
W dzisiejszym numerze : relacje z gminnych uroczystoœci œwiêta plonów,
z inauguracji roku szkolnego 2006/2007, wyniki konkursu "Piêkna wieœ
2006", sprz¹tanie œwiata,  wiadomoœci sportowe i inne artyku³y

Gminne Œwiêto Plonów
W drug¹ niedzielê wrzeœnia b.r. w Choczewie odby³y siê do¿ynki

gminne. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ dziêkczynn¹ w
koœciele parafialnym p.w. M.B. Królowej Polski  w Choczewie, konce-
lebrowan¹ przez ksiê¿y: dr Arkadiusza Okroja z Seminarium  w Pelpli-
nie, ksiêdza proboszcza Antoniego Duszyka, ksiêdza proboszcza Mi-
ros³awa Klawikowskiego i ksiêdza Januarego Cybulskiego. Trady-

cyjnie ju¿ podczas mszy
przedstawiciele so³ectw
dziêkuj¹c Panu Bogu za
tegoroczne zbiory z³o¿yli
w darze: chleb, warzywa,
owoce, orzechy i miód, miê-
so,  ryby  i kwiaty. Nastêpnie
korowód do¿ynkowy uda³
siê na gminne obiekty spor-
towe, a nad jego bezpie-
czeñstwem pieczê trzymali

stra¿acy z jednostek OSP
Kopalino, Choczewo, S³aj-
szewo i Sasino. Gdy ju¿ na
stadionie zabrzmia³ hymn,
w niebo poszybowa³y go-
³êbie. Pan Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Henryk Do-
maros powita³ serdecznie
licznie przyby³ych goœci, w
tym: pos³a na Sejm RP pana
Kazimierza Plocke, Wice-
marsza³ka Województwa

Pomorskiego pana Mieczys³a-
wa Struka, Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu Wejherowskie-
go pana Kazimierza Bistronia,
Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Powiatu Wejherowskiego pana
Marka Klasa, Wicestarostê
Wejherowskiego pani¹ Gab-
rielê Lisius, Zastêpcê Dyrek-
tora Agencji Restrukturyzacji

Inwestycje gminne
Remonty dróg na terenie Gminy Choczewo

Zakoñczy³y siê remonty dróg powiatowych:
Choczewko - Kurowo /ok. 2 km/,  Kurowo-
Jackowo /ok. 1,7 km/,  S³ajkowo - £êtowo /ok.
1, 7 km/. Odbiór wykonanych prac dokonany
zosta³ w dniu 22.09.2006r. przez komisjê
z³o¿on¹ z przedstawicieli: Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie, Zarz¹du Dróg dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego, przedstawicieli
Gminy Choczewo oraz wykonawcy: Przedsiê-
biorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Pucku
i  Lêborskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
S.A. w Lêborku /£êtowo-S³ajkowo/.

Przy wykonywaniu modernizacji w/w odcin-
ków dróg w dniach: 14-15.09.2006r. zastoso-
wano technologiê polegaj¹c¹ na wykonaniu
asfaltowej warstwy wyrównuj¹cej a nastêpnie
wykonaniu warstwy œcieralnej. Warstwa œcie-
ralna sk³ada siê z emulsji bitumicznej uszczel-

Droga S³ajkowo-£êtowo

Droga Kurowo-Jackowo

dokoñczenie na stronie 2ci¹g dalszy na stronie 5
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dokoñczenie z poprzedniej strony

niaj¹cej oraz kruszywa ³amanego w
iloœci ok. 70 kg/m2, które ma zapewniæ
w³aœciw¹ szorstkoœæ nawierzchni i przy-
czepnoœæ pojazdów. Taka technologia
zosta³a wybrana przez Zarz¹d Drogo-
wy dla Powiatu Puckiego i Wejherow-
skiego, a dziêki jej zastosowaniu
zmniejsz¹ siê koszty wykonanych re-
montów. Umo¿liwia to remontowanie
d³u¿szych odcinków dróg. Warstwê
œcieraln¹ na wyremontowanych od-
cinkach wykonano w ci¹gu dwóch dni,
dla jej pe³nej stabilizacji potrzebny jest
d³u¿szy okres czasu tj. od 2  do 4
miesiêcy w zale¿noœci od intensyw-
noœci ruchu. Dla zapewnienia bezpie-
czeñstwa osób poruszaj¹cych siê tymi

nuowanie wspó³pracy ze Starostwem
Powiatowym w zakresie dofinansowa-
nia przez Gminê Choczewo remontów
kolejnych odcinków: drogi Kurowo -
Jackowo, £êtowo - ¯elazno i ¯elazno
- Zwartowo. Dzia³anie uzale¿nione bê-
d¹ od mo¿liwoœci finanso-
wych bud¿etu.

W trakcie opracowywania
jest dokumentacja techniczna
przebudowy drogi przez
miejscowoœæ Sasino, do gra-
nicy powiatu. Planuje siê wy-
konanie chodników, kanali-
zacji deszczowej i kanalizacji
œciekowej oraz nowej nawierz-
chni na ul. Morskiej. To zada-
nie ma charakter priorytetowy
z uwagi na du¿e natê¿enie ru-
chu, szczególnie w okresie

letnim.

Prace interwencyjne

Zakoñczono realizacjê
chodnika przy ulicy Woj-
ska Polskiego w Cho-
czewie oraz chodnika w
miejscowoœci Zwartowo.
Przy w/w ulicach wyko-
nano te¿ parkingi - przy
blokach wojskowych na
ponad 20 miejsc, a przy
koœciele w Zwartowie - na
13 miejsc.  W dalszym
ci¹gu trwaj¹ prace przy bu-

dowie chodnika przy ulicy Puckiej w
Choczewie. W tym roku dokoñczono
i wykonano równie¿ przystanki auto-
busowe w miejscowoœci Kierzkowo i
Borkowo.

Wodoci¹gi

Z inicjatywy mieszkañców osiedla
Cegielnia w Sasinie oraz mieszkañców
ul. Bursztynowej, Kaszubskiej, Suchej,
Per³owej i Po³udniowej w Kopalinie, s¹

realizowane obecnie sieci wodoci¹-
gowe wraz z przy³¹czami dla tych
osiedli. Mieszkañcy sami finansuj¹
wszystkie prace zwi¹zane z przygo-
towaniem dokumentacji oraz realizacj¹
sieci. Gmina Choczewo ze swej strony
prowadzi³a nadzór nad inwestycj¹. Obec-
nie zakoñczono prace budowlane na
osiedlu Cegielnia w Sasinie, a rozpo-
czêto prace w miejscowoœci Kopalino.

Wy³oniono równie¿ wykonawcê
rozbudowy sieci wodoci¹gowej Cho-
czewko - Kurowo. Pocz¹tek realizacji
inwestycji przewiduje siê na paŸ-
dziernik 2006r. Przetarg na wyko-
nawstwo wygra³a firma Zak³ad Wodno-
Kanalizacyjny Marian Marszal z
Krokowej na kwotê 110 000 z³. Projekt
obejmuje wykonanie sieci wodoci¹-
gowej Choczewko-Kurowo z przebu-
dow¹ odcinka sieci od strony by³ego
gospodarstwa SHR. Ujêcie wody w
miejscowoœci Kurowo zostanie zam-
kniête, a woda dostarczana bêdzie z
ujêcia w Choczewie, wyposa¿onego w
stacjê uzdatniania wody. Dziêki tej
inwestycji poprawi siê jakoœæ wody, z
której korzystaæ bêd¹ mieszkañcy
Kurowa.

Poprawa bezpieczeñstwa

Na wniosek mieszkañców i z inic-
jatywy radnej pani Beaty Stodolnej
podjêto dzia³ania  w zakresie poprawy
bezpieczeñstwa ruchu drogowego na
drodze wojewódzkiej w miejscowoœci
Lublewko. W/w dzia³ania obejmowa³y:
ustawienie lustra, wykonanie pozio-
mego oznakowania przejœcia dla pie-
szych, uzupe³nienie znaków drogo-
wych oraz poprawê oznakowania na
tablicy usytuowanej w pobli¿u roz-
widlenia dróg w kierunku Pucka  i Lub-
lewa. Ponadto planowane jest utwar-

drogami wprowadzono ograniczenie
prêdkoœci do 40 km/h,  a nie stoso-
wanie siê do tych ograniczeñ mo¿e za-
równo powodowaæ uszkodzenia pojaz-
dów, jak  i obra¿enia osób pieszych i
rowerzystów. Osoby, poruszaj¹ce siê z
nadmiern¹ prêdkoœci¹ bêd¹ ponosiæ
odpowiedzialnoœæ za wynik³e szkody.
Nowe nawierzchnie s³u¿yæ maj¹ prze-
de wszystkim zwyk³ym u¿ytkowni-
kom dróg, a nie piratom drogowym.
Prace wykonywane s¹ z myœl¹
o ograniczeniu wypadków drogowych,
do których dochodzi w du¿ej mierze z
powodu z³ego stanu nawierzchni as-
faltowych.

Z uwagi na ograniczone œrodki sa-
morz¹du powiatowego oraz gminnego
remonty nawierzchni s¹ realizowane
sukcesywnie odcinkami z uwzglêdnie-
niem miejsc, gdzie drogi s¹ w najgor-
szym stanie.

W roku bie¿¹cym planuje siê po-
nadto dokoñczenie remontu drogi w
kierunku Lubiatowa. Prace maj¹ byæ
wykonane w paŸdzierniku. Obecnie prze-
prowadzane s¹ stosowne procedury
przetargowe w starostwie.

W roku 2007 zaplanowano konty-

Gmina Choczewo corocznie w ra-
mach prac interwencyjnych du¿y na-
cisk k³adzie na wykonanie chodników,
parkingów i prac porz¹dkowych. Z prac
tych, bezpoœrednio lub poœrednio, ko-
rzystaj¹ wszyscy mieszkañcy Gminy
Choczewo, a ich celem s¹ istotne zmia-
ny na korzyœæ w zakresie poprawy bez-
pieczeñstwa ruchu oraz estetyki miej-
scowoœci.

Odbiór robót drogowych

Budowa wodoci¹gu

w Kopalinie

Przystanek w Kierzkowie



w £êtowie, a wszystkim pozosta³ym
uczestnikom konkursu postanowiono
przyznaæ nagrody w postaci krzewów
zimozielonych. Wyniki gminnego etapu
konkursu og³oszone zosta³y na do¿yn-
kach gminnych w Choczewie w dniu
10 wrzeœnia 2006 roku. Przed nami
jeszcze og³oszenie wyników szczebla
powiatowego, do którego zg³aszani s¹
zwyciêzcy etapu gminnego oraz og³o-
szenie wyników na poziomie woje-
wództwa.

Nasza gmina jest coraz ³adniejsza.
Dzieje siê tak dziêki nam wszystkich -
poprawia siê estetyka prywatnych po-
sesji oraz miejsc ogólnodostêpnych,

prowadzone s¹ inwestycje w zakresie
dróg, chodników, wodoci¹gów, kana-
lizacji. Ludzie po prostu chc¹ mieszkaæ
³adniej. Pozytywne i mi³e opinie o Gmi-
nie Choczewo mo¿na coraz czêœciej
us³yszeæ od przyje¿d¿aj¹cych i wypo-
czywaj¹cych tu turystów z Polski i z
zagranicy. Nasz¹ gminê odwiedzili w
tym roku nawet mieszkañcy Stanów
Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady.

W przysz³ym roku og³oszona zos-
tanie kolejna edycja konkursu "Piêkna
wieœ'. Zgodnie z regulaminem, okreœ-
lonym przez PODR, nie mog¹ braæ w
nim udzia³u tegoroczni laureaci I miejsc.
Wszystkie inne chêtne osoby - serde-
cznie zapraszamy!
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KONKURS "PIÊKNA WIEŒ 2006"
W GMINIE CHOCZEWO

Oœrodek Zdrowia

Zakoñczona zosta³a procedura
zwi¹zana z wy³onieniem wykonawcy

Lublewko

na przebudowê istniej¹cej siedziby
Gminnego Oœrodka Zdrowia w Cho-
czewie. Decyduj¹c¹ kwesti¹ przy
wyborze firmy by³a cena. Procedurê
zwi¹zan¹ z wy³onieniem wykonawcy
rozpoczêto ju¿ w kwietniu 2006r.
Pierwszy przetarg zosta³ przez Gminê
Choczewo uniewa¿niony  ze wzglêdu
na zbyt wysok¹ cenê oferty. Obecnie,
zgodnie z najkorzystniejsz¹ ofert¹
z³o¿on¹ w drugim przetargu przez firmê
RHT Polska Sp. z o.o. w S³upsku
inwestycja ta ma kosztowaæ 2 572
104,69 z³. Od chwili podpisania umowy
/paŸdziernik 2006r./ ca³kowite zakoñ-
czenie prac przewiduje siê na koniec
czerwca 2007 roku.

I miejsce w kategorii

zagroda rolnicza

I miejsce w kategorii

zagroda nierolnicza

dzenie przystanku autobuso-
wego w kierunku Lublewko-
Osieki.

Natomiast w miejsco-
woœci Lublewo w roku ubieg-
³ym utwardzone zosta³o, po-
przez po³o¿enie masy asfal-
towej, skrzy¿owanie w centrum
wsi. Po³o¿ono równie¿ p³yty
betonowe na odcinku drogi w
kierunku bloków mieszkalnych.
W b.r. natomiast przewiduje siê
utwardzenie, tym razem poprzez
pokrycie mas¹ asfaltow¹, od-
cinka drogi na d³ugoœci ok. 100 m w
kierunku dawnej oczyszczalni œcieków.

Wzorem roku ubieg³ego równie¿ i w
tym roku og³oszony zosta³ przez
Pomorski Oœrodek Doradztwa Rol-
niczego w Gdañsku konkurs "Piêkna
wieœ 2006". Odbywa siê on pod patro-
natem Marsza³ka Województwa Pomor-
skiego oraz Wojewody Pomorskiego
i sk³ada siê z trzech etapów: wojewódz-
kiego pozostaj¹cego w gestii PODR,
powiatowego - organizowanego przez
powiatowe ODR oraz na szczeblu gmin-
nym, za przeprowadzenie którego odpo-
wiedzialni s¹ wójtowie. W naszej gminie
konkurs rozpropagowany zosta³ w I pó³-
roczu za poœrednictwem so³tysów
so³ectw. Osoba zg³aszaj¹ca swoj¹ posesjê
do konkursu zobowi¹zana by³a do
wype³nienia i podpisania deklaracji z
zaznaczeniem kategorii: zagroda rol-
nicza lub zagroda nierolnicza. W kate-
gorii "wieœ" deklaracje nie s¹ zbierane,
gdy¿ co roku pod uwagê brane s¹
wszystkie miejscowoœci w naszej gminie.
£¹cznie zg³oszone zosta³y 33 zagrody:
12 rolniczych i 21 nierolniczych, w tym
2 wspólnoty mieszkaniowe.

W dniu 22 czerwca b.r. przepro-
wadzony zosta³ przegl¹d poszczegól-
nych posesji oraz ca³ych miejscowoœci.

Cztery dni póŸniej Komisja Konkur-
sowa, powo³ana przez Wójta Gminy
Choczewo, w sk³adzie: Kazimierz Ko-
walewski - przewodnicz¹cy, cz³onko-
wie: Genowefa B³ahuszewska, W³ady-
s³aw Stanuch, Beata Madej, odby³a
posiedzenie, na którym ustali³a formê
wyró¿nieñ i nagród oraz dokona³a ich
podzia³u. Trzeba przyznaæ, ¿e obrady
by³y trudne. Ka¿da zg³oszona do kon-
kursu zagroda by³a inna i ka¿da ³adna,
trudno wiêc by³o ustaliæ ich gradacjê.
Ostatecznie Komisja Konkursowa pos-
tanowi³a przyznaæ nagrody:

a/  w kategorii "zagroda rolnicza":
I miejsce - Teresa i Zbigniew Nowak -

Kierzkowo
II miejsce - Krystyna i Andrzej Fetta -

Lubiatowo
III miejsce -  Miros³awa i Miros³aw

Górczyñscy - Sasino
wyró¿nienie: Henryk Bieszk - Sasino

b/  w kategorii "zagroda nierolni-
cza":
I miejsce - Józef Pawe³as - Gardkowice
II miejsce - ex aequo
Józefa i Józef Borkowscy - Kurowo
Marzena i Robert Sawiccy - Kurowo

wyró¿nienia:
Halina i Mieczys³aw Omiotek -

Borkowo Lêb. 37
Regina Dunst - Zwartówko 14
Zofia i Tadeusz Mazurek -

S³ajszewo 12
W kategorii "wieœ" / etap

gminny/ wyró¿niono  miejsco-
woœæ  S³ajszewo - wieœ z roku
na rok piêkniejsz¹, dziêki sta-
raniom jej mieszkañców oraz
so³tysa i rady so³eckiej.

Wyró¿niona ponadto zosta³a
Wspólnota mieszkaniowa nr 10
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Najaktywniejsza grupa emerytów
i rencistów z gminy Choczewo uczest-
niczy³a  30 sierpnia 2006 r. w wycie-
czce  do Dobrzycy k/ Koszalina w trak-
cie której zwiedzili jedne z najpiêk-
niejszych ogrodów w Polsce pn. HOR-
TULUS.

Na powierzchni 4,00 ha  zgroma-
dzono tysi¹ce roœlin, wyeksponowano
budowle i kaskady, zaprojektowano i
urz¹dzono ogrody; japoñskie,
wodne, ogrody angielskie i fran-
cuskie. Ogrody bia³e, wiejskie,
babcine a tak¿e ogrody emocji
w cudownych purpurowo -czer-
wonych odcieniach kwiatów i
krzewów. Elementy ozdobne,
rzeŸby, fragmenty murów,
mostki, altany z bambusa i
rodzimego drewna, wikliny
itp. przydawa³y ka¿dym
ogrodom swoistej urody.
Wszyscy uczestnicy byli zafascynowani
piêknem tego miejsca.

Na miejscu mo¿na by³o zaopatrzyæ
siê w wybrane roœliny ozdobne.

Po dwóch godzinach zwiedzania
pojechaliœmy do Ko³obrzegu gdzie

OGRODY ŒWIATA W DOBRZYCY
zwiedziliœmy z przewodnikiem Fort
Ujœcie portu, latarniê morsk¹,  port
jachtowy, ratusz staromiejski, pomnik
zaœlubin z morzem, muzeum orê¿a
polskiego  oraz cmentarz wojenny
gdzie w szczególny sposób zosta³ pos-

tawiony pomnik
Matki Polki. W

czasie powrotu
zdarzy³ siê na

trasie wy-

padek i zostaliœmy zmuszeni do zmia-
ny trasy do Choczewa. Dodatkowe
przestoje nie odebra³y nam apetytu na
obiad w przydro¿nym barze /smaczny
choæ odrobinê drogi.

Jako uczestnik tej wycieczki jestem

pe³na podziwu dla wszystkich uczest-
ników wyjazdu za ogromne zdyscypli-
nowanie oraz zainteresowanie zwie-
dzanymi obiektami. Mimo wielu dole-
gliwoœci fizycznych Ci "m³odzi" wspa-
niali ludzie cieszyli siê wszystkim, wy-
kazywali niesamowit¹ wra¿liwoœæ na
piêkno przyrody, dostrzegali to co zwykli
zabiegani w codziennym trudzie ludzie
nie zauwa¿aj¹, nie maj¹ jakby czasu
lub chêci na obserwacjê otoczenia.
Szczêœliwi choæ zmêczeni powróciliœ-
my do w³asnych domów.

Wyjazd zosta³ zorganizowany
przez Zarz¹d  ZERiI Oddzia³ w Cho-
czewie pod przewodnictwem nieza-
wodnej Ireny Lorek.

W tym miejscu w imieniu orga-
nizatorów dziêkujemy Wójtowi
Gminy Jackowi Micha³owskiemu
za sfinansowanie autokaru a Pani
Beacie Madej za pomoc w orga-

nizacji wyjazdu / transport oraz kon-
takt internetowy ze zwiedzanymi obie-
ktami/.

Doradca PODR Gdañsk

G. B³ahuszewska

O  B  W  I  E  S  Z  C Z  E  N I  E 
WÓJTA GMINY CHOCZEWO 

z dnia 20 września 2006 roku 
 

 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw /t. jedn. Dz. U. z 2003 Nr 159, poz. 1547 z późn. 
zm./ oraz Uchwały Nr XXIX-349/2006 Rady Gminy  Choczewo z dnia 21 lipca 2006 roku w 
sprawie ustalenia podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz 
liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, podaje się do publicznej wiadomości 
informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych  
w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady 
Gminy Choczewo  

 

Numer 
okręgu Granica okręgu 

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 

1 Choczewo, Łętówko 4 

2 Kierzkowo (Błachówko,Jabłonowice, Karczemka 
Kierzkowska), Osieki Lęborskie 

1 

3 Lublewko, Lublewo Lęborskie, Starbienino 1 

4 Kopalino, Lubiatowo 1 

5 Choczewko, Kurowo 1 

6 Gardkowice, Karczemka Gardkowska, Łętowo,  1 

7 Przebendowo, Przebendówko, Słajkowo, Żelazno 1 

8 Borkowo Lęborskie, Borkówko, Gościęcino 
Zwarcienko, Zwartowo, Zwartówko 

2 

9 Biebrowo,  Jackowo, Słajszewo, Słajszewko 1 

10 Ciekocino, Ciekocinko 1 

11 Sasino  1 

 
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Choczewie mieści się w budynku Urzędu Gminy 
Choczewo, przy ul. Pierwszych Osadników 17,tel. 58 572-39-13, 58 572-39-40. 
 

                                                                                                           WÓJT GMINY 
 
                                                                                                  Jacek MICHAŁOWSKI 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójta  Gminy  Choczewo 

z dnia 21 września 2006 roku 
w sprawie obwodów głosowania 

           
                    Na podstawie art. 32  ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o 
numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Wejherowskiego, Rady Gminy  
Choczewo oraz Wójta Gminy Choczewo 
 

 
Numer 
obwodu 

                         Granice obwodu        Siedziba obwodowej 
        komisji wyborczej 

    1 Choczewko, Choczewo, Kurowo, Łętówko, 
Kierzkowo /Błachówko, Jabłonowice, 
Karczemka Kierzkowska/, Osieki Lęborskie, 
Lublewko, Lublewo Lęborskie, Starbienino, 
Kopalino, Lubiatowo 

Zespół Szkół 
w Choczewie 
ul. Szkolna 2 

 

    2 Gardkowice, Karczemka Gardkowska, 
Łętowo, Przebendowo, Przebendówko, 
Słajkowo, Żelazno 

Świetlica 
w Łętowie 

    3   Borkowo, Borkówko, Gościęcino, 
Zwarcienko, Zwartowo, Zwartówko 

Szkoła Podstawowa 
w Zwartowie 

    4  Biebrowo, Jackowo, Słajszewo, Słajszewko, 
Ciekocino, Ciekocinko, Sasino  

Budynek byłej 
szkoły w Sasinie 

ul. Cisowa 6 
 
Głosowanie odbędzie się w dniu 12 listopada 2006 r. w siedzibach 

Obwodowych Komisji Wyborczych w godzinach od 600 do 2000 

 
 
                                                                                                W Ó J T 
                                                                                /-/ Jacek MICHAŁOWSKI 
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i Modernizacji Rolnictwa pana Witolda
Reclafa,  Kierownika Placówki
Terenowej KRUS pana W³odzimierza
Hewelta, Komendanta Powiatowego
Policji w Wejherowie pana Tomasza
Ziemanna, Kierownika Powiatowego
Zespo³u ODR pana Andrzeja
Kalinowskiego, Dyrektora Szpitala
Specjalistycznego pana Andrzeja
Zieleniewskiego, Zastêpcê Dyrektora
Szpitala Specjalistycznego pana
Miros³awa Klause, Nadleœniczego
Nadleœnictwa Choczewo pani¹ Ewê
Rogaczewsk¹, przedstawicieli
zak³adów pracy, so³tysów so³ectw, a
przede wszystkim rolników z Gminy
Choczewo.

Nastêpnie przedstawi³ starostów
do¿ynek – pani¹ Teresê Nowak i pana
Edwarda Langera z Kierzkowa, którzy
przekazali bochen chleba Wójtowi
Gminy Choczewo panu Jackowi Micha-
³owskiemu. Przyjmuj¹c chleb pan Wójt

przypomnia³, ¿e tegoroczne zbiory by-
³y skromniejsze ni¿ w latach poprzed-
nich, jednak¿e podziêkowaæ nale¿y za
ka¿dy plon i dar. Ale dar to nie tylko to,
co zrodzi³a ziemia. Tegoroczne œwiêto
jest szczególne – to w³aœnie dziœ na

rzecz Szpitala Specja-
listycznego w Wejhe-
rowie przekazana zos-
tanie karetka ufundo-
wana przez Spó³kê
„WINDCOM” z sie-
dzib¹ w Osiekach Lê-
borskich.   Kluczyki do
karetki Dyrektorowi
Szpitala Specjalistycz-
nego w Wejherowie
przekaza³ Prezes Spó³-
ki pan Leszek Szymañ-
ski. W³aœciciele firmy
„WINDCOM”, która
w niedalekiej przysz³oœci postawi na
terenie Gminy Choczewo kilkanaœcie
elektrowni wiatrowych, nosili siê z za-
miarem zrobienia czegoœ dobrego dla
jej mieszkañców. Gdy w³adze gminy
zasygnalizowa³y problem braku
karetki, uznano za najlepsze ufundo-
wanie takiego pojazdu. Za ten niez-

wykle cenny dar panu Le-
szkowi Szymañskiemu
podziêkowa³ zarówno pan
Andrzej Zieleniewski, jak
i przedstawiciele samo-
rz¹du powiatowego oraz
wojewódzkiego. Zebrani
us³yszeli m.in. ¿e ten po-
jazd, który zgodnie z wol¹
darczyñcy stacjonowaæ
bêdzie w Choczewie, jest
najnowsz¹ karetk¹ w Pol-
sce. „Panu Leszkowi Szy-
mañskiemu i firmie WIN-
DCOM Sp. z o.o. za oka-
zane serce i ufundowanie
samochodu ratownictwa

medycznego w imieniu mieszkañców
Gminy Choczewo gor¹ce podziêko-
wania sk³adaj¹ Wójt  Gminy Choczewo
Jacek Micha³owski,  Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Choczewo Henryk Do-
maros” – medal gminny z takim po-

dziêkowaniem prze-
kaza³ panu Leszkowi
Szymañskiemu pan
Wójt. Po poœwiêceniu
pojazdu, dokonano
uroczystego przeciê-
cia wstêgi.

Kolejnym pun-
ktem uroczystoœci by-
³o wrêczenie Wiceprze-
wodnicz¹cemu Rady
Gminy Choczewo pa-
nu Zbigniewowi Ko³o-
dziejskiemu medalu
„Za zas³ugi dla Po-
wiatu Wejherows-

kiego” . Jest to wyró¿nienie przyzna-
wane przez Radê Powiatu Wejherow-
skiego za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i za-
wodow¹ na rzecz powiatu i jego miesz-
kañców. Po przemówieniach zapro-
szonych goœci, wœród których g³os
zabra³ m.in. Pose³ na Sejm RP pan Ka-
zimierz Plocke, pan Wójt przyst¹pi³ do
³amania siê chlebem z zebranymi.

Czêœæ oficjalna dobieg³a koñca.
Konferansjer pan Miros³aw Rymarz
zaprosi³ wszystkich do wspólnej zaba-

wy – dzieci i ich rodziców na przed-
stawienie pt. „Dr Dolittle i jego zwie-
rzêta”, w wykonaniu aktorów Studia
Ma³ych Form ART-RE z Krakowa, a
dru¿yny reprezentuj¹ce so³ectwa do
rozpoczêcia rywalizacji w ramach
so³eckich zawodów sportowo – rekre-
acyjnych oraz turnieju so³ectw w prze-
ci¹ganiu liny. Nad sprawnym przebie-
giem poszczególnych konkurencji: rzut
kaloszem, rzut jajkiem /œwie¿ym!, krê-
cio³a i przeci¹ganie liny, czuwa³  sêdzia

dokoñczenie na stronie 6



g³ówny zawodów pan Pawe³ D¹bek.
Rywalizacja cieszy³a siê du¿ym zainte-
resowaniem ze strony kibiców dopin-
guj¹cych swoje dru¿yny. W tym czasie
Jury w sk³adzie: pan Kazimierz Kowa-
lewski – przewodnicz¹cy, pani Beata
Stodolna – cz³onek, pan Jerzy Meyer
– cz³onek, dokonali przegl¹du go³êbi
prezentowanych na stoiskach przygo-
towanych przez mi³oœników go³êbi.
Wspierani byli fachowymi radami udzie-
lanymi przez pana Grzegorza Koz³ow-
skiego – Prezesa Sekcji Polskiego
Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Poczto-
wych  w Choczewie. Po wystêpie ak-
torów z Teatru w Krakowie, na scenie
pojawili siê uczniowie Szko³y Podsta-
wowej w Choczewie, którzy pod czuj-
nym okiem pañ nauczycielek: Beaty
Stodolnej, Anny Natoniewskiej-Styn,
pani Alicji Antoñczyk i pani Gra¿yny
Halastry- Petryna zaprezentowa³y in-
scenizacjê pt. „Jak powsta³a osada
Osieki”. Oko³o godz. 1600 rozpocz¹³
siê wystêp grupy ANKAM, a po nim I
czêœæ programu artystycznego w wy-
konaniu grupy Musical Express /na co
dzieñ artystów Teatru Muzycznego w
Gdyni/. Przez ca³y czas stra¿acy z jed-
nostki OSP Kopalino wydawali darmow¹
grochówkê, przygotowan¹ przez pra-
cowników sto³ówki Zespo³u Szkó³ w
Choczewie pod kierownictwem pana
Krzysztofa Lewañczyka. Zupa by³a
smaczna i cieszy³a siê powodzeniem,
o czym œwiadczy fakt, ¿e oko³o 1000
porcji wydanych zosta³o w nied³ugim
czasie. Mo¿na by³o równie¿ skoszto-
waæ domowych przysmaków przy-
gotowanych przez panie z Choczew-
skiego Stowarzyszenia Turystycznego
: Aleksandrê Gawryszewsk¹, Miros³a-
wê Górczyñsk¹, Genowefê Kramek,
Annê Szafoni, Reginê Bronk, Marze-
nê Wyszeck¹, Ludgardê Wêska, jak

wej nr 7 w £êtowie, reprezentowanej
przez pani¹ Eugeniê Majtacz i do pani
Ireny Jankowskiej równie¿ z £êtowa.

Nastêpnie pan Wójt poinformowa³,
i¿ w dniu 14 czerwca 2006 roku na Listê
Produktów Tradycyjnych, prowadzon¹
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, wpisana zosta³a potrawa „Kaczka
po pomorsku”. Jest to pierwszy taki
wpis w Powiecie Wejherowskim
a uzyska³a go pani Katarzyna Zacha-
rewicz ze S³ajszewa. Pan Wójt podziê-
kowa³ równie¿ paniom: Genowefie
Kramek, Annie Szafoni, Katarzynie
Zacharewicz, Halinie £uc i Julii £uc za
uczestnictwo i prezentacjê potraw w
Kulinarnych Mistrzostwach Pomorskich
Gospodarstw Agroturystycznych, jakie
odby³y siê w kwietniu 2006 roku w
Gdañsku. Nasze gospodynie by³y
rewelacyjne – na tym konkursie zdo-
by³y zdecydowan¹ wiêkszoœæ nagród i
wyró¿nieñ w 7 ró¿nych kategoriach.
Podczas wrêczania podziêkowañ
okaza³o siê, ¿e jest ju¿ kolejny wpis na
Listê Produktów Tradycyjnych – tym
razem jest to potrawa „ŒledŸ pomorski
solony  z beczki w zalewie s³odko-
kwaœnej” a wpis uzyska³a pani Genowefa
Kramek z Sasina. Kolejnym punktem
by³o og³oszenie wyników so³eckich
zawodów sportowo-rekreacyjnych i
turnieju so³ectw w przeci¹ganiu liny. Do
zawodów zg³osi³y siê dru¿yny z 10
so³ectw. Najlepsze okaza³o siê So³ectwo
Borkowo, reprezentowane przez: pani¹
Reginê Stanick¹ i pani¹ Mariê Pilarsk¹
oraz pana Jana Krawczyka i pana Piotra
Jaworskiego. Tu¿ za nimi uplasowa³o
siê So³ectwo S³ajszewo, miejsce trzecie
zajê³o So³ectwo Kopalino, czwarte –
So³ectwo Starbienino, pi¹te – So³ectwo
Choczewo, a szóste, ostatnie pre-
miowane miejsce  – So³ectwo Kierz-
kowo. Nagrodami w zawodach by³y
dyplomy i talony o wartoœci od 500
do 100 z³ – ufundowane przez Wójta
Gminy Choczewo pana Jacka Micha-
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równie¿ obejrzeæ
tegoroczne p³ody,
zebrane od rolni-
ków z naszej
gminy, na wysta-
wie przygotowa-
nej przez pani¹
Genowefê B³ahu-
szewsk¹. Kusi³y
liczne stoiska z na-
pojami, kie³ba-
skami, s³odycza-
mi  i kosmetyka-
mi. By³ kiermasz
ksi¹¿ki za przy-
s³owiow¹ „z³o-
tówkê”, przygotowany przez Kierow-
nictwo GBP w Choczewie. Jak co roku
na naszych do¿ynkach nie zabrak³o
atrakcji dla dzieci: karuzele, samocho-
dziki, dmuchane zamki, jak równie¿
dla nieco starszych  i odwa¿niejszych
-  skat. Przed godzin¹ 18-t¹ na scenie
pojawili siê panowie Wójtowie, pan
Przewodnicz¹cy Rady, pan Prezes LKS
„Orze³” Choczewo, a za nimi  liczne
nagrody: puchary, dyplomy, talony i na-
grody rzeczowe.  W pierwszej kolejno-
œci og³oszono wyniki tegorocznej gmin-
nej edycji konkursu „Piêkna wieœ 2006”.
Do konkursu zg³oszone zosta³y ³¹cznie
33 zagrody, z których nagrodzono i wy-
ró¿niono  11. Miejsce I kategorii „zagroda
nierolnicza” przyznano panu Józefowi
Pawe³as z Gardkowic,  w kategorii „za-
groda rolnicza”  pañstwu Teresie i Zbi-
gniewowi Nowak z Kierzkowa. W ka-
tegorii „wieœ” wyró¿niono miejscowoœæ
S³ajszewo /szerzej na temat konkursu i
jego laureatów w artykule pt. „Konkurs
Piêkna wieœ 2006  w Gminie Chocze-
wo”/.  Nagrody g³ówne stanowi³y ko-
siarki do trawy,  za zajêcie kolejnych
miejsc  i za wyró¿nienia – sprzêt RTV i
AGD.  Wszyscy pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali krzewy.

Jednak¿e nie by³ to koniec emocji,
gdy¿ do rozlosowania wœród uczest-

ników tego konkur-
su by³y jeszcze 3
nagrody, ufundo-
wane przez Kie-
rownika Placówki
Terenowej KRUS
w Wejherowie pa-
na W³odzimierza
Hewelta. O pomoc
w losowaniu popro-
szona zosta³a kilku-
letnia dziewczynka,
a nagrody trafi³y do
: pañstwa Sabiny i
Franciszka Fleming
z Kierzkowa, Wspól-
noty Mieszkanio-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony



³owskiego i Prezesa Klubu „Orze³”
Choczewo, pana Zbigniewa Ko³o-
dziejskiego. Puchary natomiast ufun-
dowa³ Przewodnicz¹cy Gminnej Ko-
misji Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych pan Kazimierz Kowa-
lewski. Z kolei w turnieju so³ectw w
przeci¹ganiu liny niepokonana by³a 5-
osobowa dru¿yna z So³ectwa Goœ-
ciêcino, w sk³adzie: Gra¿yna Czaja,
Rafa³ Czaja, Mateusz Czaja, Krzysztof
Mareczko i Adam Cirocki. Miejsce
drugie zajê³a dru¿yna z So³ectwa Sasino,
a trzecie – dru¿yna z So³ectwa Jackowo.
Nagrody w turnieju ufundowa³ Wójt
Gminy Choczewo.  Kolejne wyniki
dotyczy³y przegl¹du go³êbi. Tu trzeba
przyznaæ, ¿e werdykt Jury by³ nieco
zaskakuj¹cy – przegl¹dzie miejsce I
zaj¹³ go³¹b Indianin pana Rud-
nickiego, miejsce II  go³¹b Gar³acz
pana Tarnowskiego, natomiast miejsce

WIEŒCI CHOCZEWSKIE Nr 9/2006/ s.7III – gêœ pana Murawskiego. Miejsce
IV zaj¹³ go³¹b Dryer
pana Mendryckiego.
Nagrody w tym kon-
kursie ufundowa³ pan
Grzegorz Koz³owski z
Choczewa.

Gdy wszystkie na-
grody zosta³y rozdane,
na scenie ponownie za-
prezentowa³a siê grupa
MUSICAL EXPRESS,
a nastêpnie odby³ siê
90-minutowy koncert
zespo³u ALIBI –
jednego z najpopular-
niejszych zespo³ów co-
verowych na Pomorzu,
zdobywcy wielu nagród
w konkursach dla zespo³ów amator-
skich. Siedmioosobowy zespó³ wspa-
niale bawi³ publicznoœæ wykonuj¹c

najwiêksze polskie i
zagraniczne prze-
boje ostatniego 40-
lecia.

Festyn do¿yn-
kowy zakoñczy³a
zabawa, a do tañca
zachêca³ zespó³
LIMITH z Helu.

Podczas festy-
nu do¿ynkowego
do nabycia by³y lo-
sy loterii fantowej,
przygotowanej przez
pani¹ Kierownik  i
pracowników GOPS
w Choczewie. Nag-

ród by³o wiele, m.in. telewizor i rower.
Dochód z loterii w kwocie 5 400 z³,
wzorem roku ubieg³ego przekazany
zosta³ na rzecz LIONS AMBER CLUB
na badania mammograficzne, z których
za darmo korzystaæ bêd¹ mog³y mie-
szkanki naszej gminy. Do¿ynki gminne
w Choczewie zgromadzi³y ogromn¹
rzeszê naszych mieszkañców, jak i
osób spoza gminy. Z³o¿y³y siê na to:
bogaty program artystyczny, liczne
atrakcje towarzysz¹ce, piêkna, wrêcz
wymarzona pogoda i zaanga¿owanie
organizatorów, dla których najwiêksz¹
satysfakcj¹ jest zadowolenie, wyra¿ane
przez uczestników uroczystoœci œwiêta
plonów. Te do¿ynki s¹ za nami, ale ju¿
za rok bêd¹ kolejne.

Serdecznie zapraszamy.

rolnikom i gospodarzom z terenu Gminy Choczewo
So³tysom So³ectw w Gminie Choczewo
Dyrekcji i pracownikom Zespo³u Szkó³ w Choczewie
Zarz¹dowi Gminnemu ZOSP RP w Choczewie, Ko-

mendantowi Gminnemu OSP oraz stra¿akom
ochotnikom jednostek OSP w Choczewie,
S³ajszewie, Kopalinie i Sasinie

Zarz¹dowi i cz³onkom Choczewskiego Stowa-
rzyszenia Turystycznego

Zarz¹dowi oraz pracownikom Ludowego Klubu
Sportowego "Orze³" w Choczewie

Dyrekcji i pracownikom Gminnego Zak³adu Gos-
podarki Komunalnej  w Choczewie

Kierownictwu i pracownikom Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej  w Choczewie

ORGANIZATORZY DO¯YNEK GMINNYCH
W CHOCZEWIE

Kierownictwu i pracownikom Gminnego Zespo³u
Oœwiaty w Choczewie

Kierownictwu i personelowi Gminnego Oœrodka
Zdrowia w Choczewie

Kierownictwu i pracownikom Gminnej Biblioteki
Publicznej w Choczewie

Komendantowi Powiatowemu Policji, funkcjo-
nariuszom Policji Powiatowej w Wejherowie,
Kierownikowi i za³odze Posterunku Policji w
Choczewie

oraz przedstawicielowi Pomorskiego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego i pracownikom Urzêdu
Gminy Choczewo.

Dziêkujemy za zaanga¿owanie siê w przygotowanie tegorocznego, tak szczególnego œwiêta :



- Pan Leszek Szymañski - "WINDCOM" Sp. z
o.o. w Osiekach Lêborskich

- Pan Stanis³aw Kobiela - "KORPOS" Sp. z
o.o. w Kartuzach

- W³aœciciele Grupy "TARGET" w Kartoszynie
- Pan Jerzy Meyer - Gminna Spó³dzielnia

"Samopomoc Ch³opska" w Choczewie
- Pan Witold Jankowski - Kopalnia Kruszywa

"TOPAZ" w Tadzinie
- Pani Krystyna Tomaszunas - Kaszubski

Bank Spó³dzielczy w Wejherowie
- Pani Renata Czerwionke-Markowska i Pan

Jerzy Czerwionka - Sklep "CZER-MAR" w
Choczewie

- Pan Zbigniew Ko³odziejski - ODK SW
"RELAKS" w Zwartowie

- Pani El¿bieta Piotrowiak - Przedsiêbiorstwo
Handlowo-Us³ugowe  "D¹browa" w Choczewie

- Pañstwo Marlena i Piotr Machalscy -
Oœrodek Wypoczynkowy "WIKTORIA" w
Lubiakowie

- Pan Wojciech Porêbski - Stacja Paliw
"HOBET" w Choczewie

- Pan Tomasz Ba³uk - Pa³ac i Stadnina Koni
w Ciekocinku

- Pañstwo Gra¿yna i Jurek Jêdruch - Gospo-
darstwo Agroturystyczne  w S³ajszewie

- Pañstwo Iwona i Andrzej Majtacz - Sklep
"MAGIS" w Choczewie

- Pañstwo Iwona i Andrzej Ficek - Poœred-
nictwo w Handlu  Nieruchomoœciami  "FOR-
MAT" w Choczewie

- Pañstwo Miros³awa i Eugeniusz Langa -
Market "MELAN" w Choczewie

- Pan Janusz Girsztowtt - Hodowla i Przet-
wórstwo Ryb w Ciekocinie

- Pañstwo Aleksandra i Zdzis³aw Gawry-
szewscy - Handel Detaliczny  Artyku³y Spo-
¿ywczo-Przemys³owe - Kierzkowo

SPONSORZY DO¯YNEK 2006
- Pan Ryszard Szeloch - Gospodarstwo

Agroturystyczne "Zacisze"w Osiekach Lêbor-
skich

- Pañstwo Ewa i Marcin Dmochowscy -
Restauracja "EWA ZAPRASZA"  w Sasinie

- Pan S³awomir Dziobak - Us³ugi Ogólno-
budowlane w Lubiatowie

- Pañstwo Bo¿ena i Grzegorz Koz³owscy -
Apteka "REMEDIUM" i Sklep "HOBBY" w
Choczewie

- Pani Katarzyna Wroñska i Pañstwo Zofia i
Zygmunt Dymowicz - Sklep "Krzyœ" w
Choczewie

- Pañstwo Mariola i Waldemar Lange -
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe
"LANGE" w Choczewie

- Pani Ewa Rogaczewska - Nadleœnictwo
Choczewo

- Pañstwo Wies³awa i Stanis³aw Dawi-
dowscy - Sklep "WODNIK"  w Choczewie

- Pan Wojciech B¹ba³a - Sklep Spo¿ywczy w
Lubiatowie

- Pani Anna Zamojska - Punkt Gastrono-
miczny w Sasinie

- Pani Bogumi³a Langer - Piekarnia "Mateusz"
w Choczewie

- Pañstwo Marzanna i Krzysztof Cupryniak -
Sklep "Pere³ka"  w Choczewie

- Pani Renata D¹browska - Bar "LEŒNY" w
Lubiatowie

- Pani Alina Kliczykowska - Bar "KASZUB" w
Lubiatowie

- Pan Jacek Majewski - Restauracja "NINA"
w Lubiatowie

- Pani Miros³awa Bielecka  - Bar "WIE¯A"
Firma Handlowo-Us³ugowa  "MIRA-MIR"

- Pan Szymon Micha³owski - Ma³a Gastro-
nomia - Gofry Lubiatowo

- Pan Stefan Sieklicki - Gospodarstwo Rolne
Kurowo

Podczas tegorocznych Do¿ynek Gminnych dnia 10.09.2006 r. w programie artystycznym zaprezentowali siê
uczniowie kó³ka teatralnego dzia³aj¹cego przy Zespole Szkó³ w Choczewie. Nad przygotowaniem dzieci do wystêpu
czuwa³y nauczycielki: p. Anna Natoniewska-Styn, p. Beata Stodolna, p. Alicja Antoñczyk i p. Gra¿yna Petryna-Halastra.

Opowieœæ pochodzi³a ze zbioru legend choczewskich i opowiada³a o powstaniu osady Osieki. Dzieci samodzielnie
stworzy³y scenariusz, dobra³y muzykê i piosenki do sztuki.
W³asnorêcznie wykona³y dekoracjê i kostiumy.

M³odzi aktorzy wykazali siê du¿¹ odpowiedzialnoœci¹ za
wynik wspólnej pracy. Dzia³ania nad sztuk¹ teatraln¹ dostarczy³y
dzieciom wartoœci i bogactwa prze¿yæ, spe³ni³y funkcjê integro-
wania ich osobowoœci oraz wyzwolenia potrzeby twórczej
ekspresji i samorealizacji w aktywnej dzia³alnoœci. Umo¿liwi³o
tak¿e czynne uczestnictwo w kulturze.

Byli usatysfakcjonowani wynikiem pracy i mo¿liwoœci¹
pokazania swego dzie³a mieszkañcom gminy, rodzicom, krew-
nym. Gromkie brawa by³y dla nich najlepsz¹ nagrod¹.

Anna Natoniewska-Styn

UDANY WYSTÊP M£ODYCH
AKTORÓW KÓ£KA TEATRALNEGO
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- Pan Jaros³aw Bach - Punkt Gastro-
nomiczny w Sasinie

- Panowie : Mieczys³aw Omiotek i Jerzy Du³ak
- Tartak w Borkowie

     - Pañstwo Anna i Rafa³ Misztal - Piekarnia
"STAROWIEJSKA" w Ciekocinie

- Pani Krystyna Milewska - Sklep Spo-
¿ywczo-Przemys³owy w Kopalinie

- Pan Henryk Milewicz - Restauracja "POD
KASZTANEM" w Choczewie

- Pan Patryk Bianga - J&P Pokrycia Dachowe
- Choczewo

- Pañstwo Barbara i Walerian Bernaciak -
Pole Namiotowe "Capówka" w Kopalinie

- Pan Andrzej Bemka - Sklep Spo¿ywczy w
Jackowie

- Pani Irena Stawicka - Stadnina Koni w
Choczewie

- Pan Rados³aw Fiedorowicz - Roboty Ziem-
ne i Transportowe - Perlino

- Pañstwo Danuta i Dariusz Godula -
Przedsiêbiorstwo "Dariusz" w Sasinie

- Pan Wojciech Wypych i Stanis³aw Bielecki
- Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy w Sasinie

- Pani Renata Zarzeczna - Salon Fryzjerski
"AFRODYTA" w Choczewie

- So³ectwo Borkowo
- So³ectwo Choczewo
- So³ectwo Ciekocino
- So³ectwo Kierzkowo
- So³ectwo £êtowo
- So³ectwo Sasino
- So³ectwo S³ajszewo
- So³ectwo Starbienino

oraz Darczyñcy, którzy nie podali imion i
nazwisk, a równie¿ wsparli uroczystoœæ
do¿ynkow¹.

- DZIÊKUJEMY -



4 wrzeœnia w Zespole Szkó³ im. Unii
Europejskiej w Choczewie mia³o miejsce
uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego
2006/2007.

Na szkolnych korytarzach znów
rozbrzmia³y g³osy m³odych ludzi, którzy
po d³ugich wakacjach, pe³ni energii i
zapa³u z trudem panowali nad emocjami
i… niechêtnie ustawiali siê na wyznaczo-
nych miejscach. Gdy wreszcie zapanowa³
spokój, odegrano hymn pañstwowy.

Dyrektor Wac³aw Seweryn przywita³
przyby³ych na nasz¹ uroczystoœæ wójtów,
pana Jacka Micha³owskiego i pana Ka-
zimierza Kowalewskiego, rodziców,
którzy towarzyszyli swoim pociechom,
nauczycieli, pracowników szko³y i
wszystkich uczniów.

Nastêpnie zabra³ g³os pan wójt Jacek
Micha³owski, który w swoim wyst¹-
pieniu podkreœla³ walory szko³y, ¿yczy³
uczniom i nauczycielom samych sukce-
sów, dobrej wspó³pracy ze szko³¹ w
poczuciu wspólnej odpowiedzialnoœci za
dobro dzieci i m³odzie¿y. Na zakoñcze-
nie, czym zyska³ sobie sympatiê s³ucha-
j¹cych, przypomnia³, ¿e za dziesiêæ
miesiêcy rozpoczn¹ siê nowe wakacje.

Kolejnym punktem uroczystoœci
by³o odczytanie przez pana dyrektora
Wac³awa  Seweryna listu Ministra Edu-
kacji Narodowej pana Romana Gier-
tycha. Minister informuje w nim o plano-
wanych zmianach w szkolnictwie i
przesy³a uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci.

Nastêpnie dyrektor przedstawi³ na-
uczycieli, którzy w tym roku roz-
poczynaj¹ pracê w naszej szkole. S¹ to:
pani Barbara Dembiñska (fizyka, infor-
matyka) pani Anna Dawidowska (peda-
gog, nauczyciel œwietlicy), pani Izabela
Urbowska (nauczanie zintegrowane) i
ks. January Cybulski (religia).

 Dyrektor szko³y podstawowej, pani
El¿bieta Wydra poinformowa³a, ¿e w
szesnastu oddzia³ach choczewskiej
podstawówki bêdzie uczy³o siê 351 ucz-
niów. Do klas zerowych bêdzie uczê-
szcza³o 45 maluchów.

 MINÊ£Y WAKACJE
 Inauguracja roku szkolnego 2006/

2007 w SP Ciekocino rozpoczê³a siê
msz¹ œwiêt¹ w koœciele p.w. œw.
Piotra i Paw³a w Ciekocinie. Mszê
w intencji uczniów szko³y, nauczycieli
oraz rodziców poprowadzi³ proboszcz
parafii ks. Grzegorz Rybicki oraz ks.
Józef Dyrba.

W tym dniu nie zapomniano o pier-
wszym dzwonku w szkole. Wszystkich
zebranych powita³a pani dyrektor
Lidia Grabowska, odœpiewano hymn
narodowy. Uczniowie chêtnie dzielili
siê swoimi wra¿eniami z minionych
wakacji, niektórzy z utêsknieniem cze-
kali na nowy rok szkolny ale byli i
tacy, którzy z chêci¹ przed³u¿yliby
wakacje. Po oficjalnym powitaniu,
wszyscy uczniowie wraz z rodzicami
spotkali siê ze swoimi wychowaw-
cami. O czym rozmawiali, mo¿emy siê
tylko domyœleæ.

  
Agnieszka Ksi¹¿ek

Inauguracjê nowego roku szkolnego
rozpoczê³a msza œw. w koœciele para-
fialnym  w Zwartowie, w której uczest-
niczyli uczniowie szko³y, rodzice i na-
uczyciele.

Po mszy wszyscy udali siê do szko³y
na czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci. Wszyst-
kich zebranych,  w tym licznie przyby-
³ych rodziców, przywita³ dyrektor szko³y
Zbigniew Lipka.
Po odœpiewaniu
"Mazurka D¹b-
rowskiego" dyre-
ktor przedstawi³
informacje doty-
cz¹ce organizacji
roku, zamierze-
nia i plany w³adz
oœwiatowych, jak
i plan pracy szko-
³y w nowym ro-
ku. W dalszej ko-
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Kolejnym punktem uroczystoœci by³o
wyst¹pienie dyrektora gimnazjum, pana
Andrzeja Sobonia, który ¿yczy³ uczniom
samych sukcesów w nauce, aby zdobywa-
nie nowych wiadomoœci i umiejêtnoœci
nios³o za sob¹ radoœæ.

Na zakoñczenie doda³, ¿e w dzie-
siêciu zespo³ach klasowych naukê bêdzie
pobiera³o 240 gimnazjalistów.

W tym roku szkolnym nast¹pi³y zmia-
ny tylko w organizacji dowozu uczniów
do szko³y. Ka¿dy uczeñ bêdzie posiada³
bilet miesiêczny na autobus komunikacji
szkolnej.

Od wtorku, 5 wrzeœnia, uczniowie ko-
rzystaj¹ ze szkolnej sto³ówki. Prosimy
wszystkich zainteresowanych rodziców o
dostarczenie do GOPS-u stosownych
zaœwiadczeñ dotycz¹cych dochodów,
gdy¿ w przeciwnym razie uczniowie strac¹
prawo do refundowanych przez gminê
posi³ków.

Po tych informacjach pan dyrektor
jeszcze raz  ¿yczy³ wszystkim wytrwa-
³oœci w d¹¿eniu do zamierzonych celów.

Marek Dziêgielewski

lejnoœci zebrani zapoznali siê z przy-
dzia³em zajêæ i wychowawstw. Po czêœci
oficjalnej uczniowie, rodzice oraz wy-
chowawcy udali siê do swoich po-
mieszczeñ klasowych, gdzie podano
plany zajêæ na pierwszy tydzieñ roz-
poczynaj¹cego siê roku szkolnego. Na
zakoñczenie spotkania ¿yczono sobie
wszystkiego, co najlepsze, po czym
uczniowie udali siê do domu.
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Jak co roku uczestniczyliœmy jako
gmina w Powiatowo - Gminnych Do-
¿ynkach w Bolszewie w dniu 03
wrzeœnia b.r. Materia³y promocyjne
gminy Choczewo by³y eksponowane
w namiocie Pomorskiego Oœrodka Do-
radztwa Rolniczego w Gdañsku , gdzie
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.

Wieniec do¿ynkowy zosta³ zapre-
zentowany przez so³ectwo Ciekocino
pod przewodnictwem  Pani So³tys
W³adys³awy Rodziewicz, któr¹ wspie-
rali: Andrzej Rodziewicz, Tomasz
Rodziewicz, Andrzej Mêdrycki i
Bart³omiej ¯urowski. Nasz¹ gminê
reprezentowali: Wójt Gminy pan Ja-
cek Micha³owski, Przewodnicz¹cy
Rady Gminy pan Henryk Domaros,
przedstawiciel PODR pani Genowefa
B³ahuszewska.

Msza Œw., przemarsz korowodu
do¿ynkowego, przekazanie bochna
chleba przez Starostów Do¿ynek
Ireny Bieszk z Bolszewa i Romana
Lange z Goœcicina dla Wicestarosty
Wejherowskiego pani Gabrieli Lisius
i Wójta Gminy Wejherowo pana Je-
rzego Kepki.

Koncerty zespo³ów muzycznych
i kabaretu Koñ Polski , wystêp zespo³u
z Limanowej oraz Leszczy to bogaty
program rozrywkowy dla miesz-
kañców gminy i powiatu wejherow-
skiego.

Konkurs wieñców do¿ynkowych,
na którym otrzymaliœmy  wyró¿nie-
nie.

Wieczorem pokaz sztucznych ogni
oraz zabawa do rana.

 Doradca PODR Gdañsk

G.B³ahuszewska

POWIATOWE
ŒWIÊTO
PLONÓW

W piêkn¹ ,s³oneczn¹ i ciep³¹ niedzielê  17 wrzeœnia odby³ siê w Sasinie
gmina Choczewo festyn do¿ynkowo - rekreacyjny zorganizowany przez so³tysa
Pana Bronis³awa Nowaka oraz Radê So³eck¹ w sk³adzie; Genowefa Kramek,
Krystyna Stefañska, Gra¿yna Kaleta oraz czêœæ mieszkañców Sasina.

Goœæmi honorowymi festynu byli; Pose³ na Sejm Pan Kazimierz PLOCKE,
Wójt Gminy Pan Jacek MICHA£OWSKI, z-ca Wójta Pan Kazimierz KO-
WALEWSKI, Radny powiatu Pan Wac³aw SEWERYN.

Piêkna wystawa do¿ynkowa której najwiêkszego uroku dodawa³ wieniec
do¿ynkowy z par¹ ¿niwiarzy w paradnych sasiñskich strojach.

Po czêœci oficjalnej i przemówieniach goœci zaproszonych odby³ siê wystêp
dzieci szkolnych , z niezast¹pion¹ jak co roku Pani Beat¹ Wr¹bel. Dzieci
przygotowa³y sk³adankê s³owno - muzyczn¹ na temat ciê¿kiej pracy rolnika
i ¿niwiarza  a tak¿e efektu tej pracy ; ziarna - m¹ki i chleba ,którego na ¿adnym
stole nie powinno zabrakn¹æ.

                                  " PLON NIESIEMY PLON ,
                                    W GOSPODARZA DOM ..."

Dla wszystkich mieszkañców Sasina i turystów przygrywa³ jednoosobowy
zespó³ muzyczny.

Konkursy przygotowane przez Pana W³adys³awa Stanucha;
- przeci¹ganie liny mê¿czyzn - ¿onaci - kawalerowie - wygrali ¿onaci 2:1,
- przeci¹ganie liny kobiet -

mê¿atki - panny - wygra³y mê-
¿atki 2:1,

- rzut kaloszem na odleg-
³oœæ  - kobiet  - wygra³a Monika
Jaskulska,

- rzut kaloszem na odleg-
³oœæ - mê¿czyzn - wygra³ Prze-
mek Górczyñski,

- "krêcio³" bardzo widowi-
skowa konkurencja by³a domen¹
dziewcz¹t z Sasina. Jedyna doros³a osoba nie poradzi³a sobie z t¹ dyscyplin¹.

W czasie trwania konkurencji masowo wykupowano losy loterii fantowej
prowadzonej przez; Bo¿enê Mrówczyñsk¹ ,Krystynê Stefañsk¹, Genowefê
Kramek ,Gra¿ynê Kaletê oraz Halinkê Stanuch. Panie mia³y pe³ne rêce roboty
i choæ losy kosztowa³y 4 z³ chêtnych na ich wykupienie nie brakowa³o.

Nic dziwnego bo wartoœæ fantów wielokrotnie przewy¿sza³a wartoœæ losów,
a mo¿na by³o wygraæ kuchenkê mikrofalow¹, komplet talerzy, komplet kawo-
wy, wieszaki i kawê, czekolady i szampana tak¿e zabawki i pi³ki do gry.

Ka¿dy czeka³ jednak na godz. 17oo , gdy losowane by³y fanty w których
bra³y udzia³ wszystkie losy. "Sierotk¹ Marysi¹" by³ Pose³  Pan Kazimierz Plocke.
A mo¿na by³o wygraæ;

-   Dwa talony na 20 l paliwa ufundowane przez firmê "HOBET" z Choczewa,
- Dwa odkurzacze i jeden mikser - ufundowany przez Wójta Jacka Micha-

³owskiego, z-cê Wójta Kazimierza Kowalewskiego i Radnego powiatu Pana
Wac³awa Seweryna.

- wywóz szamba -
ufundowany przez Zak-
³ad Komunalny Cho-
czewo.

Nastêpnie odby³a
siê bezp³atna zabawa
dla wszystkich uczest-
ników festynu. Wszyst-
kim dopisywa³ humor i fantazja. Chwa³a tym mieszkañcom, którzy umiej¹ i
chc¹ siê razem bawiæ. Chcia³oby siê tylko zapytaæ tych, którzy w trakcie festynu
przy tak piêknej pogodzie przesiedzieli przed telewizorem lub drzemali w fote-
lach, gdzie jesteœcie ?!a mo¿e was nie ma?!. Czy mo¿e wszyscy poszliœcie na
grzyby do lasu!.To te¿ jest piêkna rozrywka.

W tym miejscu pragnê podziêkowaæ So³tysowi i Radzie So³eckiej Sasina
za zaproszenie na tak wspania³¹ imprezê. Mimo obowi¹zków rodzinnych zawsze
chêtnie na tak serdeczne zaproszenie odpowiem. Dziêkujê - bêdê.

 Doradca PODR Gdañsk - G. B³ahuszewska

   SASIÑSKIE ŒWIÊTO PLONÓW
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W pi¹tek, 15 wrzeœnia, jak co roku, m³odzie¿ z Gimnazjum
w Zespole Szkó³ im. Unii Europejskiej w Choczewie wziê³a
udzia³ w ogólnoeuropejskim programie edukacyjno-
badawczym "Obserwator Wybrze¿a Europy 2006 ". Nasza
szko³a uczestniczy w tej akcji ju¿ po raz piêtnasty, czyli od
momentu, kiedy Polska w³¹czy³a siê w ten program. "Obser-
wator Wybrze¿a Europy" umo¿liwia zbiór informacji o stopniu
zagro¿enia ekologicznego europejskich wybrze¿y. Z wyników
akcji korzysta m.in. Europejska Komisja Œrodowiska
Naturalnego w Brukseli. W tym roku na pla¿ê wyruszy³a
m³odzie¿ z klasy Ib i III b pod opiek¹ p. Gra¿yny Halastry Pet-
ryny i p. Alicji Antoñczyk. Obserwowaliœmy odcinek wybrze¿a
Lubiatowo - Stilo o d³ugoœci 5 km. Po drodze wype³nialiœmy
ankiety, w których ocenialiœmy wp³yw l¹du - czyli to, co siê
dzieje w pasie 500 metrów od brzegu. Opisywaliœmy obszar

"SPOTKANIE NA
JESIENNEJ PLA¯Y"

obmywany przez faluj¹ce morze, a tak¿e liczyliœmy znalezione œmieci, które zbieraliœmy do worków. Pogoda dopisa³a,
wiêc po³¹czyliœmy przyjemne z po¿ytecznym. Gdy dotarliœmy do Stilo, pla¿a by³a posprz¹tana, a my trochê zmêczeni,
ale rozeœmiani i zadowoleni. Po krótkim odpoczynku i s³odkim poczêstunku wracaliœmy leœn¹ drog¹. Tutaj czeka³y nas
dodatkowe atrakcje- grzybobranie! Wielu z nas wróci³o do domu z torbami pe³nymi leœnych skarbów! Dziêki
Obserwatorowi Wybrze¿a Europy lepiej poznaliœmy œrodowisko naturalne, uœwiadomiliœmy sobie zagro¿enia i mi³o
spêdziliœmy czas - tak koñczyli swoje obserwacje wszyscy ankieterzy! Sprawozdanie z dokonanych obserwacji przeœlemy
do Sopockiego Instytutu Ekologicznego do 30 wrzeœnia.

M³odzi obserwatorzy przyrody z Choczewa

15 wrzeœnia 2006 roku wszyscy uczniowie naszej gminy,
wraz z nauczycielami, sprz¹tali swoje miejscowoœci. Robili
porz¹dki w najbardziej uczêszczanych miejscach i wzd³u¿
dróg.

Akcja przebieg³a sprawnie dziêki zaanga¿owaniu wielu
ludzi i instytucji. Nale¿y podkreœliæ zas³ugi pani Ewy Roga-

czewskiej, szefowej Nadleœnictwa Choczewo i jej wspó³pracownika pana Rafa³a
Skowronka. Dostarczyli oni ekipom sprz¹taczy 600 par rêkawiczek i 500 worków

na œmieci.
Zape³nione zebranymi

zanieczyszczeniami worki
zwieŸli pracownicy, kierowa-
nego przez pana Jerzego
Meyera, Zak³adu Komunal-
nego.

Jesteœmy gmin¹ "uza-
le¿nion¹" od turystyki i dla-
tego dbanie o czystoœæ jest
dla nas szczególnie wa¿ne.

Wszystko wskazuje na
to, ¿e coroczne porz¹dko-
wanie swego miejsca za-
mieszkania podnosi œwiado-
moœæ mieszkañców, gdy¿
œmieci wyraŸnie ubywa.

Marek Dziêgielewski

  SPRZ¥TANIE ŒWIATA

STOPKA REDAKCYJNA

Siedziba redakcji  -  Urz¹d Gminy,   ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo,   tel. 572-39-40, - 13, - 07

W ydawca:  Wydawnictwo "MS" ; -  tel 672-51-53

  ZACHÊCAMY
DO

GRZYBOBRANIA



Na stadionie LKS "Orze³" w Choczewie odby³o siê otwarcie roku sportowego
2006/07, na którym zebrali siê dyrektorzy, nauczyciele i wszyscy uczniowie
Gimnazjum w Choczewie. Poczet sztandarowy wci¹gn¹³ na maszt flagê narodow¹
i flagê  Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Odœpiewano hymn pañstwowy.

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Pan Wac³aw Seweryn przypomnia³ m³odzie¿y o
znaczeniu sportu w ¿yciu m³odego cz³owieka oraz ¿yczy³ du¿o sukcesów spor-
towych w bie¿¹cym roku szkolnym.

Uczennica klasy IIIc Agata Tomkowicz odczyta³a apel olimpijski, a Pan
Henryk Rynko przypomnia³  ubieg³oroczne osi¹gniêcia sportowe w  zawodach
wojewódzkich i powiatowych oraz przedstawi³ kalendarz sportowych imprez
na rok szkolny 2006/2007.

Drug¹ czêœci¹ inauguracji by³y sztafetowe biegi prze³ajowe dziewcz¹t i ch³opców,
w których wziê³o udzia³ po 10 dru¿yn ch³opców i dziewcz¹t.

Kolejnoœæ miejsc w biegach sztafetowych ch³opców:
1. IIIA
2. IIIC
3. IIC
4. IIIB
5. IIA

ILKS "ORZE£"

INFORMUJE:
Gminê Choczewo w Pomorskim

Zwi¹zku Pi³ki No¿nej reprezentuje
LKS "Orze³" Choczewo - seniorzy
Kl.A i junior m³odszy - rocznik '93.

Kl.A

Do dnia dzisiejszego Kl.A  uzys-
ka³a nastêpuj¹ce wyniki:
MKS W³adys³awowo

- Orze³ Choczewo 0:0
Orze³ Choczewo

- Klif Chrapowo 1:1
Orkan Gdynia

- Orze³ Choczewo 1:1
Zenit ³êczyce

- Orze³ Choczewo 1:4
Orze³ Choczewo

- Zatoka Puck 2:1
Na szczeblu pomorskim w

Pucharze Polski "Orze³ Choczewo"
reprezentuj¹c nasz¹ gminê uzyska³o
nastêpuj¹ce wyniki w spotkaniu: z
MKS W³adys³awowo - Orze³ Cho-
czewo  0:0, w dogrywce - 0:0, w rzu-
tach karnych wygra³a dru¿yna Orze³
Choczewo  5:4.

Po losowaniu w drugiej rundzie
Pucharu Polski "Orze³" Choczewo
wylosowa³o "Torpedo" Sopot. Mecz
odbêdzie siê 20.09.2006r. (œroda) o
godz. 16:45 w Sopocie.

JUNIORZY
Ruszy³a liga m³odzie¿owa rocznik

'93, gdzie na szczeblu pomorskim
dru¿ynê reprezentuje "Orze³" Chocze-
wo. Uzyska³o nastêpuj¹ce wyniki:

Orze³ Choczewo
- Kaszuby P³ochowo 5:0

EKO Prod Szemud
- Orze³ Choczewo 4:0

Orze³ Choczewo
- Ba³tyk Gdynia 0:8

GMINNA Kl.C
W dwóch kolejkach Kl.C uzys-

ka³a nastêpuj¹ce wyniki:
Prusiewo - Lublewo 5:3
S³ajszewo -  Prusiewo 2:4
Jackowo -  Osieki 1:0
Choczewo II -  Jackowo 3:1
Oldboje -  S³ajszewo 3:3
Lublewo -  Zwartowo 1:5
Ciekocino - Zwartowo 2:1
Osieki -  Ciekocino 6:1
Choczewo II  - pauza
Oldboje          -  pauza
Stowarzyszenie Ludowy Klub

Sportowy "Orze³" Choczewo infor-
muje, ¿e dnia 30.09.2006r. na obiektach
klubu organizowany bêdzie IV
Miêdzyzak³adowy Turniej Rekreacyjno-
Sportowy dla zak³adów pracy wspie-
raj¹cych nasz klub.
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INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO

2006/07 W GIMNAZJUM

W CHOCZEWIE

6. IC
7. IIID
8. IB
9. IIB
10. IA

Kolejnoœæ miejsc w biegach sztafetowych dziewcz¹t:
1. IIIA
2. IIB
3. IB
4. IIIB
5. IIID

6. IIC
7. IA
8. IC
9. IIA
10. IIIC

Sk³ad dru¿yny
zwyciêskiej ch³o-
pców (z klasy IIIA):
Damian Robako-
wski, Mateusz Witt,
Adam Do³otko, Prze-
mys³aw Róg i Ra-
dos³aw Je¿owski.

Sk³ad dru¿yny
zwyciêskiej dziew-
cz¹t (z klasy IIIA):
Natalia Stó¿yñska,
Marianna Derylak,
Ilona Stanicka, Pat-
rycja Stefanowska,
Patrycja Pieper.

W przygoto-
wanie uroczystoœci
inauguracji roku
sportowego zaanga-
¿owani byli nauczy-
ciele: p. Natalia Ko-
walewska-Ja¿d¿ew-
ska, p. Ryszard Kar-
piñski, p. Wojciech
PaŸdzio, p. Jerzy
Siejko i p. Henryk
Rynko.

Uczennice z SP Choczewo

Uczniowie z SP Choczewo


