meyer i pani Beata Stodolna, miejsce I przyznało przed-

ciąg dalszy z poprzedniej strony
GMINNE ŒWIÊTO PLONÓW...

ciąg dalszy na następnej stronie



Wieści ChoczewskieNr 10 (128)  PAŹDZIERNIK 2010s. 22

stawicielom rasy PASIAK pana Andrzeja Mędryckiego, II miejsce 
– gołębiom rasy KOSZUA pana Grzegorza Rudnickiego, nato-
miast miejsce III – gołębiom rasy KING państwa Anny i Mariusza 
Hintzka. Fundatorem nagród tradycyjnie jest pan Grzegorz Ko-
złowski – Prezes Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych w Cho-
czewie – właściciel sklepu HOBBY w Choczewie. Ogłoszone 
zostały również wyniki konkursu piłowania drewna piłą „twoja-
moja”. Pan Wójt Jacek Michałowski wraz z panem Sławomirem 
Gronowskim (sędzią w tej konkurencji) wręczyli nagrody – za za-
jęcie I miejsca panu Piotrowi Bach i panu Ireneuszowi Koss oraz 
za zajęcie II miejsca panu Jurkowi Jędruchowi i panu Romualdo-
wi Kreft. Nagrody, ufundowane przez Wójta Gminy, stanowiły 2 
piły i 2 siekiery. Kolejnymi atrakcjami tego dnia był występ ze-
społu „KORZUH” wykonującego przeboje polskiego rocka, po-
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przedzony przebojami muzyki disco-polo. Festyn dożynkowy 
zakończyła zabawa przy dźwiękach muzyki zespołu „LIMITH” 
z Helu. Atrakcje przygotowane tego dnia przez organizatorów 
oraz piękna, letnia pogoda sprawiły, iż w Gminnym Święcie 
Plonów w Choczewie tłumnie uczestniczyli, zarówno mieszkań-
cy naszej gminy, jak i licznie przybyli mieszkańcy Powiatu Wej-
herowskiego i Lęborskiego oraz Trójmiasta.

DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE SIĘ W PRZYGO-
TOWANIE TEGOROCZNEGO, TAK SZCZEGÓLNEGO 

ŚWIĘTA :

- rolnikom i gospodarzom z terenu Gminy Choczewo
- Sołtysom Sołectw w Gminie Choczewo
- Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół w Choczewie
- Komendantowi Gminnemu OSP oraz strażakom ochotnikom 

jednostek OSP w Choczewie i Kopalinie
- Zarządowi i członkom Choczewskiego Stowarzyszenia Tury-

stycznego
- 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 Ko-

munalnej w Choczewie
- funkcjonariuszom Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Gra-

nicznej w Łebie
- funkcjonariuszom Policji z Choczewa
oraz przedstawicielowi Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-

czego i pracownikom Urzędu Gminy Choczewo.

SPONSORZY DOŻYNEK
- Pan Leszek Szymański – „WINDCOM” Sp. z o.o. w Osiekach 

Lęb.
- Pan Stanisław Kobiela – „KORPOS” Sp. z o.o. w Kartuzach
- Elektrownia Wodna Żarnowiec
- Pan Witold Jankowski – Kopalnia Kruszywa „TOPAZ” w Ta-

dzinie
- Państwo Marzena i Leszek Szczypiorowscy - Elektrownia „ECO-

ENERGY” Gościcino 
- „KOMEL” Sp. z o.o. w Redzie
- „STRABAG” Sp. z o.o. Oddział Północny Gdynia
- Pan Olgierd Hewelt – P.U.T. „OL-TRANS” Mrzezino
- Pani Halina Ewa Buchacz – Gospodarstwo Rolne Zwartowo
- Pani Ewa Rogaczewska – Nadleśnictwo Choczewo
- Pani Krystyna Tomaszunas – Kaszubski Bank Spółdzielczy  

w Wejherowie
- Pan Radosław Fiedorowicz – „Roboty Ziemno-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 Zwar-

towie
- Państwo Marlena i Adam Machalscy – Ośrodek Wypoczynkowy 

„WIKTORIA”w Lubiatowie
- Pan Piotr Miącz - „MLEKPOL”  w Wejherowie
- Państwo Grażyna i Jurek Jędruch – Gospodarstwo Agrotury-

styczne „JĘDRUŚ” w Słajszewie
- Państwo Iwona i Andrzej Majtacz – Sklep „MAGIS” w Cho-

czewie
- Państwo Mirosława i Eugeniusz Langa – Market „MELAN”  

w Choczewie
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Podziękowanie

W imieniu Zarządu CST składam serdeczne podziękowania członkom Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego za 
pomoc w organizacji stoiska na Dożynkach Gminnych w Choczewie – za dostarczenie ciast, chleba, smalcu i koktajlu 

malinowego oraz za przygotowanie i obsługę stoiska podczas uroczystości dożynkowych.
Prezes CST Aleksandra Gawryszewska

- Pani Maria Girsztowtt – Hodowla i Przetwórstwo Ryb „PSTRĄG” 
w Ciekocinie

- pan Zbigniew Maśkiewicz i pan Marek Sowiński – Gospodar-
stwo Rybackie w Lublewie Lęb.

- Państwo Aleksandra i Zdzisław Gawryszewscy – Handel Deta-
liczny – Artykuły Spożywczo-Przemysłowe - Kierzkowo

- Państwo Wiesława i Stanisław Dawidowscy – Sklep „WODNIK” 
Choczewo 

- Państwo Ewa i Marcin Dmochowscy – Restauracja „EWA ZA-
PRASZA” w Sasinie

- Pani Anna Mazuś i pan Marek Stala – Gospodarstwo Rolne 
„AGRO-MŚ” Jackowo

- Pan Sławomir Dziobak – Usługi Ogólnobudowlane w Lubia-
towie

- Państwo Bożena i Grzegorz Kozłowscy – Apteka „REMEDIUM”   
i Sklep „HOBBY” w Choczewie

- Pani Katarzyna Wrońska i Państwo Zofi a i Zygmunt Dymowicz 
– Sklep „Krzyś” w Choczewie

- Pani Elżbieta Piotrowiak – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe „Dąbrowa” w Choczewie

- Pan Patryk Bianga -  J&P Pokrycia Dachowe Choczewo
- Pani Barbara Bernaciak – Pole Namiotowe „Capówka” w Ko-

palinie
- Pan Wacław Czarnecki - Zajazd „Eden” w Borkowie
- Pani Alina Totzka – Zajazd „ALUSIA” w Sasinie
- Pan Eugeniusz Gryczewski z Bolszewa
- Państwo Wanda i Tadeusz Rulscy z Choczewa
- Państwo Regina i Henryk Staniccy z Borkowa Lęborskiego
- Pani Anna Zamojska – Punkt Gastronomiczny w Sasinie
- Państwo Katarzyna i Henryk Zacharewicz – Gospodarstwo 

Agroturystyczne „OLA”  w Słajszewie 
- Państwo Marzanna i Krzysztof Cupryniak – F.H.U.„MARPOL” 

Kopalino

- Pani Danuta Jędrusik – Handel-Usługi „KA.PI.RA.” Sasino
- Państwo Alina i Ryszard Kliczykowscy – „RICK-POL” Lu-

biatowo
- 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 – BAR „LEŚNY” Kurowo
- Pan Stefan Sieklicki – Gospodarstwo Rolne Kurowo
- Pan Jarosław Bach – Punkt Gastronomiczny w Sasinie
- Pan Mieczysław Omiotek i pan Jerzy Dułak – Tartak w Bor-

kowie
- Pan Henryk Milewicz – Restauracja „POD KASZTANEM” 

w Choczewie
- Pani Krystyna Milewska – Sklep Spożywczo-Przemysłowy 

w Kopalinie
- Pani Bogumiła Langer – Piekarnia „Mateusz” w Choczewie
- Pan Bronisław Nowak z Sasina
- Pani Renata Zarzeczna – Zakład Fryzjerski „AFRODYTA” 

w Choczewie
- Pani Anna Jędruch – „Studio Beauty – Solarium” w Chocze-

wie
- Pan Wojciech Porębski – Stacja Paliw „HOBET” Choczewo
- Pani Karolina Strycharczyk i Pani Karolina Hintzka - Salon 

Fryzjerski „KAROLINA” w Choczewie
- Rada Sołecka Sołectwa Borkowo
- Rada Sołecka Sołectwa Choczewo
- Rada Sołecka Sołectwa Kierzkowo
- Rada Sołecka Sołectwa Słajkowo
- Rada Sołecka Sołectwa Słajszewo
- Urząd Gminy Choczewo
     oraz Darczyńcy, którzy nie podali imion i nazwisk, a również 

wsparli uroczystość dożynkową. 

Starostowie Dożynek
Pani Halina Łuc wraz z mężem Stanisławem prowadzi w Słajszewie gospodarstwo rolne o powierzch-

ni 17,79 ha (w tym użytki rolne o pow. 17.79 ha). Gospodarstwo nastawione na hodowlę młodego bydła 
rzeźnego oraz trzody chlewnej. Pani Halina Łuc prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, w którym od lat 
wypoczywają turyści, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Przetwory, wypieki i wyroby kulinarne pani Haliny 
cieszą się dużym powodzeniem na różnych wystawach artykułów żywnościowych na szczeblu Powiatowym, 
Wojewódzkim i Krajowym. Pani Halina jest jednym z założycieli i aktywną 
działaczką Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego.

Pan Zbigniew Nowak wraz z żoną Teresą prowadzi w Kierzkowie gospo-
darstwo rolne o pow. 11,83 ha. Gospodarstwo pan Zbigniew przejął w latach 90-

tych po rodzicach, które wówczas nastawione było na produkcję trzody chlewnej 
i chów młodego bydła rzeźnego. Obecnie w gospodarstwie nadal prowadzona jest produkcja zbóż, którą 
jest wykorzystywana do produkcji trzody we własnym gospodarstwie. W ostatnim okresie pan Zbigniew 
odnowił zabudowania mieszkalne i gospodarcze, które w chwili obecnej stanowią wizytówkę miejscowości 
Kierzkowo. Poza pracą w gospodarstwie aktywnie udziela się w pracach na rzecz wsi Kierzkowo. 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SPONSORZY DO¯YNEK
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ciąg dalszy na następnej stronie

WIZYTA GOŚCI Z PART-WIZYTA GOŚCI Z PART-
NERSKIEJ GMINY SØMNANERSKIEJ GMINY SØMNA

W dniach 8–13 września b.r. gościliśmy w naszej gmi-
nie 30-osobową delegację z partnerskiej, norweskiej 

Gminy Sømna. Tym razem przyjechali do nas przedstawiciele 
rolników, leśników, myśliwych oraz małej wytwórczości, a ce-
lem wizyty było nawiązanie kontaktów z przedstawicielami 
tych branż w Gminie Choczewo. W pierwszym dniu wizyty nasi 
zagraniczni goście zwiedzali Gdańsk. Wieczorem, po zakwate-
rowaniu w gospodarstwach agroturystycznych u państwa Kata-
rzyny i Henryka Zacharewicz oraz u państwa Grażyny i Jurka 
Jędruch w Słajszewie, nastąpiło powitanie ich przez Wójta Gminy 
Choczewo pana Jacka Michałowskiego, Zastępcę Wójta Gminy 
pana Kazimierza Kowalewskiego oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy pana Henryka Domarosa. W drugim dniu wizyty goście 
podzielili się na dwie grupy: grupa myśliwych i leśników udała się 
do Nadleśnictwa, gdzie zostali powitali przez panią Nadleśniczy 
Ewę Rogaczewską, a następnie miała miejsce wymiana informacji 
na temat różnic i podobieństw w strukturach własnościowych oraz 
w zasadach gospodarowania lasami w Polsce i Norwegii. Goście 
z Sømny, po uzyskaniu informacji m.in. na temat działalności 
Nadleśnictwa Choczewo, przedstawili prezentację o swojej gmi-
nie, w tym o norweskich lasach i łowiectwie. Zaproszeni zostali 
również do leśniczówki „Chabaziówka” w Szklanej Hucie, gdzie 
na ścieżce dydaktycznej mogli zapoznać się z procesami zacho-
dzącymi w lesie i sposobami prowadzenia gospodarki leśnej, 
a także by na własne oczy obejrzeć przykłady prowadzonych 
w tym zakresie działań. Rolę przewodników pełnili, udzielając 
jednocześnie szczegółowych informacji, przedstawiciele Nad-

Wizyta w Nadleśnictwie Choczewo
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Szklana Huta - Chabaziówka

Szklana Huta - Chabaziówka
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leśnictwa: pan Paweł Januschewski i pan Marcin Żmich. Druga 
grupa, pod przewodnictwem pani Prezes Aleksandry Gawryszew-
skiej, pani Genowefy Błahuszewskiej i pani Alicji Kowzan, udała 
się na przegląd kwater agroturystycznych: u państwa Anny i Zbi-
gniewa Szafoni w Gościęcinie, gdzie miał miejsce także słodki 
poczęstunek, u państwa Gabrieli i Mariana Niemiec w Sasinie, 

u państwa Mirosławy i Mirosława Górczyńskich w Sasinie, gdzie 
również nasi zagraniczni goście zostali przyjęci kawą i ciastem. 
Ostatnią wizytowaną agrokwaterą było gospodarstwo państwa 
Haliny i Stanisława Łuc w Słajszewie, którzy przygotowali de-
gustację wyrobów wędliniarskich własnej produkcji oraz chleb 
domowy ze smalcem i ciasto marchwiowe.

Natomiast po obiedzie wszyscy udali się do Ulini – do Stanicy 
Myśliwskiej Koła Łowieckiego WKŁ 224„Orzeł” Gdynia, gdzie 
oczekiwał już Łowczy tego koła pan Anatol Tofi luk. Tu nastąpiła 
wymiana informacji w zakresie myślistwa i łowiectwa – na temat 
tradycji i zasad polowania w obu krajach. Dyskusja przy pieczo-
nym dziku trwała do późnych godzin wieczornych. Łowiectwo 
norweskie i zasady polowania całkowicie różnią się od polskich 
tradycji myśliwskich.

Wieczorem część gości udała się na przegląd kwatery państwa 
Jolanty i Dariusza Malinowskich, gdzie pan Dariusz wraz z pa-
nem Mirosławem Górczyńskim serwowali ciepłe dania z grilla 
oraz kociołki, które przygotowała pani Mirosława Górczyńska. 
Na gości oczekiwał również tradycyjny chleb ze smalcem i koktajl 
malinowy – specjalność pana Janusza Uryniuka. W spotkaniu 

Agroturystyka - A. Z. Szafoni Gościęcino

Szklana Huta - Chabaziówka

Agroturystyka - G.M. Niemiec Sasino

Agroturystyka M.M. Górczyńscy Sasino

Agroturystyka H. S. Łuc Słajszewo

Agroturystyka J.D. Malinowscy Sasino

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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uczestniczyli również: pani Aleksandra Gawryszewska, pani 
Genowefa Błahuszewska, państwo Szafoni, państwo Kramek, 
pani Katarzyna Zacharewicz, pani Halina Łuc, pani Gabriela 
Niemiec, pani Ludgarda Węska-Nowak i pan Janusz Uryniuk. 
Wieczór, w niezwykle miłej atmosferze, upłynął pod znakiem 
rozmów i wspólnych śpiewów.

Kolejny dzień rozpoczął się wizytowaniem gospodarstwa 
agroturystycznego państwa Alicji i Zbigniewa Kowzan w Kierz-
kowie, skąd grupa: rolnicy, leśnicy i myśliwi, udała się na dalszy 
rekonesans po gminie – pan Wójt zaprosił ich do obejrzenia 
inwestycji budowy przechowalni i przetwórni warzyw w Cho-
czewku. Jeden z inwestorów, przedstawiciel grupy producenckiej 
„AGRO-NORTH” pan Henryk Czaja oprowadził grupę po obiek-
cie i udzielał wyczerpujących odpowiedzi na pytania dot. profi lu 

Agroturystyka A. Z. Kowzan Kierzkowo
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Budowa przechowalni i przetwórni warzyw w Choczewku
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produkcji, technologii sposobu upraw i zbioru ziemniaków, 
marchwi i pietruszki. Zainteresowanie gości wzbudzał sposób 
składowania i przygotowania warzyw oraz dalsze metody obróbki 
aż do wysyłki z magazynu.

Grupa ta udała się następnie do Borkowa – do państwa Iwony 
i Andrzeja Majtacz, gdzie goście z Norwegii zapoznali się z dzia-
łalnością rolniczą tego gospodarstwa, m.in. udali się na plantację 
orzechów laskowych. Ponadto przeprowadzili rozmowę na temat 
prowadzonej przez państwa Majtacz działalności handlowej. Dla 
pozostałych osób w Kierzkowie przygotowana została przez panią 
Błahuszewską prezentacja na temat rozwoju agroturyzmu na tere-
nie naszej gminy oraz powstania Choczewskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego (skład, rejestracja, sposób działania). Po degustacji 
barszczu z krokietami, przygotowanego przez panią Alicję pre-

Budowa przechowalni i przetwórni warzyw w Choczewku
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zentację przedstawili również goście z Sømny – ta prezentacja 
dotyczyła tradycji wypieku chleba w Norwegii. W spotkaniu 
tym CST reprezentowali również: Prezes Stowarzyszenia pani 
Aleksandra Gawryszewska, pani Halina Łuc, pani Genowefa 
Kramek, pani Mirosława Górczyńska, pani Jolanta Malinowska, 
pani Izabela Płotka i pani Ludgarda Węska-Nowak.

W godzinach popołudniowych delegacja norweskich gości 
zaproszona została do bryczek, którymi udała się na słajszewską 
plażę. Podczas tej przejażdżki zapoczątkowane zostały rozmowy 
na temat wymiany harcerzy z Gminy Choczewo i Gminy Sømna. 
W rozmowach udział wzięli: Wójt Gminy Choczewo pan Jacek 
Michałowski, pani Dorota Bianga-Grabińska – Komendantka 
Morskiego Hufca Puck im. Obrońców Helu oraz Dyrektor Ze-
społu Szkół w Choczewie pan Andrzej Soboń. Stronę norweską 
reprezentowali: pani Lena Lorentzen i pan Nils Anton Nyborg. 
Natomiast późnym popołudniem odbyło się spotkanie u państwa 
Jędruch, gdzie przygotowana została m.in. degustacja wyrobów 

Zacharewicz oraz Kierownik Referatu Rolnictwa Urzędu Gminy 
pan Władysław Stanuch.

Sobota to z kolei dzień poświęcony wspólnemu gotowaniu 
i wymianie doświadczeń kulinarnych – na kwaterze u państwa 
Danuty i Dariusza Godula w Sasinie gospodynie z Choczewskiego 

masarskich pana Jerzego Czerwionki, a goście z Norwegii za-
prezentowali historię rolnictwa na tamtejszych terenach – warto 
przypomnieć, iż Sømna to najbardziej wysunięta na północ nor-
weska gmina, w której rolnictwo jest jedną z głównych dziedzin 
rozwoju. W spotkaniu tym uczestniczyły osoby związane z rol-
nictwem w naszej gminie, w tym m.in.: pan Andrzej Majtacz, pan 
Henryk Czaja, państwo Joanna i Grzegorz Staniccy, państwo Anna 
i Zbigniew Szafoni, pan Przemysław Zacharewicz i pan Henryk 

Wyprawa na słajszewską plażę

Wyprawa na słajszewską  plażę

Wyprawa na słajszewską  plażę

Wyprawa na słajszewską plażę

Spotkanie z rolnikami w Słajszewie

Warsztaty kulinarne  D.D. Godula Sasino
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Stowarzyszenia Turystycznego – panie: Jolanta Malinowska, pani 
Izabela Płotka, pani Mirosława Górczyńska, pani Anna Szafoni 
i pani Halina Łuc, zaprosiły gości z Norwegii do wspólnego le-
pienia pierogów oraz gotowania bigosu. W rewanżu – zaproszone 
zostały również do wspólnego przygotowywania tradycyjnych 
potraw norweskich. Wspólne warsztaty poprzedziła prezentacja, 
przygotowana przez panią Genowefę Błahuszewską, na temat 
tradycji kulinarnych Gminy Choczewo, o uczestnictwie w licz-
nych konkursach i o potrawach wpisanych na Listę Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacja o tradycjach dożyn-
kowych w naszej gminie.

Po południu miała miejsce wspólna wyprawa na latarnię 
morską Stilo, gdzie nasi goście mieli możliwość zapoznania się 
z ponad stuletnią historią latarni oraz o losach wraków morskich, 
spoczywających w pobliżu polskiego wybrzeża (WEST STAR, 
MS GUSTLOFF). Późnym wieczorem, również na kwaterze 
u państwa Godula nastąpiła degustacja, przygotowanych wcze-
śniej potraw, w której uczestniczył również Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Henryk Domaros. Degustacja połączona była z licz-
nymi podziękowaniami za tak miły i obfi tujący w wiele atrakcji 
pobyt na choczewskiej ziemi, a także z zaproszeniem do rewizyty 
w przyszłym roku w Gminie Sømna.

Niedzielny poranek to czas przygotowań do Gminnego Święta 
Plonów w Choczewie. W południe nasi goście przybyli do Cho-
czewa, by włączyć się w organizację tej uroczystości, zarówno 
podczas części ofi cjalnej, jak i później – podczas festynu, gdzie 
z niezwykłym zaangażowaniem obsługiwali stoisko, na którym 
można było zarówno uzyskać informacje na temat Gminy Sømna, 
ale przede wszystkim skosztować, może nieco dla nas egzotycz-
nych, jednakże smacznych, tradycyjnych potraw norweskich.

Warsztaty kulinarne  D.D. Godula Sasino

Warsztaty kulinarne  D.D. Godula Sasino

Podczas Dożynek Gminnych w Choczewie

Podczas Dożynek Gminnych w Choczewie

Podczas Dożynek Gminnych w Choczewie

Podczas Dożynek Gminnych w Choczewie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WIZYTA GOŒCI...

ciąg dalszy na następnej stronie



Wieści Choczewskie Nr 10 (128)   PAŹDZIERNIK 2010 s. 31

Poniedziałek to dzień pożegnania, podczas którego padło 
wiele ciepłych słów na temat pobytu w naszej gminie oraz pono-
wienia zaproszenia do odwiedzenia Sømny.

Podziękowania skierowane zostały również do państwa Ma-
rianny i Cezarego Szewczyk i ich synów: Nicolai i Alexandra, 
którzy przez kolejne 5 dni pobytu w Polsce pełnili rolę tłumaczy 
i niejednokrotnie śpieszyli z pomocą, zarówno polskim gospoda-
rzom, jak i norweskim gościom.

Gminę Sømna podczas wrześniowej wizyty reprezentowali:
Bjørn-Åge Nilsen
Beate Solli Nilsen
Svein Atle Reitan
Hans Gunnar Holand
Bernt Frilstad
Tora Elin Frilstad
Leo Brekk
May Britt Viktoria Knygh Brekk
Lena Lorentzen
Tor Erik Sund
Alf Helge Steen
Gro Steen
Helge Edvard Johansen
Sonja Sundgot Johansen
Anne Margrethe Røde
Margith Alise Enge Moen
Hege Sæter Hass
John-Kjetil Hass
Odd Arne Abrahamsen
Siv Anita Abrahamsen
Eldar Reinfjord
Lena Reinfjord

Leif Edvardsen
Solhill Magdalen Hunstad Grønmo
Trond Grønmo
Nils Anton Nyborg
Nicolai Szewczyk
Marianne Szewczyk
Cezary Szewczyk
Alexander Szewczyk

Kilka ciekawostek o Gminie Sømna:

Organizacja myślistwa w Sømnie
1/Obszar myśliwski Lysingen i Sørbygda
2/Związek Myśliwsko-Wędkarski w Sømnie – niezależna 

organizacja zrzeszająca myśliwych i wędkarzy. Rok założenia – 
1982. Związek podlega NJFF, skupia 120 członków i jest właści-
cielem wybudowanej w 2000 roku strzelnicy Sømna Skytebane

Związek sprzedaje pozwolenia na łowienie ryb w 6 jeziorach, 
organizuje imprezy na wolnym powietrzu i jest reprezentowany 
w gminnym zarządzaniu zwierzyną dziką.

Lasy w Sømnie
Powierzchnia całkowita Sømny – 139 000,
w tym:
– nieużytki 52 900
– las dziki dojrzały 5 000
– bagna 7 000
– las iglasty plantacja 18 000
– las dziki bezwartościowy 7 700
– powierzchnia przewidziana pod zasiew lasu 3 500
– las liściasty 18 000
– powierzchnia uprawna 29 000.
W Sømnie cała powierzchnia gminy jest własnością pry-

watną, a prywatni właściciele terenów leśnych są zorganizowani 
w związku właścicieli lasów i w spółkach.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Sømna obejmuje:
– 335 gospodarstw leśnych
– 55 km dróg leśnych
– 18 000 daa sadzonych lasów
– 5 000 daa lasu naturalnego
– 18 000 daa lasu liściastego
– 11 200 inne obszary leśne
Ścięta powierzchnia lasu w 2009 roku – to 2420 m3, z czego 

800 m3 to drewno opałowe.
Pielęgnowanie lasu – po wycięciu części lasu, sadzone 

są nowe drzewa, obszary leśne są porządkowane, przycinane 
według zasad odległości między drzewami.

Od drzewa do składu drzewa – porządkowanie młodnika; 
podczas dnia lasu-właściciele lasów spotykają się i wymieniają 
doświadczeniami (tereny górzyste ze stromymi stokami stwarzają 
pewne problemy i możliwości).

Rolnictwo w Sømnie
Sømna jest gminą położoną w środkowej Norwegii, zajmuje 

obszar 192 km2. Liczy 2050 mieszkańców. Rolnictwo jest głów-
nym zajęciem mieszkańców Sømny.

Położona jest na półwyspie – otoczona z trzech stron morzem. 
Jest gminą górzystą z wieloma słodkowodnymi jeziorami, bogaty-
mi w różne rodzaje ryb. Pola uprawne położone są między górami. 
Sømna posiada wiele wysp na Oceanie Atlantyckim.

Jest największą gminą rolniczą w Nordland. Pomimo tego, 
że ilość rolników stale się zmniejsza, gmina utrzymuje produk-
cję. Jest tam 107 gospodarstw, z czego 82 zajmują się produkcją 
mleka. Gospodarstwa te dostarczają 9,6 milionów litrów mleka 
rocznie.

Położona jest w środkowej Norwegii. Dzięki ciepłym prądom 
morskim (Golfstrom) klimat Norwegii jest umiarkowany i nadaje 
się do produkcji rolnej. Sømnę nazywa się „spichlerzem Północnej 

Norwegii”. Ponad połowa ludności Sømny pracuje w rolnictwie 
lub zawodach z związanych z rolnictwem – mleczarnie, transport, 
weterynaria, itp.

Gospodarstwa w Sømnie od dawien dawna są własnością 
prywatną, przekazywane z ojca na syna. Gospodarstwa stają się 
coraz większe, ale coraz mniej osób jest w nich zatrudnionych. 
Dzięki mechanizacji i komputeryzacji pracy na farmach osiągane 
wyniki są lepsze. W 1950 roku na statystyczne gospodarstwo 
przypadało 5 krów. Dziś na przeciętne gospodarstwo przypadają 
23 krowy. Wielkość przeciętnego gospodarstwa w 1959 roku 
była 59 dekar, dziś statystycznie gospodarstwo ma 279 dekar (1 
dekar=1.000 m2).

Rolnicy Norwescy są właścicielami rzeźni, mleczarni 
i przedsiębiorstw skupujących zbożami produkujących paszę. 
Jest to forma spółki, której właścicielami mogą być tylko rolnicy 
i producenci. Przedsiębiorstwa mają obowiązek odbierania pro-
duktów z każdego miejsca w Norwegii tak, by rolnictwo rozwijało 
się w całym kraju.

Gmina, z której jesteśmy dumni
Rolnicy są właścicielami 95% całej powierzchni Sømny. 

Współpracują z samorządem gminy, by utrzymywać w gminie 
wyskoki standard życia, dobrobyt i czystość. Gospodarstwa 
są zadbane i dobrze utrzymane. Wyznaczyliśmy wiele ścieżek tu-
rystycznych, aby coraz większa ilość osób mogła podziwiać naszą 
naturę, uprawiać wędkarstwo i myślistwo na terenie Sømny.

Goście mile widziani – zapraszamy
Do Gminy Sømna dotrzeć jest łatwo. Lotnisko znajduje się 

30 min od Sømny. Funkcjonują codzienne połączenia autobu-
sowe i pociągowe. Możliwość noclegu w hotelu, na campingu, 
w domkach lub kwaterach nad morzem. Najbardziej atrakcyjnym 
sposobem dotarcia do Somny jest niewątpliwie „Hurtigrute” – 
statek, który zyskał miano „najpiękniejszej podróży morskiej”. 
„Hurtigrute” pływa według rozkładu wzdłuż wybrzeża Norwegii 
i mija Sømnę dwa razy dziennie.

DOŻYNKI POWIATOWO-DOŻYNKI POWIATOWO-
GMINNE W ŁEBNIEGMINNE W ŁEBNIE

Dożynki Powiatu Wejherowskiego odbyły się w tym roku 
w ostatnią niedzielę sierpnia w Łebnie. Rozpoczęły się 

o godz. 13-tej Mszą Świętą Polową na placu dożynkowym przy 
tamtejszej szkole podstawowej. Gospodarzami dożynek byli: 
Starosta Wejherowski pan Józef Reszke i Wójt Gminy Szemud 
pan Zbigniew Engelbrecht. W ogłaszanym corocznie konkursie 
„Na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w Powiecie Wejhe-

rowskim” na tegorocznych dożynkach Sołectwo Choczewko 
reprezentowało nas w kategorii wieńca niekonwencjonalnego, 
natomiast w kategorii wieńca klasycznego – Sołectwo Kierzkowo. 
Podkreślić należy, iż Sołectwo Choczewko po raz pierwszy wyko-
nało wieniec na dożynki powiatowe, a jego przygotowaniem, pod 
okiem osób dorosłych, zajęły się w głównej mierze dziewczynki 
i chłopcy w wieku szkolnym.

Różnorodny program artystyczny, piękne wieńce dożynkowe, 
pokaz grupy ratownictwa wysokościowego PSP Gdynia, pokaz 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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zabytkowych samochodów oraz różnorodne stoiska zgromadziły 
na święcie plonów w Łebnie licznych mieszkańców całego powia-
tu, wśród których byli również mieszkańcy naszej gminy. Całość 
zakończyła zabawa przy muzyce zespołu „RYTM”, w trakcie 
której, ok. godz. 21.00 miał miejsce pokaz sztucznych ogni.

Serdeczne podziękowania składamy osobom, które przygoto-
wały tegoroczne wieńce dożynkowe i reprezentowały naszą gminę 
na uroczystościach w Gminie Szemud:

– mieszkańcom Sołectwa Choczewko: pani sołtys Sylwii Kro-
pidłowskiej, pani Juliannie Janowskiej, pani Cecylii Zaręba, pani 
Annie Borkowskiej, pani Barbarze Popielarz, pani Iwonie Kozak, 
pani Joannie Bach, pani Agnieszce Ceynowa, pani Ewie Blok, pani 
Danucie Sawickiej, pani Marcie Ceynowa oraz panu Andrzejowi 
Winter, panu Grzegorzowi Sawickiemu, panu Mirosławowi Kropi-
dłowskiemu, panu Januszowi Bach i panu Andrzejowi Gil, a także: 
Angelice Winter, Klaudii i Karolinie Kropidłowskim, Agnieszce 
Sawickiej, Monice Petka i Dominikowi Sawickiemu,

– mieszkańcom Sołectwa Kierzkowo: pani sołtys Sabinie Fle-
ming, pani Grażynie Puchalskiej, pani Aleksandrze Gawryszewskiej, 
pani Eugenii Szmidtka, pani Katarzynie Wozińskiej, pani Dorocie 
Borówka oraz Piotrowi Krukowskiemu i Kamilowi Czapp.

KONKURS „PIĘK-KONKURS „PIĘK-
NA WIEŚ 2010” NA WIEŚ 2010” 

W GMINIE W GMINIE 
CHOCZEWO CHOCZEWO 

Tradycyjnie, rozstrzygnięcie gmin-
nej edycji konkursu „Piękna 

wieś” nastąpiło podczas Gminnego Święta 
Plonów w Choczewie. Konkurs ten jest 
rokrocznie ogłaszany przez Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdań-
sku i Marszałka Województwa Pomor-
skiego. W tym roku, podobnie jak w roku 
ubiegłym, wszystkie zgłoszenia w naszej 
gminie przyjmowane były wyłącznie 
w kategorii „zagroda nierolnicza”. Łącz-
nie, za pośrednictwem sołtysów sołectw, 
złożone zostały 24 ankiety z 10 sołectw. 
Po przeglądzie przeprowadzonym na po-
czątku czerwca b.r. Komisja Konkursowa 
w składzie: Kazimierz Kowalewski – 
przewodniczący i członkowie: Genowefa 
Błahuszewska, Władysław Stanuch i Beata 
Madej, dokonała podsumowania kon-

kursu 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 na-
grodzić postanowiono: I miejsce ex aequo 

przyznano państwu Bożenie i Wojciechowi 
Wąs z Żelaznej oraz panu Wacławowi 
Czarneckiemu z Borkowa Lęborskiego, 
II miejsce przyznano państwu Barbarze 
i Grzegorzowi Popielarz z Kurowa, na-
tomiast III – pani Danucie Stefanowskiej 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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z Łętowa. Wyróżniono również 6 posesji: 
państwa Józefy i Józefa Borkowskich 
z Kurowa, państwa Marzeny i Roberta 
Sawickiego z Kurowa, państwa Ewy i To-
masza Tatak z Gościęcina, państwa Teresy 
i Miłosza Wierskich z Sasina, pani Broni-
sławy Zielonko z Sasina oraz pana Henry-
ka Nowickiego ze Zwartówka. Osoby na-
grodzone i wyróżnione otrzymały kosiarki 
oraz sprzęt AGD a pozostali uczestnicy 
konkursu – krzewy. Z pewnością kolejna 
edycja ogłoszona zostanie już na początku 
2011 roku. Na naszym terenie jest jeszcze 
wiele miejsc godnych wyróżnienia, dla-
tego też zachęcamy mieszkańców naszej 
gminy do udziału w przyszłorocznym 
konkursie „Piękna wieś’. Warto również 
wspomnieć, że po raz pierwszy w tego-
rocznym budżecie gminy wyodrębnione 
zostały środki w kwocie prawie 232 000 zł 
na tzw. „Fundusz Sołecki”. Sołectwa otrzy-
mały na zadania inwestycyjne na swoim 
terenie od kilku do kilkudziesięciu ty-

WIEŚCI Z SOŁECTWA WIEŚCI Z SOŁECTWA 
SŁAJKOWOSŁAJKOWO

Rok 2010 w naszej gminie jest rokiem inwestycyjnym 
dla wszystkich sołectw. Właśnie w tym roku, po raz 

pierwszy, z nowo utworzonego funduszu sołeckiego sołectwa 
inwestowały w swoje miejscowości. I tak w sołectwie Słajkowo 
fundusz przeznaczono na całkowitą modernizację płyty boiska. 
Przepchano ciężkim sprzętem masę ziemi, która została roz-
prowadzona po całej płycie. Posiano również trawę, którą już 
w sierpniu trzeba było kosić. Z inicjatywy Rady Sołeckiej posta-
nowiono dobrowolnie od mieszkańców zebrać fundusz na zakup 
siatki i słupków ogrodzeniowych. Z tych środków wykonano 
50m ogrodzenia przy boisku, pozostała część zostanie wykonana 
w przyszłym roku z nowego funduszu sołeckiego. Teraz musimy 
się dobrze zastanowić, jak zagospodarować teren na płycie bo-
iska. Chcemy tam zlokalizować teren do gry w piłkę nożną, piłkę 
siatkową, plac zabaw dla dzieci oraz plac biesiadny z miejscem 
na ognisko. Przy tej okazji dziękuję osobom uczestniczącym 
w pracach przy boisku i zapraszam większe grono mieszkańców 
do dalszej współpracy.

Sołtys Andrzej  Groth

sięcy złotych (w zależności od liczby mieszkańców). Działania te również wpływają 
na poprawę estetyki poszczególnych wsi – budowane są chodniki, pojawiają się nowe 
miejsca rekreacji, odnawiane są elewacje budynków użyteczności publicznych. Kolejne 
inwestycje w ramach środków sołeckich zostały już zaplanowane przez mieszkańców 
sołectw i zgłoszone przez sołtysów na rok 2011.

Posesja pana Wacława Czarneckiego - Borkowo Lębciąg dalszy z poprzedniej strony
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KONKURS KULINARNY KONKURS KULINARNY 
„POTRAWY ZE ŚLEDZIA”„POTRAWY ZE ŚLEDZIA”

W niedzielę 19 września 2010 r. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Sasinie uczestniczyło w konkursie pn. 

„Potrawy ze śledzia”, zorganizowanym przez PODR Gdańsk oraz 
WZRKiOR w Gdańsku podczas XIII Kaszubskich Jesiennych 
Targach Rolniczych w Lubaniu k/Kościerzyny. KGW Sasino 
reprezentowała Przewodnicząca pani Genowefa Kramek, a zgło-
szona do konkursu potrawa to „Śledź solony z beczki w zalewie 
słodko –kwaśnej”.

Do konkursu zgłoszono 15 potraw ze śledzia przez 15 Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu woj. pomorskiego. Potrawy oce-
niała komisja w składzie: przewodniczący – Piotr Hałuszczak 
(WZRKiOR) oraz członkowie: pani Gabriela Łozowicka (kie-
rownik BP PIR Człuchów–Chojnice), pani Teresa Suchodolska 
(Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych 
UM), pan Dominik Sowa (Radio Gdańsk), pan Eugeniusz Prycz-
kowski (TVP3 Gdańsk). Wszystkie uczestniczki konkursu otrzy-
mały od organizatorów upominki, a pierwsze 3 miejsca nagrody 
rzeczowe. Osoby, uczestniczące w konkursie, mogły sprzedawać 
swoje wyroby na bezpłatnym stoisku pod namiotem.

Na stoisku KGW Sasino prezentowane były materiały pro-
mocyjne Gminy Choczewo i Choczewskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego oraz wyroby kulinarne: pierogi, chleb domowy 
ze smalcem, kura w sosie kurkowym. Targi w Lubaniu cieszą się 
niesłabnącym powodzeniem.

         Doradca Rolny PODR Gdańsk 
Genowefa Błahuszewska

TARGI OGROD-TARGI OGROD-
NICZE NICZE 

W STRZELINIEW STRZELINIE

W dniach 25 i 26 września od-
bywały się Targi Ogrodnicze 

w Strzelinie koło Słupska. Należy pod-
kreślić, że jest tam przeogromny wybór 
roślin ozdobnych, drzewek owocowych 
itd. Można było kupić miody, różne 
przetwory, odzież. Można było również 
smacznie zjeść i posłuchać muzyki. Ale 
najważniejsze: odbył się konkurs na po-
morską nalewkę, a udział w tym kon-
kursie zgłosiła nasza koleżanka Halina 
Łuc. Należą jej się gratulacje, bo zdobyła 
wyróżnienie za „Nalewkę boską”. Pani 
Halina, odbierając nagrodę, podziękowa-
ła za umożliwienie zaprezentowania się 
na ziemi słupskiej, jednocześnie bardzo 

ładnie w kilku zdaniach zareklamowała naszą gminę i Słajszewo. Organizatorzy Targów 
zaprosili nas do udziału w przyszłości w imprezach organizowanych przez nich.

 Genowefa Kramek
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LOTY GOŁĘBI LOTY GOŁĘBI 
POCZTOWYCH POCZTOWYCH 
ZAKOŃCZONEZAKOŃCZONE

Klub Hodowców Gołębi Poczto-
wych w Choczewie przeprowa-

dził już ostatnie loty gołębi.
Loty gołębi dorosłych:
– tytuł MISTRZA zdobył gołąb z ho-

dowli panów: Zbigniewa Reschke i An-
drzeja Struka;

Sponsorem nagrody jest Zastępca 
Wójta Gminy Kazimierz Kowalewski.

– tytuł I V-CE MISTRZA zdobył go-
łąb z hodowli panów: Zbigniewa Reschke 
i Andrzeja Struka;

Sponsorem nagrody jest pan Waldemar 
Lange – P.H.U. „Lange” Choczewo.

– tytuł II V-CE MISTRZA zdobył 
gołąb z hodowli pana Grzegorza Kozłow-
skiego;

Sponsorem nagrody jest Przewodni-
czący Rady Gminy pan Henryk Doma-
ros.

– tytuł NAJLEPSZY LOTNIK zdobył 
gołąb z hodowli pana Andrzeja Struka;

Sponsorem nagrody jest pan Sławo-
mir Dziobak – Usługi Ogólnobudowlane 
Lubiatowo.

– tytuł NAJLEPSZA LOTNICZKA 
zdobył gołąb z hodowli pana Andrzeja 
Struka:

Sponsorem nagrody jest Radna Rady 
Gminy Choczewo pani Renata Fornalik.

Loty gołębi młodych – klasyfi kacja:
– tytuł MISTRZA zdobył gołąb z ho-

dowli pana Jerzego Detlaffa i Mateusza 
Detlaffa;

Sponsorem nagrody jest Starosta Pucki 
pan Wojciech Dettlaff.

– tytuł I V-CE MISTRZA zdobył gołąb 
z hodowli pana Henryka Rojka;

Sponsorem nagrody jest Prezes LKS 
„Orzeł” Choczewo pan Zbigniew Koło-
dziejski.

– tytuł II V-CE MISTRZA zdobył go-
łąb z hodowli pana Henryka Bobera;

Sponsorem nagrody jest Dyrektor 
Biura Poselskiego Kazimierz Plocke pan 
Bogdan Sokołek.

– tytuł NAJLEPSZY LOTNIK zdobył 
gołąb z hodowli pana Jerzego Detlaffa;

Sponsorem nagrody jest Prezes Spółki 
„WINDCOM” z Osiek Lęb. pan Leszek 
Szymański.

Ostatni lot gołębi młodych z miej-
scowości Kołbaskowo (300 km). Stawką 
do wygrania było 6 pucharów, ufundowa-
nych przez sponsorów:

– tytuł NAJLEPSZY GOŁĄB TY-
POWANY zdobył gołąb z hodowli pana 
Henryka Bobera;

Puchar ufundował Wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Kazimierz 
Plocke.

– tytuł NAJSZYBSZA PIĄTKA 
GOŁĘBI zdobyły gołębie z hodowli pana 
Andrzeja Struka;

Puchar ufundował Wójt Gminy Cho-
czewo pan Jacek Michałowski.

– tytuł I NAJSZYBSZY GOŁĄB zdo-
był gołąb z hodowli pana Jerzego Detlaffa 
i Mateusza Detlaffa;

Puchar ufundował pan Radosław Fie-
dorowicz z Perlina.

– tytuł II NAJSZYBSZY GOŁĄB zdo-
był gołąb z hodowli pana Jerzego Detlaffa 
i Mateusza Detlaffa;

Puchar ufundował pan Radosław Fie-
dorowicz z Perlina.

– tytuł III NAJSZYBSZY GOŁĄB 
zdobył gołąb z hodowli pana Andrzeja 
Struka.

Puchar ufundował pan Radosław Fie-
dorowicz z Perlina.

Puchar DLA NAJMŁODSZEGO 
UCZESTNIKA przyznany został Mate-
uszowi Detlaff.

Fundatorem tego pucharu jest pan 
Władysław Stanuch z Sasina.

W sobotę, 2.10.2010r. w obiektach 
LKS „Orzeł” Choczewo odbyło się uro-
czyste zakończenie sezonu lotowego 2010 
Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych 

w Choczewie. Klub należy do PFKHGP 
z siedziba w Mostach k/Lęborka. Klub 
Choczewo powstał w tym roku i prężnie 
się rozwija – na dzisiaj liczy już 27 człon-
ków. Klub posiada swą siedzibę przy ul. 
Puckiej (plac dawnej PKP). Prężny rozwój 
naszego klubu, to że mamy nową siedzi-
bę i plac przed siedzibą, zawdzięczamy 
dużemu zaangażowaniu władz Gminy 
Choczewo, w szczególności Wójta Gminy 
pana Jacka Michałowskiego, a także Pre-
zesowi fi rmy „WINDCOM” panu Jerzemu 
Szymańskiemu. Bardzo dobrze układa 
nam się współpraca z Klubem Hodowców 
Gołębi Pocztowych w Mostach k/Lębor-
ka. Za wyniki sportowe w lotach gołębi 
dorosłych oraz gołębi młodych w 2010r. 
hodowcy otrzymali wspaniałe puchary 
i nagrody. Wszystkie puchary i nagrody 
rzeczowe były sponsorowane. Było 15 
sztuk pięknych, okazałych pucharów, 5 ze-
garów w marmurze, płody rolne, karmy dla 
gołębi, radio, wyroby fi rmy „MLEKPOL”, 
zestawy odżywek dla roślin fi rmy „TAR-
GET” i inne. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni, dostojni goście: Wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Kazimierz 
Plocke, Wójt Gminy Choczewo pan Ja-
cek Michałowski, Przewodniczący rady 
Gminy Choczewo pan Henryk Domaros, 
Dyrektor Biura Poselskiego pan Bogdan 

ciąg dalszy na następnej stronie
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Sokołek, Komendant ODK SW „Relaks” 
w Zwartowie pan Zbigniew Kołodziejski, 
pan Radosław Fiedorowicz - właściciel 
firmy „Roboty Ziemno-Transportowe” 
z Perlina, Prezes PFKHGP pan Jerzy 
Klein, Prezes Klubu Gołębi Pocztowych 
w Mostach pan Stanisław Pietruszyński, 
czołowy hodowca z Niemiec pan Ralf 
Nowotzki. Było odśpiewane gromkie 
„Sto lat” oraz ciepłe słowa skierowane 
do hodowców przez Ministra Kazimierza 
Plocke, Wójta Jacka Michałowskiego, 
Przewodniczącego Rady Henryka Do-
marosa i Dyrektora Biura Poselskiego 
Bogdana Sokołka. Za wszystkie piękne 
puchary i nagrody rzeczowe, ufundowane 
przez gości i pozostałych fundatorów – 
hodowcy z choczewskiego Klubu wraz 
z Prezesem Klubu panem Grzegorzem 
Kozłowskim, gorąco i serdecznie wszyst-
kim dziękują. W sobotniej uroczystości 
uczestniczyło ponad 20 hodowców oraz 
ich żony – była m. in. Pani Kozłowska, 
pani Rojek, pani Bober, pani Reschke. 
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej 
atmosferze, przy suto zastawionych stołach 
i trwało do późnych godzin wieczornych. 
Hodowcy Klubu w Choczewie wraz z Pre-
zesem Grzegorzem Kozłowskim wyrazili 
swoje poparcie dla pana Wójta Jacka Mi-
chałowskiego w nadchodzących wyborach 
samorządowych – za całokształt jego pracy 

na rzecz Gminy Choczewo oraz szczególne 
i ofi arne zaangażowanie dla Klubu Hodow-
ców Gołębi Pocztowych w Choczewie. 
Hodowcy serdecznie dziękują za pomoc, 
organizację całej uroczystości i wiele 
innych praw z tym związanych, naszemu 
koledze z Klubu panu Jerzemu Detlaf-
fowi. Hodowcy dziękują pani Bożenie 
Świerzewskiej, pani Annie Jaszak, panu 
Dariuszowi Ortman za przygotowanie 
pysznych potraw na stoły oraz osobom 
kelnerującym: panom Markowi Detlaffowi 
i panu Marianowi Kilińskiemu. Pamiąt-
kowe zdjęcia wykonywali: pan Arkadiusz 
Lamek i pan Andrzej Małkowski.

Sponsorami pucharów byli:
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi pan Kazimierz Plocke, Wójt Gmi-
ny Choczewo pan Jacek Michałowski, 
Zastępca Wójta Gminy Choczewo pan 
Kazimierz Kowalewski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Choczewo pan Henryk 
Domaros, Starosta Pucki pan Wojciech 
Dettlaff, Dyrektor Biura Poselskiego Posła 
Kazimierza Plocke pan Bogdan Sokołek, 
Komendant ODK SW „Relaks” w Zwar-
towie pan Zbigniew Kołodziejski, Prezes 
Spółki „WINDCOM” pan Leszek Szy-
mański, pan Waldemar Lange – właściciel 
fi rmy P.H.U. „LANGE” Choczewo, pan 
Radosław Fiedorowicz – „Roboty Ziem-
no-Transportowe” Perlino, pan Sławomir 
Dziobak – „Usługi Ogólnobudowlane”, 
pan Marian Orzeł, pan Władysław Stanuch, 
pan Piotr Miącz – „MLEKPOL” Wejhero-

wo, pani Barbara Malczewska, pan Dariusz 
Godula, pan Henryk Bober, pan Grzegorz 
Kozłowski, pan Stanisław Wrzeszczyński, 
pan Mikołaj Podgórniak, pan Henryk Be-
mowski, pan Daniel Magrian, pan Jerzy 
Remboszewski, Klub „Orzeł” Choczewo, 
pan Jan Krawczyk, pan Andrzej Majtacz, 
pan Andrzej Lewiński, pan Jerzy Czer-
wionka, pan Jarosław Bach, fi rma „TAR-
GET” Kartoszyno, pan Wiesław Grot, 
pan Marek Maciejewski oraz radni Rady 
Gminy Choczewo: pani Renata Fornalik, 
pani Sylwia Kropidłowska, pan Sławomir 
Gronowski i pan Andrzej Małkowski.

W niedzielę, 3.10.2010r. hodowcy 
z choczewskiego Klubu uczestniczyli 
w uroczystościach pamięci pomordowa-
nych Polaków w czasie II wojny światowej 
w Piaśnicy pod Wejherowem. Hodowcy 
wypuścili podczas uroczystości, na znak 
pokoju, ok. 300 gołębi pocztowych i sym-
bolicznie – jednego, całego białego gołąb-
ka. Gołębie odbyły piękny lot nad głowami 
zebranych ludzi oraz przed pomnikiem 
pomordowanych. Wywarło to na obecnych 
niesamowite wrażenie. Pan minister Plocke 
podsumował słowami: „były chyba zdalnie 
kierowane pilotem”. Bardzo się wszyst-
kim podobało, gołąbki pierwszy raz brały 
udział w tych uroczystościach. Hodowcy 
z choczewskiego Klubu otrzymali już za-
proszenie na uroczystości przyszłoroczne 
i z pewnością z niego skorzystają, gdyż 
jest to niezwykłe wyróżnienie i zaszczyt.

Grzegorz Kozłowski

PODZIĘKOWANIE
Polski Związek Emerytów, Rencistów

 i Inwalidów Koło Nr.1 w Choczewie składa 
podziękowanie Wójtowi Gminy p. Jackowi 
Michałowskiemu za udostępnienie członkom 
Koła autokaru na wycieczkę krajoznawczą 
w dniu 26.08.2010r. 

       p.o. Przewodniczący Koła nr 1                                                  
Ignacy Goyke

 
Z g��bokim �alem zawiadamiamy, �e w dniu 24 wrze�nia 2010r.  

w wieku 77 lat odszed� od nas na wieczn� s�u�b� Stra�ak Honorowy 
Ochotniczej Stra�y Po�arnej Rzeczypospolitej Polskiej w S�ajszewie 

 
�.P.  Dh Edward DYCHA  

 
jeden z za�o�ycieli Ochotniczej Stra�y Po�arnej w S�ajszewie, 

 d�ugoletni Prezes Zarz�du OSP RP w S�ajszewie. 
 

Za sw� ochotnicz� s�u�b� i dzia�alno�� spo�eczn� odznaczony zosta�:  
srebrnym i z�otym medalem „Za Zas�ugi dla Po�arnictwa” 

srebrnym i z�otym Krzy�em Zas�ugi, 
Krzy�em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 
Wyrazy g��bokiego wspó�czucia �onie i rodzinie sk�adaj�: 

Zarz�dy OSP RP w S�ajszewie, Choczewie, Kopalinie, Sasinie,  
Zarz�d Oddzia�u Gminnego Zwi�zku OSP RP w Choczewie, 

stra�acy Gminy Choczewo. 
                                                                                            CZE�� JEGO PAMI�CI 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
LOTY GO£ÊBI...
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WANDA CHOTOMSKA WANDA CHOTOMSKA 
W CHOCZEWIEW CHOCZEWIE

Autorka znanej dobranocki 
“Jacek I Agatka”, autorka 

około dwustu książek dla najmłodszych, 
realizatorka wielu audycji radiowych 

i telewizyjnych, twórczyni sztuk teatralnych i scenariu-
szy do fi lmów krótkometrażowych przyjęła zaproszenie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie. 14 września 
uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Choczewie spo-
tkali się z Panią Wandą i świetnie się bawili, słychać było 
śpiewy i oklaski małych fanów. Przed spotkaniem zorgani-
zowaliśmy kiermasz książek z najnowszymi tytułami Wandy 
Chotomskiej. Największym powodzeniem wśród małych 
czytelników cieszyły się “Pięciopsiaczki” czyli opowieść 
o psie Balbinie, która urodziła pięć szczeniaków. Po spotka-
niu dzieci podziękowały za niezapomniane wrażenia, a Pani 
Wanda cierpliwie wpisywała autografy do swoich książek. 
My zapraszamy wszystkich wielbicieli bajek z humorem 
do naszej wypożyczalni, gdzie czekają najnowsze tytuły 
znanej pisarki

SAMORZĄDOWE PRZED-SAMORZĄDOWE PRZED-
SZKOLE W CHOCZEWIESZKOLE W CHOCZEWIE

WITAMY PO WAKACJACH!

Z dniem 1 września 2010 r. edukację w naszej placówce 
rozpoczęło 50 dzieci. Dzięki przyjemnym i efektyw-

nym zajęciom adaptacyjnym, zaangażowaniu wychowawców 

i rodziców wszystkie dzieci, które przekroczyły pierwszy raz 
próg przedszkola, zaaklimatyzowały się w grupie rówieśniczej. 
Świadczą o tym ich uśmiechy i zadowolenie. Dziękujemy Pań-
stwu za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Dołożymy wszelkich 
starań, aby proces rozwoju Państwa pociech był wszechstronny, 
harmonijny, zgodny z potrzebami i zainteresowaniami dzieci. Ofe-
rujemy wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę, miłą, przyjazną 
atmosferę a także szereg programów i zajęć wspierających rozwój 

ciąg dalszy na następnej stronie

ZAPROSZENIE
Wszystkich miłośników poezji zapraszamy na 

“CZWARTKOWE SPOTKANIA LITERACKIE” w dniu 
21.10.2010 r. o godz. 17.00 w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Choczewie

Gminny Konkurs Fotografi czny rozstrzygnięty!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  urokami 

i pięknem przyrody na wystawę fotografi czną 
”Gmina Choczewo w obiektywie”

Prace laureatów konkursu można podziwiać 
w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej 

do końca listopada 2010 r.
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i zainteresowania podopiecznych. Wszystkim przedszkolakom 
życzymy zadowolenia i radości na rozpoczętej drodze edukacji 
przedszkolnej.

JESIENNE SPOTKANIA

Wraz z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego, 
rozpoczęliśmy cykl comiesięcznych spotkań z aktora-

mi krakowskiej grupy teatralnej Art-Re. Przedszkolaki miały już 
szansę obejrzeć pełne wrażeń i emocji przedstawienie p.t. „Wilk 
i Zając”, w którym czynnie brały udział.

Przedszkolaki spotkały się także z p. Rafałem Skowronkiem, 
który tym razem przyniósł kosz pełen wiadomości dotyczących 
zbioru grzybów. Dzieciaki z zaciekawieniem wysłuchały rad 
i wskazówek leśniczego, uczyły się poprzez zabawę. Teraz z chę-
cią wyruszą z bliskimi do lasu na grzybobranie. Z niecierpliwością 
czekają na kolejne spotkanie przybliżające im tajemnice świata 
przyrody.

Wychowawcy

NIEPUBLICZNE PRZED-NIEPUBLICZNE PRZED-
SZKOLE W CHOCZEWIESZKOLE W CHOCZEWIE

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Dzieci wypoczęte, pełne wakacyjnych wrażeń z radością po-
wróciły do przedszkola. Tutaj, jak zawsze czekały na nie ukochane 
panie, koledzy, zabawki i moc różnych atrakcji i niespodzianek, 
przed nami cały rok szkolny. Będziemy się bawić-ucząc i uczyć-
bawiąc. „Akceptuj, toleruj i wspieraj” to najwłaściwsze określenia 
i wskazówki do naszej pracy.

STOLICZKU, NAKRYJ SIĘ
Przedszkolaki obejrzały przedstawienie znanej bajki w wy-

konaniu autorów z „ART-RE” z Krakowa. Ładne stroje, oprawa 
muzyczna wszystko to sprawiło, że „teatrzyk” spodobał się bardzo 
dzieciom, za co aktorów nagrodzili gromkimi brawami.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Wizytę przedszkolakom złożył policjant Asp. Krzysztof Za-
błotni z PP Choczewo, który poprowadził pogadankę na temat 

zasad ruchu drogowego: poruszania się po drodze, konieczności 
zapinania pasów bezpieczeństwa, noszenia odblasków, jak unikać 
kontaktów ze zwierzętami, a także jak postępować w kontaktach 
z nieznajomymi. Na zakończenie spotkania powstały prace pla-
styczne „Znak Drogowy”, które ozdobiły naszą przedszkolną 
galerię. Dzieci miały również okazję z bliska zobaczyć samochód 
policji. Celem nadrzędnym naszego spotkania jest promowanie 
zachowań warunkujących bezpieczeństwo.

ZABAWY FARBAMI

Stosowanie różnorodnych technik plastycznych z pracy 
z dziećmi pobudza do twórczego działania i ekspresji. Innowa-
cyjna techniką ukazującą oryginalny sposób pracy twórczej jest 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SAMORZ¥DOWE PRZEDSZKOLE...

ciąg dalszy na następnej stronie
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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 
2010/2011 W CHOCZEWIE

1 wrześn ia  w  Zespo le  Szkó ł 
im. Unii Europejskiej w Cho-

czewie, odbyła się inauguracja roku 
szkolnego 2010/2011, którą poprzedziła 
msza święta w miejscowym Kościele
Parafialnym. W szkolnej uroczystości 
wzięli udział: p. Jacek Michałowski – Wójt 
Gminy Choczewo, p. Kazimierz Kowa-
lewski – Z-ca Wójta, Dyrekcja i Grono 
Pedagogiczne Zespołu Szkół w Choczewie 
oraz uczniowie wraz z rodzicami. Dyrektor 
p. Andrzej Soboń odczytał list Ministra 
Edukacji Narodowej do uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli, dyrektorów i przyjaciół 
polskiej oświaty, a następnie okolicz-
nościowe przemówienie wygłosił Wójt 
Gminy Choczewo p. Jacek Michałowski. 
A p. Joanna Dzięgielewska – Dyrektor 
ds. Szkoły Podstawowej i p. Alina Rynko 
– Dyrektor ds. Gimnazjum, przywitały 
zebranych na szkolnym boisku uczniów, 

malowanie palcami, bo 10 palców to chyba więcej niż jeden 
pędzel.

Działalność plastyczna jest jedną z form aktywności dziecka. 
Zespala ze sobą funkcje motoryczne, poznawcze, emocjonalne, 
przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości. Chcąc 
uwrażliwić naszych przedszkolaków na barwę, staramy się, aby 

dekoracje naszych sal, szatni były kolorowe ozdobione palcami 
zarówno dzieci jak i nauczycielek. Naszym gościem w przedszkolu 
był artysta-malarz Pan Wiesław Horak, który opowiedział dzieciom 
o swojej pracy. Obejrzał i omówił prace plastyczne naszych przed-
szkolaków małych-malarzy, które zachwyciły artystę pomysłowością 
i kolorystyką. W podziękowaniu za zaproszenie do przedszkola Pan 
Wiesław podarował nam swoje obrazy, które ozdobią nasze sale.

Halina Chmiel

rodziców i zaproszonych gości oraz przedstawiły organizację roku szkolnego 2010/11. 
Następnie Wójt Gminy Choczewo pan Jacek Michałowski wręczył akty mianowania 
na kolejny stopień awansu zawodowego pani Natalii Kowalewskiej-Jażdżewskiej oraz 
pani Katarzynie Sychowskiej. Po zakończeniu części ofi cjalnej wychowawcy wraz 
z uczniami udali się do swoich klas, gdzie zapoznano ich m.in. z obowiązującymi w tym 
roku szkolnym podręcznikami oraz planem zajęć.

Iwona Ratajczak

WYRÓŻNIENI GIMNAZJALIŚCI 
Z WIZYTĄ W PARLAMENCIE 

EUROPEJSKIM

W dniach 11–15.09.2010 roku z ini-
cjatywy posła do Parlamentu Euro-

pejskiego Jarosława Wałęsy grupa młodzieży 
z Gimnazjum w Choczewie wraz z opiekunem 
panią Henryką Soboń udała się na wycieczkę 
do Brukseli- stolicy Unii Europejskiej. Wyjazd 
rozpoczął się zbiórką uczniów przed budynkiem 
ZS w Choczewie. Pożegnaliśmy się z rodzicami 
i wspólnie ruszyliśmy do Gdańska. Zgodnie z za-
planowanym czasem, o godz.18.15 wraz z inny-
mi uczestnikami, wyruszyliśmy w niezapomnia-
ną wycieczkę do Belgii. Podróż autokarem trwała 
18 godzin, ale byliśmy wytrwali, dzielni i za-
dowoleni. W końcu dojechaliśmy do Brukseli, 
strasznie podekscytowani. Zostawiliśmy rzeczy 
w hotelu i prędko poszliśmy na lunch. Następnie 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE...

ciąg dalszy na następnej stronie

UGURACJA ROKU SZKOLNEGO
2010/2011 W CHOCZEWIE

wrześn ia w Zespo le Szkó ł

Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
SZKOŁYSZKOŁY
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z panią przewodnik zwiedzaliśmy stolicę. 
Na Grand Place przepiękna architektura 
zaparła nam dech w piersiach. Otaczały nas 
piękne budowle, takie jak: gotycki ratusz 
(Hotel de Ville) z XV wieku, barokowy 
dom króla czyli Maison du Roi z XVI 
wieku i zabytkowe osiemnastowieczne 
kamienice. Następnie ruszyliśmy małymi 
uliczkami w stronę katedry Notre–Dame 
du Sablon. Zabudowa w stylu gotyku 
brabanckiego. Odwiedziliśmy także Ka-
tedrę św. Michała i św. Guduli z XIII-XVI 
wieku, która słynie z pięknych witraży 
i pozłacanych rzeźb. Pani przewodnik 
pokazała nam symbol Belgii czyli rzeźbę 
siusiającego chłopca Menneken Pis z XVII 
wieku, a także siusiającą dziewczynkę 
Jeanneke Pis z XX wieku. Mieliśmy też 
okazję podziwiać z góry piękną panoramę 
Brukseli. Wyczerpani, lecz zadowoleni 
wróciliśmy do hotelu na kolację. Wie-
czorem wyszliśmy jeszcze, by zobaczyć 
Grand Place nocą. Zarówno ratusz, jak 
i kamienice były bardzo ładnie oświetlone. 
Całość wywarła na nas ogromne wrażenie. 
W poniedziałek, 13 września, udaliśmy się 
na wycieczkę do Brugii. Po drodze podzi-
wialiśmy jeszcze uroki Brukseli. Szcze-
gólną uwagę przykuł model atomu żelaza.  
Atomium mierzące 103 metry wysokości, 
zostało obite błyszczącą stalą nierdzewną. 
W środku zbudowano hotel dla dzieci oraz 
restaurację z widokiem na stolicę Belgii. 
Mieliśmy też okazję podziwiać Pawilon 
Chiński, w którym znajdowały się niezwy-
kłe kolekcje sztuki chińskiej i japońskiej 
z XVII i XVIII wieku. Reszta drogi minęła 
nam radośnie i miło. Kiedy tylko wysiedli-
śmy z autokaru oczarowała nas urokliwa 
architektura miasta. Razem z panią prze-
wodnik ruszyliśmy wzdłuż zabytkowych 
uliczek Brugii. Miłe wrażenie sprawiały 
przejeżdżające konne bryczki. Walory tu-
rystyczne miasta pełnego kanałów nadały 
mu drugą nazwę „Flamandzka Wenecja”. 

Najważniejszą i najwspa-
nialszą częścią Brugii jest 
z pewnością rynek i sta-
rówka, czyli Grote Mark. 
Odwiedziliśmy niezwykły 
kościół Heilige Bloed Ba-
siliek. Przechowywany jest 
w nim relikwiarz z krwią 
Chrystusa, który mogliśmy 
w skupieniu dotknąć. Ocza-
rowani pięknem miasta, 
udaliśmy się na zakupy, 
głównie belgijskich czeko-
lad. Stanie w długiej kolej-
ce opłaciło się. Zmęczeni, 
ale zadowoleni poszliśmy 
na obiad. Wspaniały posiłek 
przywrócił nam nowe siły. 
Niestety wszystko co dobre 
szybko się kończy i musieliśmy wracać 
do hotelu. Jednak jeszcze czekała na nas 
nie lada niespodzianka. Wieczorem uda-
liśmy się na kolację z posłem Jarosławem 
Wałęsą. Wspaniała atmosfera panująca 
w restauracji sprzyjała długim, radosnym 
rozmowom. Dużym powodzeniem cieszyła 
się zupa z ostryg. Okazała się wyśmienita. 
W miłym nastroju wróciliśmy do hotelu, 
z nadzieją, że jutrzejszy dzień będzie 
równie udany. W ostatni dzień wizyty 
o godzinie 8.00 zjedliśmy śniadanie w ho-
telowej restauracji. Ponieważ do wizyty 
w Parlamencie Europejskim zostały nam 
3 godziny, poświęciliśmy je na zakupy 
i spacer wokół rynku. W Parlamencie 
po przejściu kontroli, podobnej do lotni-
skowej, skierowaliśmy się do stołówki. 
Na przepyszny obiad poświęciliśmy go-
dzinę, a następnie wybraliśmy się na wy-
kład. Spotkanie prowadził pan Jarosław 
Wałęsa. Prelekcja dotyczyła przyczyn, 
dla których założono Unię Europejską, 
a także jej zadań i roli. Mówiąc o kosztach 
funkcjonowania tej instytucji, pan Wałęsa 
wyraził opinię, że wszystkie obrady po-
winny odbywać się w Brukseli, bo sesje 

wyjazdowe w Strasburgu są bardzo drogie. 
Po dyskusji pokazano nam salę plenarną, 
w której odbywają się obrady. Nad salą 
są umieszczone pomieszczenia dla tłuma-
czy. Ponieważ każdy europoseł ma prawo 
przemawiać we własnym języku, tłumaczy 
jest tylu, ile języków używanych w Unii. 
Gdy wyszliśmy z sali zrobiliśmy pamiątko-
we zdjęcia z panem Wałęsą i koordynato-
rami projektu. Po opuszczeniu Parlamentu 
wsiedliśmy do autobusu i rozpoczęliśmy 
18-godzinną podróż do Polski.

Belgia wywarła na nas ogromne wra-
żenie. Jesteśmy szczęśliwi, że dostąpiliśmy 
zaszczytu, by reprezentować naszą szkołę 
i gminę w stolicy Unii Europejskiej.

Serdecznie dziękujemy Europosłowi 
panu Jarosławowi Wałęsie oraz jego asy-
stentom pani Ludmile Kubackiej i panu 
Arkadiuszowi Rozpędowskiemu. Za pomoc 
w urzeczywistnieniu naszego wyjazdu dzię-
kujemy Wiceministrowi Rolnictwa panu 
Kazimierzowi Plocke oraz Wójtowi Gminy 
Choczewo panu Jackowi Michałowskiemu. 
Dziękujemy również pani Henryce Soboń 
za troskę i opiekę w czasie wyjazdu.

Uczestnicy wycieczki do Brukseli
uczniowie gimnazjum

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WYRÓ¯NIENI GIMNAZJALIŒCI
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WYCIECZKA DO TORUNIA

W dniach 14 i 15 września br. uczniowie klas piątych SP 
Choczewo byli na wycieczce w Toruniu. Grupą opiekowały się 
nauczycielki: p. Danuta Mitkowska, p. Katarzyna Pastusiak, 
p. Marzena Szypulska. Pojechała też przedstawicielka rodziców 
pani Alicja Pipka, która wspierała nasze działania wychowaw-
cze i pomagała w opiece. Wyruszyliśmy wcześnie rano i po 
4 godzinach byliśmy na miejscu. Rozpoczęliśmy od warsztatów 
w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Podczas 
zajęć mieliśmy możliwość zapoznania się z historią papiernic-
twa europejskiego i azjatyckiego. Każdy z nas zrobił sobie kartę 
papieru czerpanego, co było niesamowitym doświadczeniem. 
Zaś w średniowiecznym skryptorium poznaliśmy historię 
materiałów piśmienniczych i farb. Poznaliśmy też etapy malo-
wania miniatur. Samodzielnie pisaliśmy gęsim piórem. To była 
doskonała nauka i zabawa.

Później pojechaliśmy do orbitarium i planetarium. Gwiezd-
ny spektakl nas zachwycił. W orbitarum mogliśmy dotknąć 
każdego przedmiotu, zrobić sobie tornado, kierować satelitami, 
sprawdzić swoją wagę na Księżycu, Słońcu i każdej planecie. 
Po tylu wrażeniach, zjedliśmy pyszny obiad w restauracji „Pod 
Arsenałem” znanej z programu Magdy Gessler „Kuchenne 
Rewolucje”. Wieczór i noc spędziliśmy w schronisku mło-
dzieżowym.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od warsztatów w Domu Koperni-
ka. W pięknie pachnących korzennymi przyprawami podziemiach 
samodzielnie robiliśmy pierniki. Poznaliśmy historię wypiekania 
toruńskich pierników. Później zwiedziliśmy dom naszego astrono-
ma i obejrzeliśmy makietę średniowiecznego Torunia. Następnie 
wyruszyliśmy na spacer po Starym Mieście. Zobaczyliśmy między 
innymi Krzywą Wieżę, stare kościoły, pomnik Kopernika. Zrobili-
śmy mnóstwo zdjęć, zakupiliśmy pyszne pierniki i inne pamiątki. 
Po smacznym obiedzie szczęśliwi wracaliśmy do domu.

Uczestnicy wycieczki

INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO 
2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W CHOCZEWIE

W dniu 23.09.2010r. odbyła się Inau-
guracja Roku Sportowego Szkoły 

Podstawowej klas IV-VI. Po uroczystym wcią-
gnięciu fl agi i odśpiewaniu hymnu narodowego 
uczennica Zuzanna Szulc odczytała apel olim-
pijski. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor 
Zespołu Szkół w Choczewie Pan Andrzej Soboń. 
Następnie Pan Henryk Rynko przedstawił kalen-
darz imprez sportowych na rok 2010/2011. Jak 
co roku na Inauguracji Roku Sportowego Szkoły 
Podstawowej klas IV-VI odbywają się indywi-
dualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców. 
Po zapoznaniu się z trasami biegu i krótkiej 
rozgrzewce jako pierwsze startowały dziewczęta 
klas IV-VI Szkoły Podstawowej.

Biegły na dystansie 600m.
ciąg dalszy na następnej stronie
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Pierwsze miejsce zajęła Elwira Benke 
– uczennica klasy VIb

Drugie miejsce zajęła Natalia Miotk – 
uczennica klasy Vc

Trzecie miejsce zajęła Agata Knapiń-
ska – uczennica klasy VIb

Chłopcy biegli na dystansie 800m 
i najlepszymi okazali się:

Pierwsze miejsce zajął Rafał Fusowski 
– uczeń klasy VIa

Drugie miejsce zajął Maciej Orański 
– uczeń klasy VIb

Trzecie miejsce zajął Krzysztof Bork 
– uczeń klasy Va

GRATULUJEMY!
W październiku najlepsza dziesiątka, 

zarówno dziewcząt jak i chłopców, będzie 
reprezentować naszą szkołę na Powiato-
wych Biegach Sztafetowych w Redzie.

Dziękujemy naszej pielęgniarce szkol-
nej pani Hannie Huk za sprawną opiekę 
medyczną oraz panu Tadeuszowi Huk 
za czuwanie nad nagłośnieniem. Dziękuje-
my również pani Annie Sójka – studentce 

AWFiS w Gdańsku, za pomoc.
Inaugurację przeprowadzili nauczycie-

le wychowania fi zycznego: pani Elżbieta 
Gawron, pani Teresa Waloch, pan Henryk 
Rynko, pan Wojciech Paździo.

ZUCHOWY START „BRACTWA 
MORSKIEJ PRZYGODY”

Nowy rok harcerski 2010/2011 rozpo-
częliśmy dwudniowym biwakiem, który 
odbył się 1 i 2 października w naszej szko-
le. W czasie tego spotkania zdobywaliśmy 
sprawność zespołową „Marynarz”.

Na uroczystym kominku zaprezen-
towaliśmy kandydatom na zuchów ob-
rzędowość naszej gromady. Drużynowa 
podharcmistrz Anna Strycharczyk opo-
wiedziała nam gawędę o trudnej i nie-
bezpiecznej pracy marynarzy. Następnie 
śpiewaliśmy szanty i wesoło pląsaliśmy. 
Wieczorem odwiedziła nas pani dyrektor 
Joanna Dzięgielewska, która poczęstowała 
nas słodyczami i pomogła nam wykonać 
stroje marynarzy. Po kolacji opowiadali-
śmy sobie różne przygody.

Następnego dnia sami przygotowali-
śmy sobie śniadanie i dokładnie posprzą-
taliśmy harcówkę i klasę, w której noco-
waliśmy. W czasie zbiórki wykonaliśmy 
prace plastyczne przedstawiające statki 

na morzu. Potem poszliśmy bawić się na boisko szkolne. Biwak bardzo nam się podobał 
i na długo pozostanie w naszej pamięci.

Czuj!9 Gromada Zuchowa „Bractwo 
Morskiej Przygody”

SPOTKANIE Z KS. BISKUPEM 
W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCZEWIE

Dnia 04.10. 2010 r. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt przywitać wyjątkowych 
gości. Zgromadzona w szkolnym holu młodzież z Gimnazjum wraz z Gronem 

Pedagogicznym przyjęła Arcypasterza Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagę, któremu to-
warzyszył Dziekan dekanatu Gniewino ks. Marian Miotke i Proboszcz parafi i Choczewo 
ks. Antoni Duszyk. Jego Ekscelencję powitał Dyrektor Szkoły pan Andrzej Soboń oraz 
panie Joanna Dzięgielewska i Alina Rynko, którzy na pamiątkę spotkania podarowali 
medal „Logo szkoły” oraz kwiaty. Następnie Ks. Biskupa powitały dzieci i młodzież. 
Kolejnym punktem tej niecodziennej wizyty było wysłuchanie i obejrzenie krótkie-
go programu artystycznego, wykonanego przez szkolny chór oraz zespół taneczny. 
Ks. Biskup podziękował dzieciom, młodzieży i nauczycielom za chwile refl eksji i zadumy 
jakie dostarczył przygotowany występ. Podzielił się z obecnymi swoimi przemyślenia-

mi nawiązującymi do przedstawionego 
programu. Powiedział: „Cieszę się bardzo, 
że mogę z Wami spędzić kilka interesują-
cych chwil. Jest moim obowiązkiem oraz 
prawem, w czasie wizytacji parafi i – być 
w szkołach. Dyrektorzy szkół są tak wielko-
duszni, że na ogół prezentują przy tej okazji 
program artystyczny, który jest po części 
religijny. Wasz program był wyjątkowo 
także społeczny, a w pewnym sensie poli-
tyczny, ponieważ imię szkoły zobowiązuje 
do (pewnej wielkoduszności politycznej, 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
INAUGURACJA ROKU...
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a mianowicie do) zaprezentowania jedno-
ści narodów będących w unii. Tak bardzo 
swojsko zabrzmiały te słowa o wieży Babel. 
Europa jest wieżą Babel. Ale chodzi o to, 
żeby, kiedy się mówi różnymi językami, 
rozumieć. To jest istota przemiany, jaka 
się dokonała po zesłaniu Ducha Świętego. 
Dlatego Kościół jest, narodowo biorąc, 
taką wieżą Babel. Porozumienie w poli-
tyce, w życiu społecznym, w rodzinach, 
w parafi i, w dekanacie – to jest porozu-
mienie, które jest nam potrzebne. A więc 
ten program artystyczny był lekcją bardzo 
wszechstronną, z której skorzystaliśmy 
o tyle, że zawierał artystyczny przekład 
tego, co to znaczy wspólnota państw, czyli 
zjednoczona Europa. Flagi reprezentujące 
państwa zjednoczonej Europy to bardzo in-
teresujący pomysł na ujęcie tematu. Myślę, 
że to jest ilustracja rzeczywiście przema-
wiająca do wyobraźni i pamięci każdego 
z nas. Za wspaniale przygotowany pro-
gram artystyczny, za kwiaty i pozdrowienia 
chciałbym państwu bardzo podziękować 
i życzyć, aby ten rok szkolny, który już się 
zaczął przyniósł wiele sukcesów i rado-
ści. Życzę, aby ten czas, który na nowo 
rozpoczął się po wakacjach, był dla Was 
czasem wielu nowych osiągnięć, dobrych 
osiągnięć, dobrej współpracy z parafi ą, 
rodziną. Są to trzy ogniwa bardzo ważnego 
koła. Pierwszym jest rodzina – to oczywi-
ste, potem jest szkoła i parafi a. I to w na-
szym systemie edukacji teraz po wielu 

latach zaniechań, na nowo się spełnia. 
Życzę, aby Wam współpraca, tak tutaj 
podkreślana przez pana dyrektora, 
mogła przynosić wiele dobrych owoców 
i by mogła Was wszystkich cieszyć.”

Ks. Biskup prof. dr hab. Jan Ber-
nard Szlaga 

   Na zakończenie spotkania z mło-
dzieżą szkolną poprowadził wspólną 
modlitwę i udzielił swojego błogosła-
wieństwa. Jego Ekscelencja spotkał się 
także z nauczycielami naszej szkoły. 
Docenił trud pracy pedagogicznej 
i wychowawczej całego Grona. Podzię-
kował Dyrekcji Szkoły i nauczycielom 
za wspólnie spędzony czas.

Danuta Mitkowska

JESIENNE ŚWIĘTO 
PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Dnia 05.10.2010 r. uczniowie klas 
0 – 3 Szkoły Podstawowej Ze-

społu Szkół im. Unii Europejskiej w Cho-
czewie uczestniczyli w jesiennym turnieju 
sportowym z okazji Święta Ziemniaka. 

Organizatorami tej pięknej imprezy 
były panie: Renata Banaś – koordynator 
uroczystości, Małgorzata Mazur, Anna 
Strycharczyk,  Mirosława Rudnicka.

Święto miało na celu:
- zapoznanie uczniów z historią ziemniaka, 

wdrażanie do uważnego słuchania;
- integracja klas O – III, dzieci i wycho-

wawców;
- kształtowanie umiejętności współzawod-

nictwa zespołowego;
- doskonalenie sprawności fi zycznej.

Uczniowie brali udział w następują-
cych konkurencjach:

- pokaz mody wykopkowej;
- rzuty ziemniakami do celu;
- wyścig  w workach;
- sadzenie i zbieranie ziemniaków

- bieg z ziemniakiem na łyżce
Konkurencje rozgrywane były między 

klasami tego samego rocznika.
Wśród klas trzecich:
   I miejsce – klasa 3c
   II miejsce – klasa 3a

   III miejsce – klasa 3b
  Wśród klas drugich:

  I miejsce – klasa 2c
  II miejsce – klasa 2b
  III miejsce – klasa 2a

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SPOTKANIE  Z KS. BISKUPEM...
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  Wśród klas pierwszych:
  I miejsce – klasa 1a
  II miejsce – klasa 1c
  III miejsce – klasa 1b 

Klasy 0 uzyskały tą samą ilość punk-
tów i zdobyły ex aequo I miejsce. 

Nad prawidłowością przebiegu po-
szczególnych konkurencji czuwało jury 
w składzie: dyrektor ds. szkoły podstawo-
wej p. Joanna Dzięgielewska, p. Bożena 
Paździo, p. Anna Fragiel.

Na zakończenie dyrektor p.  Andrzej 
Soboń pogratulował wszystkim uczestni-
kom, wręczył dyplomy oraz słodkości.

Zabawa była udana. Dziękujemy na-
szym paniom za przygotowanie wspaniałej 
zabawy.

Klasa 3c

WYJĄTKOWY  SZÓSTY  
PAŹDZIERNIKA

Ten dzień z pewnością zapamię-
tają uczniowie pierwszych klas 

Gimnazjum w Choczewie, gdyż po raz 
pierwszy wybrali się na wspólną wyciecz-
kę. Wycieczkę integracyjną do Kopalina. 
Tak, to nie żart. Nie trzeba jechać setki 
kilometrów, by lepiej poznać rówieśników 
i dobrze się bawić. A zabawy i humoru 
rzeczywiście nie brakowało. Każda z klas 
przygotowała grę. Trzeba przyznać, 

że były bardzo ciekawe, choć nieco skomplikowane i dlatego nie będziemy 
ich opisywać.

Ten, kto mimo ruchu odczuwał zimno, mógł ogrzać się przy ognisku 
i upiec kiełbaskę. Uważamy, że cel wyjazdu - integracja uczniów - pomyślnie 
i w stu procentach został zrealizowany.

WYJAZD DO MULTIKINA

W środę 6 października br. gru-
pa gimnazjalistów z Zespołu 

Szkół w Choczewie wybrała się do Multi-
kina w Gdyni. Uczniowie klasy IIC i IIIC 
obejrzeli fi lm pt. „Street Dance” w tech-
nologii 3D. Opiekę nad uczniami sprawo-
wały wychowawczynie: klasy IIIC – pani 
Wioletta Nawrocka, klasy IIC – pani Anna 
Pellowska oraz pani Marta Cisowska. Wy-
cieczka trwała 6,5 godziny, a czas wspólnie 
spędzony służył integracji zespołów klaso-
wych i ich wychowawców. Młodzież zoba-
czyła fi lm w reżyserii Maxa Giwy i Dana 
Pasquiniego przedstawiający wydarzenia 
przed fi nałem konkursu tańca. Ekipa tan-
cerzy Street Dance straciła swojego lide-
ra-Jay’a. Odejście głównego choreografa 
doprowadziło do rozłamu wśród tancerzy. 
Jednak Curly – dziewczyna Jay’a postano-
wiła zostać nową liderką i poprowadzić ze-
spół do fi nału mistrzostw ulicznego tańca.

Droga do fi nału nie była usłana różami. Jednak wytrwałość i determinacja pomimo 
pojawiających się przeciwności doprowadziły do sukcesu.

LATARNIA MORSKA  – ŚWIATŁO NADZIEI

7 października br. w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie dla uczniów 
klas „0” – IV SP zorganizowane zostały prelekcje na temat latarń morskich. 

Zajęcia z dziećmi poprowadził członek Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum 
Morskiego, p. komandor Apoloniusz Łysejko we współpracy z żeglarzem i miłośnikiem 
latarń morskich, p. Szczepanem Górzyńskim. Podczas czterech spotkań dzieci pozyskały 
cenne informacje na temat historii latarń morskich, obejrzały prezentację multimedialną, 
wystawę zdjęć p. Jerzego Słabuszewskiego „Latarnia morska – światło nadziei”, wy-

stawę książek „Latarnie morskie polskiego 
wybrzeża” oraz wystawę prac plastycznych 
dzieci „Latarnia morska drogę Ci wska-
że”. W trakcie prowadzonych spotkań 
laureatom konkursu plastycznego rozdane 
zostały dyplomy oraz nagrody książkowe. 
I miejsce zajęła Weronika Kopicka z kl. I a; 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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XIV MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE 
SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW 

SAMORZĄDOWYCH W REDZIE

W dniach: 30 września – 2 października 
2010 roku, pod patronatem Marszałka 

Sejmu RP, w Redzie odbyły się XIV Mistrzostwa 
Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządo-
wych. Drużyna reprezentująca Gminę Choczewo, 
rozgrywała mecze w kategorii „+45”, w której 
zgłoszonych zostało łącznie 8 drużyn. Natomiast 
w kat. „OPEN” mecze rozgrywało 26 drużyn z całej 
Polski.

Skład drużyny reprezentującej Gminę Chocze-
wo: Kazimierz Kowalewski, Lila Świątek, Marek 
Świątek, Aleksandra Świątek, Krzysztof Łasiński, 
Izabela Smażyńska, Marlena Gacek, Alicja Jaskul-
ska, Justyna Świerczyńska, Andrzej Kościemski.

Ogłoszenie wyników końcowych, dekoracja 
zwycięzców oraz wręczenie nagród i wyróżnień, na-
stąpiło w sobotę w Hotelu „MURAT” w Redzie.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw w Kat. 
„+45”

II miejsce – Adam Grzanka, kl. I a; III miejsce – Matylda 
Witkowska – kl. II c. W konkursie wyróżniona została 
praca Igora Gawryszewskiego z kl. III c.

Na zakończenie cyklu prelekcji Dyrektor Zespołu 
Szkół w Choczewie, p. Andrzej Soboń złożył gościom 
serdeczne podziękowania i wręczył na ich ręce pamiąt-
kowe symbole naszej szkoły. Pan Apoloniusz Łysej-
ko, dziękując za współpracę, przekazał do biblioteki 

szkolnej swojego autorstwa prezentację multimedialną pt. „Polskie latarnie 
morskie” oraz broszury.

Organizacją wystawy zdjęć i spotkań dla uczniów zajęła się p. Gra-
żyna Olszowiec we współpracy z p. Katarzyną Pastusiak i p. Mirosławem 
Strongowskim, który jednocześnie był inicjatorem tego przedsięwzięcia. 
Konkurs plastyczny, wystawę prac plastycznych oraz wystawę książek 
zorganizowała p. Grażyna Olszowiec.

Aktyw Biblioteczny ZS w Choczewie

XIV MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE
SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW 

SPORT - SPORTSPORT - SPORT SPORT - SPORTSPORT - SPORT

1. Białogard, 2. Zabrze, 3. Choczewo, 4. Sokółka II, 5. Gliwice II, 6. Tczew, 
7. Grunwald. 8. Reda.

Gratulujemy naszej drużynie zajęcia miejsca na podium.

STOWARZYSZENIE  LUDOWY  KLUB SPORTOWY  
„ORZEŁ”  CHOCZEWO  

podaje  wyniki  kl. okręgowej  po  6  kolejkach:
Orzeł  Choczewo – Czarni  Pruszcz  Gdański      4:3
Orzeł  Trąbki  Wielkie – Orzeł  Choczewo          2:2
Orzeł  Choczewo – GKS  Sierakowice                 6:0
Korona  Żelistrzewo – Orzeł  Choczewo              0:0

Orzeł  Choczewo  –  KS  Chwaszczyno                4:1
Wikęd  Kębłowo – Orzeł  Choczewo                    2:2

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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TABELA
M Drużyna M Pkt Z R P Bramki
1.  Polonia Gdańsk 6 15 5 0 1 10 - 2
2.  Wikęd Kębłowo 6 14 4 2 0 12 - 6
3.  Gedania Gdańsk 6 13 4 1 1 12 - 3
4.  Orzeł Choczewo 6 12 3 3 0 18 - 8
5.  Korona Żelistrzewo 6 10 3 1 2 8 - 2
6.  GSS Pszczółki 6 9 3 0 3 17 - 13
7.  GKS Sierakowice 6 9 3 0 3 13 - 12
8.  Orzeł Trąbki Wielkie 6 8 2 2 2 9 - 10
9.  Błękitni Sobowidz 6 7 2 1 3 10 - 12
10.  KS Chwaszczyno 6 7 2 1 3 6 - 8
11.  Czarni Przemysław 6 7 2 1 3 7 - 14
12.  Grunke Somonino 6 6 2 0 4 15 - 18
13.  Korona Cedry Małe 6 3 1 0 5 4 - 18
14.  Czarni Pruszcz Gdański 6 0 0 0 6 8 - 23

ROZPOCZĘŁY SIĘ ROZGRYWKI 
LIGI JUNIORÓW ZRZESZONYCH 
W POMORSKIM ZWIĄZKI PIŁKI 

NOŻNEJ

Orzeł Choczewo do ligi juniorów zgło-
sił dwie drużyny trenowane przez trenerów 
Andrzej Lessnau – Junior C-1, Andrzej 
Małkowski – Junior D – 1.

Pierwszą kolejkę Juniorzy C-1 ro-
zegrali 4 września na własnym stadionie 
z Kaszubami Połchowo, Orzeł Choczewo 
wygrał 9–2 – strzelcy goli dla naszej 
drużyny:

Rafał Białk – 2 gole
Kamil Godula – 2 gole
Szymon Kuberski – 2 gole
Rafał Lessnau – 1 gol
Patryk Posański – 1 gol
Arkadiusz Obrzut – 1 gol
Następne spotkanie rozegraliśmy 11 

września na wyjeździe z KS Chwaszczyno 
wygrywając to spotkanie 23: 2 – strzelcy 
goli dla naszej drużyny:

Rafał Lessnau – 5 goli
Szymon Kuberski – 4 gole
Rafał Białk – 3 gole
Kamil Godula 2 gole
Marek Styn – 2 gole
Arkadiusz Obrzut – 3 gole
Patryk Sroczyński – 2 gole
Przemysław Fryc – 2 gole
W trzeciej kolejce Juniorzy C- 1 mieli 

Wyniki  rezerw  LKS  „Orzeł”  Choczewo:
Korona  II  Żelistrzewo  -  Orzeł  II  Choczewo          0:0               
Joker  Karlikowo  Krokowa  - Orzeł  Choczewo II     0:2
Orzeł  Choczewo II  - Szturm  Mosty                          2:2
Relaks  Mechowo   -  Orzeł  Choczewo II                   2:0
Zryw  Sławoszyno  -  Orzeł  Choczewo  II                  6:1

Rozegrano drugą kolejkę meczów o PP. Nasz zespół 
przeszedł do następnej rundy wygrywając ze Starzynem 
4:2, natomiast zespół rezerwowy odpadł z dalszych roz-
grywek przegrywając z drużyną Nord Karwia. W następnej 
rundzie LKS Orzeł Choczewo zmierzy się z Błyskawicą 
Reda. Mecz został rozegrany w dniu 06.10.2010r. w Re-
dzie.

pauzę z powodu wycofania się z rozgry-
wek drużyny Zatoki 95 Puck.

Czwartą kolejkę rozegraliśmy 25 
września na własnym stadionie z UKS 
Klukowo wygrywając to spotkanie 11 –1- 
strzelcy goli dla naszej drużyny:

Arkadiusz Obrzut – 3 gole
Rafał Białk – 2 gole
Patryk Sroczyński – 2 gole
Kamil Godula – 1 gol
Rafał Lessnau -1gol
Jakub Malinowski – 1 gol
Szymon Kuberski – 1 gol.
Bilans do tej pory rozegranych spo-

tkań: 3 wygrane, strzelone 43 gole, 
a straconych 5 goli. Następne spotkanie 
rozegramy na wyjeździe z Pogonią Lębork 
(Bardzo dobra drużyna). Ten mecz może 
rozstrzygnąć, która drużyna wygra ligę, 
ale Orzeł to drużyna z charakterem i nigdy 
się nie podaje. Juniorzy D-1 trenowani 
przez Andrzeja Małkowskiego do tej pory 
rozegrali 4 spotkania (dwa u siebie i dwa 
na wyjeździe):

– 4 września mecz na własnym boisku 
z Orlikiem Sopot wygrywając to spotkanie 
2–1;

– drugą kolejkę rozegrali 11 września 
na wyjeździe z KS Chwaszczyno wygry-
wając 2–0; – trzecie spotkanie Juniorzy 
D-1 rozegrali 18 września na własnym 
boisku z Borga Linia, przegrywając 0–2. 
Orzeł przez całe spotkanie przeważał 

na boisku, ale jak nieraz w sporcie bywa, 
nie zawsze lepszy wygrywa;

– 4 kolejkę Orzeł rozegrał na wyjeź-
dzie, 25 września, z Kaszubami Starzyno 
wygrywając to spotkanie 5–1.

Kolejny bardzo ważny i ciężki mecz 
– to mecz z Juniorami Startu Mrzezino, 
który odbył się 2 października na własnym 
stadionie o godzinie 11.00.

Trenerzy: Andrzej LESSNAU, Andrzej MAŁKOWSKI

ciąg dalszy z poprzedniej strony
STOWARZYSZENIE ...
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PRACE REMONTOWE PRACE REMONTOWE 
W KOŚCIELE W ZWARTOWIEW KOŚCIELE W ZWARTOWIE

Dzięki staraniom Proboszcza Parafi i Zwartowo ks. Alojzego Kąkolewskiego 
przeprowadzony został remont posadzki w zabytkowym kościele w Zwartowie. 
Zakończona właśnie inwestycja obejmowała: rozebranie legarów, ławek i podstop-
ników, wykonanie zabezpieczeń przeciwpyłowych, usunięcie spękanej posadzki 
cementowej oraz płytek, usunięcie częściowo warstwy piasku, wykonanie wylewki 
z betonu, wykonanie izolacji, wykonanie ocieplenia, położenie warstwy szlichty 
z jastrychu cementowego, przezbrojonego matami stalowymi, położenie płytek 
marmurowych, wykonanie spoinowania w kolorze szarym oraz konserwacja ławek. 
Działania związane z wymianą posadzki poprzedził szereg uzgodnień, przygoto-
wanie pełnej dokumentacji, zakończonej uzyskaniem pozwolenia na wykonanie 
w/w prac, a także złożenie wniosków i zawarcie umów na dofi nansowanie inwe-
stycji. Prace wykonywały fi rmy specjalizujące się w pracach konserwatorskich 
obiektów zabytkowych. Całkowity koszt inwestycji to ponad 80000 zł, a sfi nan-
sowany został z dotacji z budżetu Powiatu Wejherowskiego, z dotacji z budżetu 
Gminy Choczewo oraz środków Parafi i Zwartowo.

Ponadto, w czynie społecznym młodzież przygotowująca się do Sakramentu 
Bierzmowania, odmalowała ogrodzenie wokół terenu. Kościół w Zwartowie jest 
jednym z piękniejszych zabytków na terenie naszej gminy. Dlatego też należy 

wspierać wszelkie działania, mające na celu 
utrzymanie tego XIX-wiecznego obiektu w od-
powiednim stanie, tym bardziej, ze służy on nie 
tylko wiernym tej parafi i, ale również osobom 

Wieści z Parafi i ZwartowoWieści z Parafi i Zwartowo
SPOTKANIE SPOTKANIE 

NA POŻEGNANIE WAKACJINA POŻEGNANIE WAKACJI
Z inicjatywy Proboszcza Parafi i Zwartowo w ostatnim tygodniu sierpnia 

zorganizowane zostało spotkanie dla dzieci i młodzieży z tej parafi i – było 
to spotkanie na pożegnanie lata. Przygotowane zostało ognisko, przy którym 
uczestnicy upiekli kiełbaski. Ale ważniejsza niż strawa dla ciała, było duchowe 
przygotowanie do rozpoczynającego się roku szkolnego – wspólnie spędzony 
czas wypełniały zarówno pieśni religijne, jak i ludowe, a nawet piosenki za-
graniczne. Nie zabrakło także licznych konkursów i zabaw, w których wszyscy 
chętnie uczestniczyli. Nagrody w konkursach ufundowane zostały przez Ks. 
Proboszcza Alojzego Kąkolewskiego, który również sfi nansował pozostałe 

z zewnątrz, którzy pragną 
przyjmować sakramen-
ty święte w zabytkowych 
murach zwartowskiej świą-
tyni.

Proboszcz  Paraf i i 
Zwartowo składa podzię-
kowanie za pomoc okazaną 
przy realizacji inwestycji, 
w szczególności parafia-
nom Parafi i Zwartowo.

Serdeczne Bóg Zapłać 
Ks. Alojzy Kąkolewski

koszty spotkania. Pomoc organizacyjną udzielili 
natomiast rodzice dzieci ze Strzeszewa. 

Komisyjny odbiór prac


