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     WÓJT GMINY CHOCZEWO 
 

                  z a p r a s z a 

 
na  
             
              

    
 

� Godz. 1300 – Msza �wi�ta Dzi�kczynna w Ko�ciele Parafialnym 
                      p.w. M.B. Królowej Polski w Choczewie  
                      - w trakcie mszy uroczysto�� po�wi�cenia  
                        figury �w. Huberta oraz tablicy pami�tkowej                  
 
                    przemarsz w korowodzie do�ynkowym  
                           na gminne obiekty sportowe 
  

�Ok. godz. 1500 – uroczyste otwarcie do�ynek  
 

    Rozpocz�cie festynu rekreacyjnego 
 

�Godz. 1545 – Bajkowa dyskoteka -program dla dzieci 
                            w wykonaniu Teatru Muzycznego „HALS” 
�Godz. 1600 – konkurs pi�owania drewna  
                        pi�� „twoja-moja”, konkursy dla dzieci  
                        o tematyce �owieckiej  
�Godz. 1700 –  podsumowanie gminnej edycji konkursu  

                                  „Pi�kna wie� 2010”, przegl�du go��bi, 
                                 konkursu pi�owania drewna 

�Godz. 1730 – W rytmie muzyki disco polo 
                                                  – zespó� „DISCO-BAND” 
�Godz. 1830 – przeboje polskiego rocka                    
                            w wykonaniu zespo�u „KORZUH” 
�Godz. 2000 – zabawa – gra zespó� „LIMITH” 

 

                  oraz loteria fantowa, wystawa p�odów rolnych,  
                stoisko przedstawicieli norweskiej Gminy Sømna,  
            stoisko Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego,  
               wystawa go��bi,  jazda konna i inne atrakcje ….  
 

                Dochód z loterii przeznaczony zostanie  
                 na badania mammograficzne kobiet      

oraz dzia�alno�� Stowarzyszenia Amazonek w Wejherowie  
 

INWESTYCJE INWESTYCJE 
W GMINIE W GMINIE 

CHOCZEWOCHOCZEWO

Trwają prace wykończeniowe 
związane z realizacją przebu-

dowy drogi powiatowej 1306G w miej-
scowości Sasino do granicy z powiatem 
Lęborskim. Wykonawca realizuje obecnie 
roboty związane z wykonaniem ogrodzeń 
oraz porządkowaniem terenu budowy. 
Uzupełnione zostanie również oznako-
wanie pionowe. Planowany termin za-
kończenia – wrzesień 2010r. Inwestycja 
objęta jest pięcioletnią gwarancją.

Trwa przebudowa mostu w Cieko-
cinie, na kierunku Słajszewo, Biebrowo. 
Zrealizowane zostały prace związane 
z wykonaniem izolacji płyty mostu 
drogowego, wykonano warstwy kon-

Ciekocino

Sasino
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strukcyjne podbudowy oraz nawierzchni, 
bariery bezpieczeństwa oraz odwodnienie. 
Uprzątnięte zostało również koryto rzeki. 
Wykonawca zapewnia, że całość prac za-
kończona zostanie jeszcze w tym miesiącu. 
Przebudowany most zapewni bezpieczny 
transport, co ma duże znaczenie dla roz-
wijających się miejscowości pasa nadmor-
skiego Biebrowo i Słajszewo.

W ubiegłym miesiącu rozpoczęto pra-
ce związane z budową nowej nawierzchni 
ulicy Kościuszki w Choczewie. Z uwagi 
na padające deszcze, w początkowym 
okresie mieszkańcy ulic, po których 
odbywał się ciężki transport, odczuwali 

trudności komunikacyjne. Miały one 
jednak charakter przejściowy i były 
nieuniknione. Projekt zakłada obniżenie 
poziomu drogi i wykonanie odwodnienia, 
co z kolei zabezpieczy okoliczne posesje 
przed zalewaniem wodą spływająca z dro-
gi. Działania te wiążą się z koniecznością 
wywozu ogromnych mas ziemnych i ich 
transportem drogami gruntowymi. Obecnie 
została już wykonana część prac brukar-
skich – od strony ulicy Świerkowej. Zmie-
niło to zupełnie krajobraz tamtej okolicy. 
Za jakiś czas mieszkańcy ulicy Kościuszki 
nie będą pamiętać przejściowych trudności 
z dostaniem się do swoich posesji, a ulica 
ta będzie najładniejszym szlakiem pieszo-
rowerowym w Choczewie. Planowany 
termin zakończenia prac to 30.09.2010r.

Realizowane są także prace zwią-
zane z remontem nawierzchni asfalto-
wej na ulicach: Spacerowej, Topolowej, 
Bursztynowej i Starowiejskiej w Kopalinie 
i Lubiatowie. Zadanie w całości zostało 
sfi nansowane ze środków budżetu Gminy 
Choczewo. Wykonawcą robót jest fi rma 
SKANSKA S.A., która roboty wykonała 
bardzo sprawnie, ograniczając uciążliwo-
ści dla mieszkańców i turystów, niewątpli-
wie występujące podczas realizacji prac 
drogowych.

Kontynuowana jest również inwestycja 
budowy „Centrum informacji turystycznej 
i kulturalnej z zapleczem oraz z salą kon-
ferencyjno-wystawową w Choczewie”. 
Sprzyjające w lipcu warunki pogodowe 
pozwoliły na wykonanie zabezpieczenia 
obiektu przed deszczami padającymi 
w sierpniu. Obiekt został już wyposażony 
w instalację oraz stolarkę okienną i drzwi 
zewnętrzne. Wykonany został dach, zakoń-
czono również prace tynkarskie oraz wy-
konano podkłady pod posadzki. Inwestycja 
jest dofinansowana w 84% ze środków 
Unii Europejskiej. Urząd Gminy Chocze-
wo ogłosił już postępowanie przetargowe 

ciąg dalszy na następnej stronie

Choczewo, ul. Kościuszki

Choczewo, ul. Kościuszki

Lubiatowo-Kopalino Choczewo, budowa Centrum...
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w Sasinie, Jackowie i Choczewku, a także 
zrekultywowane zostało boisko sportowe 
w Żelaznej. Kolejny ogródek jordanowski 
powstanie w m. Zwartówko. Należy przy-
pomnieć, że decyzje, na jaki cel mają być 
wydatkowane środki z Funduszu Sołeckie-
go, podejmują mieszkańcy na zebraniach 
wiejskich.

Przygotowana została już także doku-
mentacja na remont drogi Borkowo (wraz 
z tą wsią) – Zwartowo celem złożenia jej 
w ramach wniosku o dofi nansowanie z bu-
dżetu krajowego w ramach tzw. „schetynó-
wek” – do realizacji na rok 2011.

na dostawę mebli i wyposażenia. Plano-
wany termin rozstrzygnięcia przetargu 
to wrzesień 2010r, natomiast planowany 
termin oddania obiektu do użytkowania 
ustalono na dzień 15.11.2010r.

Złożony został wniosek do Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział w Gdań-
sku o dofinansowanie remontu drogi 
gminnej. Po przyznaniu środków, remont 
tej drogi zostanie przeprowadzony również 
w 2010r.

W ramach środków z Funduszu So-
łeckiego realizowane są prace związane 
z budową chodników w Lublewie, Łęto-
wie i Biebrowie. Chodniki z pewnością 
przyczynią się do zwiększenia estetyki 
poszczególnych miejscowości oraz popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców. Roboty 

realizowane są szybko i sprawnie – takie 
opinie wyrażali mieszkańcy, co z pewno-
ścią powinno zdopingować wykonawcę 

– fi rmę KOMEL Sp. z o.o. z Redy i jej pra-
cowników do utrzymania dobrego tempa 
i wysokiej jakości prac, przy wykonywaniu 
chodników w kolejnych miejscowościach, 
według tegorocznego harmonogramu.

Również ze środków sołeckich zosta-
ły już wykonane ogródki jordanowskie 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Choczewo, budowa Centrum...

Biebrowo

Lublewo

Lublewo

Łętowo

Sasino

Jackowo

Żelazno
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20-LECIE SAMORZĄDU GMINY CHOCZEWO20-LECIE SAMORZĄDU GMINY CHOCZEWO
Kontynuujemy nasz cykl z okazji 20-lecia Samorządu Gminy Choczewo - cykl mający na celu podsumowanie dokonań minionych 

2 dekad w naszej gminie. W poprzednim numerze przypomnieliśmy Państwu działaczy samorządowych, natomiast dziś rozpoczyna-
my prezentację (w dość dużym skrócie) działań inwestycyjnych, które zarówno wpłynęły na poprawę atrakcyjności naszych wsi, ale 
przede wszystkim na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Choczewo.

Szanowni Państwo

Jubileusze są doskonałą okazją do pod-
sumowań i przypomnienia tego, co  wspól-
nie zrobiliśmy. 20-lecie Samorządu Gmin-
nego daje nam zatem możliwość przy-
pomnienia najważniejszych osiągnięć i za-
dań, jakie zostały zrealizowane na drodze 
do poprawy warunków życia mieszkań-
ców. Przy takich wspomnieniach często 
dziwimy się, jak wiele z naszej pamięci 
uleciało i nad iloma sprawami przeszliśmy 
do porządku dziennego.

Warto w tym momencie odnieść się 
do istotnej kwestii, jaką jest porównanie 
marzeń i oczekiwań z realnymi możliwo-
ściami fi nansowymi. Jedna z zawartych 
w niniejszej publikacji tabel przestawia 
budżet Gminy na przestrzeni 20 lat. 
To właśnie budżet przesądza o możliwo-
ści realizacji planów i choć zwiększył 
się wielokrotnie przez te lata, to przecież 
zadań do realizacji przez samorząd z roku 
na rok również przybywało. Trudno dzisiaj 
nawet porównywać rok 1990 z rokiem 
2010, bo czy można w prosty sposób po-
równać dochody Gminy sprzed 20 lat wy-
noszące 543.117 złotych z dochodami br. 
stanowiącymi kwotę 20.285.500 złotych? 
Jest to wręcz niewykonalne. Możliwe 
natomiast jest porównanie ostatnich 10 lat 
i to daje obraz zachodzących zmian.

W realizowanych przez nas przedsię-
wzięciach kierowaliśmy się priorytetami 
zasadności, racjonalności i równomiernego 
rozłożenia na obszarze Gminy podejmo-
wanych inwestycji.

Zestawienie inwestycji drogowych 
przypomina, jak wiele udało się już zrobić. 
A dobre drogi mają przecież wpływ nie 
tylko na wzrost bezpieczeństwa komunika-
cyjnego mieszkańców, ale są także począt-
kiem do realizacji innych przedsięwzięć 
– rozwoju turystyki oraz przedsiębiorstw. 
Po raz kolejny proszę o odniesienie tych 
realizacji do możliwości naszego budżetu. 
W przypadku dróg, ale również i innych 
zadań, fi nansowanie pochodzi z różnych 
źródeł, a udział środków Gminy jest tylko 
częścią wydatków inwestycyjnych.

Możemy być dumni z tego, co udało 
się zrobić w ramach pozyskiwania środ-
ków tzw.  „unijnych”. Pierwsze Fundusze, 
w ramach programu SAPARD, pozyskali-
śmy już w 2004 roku, kolejne – z Sektoro-
wego Programu Operacyjnego, z działania 
pn. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego – w 2006 roku. 
Ze względu na polskie przepisy, od kilku 
lat koncentrujemy się na przygotowywa-
niu projektów, uzyskaniu niezbędnych 
pozwoleń, zapewnieniu środków, aby 
z chwilą ogłoszenia konkursów unijnych 
złożyć do nich odpowiednie wnioski. 
W przypadku czterech, na 5 złożonych 
wniosków, mamy już wygrane konkursy 
i podpisane umowy na niebagatelną kwotę 
dofi nansowania znacznie przekraczającą 8 
mln złotych. Przypomnę, że te inwestycje 
to: droga w Sasinie, Centrum Informacji 
Turystycznej w Choczewie, ulica Ko-
ściuszki w Choczewie i oczyszczalnia 
w Choczewie. Do tej kwoty należy dodać 
pieniądze pochodzące z budżetu Gminy, 
gdyż muszą mieć Państwo świadomość, 
że najpierw trzeba wygrać konkurs, 
podpisać umowę, zrealizować zadanie, 
zapłacić za nie, przejść skomplikowany 
odbiór i kontrole „unijne”, a dopiero 
potem następuje pełen zwrot kwot do-
finansowania. O racjonalności naszych 
działań niech świadczy to, że przewidując 
przyszłe inwestycje, zarówno w Sasinie, 
jak i w Choczewie na ul. Kościuszki, 
najpierw wykonaliśmy przyłącza sieci 
kanalizacyjnej i burzowej, a dopiero po-
tem wykonaliśmy jezdnię i chodniki, aby 
w przyszłości nie niszczyć nowo wykona-
nych dróg. To kolejne miliony zakopane 
w ziemi. Piąty projekt dotyczy nowego ga-
binetu stomatologicznego w Zespole Szkół 
w Choczewie. Przeszedł on cały etap 
konkursowy, został zakwalifi kowany do  
realizacji na tzw. liście rezerwowej. Mamy 
informację, że i ta umowa zostanie pod-
pisana, a realizacja ruszy jeszcze w tym 
roku.

Aby sfi nansować tyle zadań potrzebne 
są pieniądze. Przy niewystarczających 
dochodach własnych Gminy, posługuje-
my się zaciągniętymi kredytami. Mając tę 
świadomość, bardzo umiarkowanie posłu-
giwaliśmy się takim sposobem fi nansowa-
nia i do roku 2009 nasze zadłużenie nie 
przekraczało 14–17%. Dopiero przystą-
pienie do największych zadań wywołało 
konieczność zaciągnięcia kredytu, a i tak 
nasze zadłużenie nie przekracza 42%, 
co stawia nas w szeregu gmin o najniż-
szym zadłużeniu.

Chodniki i parkingi na terenie Gminy 
ułatwiają codzienne życie, poprawiają 
bezpieczeństwo, zmieniają wygląd na-
szych miejscowości. Ale nadszedł już czas, 

w którym musimy przebudowywać to, 
co udało się zrobić w tym zakresie np. 20 
czy 15 lat temu. Zestawienie pokazuje, jak 
wiele zostało zrobione, ale przed nami duży 
zakres prac przewidziany na rok 2010.

Przygotowaliśmy plany, uzgodnienia, 
środki fi nansowe i przystępujemy do ko-
lejnego etapu realizacji.

Dla poprawy estetyki, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwa poczyniono 
wiele w zakresie poprawy i budowy 
oświetlenia ulicznego, przystanków auto-
busowych, estetyzacji wsi.

Jednym z najważniejszych zadań 
inwestycyjnych ostatnich lat, była budo-
wa wodociągów i hydroforni ze stacjami 
uzdatniania wody. Rozbudowa sieci wodo-
ciągowej, to dziesiątki kilometrów nowych 
linii zaopatrzenia mieszkańców w wodę, 
stąd likwidacja wielu przestarzałych i nie-
spełniających norm hydroforni, a te które 
pozostały, przebudowaliśmy gruntownie 
tak, aby uzyskiwana w nich woda spełniała 
bardzo wysokie polskie normy i to z nich 
rozprowadzamy wodę do innych miejsco-
wości. W roku 2010 oddamy do użytku 
ostatnią, nowoczesną hydrofornię w Lu-
blewku. Będziemy mogli powiedzieć, iż 
plany wykonaliśmy w 100%. A pamiętaj-
my, jak sprawy miały się w tym zakresie 
kilka, kilkanaście lat temu.

Często o sieciach kanalizacyjnych 
mówi się, że to pożeracze pieniędzy, gdyż 
na drugi dzień po zakopaniu rur wszyscy 
zapominamy, jak wiele zrobiono i jakie 
poniesiono koszty. I jest to prawda – mi-
lionowe inwestycje niezbędne dla poprawy 
życia mieszkańców najszybciej ulatują 
z pamięci. W roku ubiegłym rozpoczęli-
śmy budowę nowej oczyszczalni ścieków 
w Choczewie, a przed nami budowa 
oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej dla pasa 
nadmorskiego. Są to bardzo trudne i kosz-
towne inwestycje i olbrzymie problemy 
projektowe oraz uzgodnieniowe.

Dużym osiągnięciem naszej lokalnej 
społeczności są inwestycje z dziedziny 
ochrony zdrowia. Jak wiele udało się nam 
zrobić, najdobitniej potrafi ą ocenić przy-
jezdni, zachwyceni warunkami i jakością 
pracy tutejszego, wiejskiego ośrodka zdro-
wia, choć musimy pamiętać o tym, że przy 
obecnym systemie opieki zdrowotnej nie 
możemy oczekiwać zakresu usług takich, 
jak w mieście wojewódzkim.

ciąg dalszy na następnej stronie
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Zakończyliśmy wieloletnią budowę 
Zespołu Szkół w Choczewie. Obecnie 
to doskonały, kompletny, funkcjonalny 
obiekt oświatowy, mający wpływ na całą 
lokalną społeczność. Masa pieniędzy, za-
biegów, kłopotów i determinacji, ale efekt 
końcowy daje dużo satysfakcji. Szkoła 
w Ciekocinie, to kolejna perełka, pielę-
gnowana także przez rodziców.

Warto odwiedzić Gminną Bibliotekę 
Publiczną, która również staje się kreato-
rem wielu wydarzeń kulturalnych.

Olbrzymią satysfakcję dają uśmiech-
nięte buzie maluchów i to z myślą o przed-
szkolakach w 2008 roku uruchomiliśmy 
Samorządowe Przedszkole, rozszerzając 
ofertę w tym zakresie.

Turystyka to atut Gminy i sposób 
na znalezienie dochodów przez część miesz-
kańców Gminy. A wszystko zaczęło się 
od agroturystyki i ta dziedzina ma się coraz 
lepiej. Rozwijamy infrastrukturę, wiele pie-
niędzy i pracy poświęcamy na promocję, 
bo to te działania zapewniają dodatkowych 
przybyszów, którzy docelowo pozostawia-
ją u nas pieniądze.

Na miarę naszych możliwości i przy 
olbrzymim zaangażowaniu społecznym, 
realizujemy zadania z zakresu sportu i kul-
tury fi zycznej. Obiekty pięknieją, a dru-
żyny osiągają coraz lepsze wyniki.

Nowe i ciekawe doświadczenia poja-
wiają się dzięki współpracy partnerskiej 

z norweską Gminą Sømna. Zrealizowali-
śmy już dwa projekty i zrobimy jeszcze 
więcej, a wspólne działania cieszą i wzbo-
gacają.

Rolnictwo – a przecież taką właśnie 
jesteśmy Gminą – przeszło w tym dwu-
dziestoleciu największe przeobrażenia. 
Zmieniła się struktura właścicielska i ilość 
pracujących w tym dziale osób. Olbrzy-
mim problemem dla Gminy była utrata 
pracy przez mieszkańców po likwidacji 
Stacji Hodowli Roślin. To problem dotyka-
jący nas nawet po tylu latach. Technologia 
w uprawie to nie krok, a skok milowy. Nasi 
rolnicy szybko opanowali i tę dziedzinę, 
a gospodarstwa i osiągane w nich wyniki, 
można uznać za wzorowe, co z kolei daje 
nowe możliwości, pobudza prywatne ini-
cjatywy i przedsiębiorczość.

Powstaje duży kompleks przechowal-
niczo-przetwórczy, który stwarza szanse 
na nowe miejsca pracy. Wielu mieszkań-
ców Polski, na pytanie skąd pochodzą 
najlepsze tradycyjne wędliny odpowie: 
z Choczewa.

Ochotnicza Straż Pożarna to formacja 
dobrze wyposażonych świetnie, przy-
gotowanych profesjonalistów, którzy za-
pewniają ochronę nie tylko mieszkańcom 
naszej Gminy.

Zaangażowanie naszych mieszkań-
ców przynosi doskonałe efekty: ponowny 
rozwój harcerstwa, sportu, kultury – naj-
lepszym przykładem jest Schola Gene-
zareth.

Rozwój budownictwa, przedsiębior-
czości, handlu, turystyki, agrokwater, 
liczne remonty i modernizacje obejść, 
to najlepszy dowód na to, że można i war-
to. To nasza, wspólna, ciężka praca daje 
takie dobre efekty.

Warto na chwilę przystanąć, zastano-
wić się i przypomnieć jak było – jak jest, ile 
udało się zrobić. Że nie wszystko, to oczy-
wiste. Nie ma takiego miejsca w kraju, 
gdzie można powiedzieć – zrobiliśmy 
wszystko. A z drugiej strony – co byśmy 
robili przez kolejne 10, 20, 100 lat?

To szczególne podsumowanie daje 
mi również możliwość złożenia wyra-
zów uznania i wielkich podziękowań dla 
wszystkich mieszkańców naszej Gminy. 
Dzięki Wam, drodzy Państwo, tak wiele 
udało się zrobić. To Wasz wysiłek i za-
angażowanie wzbogaca naszą wspólną 
Gminę.

W szczególności podziękowania skła-
dam radnym, sołtysom, działaczom spo-
łecznym, kierownictwu i pracownikom 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
pracownikom Urzędu Gminy, bez których 
fachowości i zaangażowania trudno by-
łoby cokolwiek zrobić. Za to należy się 
Wam szacunek, wyrazy uznania i jeśli jest 
to możliwe, wyrażenie wdzięczności dwo-
ma ważnymi słowami: Bardzo Dziękuję. 

     Jacek Michałowski
        Wójt Gminy Choczewo

DROGOWE (REMONTY, MODERNIZACJE, BUDOWY)
ul. Cisowa w Sasinie   0,6 km
Choczewo – Lubiatowo   7 km
Żelazno - Gardkowice (realizowano w odcinkach:
    Słajkowo-Łętowo
    Żelazno-Słajkowo
    Łętowo-Gardkowice)

  6 km

Przebendowo – Biebrowo (realizowano w odcinkach:
    Przebendowo-Kurowo
    Kurowo-Jackowo
    Jackowo-Biebrowo)

  7 km

Choczewo – Sasino  (realizowano w odcinkach:
    Choczewo-Choczewko
    Choczewko-Kurowo
    Kurowo-Ciekocinko
    Ciekocinko-Sasino)

  10 km

Żelazno – Zwartówko   5 km
Zwartowo – Wojciechowo   2,5 km
Choczewo – Kierzkowo   2 km
ul.Wojska Polskiego w Choczewie   0,5 km
droga wewnętrzna – park w Choczewie   0,4 km
Lubiatowo-Kopalino „Promenada Bursztynowa”   1,4 km
Sasino – do granicy powiatów   2,5 km
  Razem 44,9 km
Rondo w Żelaznej wraz z urządzeniami
odprowadzenia wód opadowych – 2007

 

INWESTYCJE 

Uroczyste zakoñczenie inwestycji na ul. Cisowej 
w Sasinie – 2003

Ul. Cisowa w Sasinie – 2003 

Budowa ronda w ¯elaznej – 2007

Rondo w ¯elaznej – 2007

Remont drogi do Kierzkowa – 2009

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

Jak wiele zmieniło się w ciągu minionych 20 lat
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Budowa drogi do Jackowa – 2008

Budowa drogi Przebendowo-Kurowo – 2005

Budowa drogi Choczewo-Choczewko – 2006 Droga Choczewko-Kurowo – 2007 Promenada Bursztynowa Lubiatowo-Kopalino – 2006

Droga £êtowo-Gardkowice – 2008

Przebudowa ulicy Morskiej w Sasinie – 2009

Przebudowa dróg w Sasinie – 2010

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

Budowa drogi ¯elazno-Zwartowo – 2008
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ciąg dalszy na następnej stronie

DROGI GRUNTOWE 
Gościęcino – Tawęcino    1,5 km
Gościęcino – Świchowo    0,4 km
Borkowo – Wojciechowo    1,5 km
Sasino – Zielonka    1,5 km
ul. Morska w Kopalinie    1,2 km
Kierzkowo-Jackowo-Słajszewo    4,5 km
Biebrowo – Kopalino    3,5 km
Zwartowo -  Zwarcienko    1,5 km
Starbienino – Lublewo    1,0 km
 RAZEM  16,6 km
- 2002r. wykonanie mostu na Kanale Biebrowskim przy zaangażowaniu 
  Sołectwa Słajszewo 
- 2005r. wykonanie przepustu rurowego na „kanale sasińskim”
- od 2002r. przy współpracy i dofi nansowaniu mieszkańców odnowiono rowy 
   melioracyjne w miejscowościach: Kopalino, Sasino, Borkowo i Choczewo

Droga gruntowa w S³ajkowie podczas remontu – 2002

Droga Biebrowo-Kopalino – 2009
Remont drogi do Zwarcienka – 2008

CHODNIKI I PARKINGI - BUDOWA
- 1996r. budowa chodników w Choczewie, Osiekach, Słajszewie, Sasinie
- 1997r.budowa chodników w Choczewie, Lubiatowie i Kopalinie 
- w latach 2007-2010 budowa chodników w miejscowościach:
  Choczewo 4,0 km
  Zwartowo 1,0 km
  Słajszewo 0,7 km
  Żelazno 1,0 km
  Kopalino 1,5 km
  Sasino 0,9 km
RAZEM 9,1 km
- 2002r. budowa bezpiecznego parkingu przed szkołą w Choczewie 
- 2006-2007r. budowa dwóch parkingów przed cmentarzem w Choczewie
- 2006r. budowa parkingu przy kościele w Zwartowie
- 2006r. budowa parkingu w Kopalinie
- 2006r. budowa parkingu na ul. Wojska Polskiego w Choczewie

Budowa chodnika i parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Choczewie – 2006

Budowa chodnika przy ul. Pierwszych Osadników w Choczewie – 2009

Budowa chodnika ul. Pierwszych Osadników w Choczewie – 2009
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Budowa chodnika ul. Pucka w Choczewie – 2006

Parking przy cmentarzu w Choczewie – 2006

Budowa chodnika w S³ajszewie – 2006

Podjazd i parking przy cmentarzu w Choczewie – 2007

Budowa chodnika w Zwartowie – 2006

OŚWIETLENIE ULICZNE - BUDOWA I MODERNIZACJA, 
WYMIANA NA ENERGOOSZCZĘDNE

- 2001-2002r. modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą   
  lamp na energooszczędne w całej gminie
- 2003-2010r. uzupełnienie oświetlenia o nowe odcinki:
  Lubiatowo – Kopalino    2,5 km
  Sasino (Zielonka-Zielona Dolina, 
  ul. Brukowa, Lipowa, Polna, Cisowa)

   
   4,0 km

  Jackowo    0,5 km
  Kierzkowo    0,2 km
  Żelazno    1,0 km
  Choczewo    2,0 km
  Słajszewo    0,5 km
  Zwartowo    0,8 km
  Zwartowo – Zwartówko    1,0 km
  Borkowo    0,6 km
  Gościęcino    0,5 km
RAZEM  13,6 km

Wymiana oœwietlenia ulicznego w Zwartowie

Oœwietlenie na Promenadzie Bursztynowej w Kopalinie – 2006

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...
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Oœwietlenie przy ul. Puckiej  w Choczewie – 2006

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE
- 1992r. budowa przystanku autobusowego wraz z zatoką w Choczewie 
- 1992-2009 budowa  przystanków autobusowych we wszystkich miejscowościach 
   w gminie, wymiana zniszczonych przystanków

Przystanek autobusowy w Choczewie  (budowa 1992) – zdjêcie 2010

Przystanek w Osiekach – 2008 Budowa przystanku w Borkowie – 2006

Przystanek w ¯elaznej – 2007 Przystanek w Biebrowie – 2009

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...
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Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo  z dnia  23 sierpnia 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004 rok 
Nr 261, poz. 2603 ze zm.)  Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje:   

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do dzierżawy jako ogródki przydomowe następujące nieru-
chomości:

Lp. Obręb Nr Kw Numer
działki

Obszar
w  ha

Udział we 
współwłasności 
nieruchomości

Położenie i opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie 

zagospodarowania

Wysokość  
czynszu 
rocznego

Okres 
umowy

1 Kierzkowo 69218 17/43 0,0464 1/1 – 464 m2

Nieruchomość 
gruntowa znajdująca 
się w miejscowości 

w pobliżu zabudowań, 
wykorzystywana jako 
ogródek przydomowy.

Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego.
46,40 zł 3 lata

2 Kierzkowo 36583 17/3 0,0115 1/20 - 5,75 m2 j.w. j.w. 0,58 zł j.w.

3 Lublewo 69218 151/48 0,0385 1/1 – 385 m2 j.w. j.w. 38,50 zł j.w.

4 Lublewo 69218 151/28 0,1412 1/1 – 1412 m2 j.w. j.w. 141,20 zł j.w.

5 Lublewo 36502 155/47 0,0810 1/18 – 45 m2 j.w. j.w. 4,50 zł j.w.

6 Lublewo 36501 155/50 0,0838 1/18 – 46,60 m2 j.w. j.w. 4,66 zł j.w.

7 Zwartowo 32926 16/11 0,1496 12/50 - 359,04 m2 j.w. j.w. 35,90 zł j.w.

8 Zwartowo 32927 16/10 0,1121 11/50 – 246,62 m2 j.w. j.w. 24,66 zł j.w.

9 Zwartowo 32925 16/12 0,3803 4/50 – 304,24 m2 j.w. j.w. 30,42 zł j.w.

10 Zwartowo 32912 16/35 0,8678 3/20 - 1301,70 m2 j.w. j.w. 130,17 zł j.w.

11 Zwartowo 32920 16/39 0,1630 19/50 – 619,40 m2 j.w. j.w. 61,94 zł j.w.

12 Zwartowo 32917 16/40 0,1973 1/50 - 39,46 m2 j.w. j.w. 3,95 zł j.w.

13 Zwartowo 32916 16/31 0,1716 23/50 – 789,36 m2 j.w. j.w. 78,94 zł j.w.

14 Zwartowo 32890 12/9 0,0412 21/50 – 173,04 m2 j.w. j.w. 17,30 zł j.w.

15 Zwartowo 32885 12/19 0,1949 11/50 – 428,78 m2 j.w. j.w. 42,88 zł j.w.

16 Zwartowo 32902 1/6 0,2611 1/10 – 261,10 m2 j.w. j.w. 26,11 zł j.w.

17 Kurowo 37318 63/36 0,0400 2/3 – 266,70 m2 j.w. j.w. 26,67 zł j.w.

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINYOGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY

WÓJT GMINY CHOCZEWO ogłasza, że dnia 1 października 2010 roku o godzinie 13.00 
w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo 

odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanej 
nieruchomości: 

Obręb Nr 
działki

Pow. 
działki
(ha)

Nr KW Położenie i opis nieruchomości
Przeznaczenie

 w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena 
nieruchomości Wadium

Choczewo 515 0,0787 33565

Nieruchomość położona w miejscowości 
Choczewo, przy blokach. Działka 

niezagospodarowana, w kształcie trójkąta. 
Dojazd do działki drogą utwardzoną, 

płyty drogowe i droga żwirowa. Działka 
nieuzbrojona, uzbrojenie w sąsiedztwie, 
sieć en. el., wody, kanalizacji sanitarnej.

Dla działki została wydana decyzja 
AB-7331/108/07 o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz 
z urządzeniami budowlanymi.

30.000 zł

+ VAT
3.000 zł

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat. Warun-
kiem przystąpienia do przetargu jest złożenie do dnia 27 września 2010 roku w sekretariacie urzędu zaświadczenia o zameldowaniu 
oraz wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 
w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, również do dnia 27 września 2010 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu nota-
rialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84–210 Choczewo, tel. 
58 572–39–40, wew. 209.
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WÓJT GMINY CHOCZEWO ogłasza, że dnia 1 października 2010 roku o godzinie 12.00 
w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo 

odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanych 
lokali użytkowych: 

Obręb Nr 
działki

Pow. 
działki
(ha)

Pow. 
użytkowa 

lokalu        
(m2)

Udział 
w nieru-

chomości

Nr 
KW Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie
 w planie 

zagospodarowania
przestrzennego

Cena 
lokalu 

Wa-
dium

Zwartówko 2/1 0,3402 47,40 575/ 
10.000 48811

Lokal użytkowy nr 5 znajduje 
się na parterze budynku nr 

18 położonego w Zwartowie. 
Budynek jest obiektem jedno 

i dwukondygnacyjnym o konstrukcji 
tradycyjnej, podpiwniczonym, 
z poddaszem mieszkalnym. 
Nieruchomość położona jest 

w centrum Zwartowa, przy głównej 
drodze przelotowej. W bliskim 

sąsiedztwie zlokalizowane 
są budynki mieszkalne i użytkowe. 
W pobliżu są grunty rolne i leśne. 

Lokal użytkowy składa się z jednego 
pomieszczenia, wyposażony jest 

w instalację energetyczną, instalacja 
wod. –kan. dostępna w budynku.

Wydano decyzję 
o warunkach zabudowy 
znak AB-7331/88/2008 

z dnia 24.03.2009 r. 
dla zmiany sposobu 

użytkowania budynku, 
zlokalizowanego 

na działce oznaczonej 
w dniu wydania 

decyzji nr 2/1, obręb 
Zwartówko. Rodzaj 

inwestycji – przebudowa 
oraz zmiana sposobu 
użytkowania budynku 

usługowego na budynek 
mieszkalny.

34.000 zł

+ VAT
3.500 zł

Zwartówko 2/1 0,3402 80,43 975/ 
10.000 48811

Lokal użytkowy nr 6 znajduje 
się na parterze budynku nr 

18 położonego w Zwartowie. 
Budynek jest obiektem jedno 

i dwukondygnacyjnym o konstrukcji 
tradycyjnej, podpiwniczonym, 
z poddaszem mieszkalnym. 
Nieruchomość położona jest 

w centrum Zwartowa, przy głównej 
drodze przelotowej. W bliskim 

sąsiedztwie zlokalizowane 
są budynki mieszkalne i użytkowe. 
W pobliżu są grunty rolne i leśne. 
Lokal składa się z pomieszczenia 

gospodarczego wraz z dwoma 
korytarzami i dziewięcioma 

sanitariatami, wyposażony jest 
w instalację energetyczną i instalację 

wod. –kan. Lokal skanalizowany 
przez sieć gminną.

 56.500 
zł

+ VAT

5.700 zł

Zwartówko 2/1 0,3402 110,35 1.338/ 
10.000 48811

Lokal użytkowy nr 7 znajduje 
się na I piętrze budynku nr 18 

w Zwartowie. Budynek jest obiektem 
jedno i dwukondygnacyjnym 

o konstrukcji tradycyjnej, 
podpiwniczonym, z poddaszem 

mieszkalnym. Nieruchomość 
położona jest w centrum Zwartowa, 

przy głównej drodze przelotowej. 
W bliskim sąsiedztwie zlokalizowane 
są budynki mieszkalne i użytkowe. 

W pobliżu są grunty rolne 
i leśne. Lokal składa się z trzech 

pomieszczeń gospodarczych wraz 
z korytarzem, wyposażony jest 

w instalację energetyczną, instalacja 
wod. –kan. dostępna w budynku.

76.600 zł

+ VAT
7.700 zł

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat. Wa-
runkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie najpóźniej do dnia 27 września 2010 roku w sekretariacie urzędu zaświadczenia 
o zameldowaniu oraz wpłacenie wadium  na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo  KBS  Wejherowo O/Choczewo  Nr 69 8350 0004 
2600 0185 2000 0010  w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, również do dnia 27 września 2010 roku. Za datę wnie-
sienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu nota-
rialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 
58 572-39-40, wew. 209.
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WÓJT GMINY CHOCZEWO ogłasza, że dnia 1 października 2010 roku o godzinie 14.00 
w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo 

odbędzie się drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej 
opisanych nieruchomości 

Obręb Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW Położenie i opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Terminy 
poprzednich 
przetargów

Cena działki
 w złotych Wadium

Cie-
kocino 17/2 0,1302 41344

Nieruchomości położone 
są w Ciekocinie na uboczu 

miejscowości przy terenach leśnych 
i terenach o luźnej zabudowie 

mieszkalnej. Dojazd drogą gruntową. 
Zgodnie z decyzją GIGG 7430/27/08 
z dnia 14.08.2008 r. zatwierdzającą 

projekt podziału nieruchomości, 
konieczna jest sprzedaż udziałów 
w drodze dojazdowej wewnętrznej 

stanowiącej własność Gminy, 
na rzecz nabywców opisanych 

nieruchomości nr 17/2 oraz 17/4 
do 17/6.

Ustala się podstawowe 
przeznaczenie terenu: 01.ML 
– tereny lokalizacji budynków 
rekreacji indywidualnej wraz 

z urządzeniami budowlanymi; 
dopuszcza się lokalizację 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Na działkach 
nr 17/2 i 17/3 dopuszcza się 

lokalizację funkcji usługowych 
z zastrzeżeniem: kempingów 

i pól biwakowych, spośród funkcji 
usługowych – usług publicznych 

i rzemiosła usługowego.

Pierwszy 
przetarg odbył 
się w dniu 2 
lipca 2010 r.

63.500 zł
+ VAT 7.000 zł

Cie-
kocino 17/3 0,1261 41344 61.700 zł

+ VAT 6.800 zł

Cie-
kocino 17/4 0,1588 41344 76.400 zł

+ VAT 8.500 zł

Cie-
kocino 17/5 0,1198 41344 58.900 zł

+ VAT 6.500 zł

Cie-
kocino 17/6 0,1149 41344 56.600 zł

+ VAT 6.000 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo 
Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 27 września 2010 
roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu nota-
rialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84–210 Choczewo, tel. 
58 572–39–40, wew. 209.

WÓJT GMINY CHOCZEWO ogłasza, że dnia 1 października 2010 roku o godzinie 11.00 
w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo

odbędą się rokowania na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości:

Obręb Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie za-

gospodarowania

Terminy przeprowadzonych 
przetargów.

Cena 
działki

 w złotych
Zaliczka

Cie-
kocino 27/8 0,1171 41344

Nieruchomości położone 
są w Ciekocinie na uboczu 
miejscowości przy terenach 
leśnych i terenach o luźnej 

zabudowie mieszkalnej. Działki 
gruntowe występują w kompleksie, 
są niezabudowane i nieuzbrojone. 
Teren o lekkim nachyleniu połaci. 

Dojazd drogą gruntową.
Zgodnie z decyzją GIGG 

7430/27/08 z dnia 14.08.2008 r. 
zatwierdzającą projekt podziału 
nieruchomości, konieczna jest 
sprzedaż udziałów w drodze 

dojazdowej wewnętrznej/
stanowiącej własność Gminy/
na rzecz nabywców opisanych 

nieruchomości.

Nieruchomości 
znajdują się 
na terenach 
oznaczonych 

w planie 
symbolami 01.ML:

ML – tereny 
lokalizacji 
budynków 
rekreacji 

indywidualnej 
wraz 

z urządzeniami 
budowlanymi.

Pierwszy przetarg odbył się 
w dniu 22.12.2008 r., drugi 

przetarg w dniu 30.04.2009 r., 
trzeci przetarg odbył się w dniu 

14.08.2009 r. W dniu 30.10.2009 r. 
odbyły się rokowania. Kolejne 
rokowania przeprowadzono 

30.04.2010 r. oraz 16.07.2010 r.

48.600 zł
+ VAT 5.000 zł

Cie-
kocino 27/9 0,1046 41344 48.600 zł

+ VAT 6.000 zł

Cie-
kocino 27/10 0,1367 41344

Pierwszy przetarg odbył się 
w dniu 28.11.2008 r., drugi 

przetarg w dniu 30.04.2009 r., 
trzeci przetarg odbył się w dniu 

14.08.2009 r. W dniu 30.10.2009 r. 
odbyły się rokowania.

Kolejne rokowania
przeprowadzono 30.04.2010 r. 

oraz 16.07.2010 r.

54.270 zł 
+ VAT 7.000 zł

Cie-
kocino 27/11 0,1377 41344 54.270 zł 

+ VAT 8.000 zł

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 27 września 2010 roku w sekre-
tariacie Urzędu Gminy Choczewo. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub fi rmę oraz siedzibę, jeżeli 
zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warun-
kami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię 
dowodu wpłaty zaliczki.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo 
Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 27 września 2010 
roku. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

Zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 
58 572-39-40, wew. 209. Wójt Gminy Choczewo zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nie-
ruchomości.
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INFORMUJEMY UŻYTKOWNIKÓW 
GOSPODARSTW ROLNYCH

o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 
2010), który rozpocznie się obchodem przed-
spisowym w dniach: 9 sierpnia – 23 sierpnia 
2010 r. podczas którego rachmistrze spisowi 

będą weryfi kować informacje o gospodarstwach 
rolnych, zawarte w otrzymanych wykazach 

i na mapach cyfrowych;

I. Cel, forma, termin i zakres spisu 
PSR 2010

1. Spis rolny ma na celu zebranie danych 
o gospodarstwach rolnych od użytkow-
ników gospodarstw rolnych. Przeprowa-
dzony zostanie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w okresie od 1 września 
do dnia 31 października 2010 r. – według 
stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., 
godz. 24:00.

3. Spis rolny przeprowadza się jako badanie 
pełne oraz jako badanie reprezentacyj-
ne.

4. Badanie pełne przeprowadza się w go-
spodarstwach rolnych:
1) osób fi zycznych prowadzących dzia-

łalność rolniczą, o powierzchni użytków 
rolnych wynoszącej:

a) co najmniej 1 ha,
b) poniżej 1 ha:

− spełniających progi określone 
w załączniku II do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1166/2008;

− w których prowadzi się uprawę 
roślin o powierzchni co najmniej: 
0,5 ha dla plantacji drzew owoco-
wych, 0,5 ha dla plantacji krzewów 
owocowych, 0,3 ha dla szkółek 
sadowniczych i ozdobnych, 0,1 ha 
dla truskawek gruntowych lub 0,1 ha 
dla tytoniu lub w których utrzymuje 
się zwierzęta gospodarskie w ilości 
co najmniej: 5 sztuk krów ogółem, 
100 sztuk drobiu ogółem lub 5 sztuk 
koni ogółem, nie więcej jednak 
niż progi określone w załączniku 
II do rozporządzenia nr 1166/2008;

2) osób prawnych i jednostek organi-
zacyjnych niemających osobowości 
prawnej.

5. Badanie reprezentacyjne przeprowadza 
się w gospodarstwach rolnych osób 
fi zycznych:
1) o powierzchni użytków rolnych wyno-

szącej poniżej 1 ha, w których prowa-
dzi się działalność rolniczą, innych niż 
gospodarstwa rolne określone w pkt 4 
ppkt 1) lit. b);

2) w których nie prowadzi się działalności 
rolniczej.

6. W ramach spisu rolnego przeprowadza 
się badanie metod produkcji rolnej, jako 

badanie reprezentacyjne w gospodar-
stwach rolnych osób fi zycznych oraz jako 
badanie pełne w gospodarstwach rolnych 
osób prawnych i jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej.

II. Tajemnica statystyczna i ochrona 
danych osobowych

1. Zgodnie z postanowieniami ustaw wszyst-
kie zbierane i gromadzone w spisie dane 
indywidualne i dane osobowe są poufne 
i podlegają szczególnej ochronie, po-
nadto objęte są tajemnicą statystyczną 
na zasadach określonych w artykule 
10 ustawy o statystyce publicznej oraz 
ustawie o ochronie danych osobowych. 
Dane uzyskane w spisie mogą być wy-
korzystywane wyłącznie do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych oraz 
do aktualizacji operatu do badań prowa-
dzonych przez służby statystyki publicz-
nej. Udostępnianie lub wykorzystywanie 
danych uzyskanych w spisie dla innych, 
niż podane celów jest zabronione, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej.

III. Obowiązek udzielania
odpowiedzi

1. Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady stanowi, że spis jest obo-
wiązkowo przeprowadzany we wszystkich 
krajach członkowskich Unii Europejskiej 
– zgodnie z kalendarzem i standardami 
UE.

2. Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika 
z ustawy o powszechnym spisie rolnym.

3. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób 
fi zycznych, a w razie ich nieobecności 
inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie 
domowym, obowiązani są do udzielenia 
ścisłych, wyczerpujących i zgodnych 
z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte 
w elektronicznym formularzu spisowym.

4. Osoby działające w imieniu osób praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych nie-
mających osobowości prawnej, obowiąza-
ne są do udzielenia ścisłych, wyczerpu-
jących i zgodnych z prawdą odpowiedzi 
na pytania zawarte w elektronicznym 
formularzu spisowym.

5. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych 
ze stanem faktycznym oraz odmowa 
udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą 
skutki prawne przewidziane w przepi-
sach art. 56 i 57 ustawy o statystyce 
publicznej

IV. Co będzie objęte spisem
– ogólna charakterystyka gospodarstwa 

rolnego – uwzględniająca cechy adre-
sowe siedziby użytkownika i siedziby 
gospodarstwa rolnego (m.in. informacje 
o użytkowniku gospodarstwa, opisanie 
struktury własnościowej użytków rolnych, 
działalności rolniczej i innej niż rolnicza 
prowadzonej w gospodarstwie rolnym).

– użytkowanie gruntów i powierzchnia 
zasiewów – informacje o ogólnej po-
wierzchni gruntów gospodarstwa, w po-
dziale na kategorie użytkowania oraz 
powierzchni zasiewów poszczególnych 
upraw rolnych,

– zwierzęta gospodarskie – stan liczebności 
i struktura pogłowia zwierząt gospodar-
skich poszczególnych gatunków,

– ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia 
– dane o liczbie ciągników własnych 
i wspólnych, w podziale na klasy mocy 
silnika oraz liczbie wybranych maszyn 
i urządzeń rolniczych,

– zużycie nawozów – dane w czystym 
składniku o ilości stosowanego nawo-
żenia mineralnego, wapniowego oraz 
nawożenia organicznego pochodzenia 
zwierzęcego,

– pracujących w gospodarstwie rolnym – in-
formacje o wielkości i strukturze zasobów 
pracy w rolnictwie (uwzględniane będą 
wszystkie osoby wykonujące pracę w go-
spodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających badanie),

– struktura dochodów gospodarstwa rolnego 
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego 
oraz korzystanie z programów wsparcia 
dla rolnictwa – informacje o dochodach 
z tytułu prowadzenia rolniczej działalności 
gospodarczej, pozarolniczej działalności 
gospodarczej, pracy najemnej, emerytur 
i rent oraz innych źródeł niezarobkowych 
poza emeryturą i rent, o fakcie korzy-
stania przez gospodarstwo z płatności 
do gruntów ornych i programów wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich,

– metody produkcji rolniczej (wpływ rolnic-
twa na środowisko) – m.in. informacje 
o metodach uprawy gleby, zabezpiecza-
nia gleby przed wypłukiwanie składników 
pokarmowych, zabiegach przeciwerozyj-
nych, systemach utrzymania zwierząt 
gospodarskich.

więcej informacji w sprawie spisu 
na stronie www.spis.gov.pl
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                                GABINET WETERYNARYJNY
                          lek. wet. Marek Tylicki w Wierzchucinie 
                   informuje, �e od dnia 15.07.2010r. funkcjonuje       

                     Gabinet Weterynaryjny w Choczewie, ul. �wierkowa 8  
                                                     (teren Nadle�nictwa).  

                   Gabinet czynny jest w godzinach 16.00 – 18.00. 
  W przysz�o�ci, je�eli b�dzie taka potrzeba,  

planowane jest wyd�u�enie czasu pracy gabinetu.  
                                              Tel. 58 673-50-36; 517 408 543 
                                                           www.tylickiwet.pl 

      
    O�rodek Doskonalenia Kadr S�u�by Wi�ziennej w Zwartowie 
       Zwartowo 25     84-210 Choczewo,  
        tel. 058 677 63 51, fax 058 677 63 52 e-mail odk_zwartowo@sw.gov.pl 
 

APEL ORGANIZATORÓW         
WO�P w ZWARTOWIE 

O�rodek Doskonalenia Kadr SW w Zwartowie 
zwraca si� z pro�b� do mieszka�ców gminy oraz innych osób, którzy od 2000 roku 

uczestniczyli w kolejnych edycjach Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej Pomocy              
w Zwartowie, o udost�pnienie swoich fotografii na potrzeby wydania pami�tkowej 

publikacji z okazji 10-lecia WO�P. Fotografie wraz z ewentualnym opisem prosimy 
dostarczy� w terminie do ko�ca wrze�nia 2010 roku do recepcji O�rodka 

Doskonalenia Kadr SW w Zwartowie wraz z pisemn� zgod� na ich opublikowanie 
przez  ODK SW. Szczegó�owych informacji udziela Pan Zbigniew Ko�odziejski lub 

Pani Magdalena Tarnowska pod nr tel. 58 67 63 928 lub 58 677 63 51 

zapisy do 15 września 2010 r.
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ciąg dalszy na następnej stronie
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AKCJA HONOROWEGO AKCJA HONOROWEGO 
KRWIODAWSTWA KRWIODAWSTWA 
W CHOCZEWIEW CHOCZEWIE

2 sierpnia 2010 roku po raz trzeci w naszej gminie przeprowa-
dzona została akcja honorowego krwiodawstwa. Już o godz. 

900 rano przed budynkiem Urzędu Gminy Choczewo ustawił się 
autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku. Podobnie, jak w poprzednich akcjach i tym razem chęt-
nych do oddania krwi – tego jakże cennego leku, nie zabrakło. Łącz-
nie zgłosiło się 30 osób, z czego połowa to turyści, wypoczywający 
na terenie naszej gminy. Lekarz med. pani Danuta Pytlarz z działu 
Dawców i Pobierania Krwi RCKiK w Gdańsku poinformowała, iż 
krew pobrana została od 22 osób w ilości 9900 ml.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich którzy 
włączyli się do tej akcji, w szczególności dziękujemy panu An-
drzejowi Małkowskiemu, który jest inicjatorem i koordynatorem 
całości działań.

II FESTYN II FESTYN 
PROMOCYJNO-PROMOCYJNO-
REKREACYJNY REKREACYJNY 
„LAS „LAS II ŁOWY” ŁOWY”

W dniu 24 lipca na gminnych 
obiektach sportowych w Cho-

czewie odbył się II Festyn Promocyjno-
Rekreacyjny pod nazwą „LAS i ŁOWY”. 
Organizatorami tej letniej, skierowanej 

zarówno do miesz-
kańców, jak i licznie 
odwiedzających naszą 
gminę turystów byli: 
Wójt Gminy Choczewo 
pan Jacek Michałow-
ski i Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Choczewo 
pani Ewa Rogaczewska 
oraz myśliwi z kół ło-
wieckich, działających 
na terenie Nadleśnictwa 
Choczewo i poza nim: 
KŁ JELEŃ Gdańsk, 

KŁ DANIEL 
G d a ń s k , 
WKŁ 350 JAŹWIEC Gdynia, 
WKŁ 271 SOKÓŁ Gdynia, KŁ 
PONOWA Gdynia, KŁ NAD-
MORSKIE Nr 19 Gdynia, KŁ 
SOKÓŁ Nr 7 Gdańsk, WKŁ 
224 ORZEŁ Gdynia oraz KŁ 
SŁONKA Gdańsk. W sobot-
nie popołudnie leśnicy zapre-
zentowali swoje osiągnięcia 
w dziedzinie zalesień, ochro-
ny drzewostanów i ekologii. 
Nadleśnictwo przygotowało 

stoiska pełne atrakcji i zabaw edukacyj-
nych, a na zwycięzców czekały sadzonki 
drzew, coś słodkiego lub mały gadżet. Za-
angażowanie przedstawicieli Nadleśnictwa 
Choczewo, ich fachowość i otwartość oraz 
udzielanie ciekawych i wyczerpujących 
informacji zaowocowało nawiązaniem 
wspaniałego kontaktu z osobami, które 
przybyły na festyn. Równie profesjonalnie 
do tematu podeszli myśliwi organizując 

ciąg dalszy na następnej stronie
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wystawę łowiecką. Warto przypomnieć, że choć myślistwo kojarzy 
się przede wszystkim ze sposobem na spędzanie wolnego czasu, 
jednak to przede wszystkim sztuka polowania, prowadzona zgod-
nie z prawem i etyką łowiecką, a jego celem jest ochrona i kształ-
towanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków 
bytowania zwierzyny, również zwierząt łownych. Na wystawie za-
prezentowanych zostało około 200 trofeów myśliwskich, ponadto 
na stoiskach KŁ DANIEL oraz WKŁ 350 JAŹWIEC można było 
podziwiać inne eksponaty – starą broń myśliwską, noże, sztandar, 
skóry zwierząt, obrazy o tematyce przyrodniczej.

Na festynie nie mogło również zabraknąć smacznej (jak 
zawsze) grochówki, której prawie 1000 porcji wydali strażacy 
z jednostki OSP Choczewo i Kopalino oraz zabytkowych trakto-
rów pana Eugeniusza Lange. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się pokaz pracy pilarzy oraz sprzętu do prac leśnych – harvestera. 
Ważnym punktem imprezy były przeglądy psów: osobno psów ras 
myśliwskich oraz psów ras pozostałych, w tym również wielora-
sowych. Zgłoszonych zostało 22 przedstawicieli ras myśliwskich 
oraz 11 przedstawicieli innych ras. Po dokonanej prezentacji, 
podczas której licznie zgromadzona publiczność miała możliwość 
zarówno przyjrzenia się czworonogom, jak również usłyszeć, czym 
charakteryzują się przedstawiciele danej rasy, jury w składzie: pan 
Jacek Michałowski, pan Ryszard Karpiński i pan Marek Tylicki, 
wyłoniło zwycięzców w obu kategoriach. W kategorii psów ras 
myśliwskich I miejsce przyznano 18-miesięcznej Koksie (rasa – 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
III FESTYN PROMOCYJNO...
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czeski fousek), której właścicielem jest pan Tomasz Sławiński 
z Kąpina, II miejsce – 5-miesięcznemu Dino (rasa – bigiel), 
którego właścicielką jest pani Zofi a Rodo z Zielonki, III miejsce 
– 2 i półrocznemu Briksowi (rasa – jagdterier), którego właści-
cielem jest pan Ireneusz Kacpura z Gdyni. Ponadto wyróżnione 
zostały: 4-letni Max (jamnik szorstkowłosy) pani Marty Tatak 
z Gościęcina, roczny Hauki (foksterier krótkowłosy) pana Le-
cha Nosewiacza z Gdyni, 2 i półroczna Panchita (labrador) pani 
Krystyny Tomaszewskiej z Choczewa oraz 7-letnia Bel (gończy 
polski) pana Jerzego Zieleniewskiego z Wejherowa. Natomiast 
w drugiej kategorii I miejsce przyznano 13-miesięcznemu Aro-
nowi – owczarkowi niemieckiemu długowłosemu pani Katarzyny 
Skitek z Lubiatowa, półrocznemu reprezentantowi rasy husky 
o imieniu Grey, którego właścicielem jest pan Andrzej Leszczyń-

ski z Mińska Mazowieckiego, natomiast III miejsce przyznano 
psu o imieniu Loro – 3-letniemu labradorowi pana Zbigniewa 
Ineksiaka z Warszawy. Laureaci – pieski i ich właściciele otrzy-
mali cenne nagrody, pozostałe psy – nagrody pocieszenia. Na-
grody ufundowane zostały przez Wójta Gminy Choczewo, przez 
koła łowieckie oraz pana Jerzego Czerwionkę z Choczewa i pana 
Marka Tylickiego – lekarza weterynarii, który w lipcu uruchomił 
punkt weterynaryjny w Choczewie. Po przeglądzie psów na sce-
nie zaprezentował się zespół M22 – pracownicy Nadleśnictwa 
Strzebielino, wykonując rockowe i blusowe przeboje z lat 80-
tych, a z nieba lunął rzęsisty deszcz, który na kilkadziesiąt minut 
zamienił choczewskie boisko w jezioro. Ulewa uniemożliwiła 
przeprowadzenie konkursu piłowania drewna dla amatorów, jak 
również dalsze prowadzenie konkursów o tematyce leśnej i ło-
wieckiej, których kontynuacja nastąpi podczas zbliżających się 
dożynek gminnych w Choczewie. Nie przeszkodziła natomiast 
w dalszych koncertach – zespół Retro Voice przypomniał świa-
towe hity muzyczne z lat 60-tych i 70-tych, natomiast największe 
przeboje greckiej muzyki współczesnej i ludowej zaprezentował 
zespół ZORBA. Artyści grali na oryginalnych narodowych instru-
mentach greckich – „buzuki”. Wieczorem, gdy przestało padać, 
rozpoczęła się zabawa. Przed sceną zgromadziło się ponowie 
kilkaset osób, które przy dźwiękach muzyki wykonywanej przez 
zespół LIMITH z Helu, tańczyło do późnych godzin nocnych.

Dziękujemy wszystkim, dzięki których zaangażowaniu, 
festyn był urozmaicony i przebiegał w wyjątkowo miłej atmos-
ferze – współorganizatorom i sponsorom – pani Nadleśniczy 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
III FESTYN PROMOCYJNO...



Wieści Choczewskie Nr 8/9 (126/127)  SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2010 s. 19

Ewie Rogaczewskiej oraz pozostałym 
pracownikom Nadleśnictwa Choczewo, 
Prezesom oraz członkom Kół Łowiec-
kich: KŁ JELEŃ Gdańsk, KŁ DANIEL 
Gdańsk, WKŁ 350 JAŹWIEC Gdynia, 
WKŁ 271 SOKÓŁ Gdynia, KŁ PONO-

WA Gdynia, KŁ NADMORSKIE Nr 19 
Gdynia, KŁ SOKÓŁ Nr 7 Gdańsk, WKŁ 
224 ORZEŁ Gdynia oraz KŁ SŁONKA 
Gdańsk, Zarządowi Gminnemu ZOSP 
RP i strażakom jednostek OSP z Cho-
czewa i Kopalina, Dyrekcji i pracowni-
kom Zespołu Szkół w Choczewie, Panu 
Jerzemu Czerwionce z Choczewa, Panu 

Markowi Tylickiemu z Wierzchucina 
oraz Panu Radosławowi Fiedorowicz 
z Perlina, który również wsparł nasze 
działania promocyjne.

Festyn został również dofi nansowa-
ny z budżetu Powiatu Wejherowskiego 
o odbył się pod patronatem Starosty Wej-
herowskiego.

VIII POMORSKI ZLOTVIII POMORSKI ZLOT
GARBUSÓW & CO.GARBUSÓW & CO.

Tradycyjnie w czwarty weekend lipca Klub Garbusiarzy 
„OLDVW 3city” przygotował ósme już spotkanie mi-

łośników starych Volskwagenów oraz mieszkańców i turystów 
odwiedzających Gminę Choczewo.

Zlot Garbusów i innych starych aut związanych z tym mode-
lem został przygotowany jako trzydniowa impreza (23–25 lipca 
2010 r.) we współpracy z Gminą Choczewo, która również tra-
dycyjnie w sobotnie popołudnie i wieczór przygotowała zabawę 
na kolejnym festynie „Las i Łowy”. Zlot odbył się również dzięki 
dotacji Powiatu Wejherowskiego oraz kilku fi rmom sponsoru-
jącym atrakcyjne nagrody dla zmotoryzowanych uczestników. 
Wśród nich należy wymienić: Sklep Garbusowy.pl, Galerię VW 
Pępowo, Port Gdynia oraz Studio Fotografi i „New Look”.

Ilość uczestników zlotu ustabilizowała się podobnie jak 
w zeszłym roku na poziomie 130 samochodów. Rodzina sta-
rych Volkswagenów została zaprezentowana przez Garbusy, 
Buliki, Ogórki, i Karmanny. Niektórzy pasjonaci mieli niestety 
problemy ze swoimi coraz starszymi egzemplarzami, ale mimo 
wszystko przybyli na zlot, używając wprawdzie samochodów 
zastępczych.

W piątek bramy zlotowe tradycyjnie otwarte były od połu-
dnia, ale pierwsi miłośnicy garbusów przybyli już we czwartek, 
a do piątkowego wieczora zjechało się już prawie 100 samocho-
dów. Fakt ten pozwala myśleć nad rozszerzeniem terminu zlotu 
w następnych latach nawet do 4 dni.

Bardzo udane były piątkowe, wieczorne koncerty przygo-
towane przez organizatorów, ponieważ muzyka, którą zapre-
zentowały zespoły Wściekłe Psy (rockabilly/rock’n’roll) oraz 
White Room (blues rock) bardzo rozkręciły zabawę licznie już 
zgromadzonych Garbusiarzy.

W sobotę atrakcje samochodowe zostały zaplanowane 
od południa, kiedy to ruszyła tradycyjna parada samochodów 
po pięknych okolicach Choczewa. Parada około 100 samochodów 
jest rozciągnięta na długości prawie kilometra, więc aby wszyscy 
sprawnie wyjechali i odpowiednio się ustawili na drodze orga-
nizatorzy przewidzieli jej poprowadzenie trasą okrężną, z prze-
jazdem przez Choczewo w formie wcześniej zorganizowanego 
„węża”. Trasa ta prowadziła przez Słajkowo, Żelazno, Kurowo, 
Choczewko, Choczewo, Osieki – do Lubiatowa, nad samo morze. 
Taka trasa i cel parady miały umożliwić dotarcie uczestników, 
przybywających w większości z głębi kraju, nad same plaże. 
Niestety pogoda miała w tym czasie gorszą chwilę i nic nie wyszło 
z plażowania, a towarzystwo mogło sobie jedynie powetować 
straty smakowitymi rybkami w nadmorskich smażalniach. Znad 
morza najodważniejsi wystartowali w czwartym Pomorskim 
Rajdzie na Orientację, który prowadził zagadkowym szlakiem 
z powrotem do Choczewa. Rajd jest konkurencją sprawnościową 
w zakresie wiedzy i atrakcji krajoznawczo-turystycznych regionu. 
Obejmował objechanie wyznaczonej trasy oraz wypełnienie 17 
zadań na temat wyszukanych ciekawostek gminy i jej przyrody.

Po powrocie z parady i rajdu na uczestników czekały smako-
łyki i zabawy na choczewskim festynie „Las i Łowy”, w tym m.in. 
grochówka, pokazy pilarzy coraz zabawy i koncerty muzyczne.

Następnie przewidziane były przez organizatorów zawody 
dla pojazdów i uczestników. Niestety musiały one poczekać 
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2 godziny, ponieważ nad Choczewem prze-
szła niesamowita nawałnica i dosłownie 
w 15 minut teren zlotu stał się wielkim 
stawem z 10-centymetrowym poziomem 
wody. Gdy wody, opadły wszyscy ruszyli 
jednak na plac zabaw i bojów sprawno-
ściowych. Tak, trzeba nazwać to bojami, 
gdyż w tym roku Garbusiarze mieli za za-
danie przeistoczyć się w rycerzy i gierm-
ków krzyżackich, którzy używają swoich 
„garbatych rumaków” do osiągnięcia jak 
najlepszych wyników w tzw. "Pięcioboju 
krzyżackim". Obejmował on: dosiadanie 
koni (rycerz i giermek), walka z „kuszą” 
(giermek), walka kopią (rycerz), zbieranie 
łupów (rycerz) oraz zbieranie rannych 
(giermek i rycerz). W bieżącym roku 
mieliśmy ważną 600 rocznicę chlubnego 
wydarzenia bitwy pod Grunwaldem oraz 
oblegania Malborka przez wojska polsko-
litewskie. W związku z tym przygotowano 
turniej krzyżacki, ponieważ umiłowane 
samochody zlotowiczów są jak by nie pa-
trzeć niemieckie. Suma ocen ze wszystkich 
pięciu konkurencji wyłoniła zwycięzców, 
czyli Wielkiego Mistrza Zakonu Garbu-
sowego oraz Wielkiego Komtura Zakonu 
Garbusowego.

Ponadto odbyły się tradycyjne konku-
rencje zlotowe, tj. jak najszybsze wbijanie 
potężnych gwoździ, czy zakręcone biegi, 
ale na koniec przygotowano kolejną no-

wość, czyli konkurencję „autokręgle”, 
w której uczestnicy, musieli podczas jazdy 
wyrzucić z auta piłkę i rozbić jak najwięcej 
specjalnie przygotowanych kręgli. Wie-
czorne zabawy zakończyły się podczas 
koncertów zorganizowanych przez Gminę 
Choczewo.

Niedziela była dniem suszenia wy-
posażenia przed wyruszeniem w drogę 
powrotną, ale przede wszystkim podsu-
mowania zlotu, w tym rozdania nagród. 
Nagrody ucieszyły uczestników, ponieważ 
były to przydatne elementy ubioru, akce-
soria samochodowe (oleje, breloki, części 
i narzędzia) oraz puchary, medale i dyplo-
my dla zwycięzców. Puchary przyznano 

w konkurencji rajdowej, a także dla najład-
niejszego samochodu – Gwiazda Zlotu – 
oraz za najdłuższy przejazd – Obieżyświat, 
czyli dla uczestnika, który miał najdalej 
do Choczewa. W tej ostatniej klasyfi kacji 
wygrała załoga, która przejechała ponad 
600 km z Lublina. Rajd na Orientację 
wygrała załoga Tomka i Agnieszki z Olsz-
tyna, a Gwiazdą został 40-letni VW Bulik 
Michała z Gdańska.

Mimo grymasów pogodowych orga-
nizatorzy otrzymali już zapewnienia przy-
jazdu wielu uczestników ponownie za rok, 
więc czas rozpocząć myślenie na temat 
kolejnych atrakcji. Do zobaczenia!

II RUNDA COVAL II RUNDA COVAL 
PUCHARU POLSKI PUCHARU POLSKI 

OFF-ROAD PLOFF-ROAD PL

W dniach 13 i 14 sierpnia b.r. 
miejscowość Choczewo w woj. 

pomorskim była niekwestionowaną stolicą 
rajdów terenowych w Polsce.

Na starcie do prologu w Choczewie 

stawiły się dokład-
nie 53 załogi, z czego 
ponad połowa repre-
zentowała najtrud-
niejszą klasę Extre-
me. Zapowiadała się 
bardzo ostra walka 
między najlepszymi 
zawodnikami z całej 
Polski – nikt nie za-
mierzał odpuszczać! 
N a  t o  w s p a n i a ł e , 

sportowe widowisko 
przybyli dziennikarze 
z całej Polski, nato-
miast z całej okolicy – 
liczni kibice. Imprezę 
rozpoczął przejazd 
przez Choczewo ko-

lejnych samochodów, biorących udział 
w rajdzie, poprzedzony przez 3 zabytkowe, 
świetnie odrestaurowane ciągniki, będące 
własnością choczewskiego kolekcjonera – 
pana Eugeniusza Langa. Parada wzbudziła 
wielkie zainteresowanie ludzi zgromadzo-
nych na trasie przejazdu, którzy wyrażali 
swoją sympatię dla uczestników rajdu 
uwieczniając to niezwykłe wydarzenie 
przy pomocy kamer i aparatów fotogra-
fi cznych.

Pięknie wyeksponowana trasa na nie-
wielkim, łagodnym wzgórzu nie oferowała 
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praktycznie żadnych trudności terenowych – dawała za to możli-
wość rozpędzenia samochodu do prędkości, których mało kto się 
spodziewał. Podczas pierwszych przejazdów okrążenia z czasami 
w granicach 1:30 uznawane były za bardzo dobre. Każde zejście 
poniżej półtorej minuty sprawiało, że załoga, która tego dokony-
wała, stawiana była na pozycji faworytów. Tak było w „wyższej” 
klasie Extreme – w Adventure zejście poniżej tego magicznego 
progu wydawało się kompletnie nieosiągalne. Nieosiągalne 
do momentu przejazdu załogi Bukowski/Batkowski, która z cza-
sem 1:26.25 pewnie rozparła się na pozycji lidera. W Extreme 
z kolei granice niemożliwego pierwsza poważnie naruszyła 
załoga Peczyński/Chołuj, dopadając do mety z czasem 1:23.25. 
Zerwana taśma i nałożona przez to kara wykluczyła ich wpraw-
dzie z czołówki, ale i tak pokazali, że da się tu pojechać naprawdę 
szybko. W chwili, gdy wydawało się, że nikt nie zagrozi czasowi 
Peczyńskiego, na starcie stanęła pomarańczowa Toyota załogi 
Temple/Grabowski. Po imponującym przejeździe z niesamowitą 
wręcz prędkością i precyzją wpadli na metę notując czas 1:18.78 
i kasując wszelkie nadzieje konkurentów na zwycięstwo w Prolo-
gu. W Adventure tymczasem emocji było nieco mniej – choć czas 
załogi Wilk/Urban – 1:25.28 zrobił wrażenie nawet na niektórych 
zawodnikach „ekstremy”. Wiadomo już było, w jakiej kolejności 
zawodnicy wystartują do Odcinka Nocnego.

Wyniki po Prologu:
Extreme:

Temple/Grabowski  1:18.78
Toporek/Lubuda   1:25.39
Bogusz/Adamczyk  1:27.00

Adventure:
Wilk/Urban   1:25.28
Bukowski/Batkowski  1:26.25
Waliszewski/Rybicki  1:30.52

Odcinek Nocny nie tylko dał się zawodnikom we znaki, 
ale i poważnie przeorał tablicę wyników. Przed startem na naj-
większych faworytów wykreowani zostali Marcin Łukaszewski 
i Robert Kufel w klasie Extreme i Mariusz Wilk w Adventure. 
Świetny przejazd Marka Temple, który pokonał prolog w czasie, 
który wydawał się niemożliwy, sprawił, że część oczu zwróciła 
się ku niemu. Większość obserwatorów twierdziła jednak twardo, 
że to między faworytami rozegra się rywalizacja o najwyższy 
stopień podium.

Rajd rozwijał się przewidywalnie, aż do trzeciej próby. 
Przygotowany przez Organizatorów błotnisty pas po wyjeździe 
z niewielkiego wąwozu zebrał „krwawe” żniwo. Jadąca dotąd 
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pewnie po zwycięstwo załoga Adventure – Wilk/Urban straciła 
tam...półtorej godziny! Widok na trasę próby przedstawiał się 
imponująco – „wklejone” w błoto załogi widać było na całym od-
cinku. Każda z nich zaś walczyła, używała każdego znanego sobie 
sposobu, żeby wydobyć się z opresji. To nie była już rywalizacja 
z konkurencją – to była prawdziwa przeprawa – jeden samochód 
wyciągał drugi, silniki ryczały desperacko. Widać było, że poko-
nanie tej próby stało się dla wielu zawodników nie tylko kolejnym 
punktem rajdu – stało się punktem honoru. Po trzeciej próbie 
i następującej po niej czwartej tablica wyników została mocno 
„przeorana”. W klasie Extreme najlepiej pojechał nieświadomy 
całego tego zamieszania Marek Temple – pierwszy wystartował 
i pierwszy dotarł do mety. Za nim zameldował się Łukaszewski 
i Bogusz. W Adventure zaś zatriumfował Jacek Szkop. Za nim 
linię mety przekroczyli Majcher i Solarczyk.

Wyniki po Odcinku Nocnym:
Extreme:

Temple/Grabowski  1:56:00
Łukaszewski/Duhanik  2:01:00
Bogusz/Adamczyk  2:03:00

Adventure:
Szkop/Andrzejczak  2:11:00
Majcher/Stolarski  2:16:00
Solarczyk/Kuśmierczak  2:27:00

Pojawiające się w nocy opady deszczu sprawiły, że z trasa 
Odcinka Dziennego została skrócona o parę prób, mimo to, za-
wodnicy musieli zmierzyć się z wszelkiej maści przeszkodami. 
Były ciasne i techniczne trawersy, ostre podjazdy i zjazdy, grzą-
skie błota i wodne rozlewiska. I właśnie te ostatnie zebrały dziś 
największe żniwo. Przeprawa wodna postawiona przed załogami 
nastręczyła wielu nie lada problemów. Szybki przejazd środkiem 
był praktycznie niemożliwy. Początkowo płytka woda w ciągu 

właściwie jednego kroku zmieniała się w wielką głębię, z której 
wydostanie się było kwestią wytężonej pracy wyciągarki. Ci, 
których pilot nie przeszedł dostatecznie daleko „wklejali” na środ-
ku rozlewiska, które...można było objechać bokiem. Nie było 
to oczywiście bezproblemowe – też czyhały tam niespodzianki 
– jednak z pewnością było to prostsze rozwiązanie. To właśnie 
tę próbę odpuściło najwięcej załóg – licząc się z karą, jaka spotka 
ich za ominięcie tej przeszkody. Bali się po prostu, że nie dadzą 
rady przejechać. Cóż – COVAL Pucharu Polski OFF-ROAD PL 
to zawody ustawione tylko pod najlepszych, ci zaś albo przejadą 
wszystko, albo...wiedzą, kiedy odpuścić. Z całą pewnością do-
brze pojechali faworyci. Zarówno Robert Kufel, który zaliczył 
techniczną „rolkę” na żwirowni, jak i prowadzący po Odcinku 
Nocnym Marek Temple szli bardzo szybko i pewnie. Imponującą 
postawą wykazał się też Marcin Łukaszewski, który szedł przez 
trasę jak przecinak – sprawiał czasem wrażenie, jakby nie za-
uważał, że na trasie jego przejazdu znajdują się jakieś trudności. 
W efekcie tak emocjonującej rundy oczekiwanie na końcowe 
wyniki było wielkie. Niepewność rezultatu też nie opuszczała 
zawodników do samego końca. Wreszcie okazało się, że II rundę 
COVAL Pucharu Polski OFF-ROAD PL w klasie Extreme wygrała 
załoga Łukaszewski/Duhanik, zaś w Adventure zatriumfowała 
załoga Wilk/Urban.

Wyniki końcowe II rundy COVAL Pucharu Polski OFF-
ROAD PL

Klasa Adventure:
Wilk/Urban
Stokłosa/Trzebny
Szkop/Andrzejczak

Klasa Extreme:
Łukaszewski/Duhanik
Owczarek/Popławski
Gołka/Gołka
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CO ROBIŁ MIKOŁAJ CO ROBIŁ MIKOŁAJ 
LATEM NA PLAŻY ?LATEM NA PLAŻY ?

O  tym, co robił Mikołaj na plaży w środku lata mogli prze-
konać się turyści, przebywający w Lubiatowie w dniu 

13 sierpnia. W tradycyjnym czerwonym stroju, niezwykły gość 
z dalekiej Laponii zachęcał turystów do wypoczywania nad mo-
rzem przez cały rok, a także zażywał relaksującego masażu w SPA 
i szusował na nartach biegowych po… piasku. Chętnie również 
pozował do pamiątkowych zdjęć z nieco zdziwionymi i zaskoczo-
nymi plażowiczami. Z pewnością fotografi a w scenerii zimowej, 

bałtyckiej plaży to prawdopodobnie jedna z najbardziej nietypo-
wych pamiątek z letniego urlopu nad morzem. Wizyta Mikołaja 
odbyła się w ramach letniej odsłony projektu „Czas na Bałtyk”, 
którego inauguracja, z udziałem Marszałka Województwa Po-
morskiego pana Mieczysława Struka i Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego pana Władysława Husejko miała miejsce 
w dniu 9 sierpnia na plaży w Gdańsku. Zakończenie akcji – 
na plaży w Ustroniu Morskim w dniu 20 sierpnia. Realizatorem 
projektu jest m.in. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
w Gdańsku, której Gmina Choczewo jest członkiem od grudnia 
2009 roku. Szersze informacje o całym „Czas na Bałtyk” można 
znaleźć na www.czasnabaltyk.eu. 

WAKACYJNE WAKACYJNE 
SPOTKANIE SPOTKANIE 
W GMINNEJ W GMINNEJ 
BIBLIOTECE BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJPUBLICZNEJ

6 sierpnia w Bibliotece miało miejsce 
spotkanie z Panią Ireną Elsner, au-

torką książek opisujących historię Gminy 

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„Gmina Choczewo w obiektywie” 

1.Organizatorzy:  
�Wójt Gminy Choczewo 
�Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuj�cych. 
3. Tematyka fotografii: krajobrazy, zabytki i pi�kne miejsca Gminy Cho-

czewo. 
4. Ka	dy z autorów mo	e nades�a� do 5 fotografii.  
5. Technika wykonania dowolna. 
6. Format zdj�� nie mniejszy ni	 15x21 (cm). 
7. Do prac nale	y do��czy� informacje: imi� i nazwisko, adres autora, 

telefon kontaktowy, nazw� fotografowanego obiektu. 
8. Z�o	one prace musz� by� wykonane samodzielnie, w 	adnej cz��ci nie 

mog� by� plagiatem, nie mog� te	 narusza� praw autorskich, interesów 
prawnych i materialnych innych osób. 

9. Zdj�cia nale	y dostarczy� do dnia 3 wrze�nia 2010 roku do siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie. 

10. Oceny fotografii dokona jury powo�ane przez organizatorów. 
11. Laureaci konkursu zostan� powiadomieni o werdykcie jury i zaproszeni 

na uroczyste wr�czenie nagród.  
12. Udzia� w konkursie jest jednoznaczny z nieodp�atnym udzieleniem 

prawa do nieodp�atnego wykorzystywania zdj�� w wystawie fotogra-
ficznej, publikacji w prasie lokalnej. 

13. Udzia� w konkursie jest równoznaczny z wyra	eniem przez osoby 
uczestnicz�ce zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych 
osobowych na potrzeby konkursu.  

14. Dodatkowych informacji udziela Beata 
uk - Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Choczewie, tel. 058 6763108 

Choczewo – od jej początków aż do roku 
1945. Pani Irena, obecnie mieszkająca 

ciąg dalszy na następnej stronie
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w Niemczech, w przeszłości była mieszkanką naszej gminy 
i pomimo upływu lat zachowała sentyment do rodzinnych 
stron, co zaowocowało publikacjami, pozwalającymi za-
interesowanym czytelnikom na zapoznanie się z historią 
i tradycją naszych terenów. W zbiorach bibliotecznych 
posiadamy: “Ród von Dzięcielski”, “O przeszłości Gminy 
Choczewo” oraz książkę omawiającą cały dawny powiat 
lęborski: “Zapomniana przeszłość” autorstwa Urlicha Do-
rowa, w tłumaczeniu Ireny Elsner. W trakcie spotkania Pani 
Irena dokonała wpisu do kroniki bibliotecznej oraz udzieliła 
wywiadu dla Radia Gdańsk. Spotkanie przebiegało w miłej 
i serdecznej atmosferze.

KLUB HODOW-KLUB HODOW-
CÓW GOŁĘBI CÓW GOŁĘBI 

POCZTOWYCH POCZTOWYCH 
W CHOCZEWIEW CHOCZEWIE

Dnia 15.08.2010r. odbyło się ze-
branie hodowców gołębi pocz-

towych w Choczewie. Powołano na tym 
zebraniu Klub Hodowców Gołębi Pocz-
towych Choczewo, który będzie wchodził 
w skład Polskiej Federacji Klubów Ho-
dowców Gołębi Pocztowych z siedzibą 
w Lęborku. Do Klubu zapisało się 21 osób. 
Klub posiada swoją siedzibę przy ul. Puc-
kiej w Choczewie (dawna stacja PKP).

Nowo wybrane władze Klubu:
Zarząd Klubu: Kozłowski Grzegorz 

– prezes, Kaiser Leszek – wiceprezes d/s 

lotowych, Rojek Henryk – wiceprezes d/s 
fi nansowych, Bober Henryk – sekretarz, 
Wór Leszek – członek, Formela Piotr – 
członek, Borkowski Zdzisław – członek.

Komisja Rewizyjna: Struk Andrzej – 
członek, Reschke Zbigniew – przewodni-
czący, Mruk Mieczysław – członek. 

Komisja Dyscyplinarna: Waloch 
Krzysztof – przewodniczący, Detlaff Jerzy 
– członek, Wittbrodt Józef – członek.

Choczewski Klub zorganizował loty 
gołębi młodych 2010r. Miejscowości 
lotów to: Karlino, Płoty, Nowogard, Go-
leniów i Kołbaskowo. Natomiast w dniu 
12.09.2010r. podczas Dożynek Gminnych 
w Choczewie zostanie zorganizowana wy-
stawa gołębi ozdobnych pod patronatem 
Klubu, będą jak co roku nagrody w postaci 
karmy dla gołębi.

W niedzielę – 22 sierpnia 2010r. 
miało miejsce uroczyste otwarcie nowej 
siedziby, na które licznie przybyli zarówno 
hodowcy, w tym przedstawiciele Federacji 
Hodowców Gołębi z Lęborka, jak i goście, 
wśród których wymienić należy: Wicemi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Kazi-
mierza Plocke, Starostę Powiatu Puckiego 
pana Wojciecha Dettlaffa, Wójta Gminy 
Choczewo pana Jacka Michałowskiego, 
Zastępcę Wójta Gminy Choczewo pana 
Kazimierza Kowalewskiego, Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Choczewo 

pana Zbigniewa Kołodziejskiego, Dyrek-
tora Biura Poselskiego w Krokowej pana 
Bogdana Sokołka oraz sponsorów: pana 
Leszka Szymańskiego – Prezesa Spółki 
WINDCOM i pana Radosława Fiedoro-
wicza – właściciela firmy świadczącej 
usługi ziemno-transportowe oraz pana 
Daniela Magrian – PPHU „ELEKTRO” 
w Rumi. Na niedzielnym spotkaniu, prze-
biegającym w niezwykle sympatycznej 
atmosferze, przekazana została informacja 
o zawarciu umowy użyczenia, na mocy 
której choczewski Klub Hodowców Gołębi 
Pocztowych otrzymał od Wójta Gminy 
Choczewo w bezpłatne użytkowanie teren, 
na którym znajduje się nowa siedziba. Mia-
ła miejsce również wymiana upominków 
pomiędzy gospodarzami spotkania a zapro-
szonymi gośćmi oraz podziękowania dla 
wszystkich osób, które wspierają działania 
choczewskiego Klubu Hodowców Gołębi 
Pocztowych.  Spotkanie zakończyło się 
wspólnym grillowaniem, przygotowanym 
przez pana Jerzego Detlaffa, w gościnnych 
progach LKS „Orzeł” Choczewo.

Klub Hodowców Gołębi Pocztowych 
w Choczewie składa serdeczne podzięko-
wania za udzielone wsparcie fi nansowe 
i pomoc organizacyjną: panu Jackowi 
Michałowskiemu – Wójtowi Gminy Cho-
czewo, panu Henrykowi Domaros – Prze-
wodniczącemu Rady Gminy Choczewo, 
panu Leszkowi Szymańskiemu – Preze-
sowi Spółki WINDCOM Osieki Lęb. panu 
Radosławowi Fiedorowiczowi – Usługi 
Ziemno-Transportowe Perlino, panu Da-
nielowi Magrian – PPHU „ELEKTRO” 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WAKACYJNE SPOTKANIE...



Wieści Choczewskie Nr 8/9 (126/127)  SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2010 s. 25

WIEŚCI WIEŚCI 
Z SOŁECTWZ SOŁECTW

SOŁECTWO CHOCZEWKO

III FESTYN RODZINNY

W sobotę, 10 lipca 2010 roku, 
w sołectwie Choczewko od-

był się III Festyn Rodzinny zorganizo-
wany przez mieszkańców i panią sołtys. 

O godz.16:30 zabrzmiały pierwsze takty 
muzyki, zaczęła się loteria fantowa, która 
pobiła rekord frekwencji. Losów pustych 
nie było, a wśród fantów znalazły się: 
DVD, tostery, ekspresy do kawy, serwis 
obiadowy, narzędzia naprawcze i trzy 
bezpłatne talony na usługi fryzjerskie, 
ufundowane przez Salon Fryzjerski „KA-
ROLINA” w Choczewie. Wielką atrakcją 
dla dzieci był pokaz tresury psów, dmu-
chany zamek, trampolina oraz przyjazd 
kilku motocykli. Wśród dorosłych wiel-
kim zainteresowaniem cieszył się występ 
grupy tanecznej z Kurowa i dziewczynek 

śpiewających z Choczewka. Jak przystało 
na festyn, nie mogło na nim zabraknąć 
pieczonych kiełbasek, frytek, gofrów z bitą 
śmietaną, chleba ze smalcem i darmowej 
grochówki dla wszystkich, którą przygoto-
wała Restauracja „Pod Kasztanem”.

Za pośrednictwem Wieści Choczew-
skich składam ogromne podziękowania 
osobom, które przyczyniły się do zorgani-
zowania tej imprezy, a szczególnie: miesz-
kańcom Choczewka, fi rmie WINDCOM, 
paniom: Joannie Bach, Annie Borkowskiej, 

ciąg dalszy na następnej stronie

Rumia, panu Sławomirowi Dziobak – Usługi Ogólnobudowlane 
Lubiatowo, panu Jerzemu Czerwionce – PPHU „CZER-MAR” 
Choczewo, panu Władysławowi Stanuch – Urząd Gminy Chocze-
wo, oraz panu Mateuszowi Michałowskiemu i panu Marcinowi 
Michałowskiemu ze Zwartówka.

Prezes Kozłowski Grzegorz

ciąg dalszy z poprzedniej strony
KLUB HODOWCÓW GO£ÊBI
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Danucie Sawickiej, Wiolecie Drafc, Barbarze Popielarz, We-
ronice Bach, Żanecie Bohdziul, Barbarze Zaręba, Magdalenie 
Naczk, Kindze Pilch, Monice Petka, panom: Jarosławowi Bach, 
Mirosławowi Kropidłowskiemu, Januszowi Bach, Grzegorzowi 
Sawickiemu, Pawłowi Zaręba, Sebastianowi Winter, Andrzejowi 
Gil, wspaniałej młodzieży oraz fi rmie SABUD i fi rmie AGRO-
NORTH, fi rmie BOB-BUD i wszystkim osobom, które pomogły 
w zorganizowaniu festynu.

WYCIECZKA DO SZYMBARKA

8.08.2010r. Pani Sołtys Sołectwa Choczewko zorganizowała 
wycieczkę autokarową do Szymbarka, a dokładnie do Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu. Szymbark zadziwiał najdłuższą 
deskę wpisaną do księgi Guinessa, przepięknym kościółkiem 
Jedności Narodowej, domem postawionym na dachu. I tu było nie 
lada przeżyć! Zwiedziliśmy Dom Sybiraka oraz pociąg, którym 
wieziono zesłańców. Mogliśmy posłuchać kaszubskiego abecadła, 
zjeść pajdę ze smalcem. Można było kupić swojski chleb pieczo-
ny na miejscu. I tak pełni wrażeń i bogatsi w wiedzę ruszyliśmy 
w drogę powrotną. Bardzo serdecznie dziękuję uczestnikom 
za miłą atmosferę.

Sołectwo Jackowo

FESTYN RODZINNY W JACKOWIE

Dnia 3.07.2010r. odbył się festyn rodzinny w Jackowie. 
Głównym organizatorem imprezy był Sołtys pan Ma-

rek Mueller wraz z Radą Sołecką oraz radny pan Jerzy Detlaff. 
Do wspólnej zabawy, zarówno młodych, jak i nieco starszych, 
zapraszali artyści z Gdyni oraz zespół muzyczny z Żarnowca. 
Dla najmłodszych przygotowane zostały paczki. Miało miejsce 
wspólne pieczenie kiełbasek, a zawody sportowe przeprowadził 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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pan Andrzej Lessnau. Zachwyt wzbudziła parada motocykli w wyko-
naniu grupy pasjonatów – motocyklistów pod przewodnictwem pana 
Mariana Orzeł, którzy na wspólną przejażdżkę wokół boiska zaprosili 
najmłodszych uczestników festynu.

Festyn odbył się dzięki wsparciu fi nansowemu ze strony: Wójta 
Gminy pana Jacka Michałowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy 
pana Henryka Domarosa, Radnego pana Jerzego Detlaffa, pana Jerze-
go Czerwionki, państwa Iwony i Andrzeja Majtacz, państwa Marioli 
i Andrzeja Bemka, państwa Lidii i Marka Mueller.

Podziękowania wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji 
festynu rodzinnego składa Rada Sołecka i Sołtys Sołectwa Jackowo.

Rada Sołecka kieruje również podziękowania do Pana Marka Stali 
za pomoc w utrzymaniu płyty boiska w Jackowie należytym stanie. 

Sołectwo Kierzkowo

MILI CZYTELNICY „WIEŚCI CHOCZEWSKICH"!

Mieszkańcy sołectwa Kierzkowo pragną podzielić się 
z Wami wrażeniami z kolejnego już festynu, który 

odbył się dnia 18.07.2010 r. we wsi Kierzkowo.
Wzorem lat ubiegłych, do Festynu przygotowywaliśmy się 

niezwykle sumiennie: spotykaliśmy się, prowadziliśmy rozmowy 
o organizacji imprezy, sprzeczaliśmy się, szukaliśmy sponsorów. 
Myśleliśmy nawet o zwróceniu się o pomoc do „zaklinacza 
pogody”. Wiadomo bowiem, że nawet najlepiej przygotowana 
impreza może „przepaść, jeśli wieje, leje i jest zimno”. Czyniliśmy 
wszystko po to, by uczestnikom zabawy zapewnić największy 
z możliwych komfort i radość w chwilach wspólnej zabawy, 
w chwilach oderwania się od codziennej, żmudnej pracy i natłoku 
obowiązków. Na szczęście obeszło się bez Jego pomocy – pogoda 
dopisała, a zatem ogłaszamy, że Festyn, A.D. 2010 w Kierzkowie 
odbył się bez przeszkód, ku zadowoleniu mieszkańców i licznych, 
obecnych na nim gości.

Ci, którzy w ubiegłym roku byli z nami wiedzą, że podstawą 
dobrej zabawy są: śpiew, muzyka, dobre jedzenie i miłe towarzy-
stwo. Tego u nas nie zabrakło! Domowe ciasta, kiełbaski z grilla, 
grochówka i inne smaczne wyroby miały w tym dniu duże powo-
dzenie. Dochodami z loterii fantowej zasililiśmy skromny budżet 
sołecki, a do tańca przygrywał zespół Czarne Kapelusze.

A co robili nasi najmłodsi obywatele, pociechy i „oczka 
w głowie” Mamy i Taty, czyli po prostu dzieciaki, zapytacie? 
Pamiętaliśmy o nich w sposób szczególny, organizacja konkur-

sów z nagrodami stanowiła dla nich wiodącą atrakcję. Główną 
niespodzianką była jednak trampolina, zakupiona dla Sołectwa 
na poczet dochodów z festynu. Oblegana była ona zarówno przez 
małe, jak i duże dzieci do późnych godzin. Miło było patrzeć 

na ich roześmiane, radosne buzie i zaangażowanie z jakim dzieci 
starały się unieść jak najwyżej w powietrze. Dodatkowych atrak-
cji przysporzyli motocykliści, którzy z ochotą przewozili każde 
dziecko na swych okazałych i pięknych maszynach. Zwolennicy 
wolniejszej jazdy mogli podziwiać okolicę z konnego grzbietu 
a najodważniejsi sprawdzić swą precyzję na strzelnicy.

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Oj, można by pisać i pisać jeszcze wiele! Nic nie zastąpi jed-
nak przeżyć „na żywo”. Najrozsądniej jest więc już dziś podjąć 
decyzję o uczestnictwie w festynie w następnym roku i włączyć 
się do wspólnej zabawy. W tym miejscu jest okazja na 2ser-
deczne podziękowania dla aktywnych mieszkańców Kierzkowa 
i Osiek Lęb. J. i T. Bocho, A. Bartkiewicz, W. Orzeł, W. Okoń, 
D. Borówka, S. Czaja, T. Drafc, J. L. i A Fleming, K. L. Jakubowscy, 
M. Kołodzik, T. Nowak, L. P. T. W. Piotrowscy, S. Płonka, G. Pu-
chalska, M. Soyka, J. Struk, E. Szmydtka, pomagającym w przygo-
towaniu naszej wspólnej zabawy. Bez nich żaden festyn, czy inne 
działania na rzecz Sołectwa nie miałyby szansy powodzenia!

Odrębne podziękowania należą się również tym, którzy bez-
interesownie, w wymiarze fi nansowym, rzeczowym lub w inny 
sposób, wsparli organizację tegorocznej imprezy. Wymieniamy 
ich poniżej.

Sponsorzy Festynu:
– Pani Aleksandra i Zdzisław Gawryszewscy – Handel Detaliczny,
– Państwo Mirosława i Eugeniusz Langa – Market „Melan”
– Pan Henryk Domaros
– Pan Mariusz Grzywacz – Stajnia „Grzywa” w Dąbrówce
– Pan Jerzy Czerwionka – Sklep „Czer-Mar” w Choczewie
– Pani Bogumiła Langer – Piekarnia „Mateusz” w Choczewie
– Pani Karolina Hinc – Zakład Fryzjerski w Choczewie
– Pani Ewa Rogaczewska – Nadleśnictwo Choczewo
– Pan Henryk Milewicz – „Restauracja pod Kasztanem”
– Pływalnia Kryta Gniewino
– Pan Krzysztof Walczak – Zakład Mleczarski „Śnieżka”
– Urząd Gminy Choczewo
– Pani Anna Jędruch -Studio Beauty
– Pani Katarzyna Wrońska – Sklep „Krzyś” w Choczewie
– Pani Renata Zarzeczna – Zakład Fryzjerski „Afrodyta”
– Pani Katarzyna Jędrusik
– Pan Stanisław Gołąb
– Pan Jan Suchy
– Restauracja „Pestka” w Choczewie
– Mieszkańcy Sołectwa

Dziękując wszystkim za przemiłą atmosferę na Festynie 
2010. Żywimy nadzieję, że spotkamy się ponownie na kolejnym 
Festynie 2011!

Rada Sołectwa Kierzkowo: Krzysztof Lange, 
Władysława Dettlaf, Zdzisława Zięba. 

Sołtys Sabina Fleming

 WYCIECZKA DO ŁEBY

Dnia 08.08.2010 r. dzieci z Sołectwa Kierzkowo udały się 
na wycieczkę autokarową.

Wyprawie do Łeby, bo taki był cel podróży, towarzyszyły: 
słońce, lekki wiaterek i wszechobecny uśmiech na twarzach. 
Z wielką radością wyruszyliśmy zwiedzać nowo otwarty Park 
Jurajski. Ogromnej wielkości dinozaury, rozpoczynające trasę 
wycieczki, w większości w kształtach naturalnych, wcale nie 
wprowadziły dzieci w krainę grozy lecz, zafascynowały i spotę-
gowały jedynie chęć dalszego zwiedzania. W krainie tej dzieci 
poznały wszystkie gatunki tych zwierząt, zapoznały się z ich 
historią. Wielkim mezozoicznym gadom towarzyszyły również 
olbrzymie ssaki z plejstocenu, m.in. mamuty i smilodony, czyli 
tygrysy szablastozębne. Repliki prehistorycznych zwierząt stoją 
na osuszonych bagnach, w lesie okalającym jezioro. Spacer przez 
leśne terytoria dinozaurów i ssaków – gigantów urozmaicono 
wiszącymi mostami nad strumykami, wodospadem, jaskiniami 
i chatami neardentalczyków. Na trasie przemarszu pojawiały się 
też bajkowe krasnoludy. W tej nieziemskiej krainie mieści się po-
nadto tor przeszkód dla małych sportowców. Dodatkową atrakcją 
Łeba Park jest mini zoo z lamami, kozami, jelonkami, kucykami 
i owcami. Zwierzęta można nakarmić oraz wykonać sobie z nimi 
pamiątkowe zdjęcia. Niemałej radości przysporzyły ponadto 
dzieciom: przejazd samochodem należącym do Flinstonów oraz 
zabawa na ogromnym placu zabaw.

Bardzo zmęczeni, ale z bagażem niezapomnianych wrażeń 
i fantastycznych (po części dosłownie) wspomnień wróciliśmy 
do domu. Może kiedyś tu powrócimy?

Sołtys Sabina Fleming

ciąg dalszy z poprzedniej strony
MILI CZYTELNICY...
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Sołectwo Kopalino-Lubiatowo

VII FESTYN W SOŁECTWIE 
KOPALINO – LUBIATOWO

W tym roku Rada Sołecka postanowiła, że Festyn Ro-
dzinny odbędzie się nieco później niż w poprzednich 

latach. Przede wszystkim zależało nam na ładnej pogodzie, gdyż 
w przeszłości festynom towarzyszyły głównie burze. Tym razem 
udało się – mieliśmy piękną i słoneczną aurę. Prace organizacyjne 
trwały dwa tygodnie, a polegały przede wszystkim na wykona-
niu i wywieszeniu w miejscach publicznych plakatów, zbieraniu 
fantów oraz przygotowywaniu licznych atrakcji. W dniu 31.07.
br. o godzinie 15.00, rozpoczęliśmy VII Festyn Rodzinny w So-
łectwie Kopalino-Lubiatowo. Do wspólnej zabawy przygrywał 
zespół z Gdyni. Podczas festynu można było spróbować ciast, 
które przygotowały i upiekły panie z naszego sołectwa. Ich 
sprzedażą zajęła się p. Ewa Żebiałowicz, p. Natalia Okrój oraz p. 
Katarzyna Szamańska z Łodzi. Można było również spróbować 
kiełbasek i krupnioków, przygotowanych i serwowanych przez 
p. Mariana Hinz. Na naszym stoisku znalazł się również swojski 
smalec, przygotowany przez p. Teresę Wiśniewską, podawany 
z chlebem i ogórkiem kiszonym. Nie mogło również zabraknąć 
grochówki, przygotowanej i osobiście wydawanej przez naszego 
Radnego Powiatowego p. Wacława Seweryna. Stoisko z napojami 
przygotowali i także osobiście prowadzili: p. Henryk Domaros 
i p. Ewa Fedyniak, a cały dochód z ich ciężkiej pracy zasilił konto 
naszego sołectwa. Około godziny 1600 rozpoczęły się zawody 
sportowe. W konkursie rzutu piłeczką do kosza I miejsce zajął 
Maciej Dziobak, II – Zofi a Sztryka, a III – Zuzanna Kowenicka. 
W konkursie hula-hop I miejsce zajęła Basia Drzewiecka, II – 
Paulina Gregorek, III – Małgorzata Boczek. Odbył się również 
konkurs „strzał na bramkę” – spośród wielu uczestników wy-
łoniono następujących zwycięzców: 1. Łukasz Oleszek, 2. Ma-
ksymilian Matecki, 3. Krzysztof Dziobak. Nasza koronna konku-
rencja, na którą wszyscy niecierpliwie czekają i która jest chyba 
największą atrakcją tutejszych festynów, to rzut surowym jajkiem 
do partnera. Nieważne, że jajka rozbijają się na różnych częściach 
ciała i tak każdy z uczestników stawia sobie za zadanie uczest-
nictwo w tej konkurencji. Po pięknej i zaciętej walce najdłużej 
wytrzymało jajko: Agnieszki i Patryka Piechów, następnie Kata-
rzyny i Pawła Świątek, a także Anny Grochowskej i Małgorzaty 
Boczek. Wszystkich chętnych do konkurencji zapisywały p. Anna 
Strycharczyk oraz Magdalena Sawicz. Zawody przeprowadził 
p. Andrzej Soboń. Poza w/w konkurencjami rozegrany został 
również turniej przeciągania liny. Nagrodę – dużą zgrzewkę piwa, 
po wyczerpującej walce, zdobyła drużyna Straży Pożarnej z Kar-
tuz. Gratulujemy i cieszymy się, że nasz festyn przyciąga gości 
z różnych, czasami bardzo odległych stron. Zakończenie zawodów 
zaplanowane zostało na godz. 1900, jednak ze względu na ilość 
chętnych – zakończyły się dopiero ok. godziny 2100. Absolutnym 

hitem tegorocznego festynu w Lubiatowie okazała się fryzura 
p. Mariusza, której wykonanie polegało na przyłożeniu ręki do do-
wolnej części głowy i tylko ta część pozostawała nieostrzyżona. 
Właściciel fryzury cieszył się niezwykłym powodzeniem wśród 
dziewcząt, każda z nich chciała zrobić sobie z nim zdjęcie. Nie-
zwykle dużym powodzeniem cieszyła się również loteria fantowa. 
Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się jej 
zorganizowania. Dziękujemy p. Marcinowi Świątek – przedstawi-
cielowi fi rmy „ORLEX” z Wejherowa, która ufundowała kamery 
do komputera, MP4, czekoladki, czapki i inne gadżety na potrzeby 
loterii fantowej, dziękujemy naszemu Radnemu za ufundowanie 
głównej nagrody – roweru, dziękujemy panu Radnemu Powiato-
wemu za grochówkę, pani Joannie Bednarczyk z Łodzi oraz panu 
Romanowi Piotrkowskiemu i pani Monice za zapewnienie fantów 
na loterię, a za jej przygotowanie dziękujemy: p. Marcinowi Hinz 
i p. Pawłowi Pietruszce, p. Celinie Świątek, p. Małgorzacie Hinz, 
p. Krystynie Fetta oraz p. Joannie i Januszowi Sawicz. Dziękuje-
my państwu Grażynie i Piotrowi Daszkiewicz za pyszne pierogi, 
które zarówno sami przygotowali a następnie podczas festynu 
zachęcali do ich degustacji. Należy podkreślić, że pierożki z grzy-
bami zebranymi w naszych, pięknych lasach schodziły najlepiej. 
Dziękujemy właścicielom sklepów i barów za pomoc w reali-
zowaniu potrzeb naszego sołectwa. W szczególności podzięko-
wania kierujemy do naszych mieszkańców za wsparcie i pomoc 
w zorganizowaniu festynu. Dziękujemy paniom za pyszne ciasta 
oraz panom za pomoc przy rozbijaniu namiotów i przygotowaniu 
sceny. W naszym festynie uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, 
wczasowicze, a także już wspominaliśmy, strażacy z Kartuz oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna Kopalino. Odwiedzili nas również 
panowie Wójtowie, jak i Sołtysi z innych sołectw naszej gminy. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Sołectwo Słajszewo

FESTYN LETNI W SOŁECTWIE SŁAJSZEWO

17 lipca w Sołectwie Słajszewo odbył się Festyn Letni, 
na którym gośćmi honorowymi byli najmłodsi miesz-

kańcy sołectwa, dla których przygotowana została moc atrakcji. 
Każde dziecko, które przybyło na festyn otrzymało prezent. 
Do wspólnej zabawy zapraszali artyści z Agencji Artystycznej 
w Gdyni. Pan Andrzej Lessnau przeprowadził 4 konkurencje 
sportowe, w których każdy uczestnik był nagradzany! Atrakcją 
była również możliwość przejażdżki na harleyach, zorganizo-
wana przez motocyklistów pod przewodnictwem pana Mariana 
Orzeł. Ponadto przygotowane zostało ognisko, przy którym miało 

ciąg dalszy na następnej stronie
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miejsce wspólne pieczenie kiełbasek. Festyn zakończyła zabawa 
do późnych godzin wieczornych, a do tańca przygrywał zespół 
muzyczny „Romeo i Julia”.

W imieniu Rady Sołeckiej i własnym składam serdeczne po-
dziękowania za pomoc w przygotowaniu festynu i ufundowaniu 
licznych nagród oraz atrakcji: głównemu współorganizatorowi 
panu Jerzemu Detlaff, Wójtowi Gminy Choczewo panu Jackowi 
Michałowskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy panu Henrykowi 
Domaros, panu Piotrowi Miącz – „MLEKPOL” Wejherowo, panu 
Jerzemu Czerwionka – „CZER-MAR” Choczewo, przedstawicie-
lom fi rmy NIKE, panu Andrzejowi Majtacz oraz wszystkim, dzięki 
którym mieszkańcom Sołectwa Słajszewo oraz licznie przybyłym 
wczasowiczom zapewniona została wspaniała zabawa.
 Sołtys Andrzej Łuc

Sołectwo Zwartówko

FESTYN SPORTOWO-
REKREACYJNY

W dniu 10 lipca w Sołectwie Zwar-
tówko odbył się Festyn Sporto-

wo-Rekreacyjny. Organizatorem był Sołtys 
Sołectwa i Rada Sołecka, wspierani przez 
Komendanta ODK SW „Relaks” Zwartowo 
pana Zbigniewa Kołodziejskiego oraz część 

mieszkańców sołectwa. Uczestnicy festy-
nu mogli posilić się darmową grochówką 
i pieczonymi kiełbaskami. Atrakcją były 
przewozy bryczką. Dopisała, zarówno po-
goda, jak i frekwencja – mieszkańcy (i nie 
tylko) bawili się na zabawie do wczesnych 
godzin porannych dnia następnego.

Za pośrednictwem „Wieści” Sołtys So-
łectwa Zwartówko kieruje podziękowania 
do wszystkich osób, które zaangażowały 
się w organizację festynu.

Sołtys Sołectwa Henryk Bemowski

ciąg dalszy z poprzedniej strony
LETNI FESTYN W SO£ECTWIE S£AJSZEWO...
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PRZYGOTOWANIA DO SEZONU PIŁKARSKIEGO 
2010/2011 JUNIORÓW ORŁA CHOCZEWO C-1

Z końcem lipca rozpoczęły się przygotowania do sezonu 
piłkarskiego 2010/2011 Juniorów Orła Choczewo C-1, pro-

wadzonych przez trenera Andrzeja Lessnau. Treningi odbywają się 3 
razy w tygodniu, podczas których prowadzone są zajęcia taktyczne, 
doskonalenie strzałów na bramkę, a także zajęcia poprawiające kon-
dycję zawodników. Do tej pory drużyna rozegrała 5 sparingów:

Orzeł Choczewo – Kaszuby Połchowo  6 – 5  i 5 – 0
Orzeł Choczewo – Sokół BożePole  2 – 1
Orzeł Choczewo – Iskra Gdynia  2 – 2 i 2 – 1
Do rozegrania pozostały jeszcze trzy sprawdziany, w tym z Iskrą 

STOWARZYSZENIE  LUDOWY  KLUB  SPORTOWY „ORZEŁ” CHOCZEWO INFORMUJE 
O PRZYGOTOWANIU DO SEZONU PIŁKARSKIEGO 2010/2011.

Zespoły seniorskie rozpoczęły treningi w dniu 10 lipca 2010 r. Z drużyny „Orzeł” dwóch zawodników odeszło do innego klubu 
– Sulima Radosław przeszedł do III-ligowego zespołu do Redy, natomiast Pendowski Arkadiusz dołączył do Wikęd Kebłowo. Zespół 
Orła zasiliło 3 nowych zawodników: Wiśniewski Przemysław, Centarowicz Piotr, Piotrowski Rafał.

Podajemy aktualny skład zespołu LKS „Orzeł”: G. Smolarek, S. Walczewski, K. Krauze, M. Świtała M. Gil, G. Struk, S. Wrzesz-
czyński, M. Waloch, T. Wrzeszczyński, T.Świtała, P. Olszowiec, T. Robakowski, P. Wiśniewski, P. Cetnarowicz, R. Piotrowski. Tre-
nerzy: G. Smolarek G, S. Walczewski, kierownik drużyny – K. Waloch.

Skład zespołu LKS Orzeł” II: M. Żurawski, K. Baran, D. Adamczewski, M. Szmyd, P. Derylak, M. Bach, T. Robakowski, 
D. Wrzeszczyński, B. Olszewski, A. Szefs, R. Panke, J. Zabłotni, P. Krul, W. Stefański, D. Godula, M. Róg, W. Sójka, M. Pytel. Tre-
nerem drugiego zespołu jest A. Smolarek Lekarz drużyny – A. Kościemski. Koordynatorem zespołów seniorskich i młodzieżowych 
został P. Cetnerowicz.

Obydwa zespoły rozegrały mecze sparingowe: „Orzeł” Choczewo – Kębłowo 2:9, „Orzeł” Choczewo – Rumia 1:1, Garcegorze 
– „Orzeł” Choczewo 5:2, „Orzeł” Choczewo- Rekowo 4:1, „Orzeł” Choczewo II – Oława 4:6, „Orzeł” Choczewo – Kolbudy 1:7, 
„Orzeł”Choczewo – "Gryf" Wejherowo II 6:1, „Orzeł” Choczewo II – Rumia 1:5,

Podajemy terminarz meczów rozgrywanych przez naszą drużynę na boisku LKS „Orzeł” Choczewo (przy ul. Kusocińskiego 7) 
,w zawodach piłki nożnej o mistrzostwo KLASY Okręgowej GRUPA I w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011:

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU PIŁKARSKIEGO 
Ó

SPORT - SPORTSPORT - SPORT SPORT - SPORTSPORT - SPORT
Gdynia i Polonią Gdańsk. 14.08.2010 (sobota) drużyna Ju-
niorów Orła Choczewo C-1 (klasy gimnazjalne) i D-2 (klasy 
podstawowe) uczestniczyły w III Parafi adzie w Garczegorzu. 
Nasze drużyny zaprezentowały wysoki poziom i profesjonalne 
podejście do gry. Juniorzy D-1 zajęli I miejsce i obronili tytuł 
sprzed roku. Najlepszym bramkarzem klas podstawowych 
został Jakub Lessnau. Juniorzy C-1 w grupie klas gimnazjal-
nych zajęli III miejsce. Trzeba nadmienić że w tej grupie nasi 
piłkarze byli najmłodsi rocznikiem. Trener Andrzej Lessnau 
bardzo dziękuje swoim podopiecznym za wolę walki i wielkie 
zaangażowanie. Rodzicom pani Annie Joachimiak i panu 
Tadeuszowi Szwok, państwu Danucie i Dariuszowi Godula 
dziękuję za okazaną pomoc.

L.p. NUMER 
MECZU DRUŻYNA GOŚCI

TERMIN  ZAWODÓW
GODZINA

DATA DZIEŃ 
TYGODNIA

1. KO-I-5 CZARNI PRUSZCZ GD. 21.08.10r. Sobota 17:00

2. KO-I-18 GKS SIERAKOWICE 04.09.10r. Sobota 17:00
3. KO-I-31 KS CHWASZCZYNO 18.09.10r. Sobota 16:00
4. KO-I-44 CZARNI PRZEMYSŁAW 02.10.10r. Sobota 15:00
5. KO-I-57 GSS PSZCZÓŁKI 16.10.10r. Sobota 14:00
6. KO-I-70 POLONIA GDAŃSK 24.10.10r. Sobota 14:00
7. KO-I-83 KORONA CEDRY MAŁE 06.11.10r. Sobota 13:00

Podajemy terminarz  meczów  o mistrzostwo KLASY D1 grupa  I w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 na boisku LKS „Orzeł” 
Choczewo:

l.p NUMER 
MECZU

DRUŻYNA GOŚCI TERMIN ZAWODÓW
GODZINA

DATA DZIEŃ TYGODNIA
1. JD1–1-4 ORLIK SOPOT 04–09–10 SOBOTA 12:00
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2. JD1–1-13 BORGA LINIA 18–09–10 SOBOTA 11:00
3. JD1–1-22 START MRZEZINO 02–10–10 SOBOTA 11:00
4. JD1–1-40 BAŁTYK II GDYNIA 23–10–10 SOBOTA 10:00

Podajemy terminarz meczów o mistrzostwo KLASY B  grupa  I w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 na boisku LKS „Orzeł” 
Choczewo: 

l.p NUMER 
MECZU DRUŻYNA GOŚCI

TERMIN ZAWODÓW
GODZINA

DATA DZIEŃ TYGODNIA
1. B-1-21 SZTORM MOSTY 08-09-10 ŚRODA 17:00
2. B-1-34 WICHER WIERZCHUCINO 19-09-10 NIEDZIELA 14:00
3. B-1-47 MKS WŁADYSŁAWOWO 03-10-10 NIEDZIELA 14:00
4. B-1-60 WICHER ŁEBCZ 17-10-10 NIEDZIELA 14:00
5. B-1-73 ARKA PRUSEWO 31-10-10 NIEDZIELA 14:00
6. B-1-86 KASZUBY PŁOCHOWO 14-11-10 NIEDZIELA 14:00

Podajemy terminarz meczów piłki nożnej o mistrzostwo KLASY C1  grupa  I w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 na boisku 
LKS „Orzeł” Choczewo:

l.p NUMER 
MECZU DRUŻYNA GOŚCI

TERMIN ZAWODÓW
GODZINA

DATA DZIEŃ TYGODNIA
1. JC1-I-2 KASZUBY PLOCHOWO 04-09-10 SOBOTA 10:00
2. JC1-I-16 UKS 82 KLUKOWO 25-09-10  SOBOTA 11:00
3. JC1-I-23 SOKÓŁ BOŻEPOLE WIELKIE 09-10-10  SOBOTA 11:00

21.08.2010r.  został  rozegrany  pierwszy   mecz  ligowy  Orzeł  Choczewo -  Pruszcz  Gdańsk.
W II połowie lipca na  obiektach  Ludowego  Klubu  Sportowego  wypoczywały  dzieci  z  Wielkopolski - pobyt  u  nas  bardzo 

im  się  podobał. Natomiast od  31.07.2010r. przebywają  obozy  sportowe:   Inicjatywa  Arka, UKS  Reda,  Polonia  Gdańsk, UKS  
Jedynka  Reda,  Chemik  Police.

STOPKA REDAKCYJNA
Siedziba redakcji:  Urz¹d Gminy,  ul. Pierwszych Osadników 17; 84-210 Choczewo,   tel. 58 572 39 40, - 13, 
Wydawca:  Wydawnictwo "MS" ,  tel 58 672 51 53


