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GMINNY OŒRODEK
ZDROWIA W CHOCZEWIE

O
twarcie nowego obiektu
Gminnego Oœrodka Zdro-
wia w Choczewie zaplano-

wano w uroczystym dniu œwiêta plonów
tj. 9 wrzeœnia 2007 roku, na godz. 1100.
W chwili obecnej trwaj¹ prace budowlane

zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu

wokó³ obiektu.  Wykonano ju¿ instalacjê

oœwietleniow¹ i drogê dojazdow¹, ut-

wardzone zosta³y podjazdy. Nowy bu-

dynek wyposa¿ony jest w monitoring

i instalacjê alarmow¹. W obiekcie s¹ trzy

poziomy us³ugowe. Najwy¿szy - przez-

naczony dla dzieci zdrowych, bêd¹ tam

wykonywane szczepienia i okresowe

kontrole stanu zdrowia. Na ni¿szym po-

ziomie przewidziano poradniê dla kobiet,

która sk³ada siê z gabinetu ginekolo-

gicznego oraz gabinetu po³o¿nej i prze-

stronny gabinet stomatologiczny. Na naj-

ni¿szym poziomie nowej czêœci s¹

Inwestycje
gminne
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dokoñczenie z poprzedniej strony

dokoñczenie na nastêpnej stronie

POZNAJEMY NASZYCH SOŁTYSÓW

zlokalizowane dwa gabinety lekarskie
oraz jeden gabinet zabiegowy, docelowo
bêdzie on po³¹czony wspóln¹ recepcj¹
ze starym obiektem. Dotychczas u¿yt-
kowany budynek bêdzie poddany grun-
townemu remontowi i nie bêdzie odbie-
ga³ standardem od nowej czêœci.

Ca³y kompleks Oœrodka Zdrowia
jest wykonany w wysokim standardzie
cieplnym, co ma zapewniæ niskie zu¿ycie
paliwa i ma³e koszty ogrzewania. Do
ogrzewania obiektu bêdzie wykorzysty-
wany gaz p³ynny.

Budowa Gminnego Oœrodka Zdro-
wia w Choczewie jest najwiêkszym
przedsiêwziêciem podjêtym przez Gmi-
nê Choczewo od czasu budowy Zespo³u
Szkó³ w Choczewie. Inwestycja ta by³a
konieczna, aby poprawiæ warunki dla
przyjmowania pacjentów - mieszkañ-
ców naszej gminy. Obecnie Gminê Cho-
czewo czekaj¹ kolejne du¿e i kosztowne
przedsiêwziêcia, m.in. budowa oczy-
szczalni œcieków i kanalizacji sanitarnej.

Nowa nawierzchnia drogi

Kurowo - Jackowo - kolejny etap

W lipcu 2007r. rozpoczêty zosta³,
zgodnie z planem,  II etap remontu drogi
Kurowo - Jackowo. Wykonawcê zada-
nia wy³oni³o Starostwo Powiatowe w
Wejherowie, którym zosta³o Przedsiê-
biorstwo Robót Drogowych z Pucka.
Zadanie, choæ w ca³oœci dotyczy drogi
powiatowej, zosta³o dofinansowane
kwot¹ 100 000 z³ z bud¿etu Gminy Cho-
czewo. Zakoñczenie inwestycji przewi-
duje siê na 31 sierpnia b.r. Wspólne finan-
sowanie pozwala  na sukcesywn¹ popra-
wê jakoœci naszych dróg. W ostatnich
latach nast¹pi³a znaczna poprawa, lecz

nadal s¹ odcinki wymagaj¹ce pilnej moder-
nizacji. Niestety z uwagi na ograniczone
mo¿liwoœci finansowe samorz¹du powia-

towego oraz bud¿etu gminy konieczne
by³o roz³o¿enie w czasie planu remon-
tów dróg na terenie Gminy Choczewo.

K
ontynuuj¹c cykl wywia-
dów z so³tysami z terenu
naszej gminy, dziœ prag-

niemy Pañstwu przybli¿yæ sylwetkê so³-
tysa najwiêkszego pod wzglêdem lud-
noœci, So³ectwa Choczewo.

So³tysem So³ectwa Choczewo jest
Pani Mariola Zakrzewska. Funkcjê tê
pe³ni ju¿ po raz trzeci, nieprzerwanie
od 1999 roku. Pani Mariola z zawodu

jest pielêgniark¹, ukoñczy³a Liceum
Medyczne w Wejherowie. Przez dwa
lata pracowa³a na oddziale noworod-
ków w wejherowskim szpitalu, nas-
têpnie w GOZ w Choczewie. Obecnie
zajmuje siê prowadzeniem domu. Swój
wolny czas poœwiêca na œpiewanie
w parafialnej scholii. Najbli¿sza rodzina
to m¹¿ Stanis³aw, prowadz¹cy dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ pn. "Us³ugi

ogólnobudowlane" i dwoje dzieci: 14-
letni syn Micha³, który interesuje siê
histori¹ wojskowoœci i 13-letnia córka
Aleksandra, która bardzo lubi sport, szcze-
gólnie pi³kê rêczn¹.

Zadaliœmy Pani So³tys kilka pytañ:
Wieœci - Czy satysfakcjonuje Pani¹

funkcja so³tysa?
Mariola Zakrzewska - Cieszê siê,

gdy mogê pomagaæ mieszkañcom, syg-
nalizowaæ ich potrzeby, zg³aszaæ prob-
lemy. Odk¹d objê³am funkcjê so³tysa
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wiele siê zmieni³o. Myœlê tu nie tylko
o wygl¹dzie Choczewa - pojawi³y siê
³awki, kosze na œmieci, schody  przy
GOZ, ale równie¿ o organizowaniu im-
prez  kulturalnych, których wczeœniej
nie by³o. Chcê równie¿ dodaæ, ¿e wspólnie
z rad¹ so³eck¹ organizujemy akcje,
z których dochód przeznaczamy na kon-
kretne cele. I tak np. na zakup samo-
chodu do GOZ, na leczenie i rehabi-
litacjê Martusi £aszewskiej z ̄ elaznej,
na zakup sprzêtu muzycznego dla na-
szej scholii. Na ostatnim festynie letnim

przygotowaliœmy stoisko gastronomi-
czne, gdzie sprzedawaliœmy smaczne
domowe jedzenie. Dziêki temu  dofi-
nansujemy zakup kombinezonu dla na-
szych stra¿aków, by mogli bezpiecznie
usuwaæ gniazda pszczó³ czy szerszeni.

W. - Jakie Pani widzi g³ówne pro-
blemy wsi, czego oczekuj¹ mieszkañcy,
o czym marzy Pani So³tys?

M. Z.  - W zwi¹zku z tym, ¿e jest
pe³nia sezonu letniego i wielu turystów
przyje¿d¿a do Choczewa, istotnym pro-
blemem jest brak publicznej toalety,

o której mówi siê od lat. Ze wzglêdu na
ma³¹ iloœæ miejsc parkingowych pro-
blemem staje siê zaparkowanie samo-
chodu. W naszej miejscowoœci brakuje
miejsca gdzie dzieci, m³odzie¿ czy do-
roœli mogliby spêdzaæ czas wolny. Nie
wszyscy mieszkañcy s¹ pod³¹czeni do
wodoci¹gu i kanalizacji. Mieszkañcy
oczekuj¹ poprawy stanu dróg i ulic osied-
lowych oraz oœwietlenia ulic. Chcia³a-
bym, by w najbli¿szej przysz³oœci pow-
sta³a  œwietlica - jakieœ miejsce, w którym
nasza lokalna spo³ecznoœæ mog³aby spo-
tykaæ siê w wolnym czasie. Chcia³abym
równie¿, aby w naszej gminie powstawa³y
zak³ady pracy. Jednak zdecydowanie spra-
w¹ najpilniejsz¹ jest uruchomienie publi-
cznej toalety.

W. - Jak uk³ada siê wspó³praca
z mieszkañcami?

M. Z.  - Nie wszyscy mieszkañcy
interesuj¹ siê ¿yciem so³ectwa. Jednak
cieszê siê  z  tego, ¿e jest spora grupa
osób, która wspiera mnie w moich dzia-
³aniach i za to im bardzo dziêkujê.

Wieœci - Jak uk³ada siê wspó³praca
z w³adzami gminy - Rad¹ Gminy, Wój-
tem Gminy?

M. Z.  - Wspó³praca z w³adzami
gminy uk³ada siê poprawnie.

W. - Dziêkujemy za wywiad, ¿ycz¹c
jednoczeœnie sukcesów w pracy spo³e-
cznej  oraz w ¿yciu osobistym.

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto Urzêdu Gminy Choczewo Nr KBS Wejherowo
O/Choczewo 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spó³dzielczym w Choczewie, najpóŸniej do dnia  31 sierpnia
2007 roku. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedaj¹cego, je¿eli oferent, którego oferta zostanie przyjêta, uchyli siê od zawarcia
umowy notarialnej. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu, po zaliczeniu wadium, p³atna jest w ca³oœci przed podpisaniem aktu
notarialnego. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo,
tel. 0-58 572-39-40, wew. 209.

O G £ O S Z E N I E

Wójt   Gminy  Choczewo og³asza, ¿e dnia 7 wrzeœnia 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzêdu Gminy
Choczewo odbêdzie siê drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej opisanej

nieruchomoœci:

Położenie Numer 
działki 

Pow. 
ha 

Numer 
KW Opis nieruchomości Przeznaczenie 

w planie zagospodarowania 
Cena działki 
 w złotych Wadium (zł) 

Lubiatowo 135/1 0,2000 31821 

Nieruchomość położona w 
Lubiatowie, przy ulicy Bałtyckiej, nie 
posiada bezpośredniego dojazdu do 
ul. Bałtyckiej. Położona pomiędzy 

działkami, kanałem, a istniejącą ul. 
Bałtycką. Działka gruntowa 

niezabudowana, kształt nieregularny, 
zbliżony do trójkąta. Działka 

nieuzbrojona,  sieci uzbrojenia  w 
postaci en. el., wody  i telefonu w 

pobliżu w  ulicy Bałtyckiej.  
Działka zalesiona stanowiąca las 

klasy VI. 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
działka znajduje się na terenach 
oznaczonych symbolami 074.ZK – 

„teren zieleni ekologiczno – 
krajobrazowej z możliwością 

zalesień, zadrzewień i zakrzaczeń, 
terenowe urządzenia sportowe, 

tereny otwarte, tereny rolnicze – bez 
możliwości zabudowy (nie dotyczy 

urządzeń infrastruktury technicznej). 
Element osnowy ekologicznej”. 

27 000,- 
+ VAT 

5 000,- 
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W
   terminie od 1 do 16 wrzeœnia 2007r.  na-

le¿y sk³adaæ w Gminnym Zespole Oœwiaty
w Choczewie wnioski o przyznanie sty-

pendium szkolnego.
Druki wniosków s¹ dostêpne tylko w Gminnym Zespole

Oœwiaty w Choczewie  przy ul. Kusociñskiego 5 (bu-
dynek starej szko³y).

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenia o docho-
dach za miesi¹c sierpieñ 2007 roku, a w przypadku osób
bezrobotnych zaœwiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pra-
cy w Wejherowie o pobieraniu lub nie pobieraniu zasi³ku
dla bezrobotnych. Stypendium mog¹ otrzymaæ uczniowie
bêd¹cy mieszkañcami Gminy Choczewo, ucz¹cy siê w szko-
³ach podstawowych, gimnazjalnych i œrednich oraz s³ucha-
cze kolegium nauczycielskiego i kolegium pracowników
s³u¿b spo³ecznych do czasu ukoñczenia 24 roku ¿ycia.

Dane wed³ug stanu prawnego:
1. Kryterium dochodowe netto na 1 cz³onka rodziny

wynosi 351,- z³

2. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi  207,- z³

3. Wysokoœæ miesiêcznego stypendium wynosi od 52 z³

do 128,- z³

STYPENDIUM SZKOLNE
PODZIÊKOWANIE

W imieniu mojego syna
£ukasza Robakowskiego pragnê
serdecznie podziêkowaæ Panu
Kazimierzowi Kowalewskiemu
i Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Cho-
czewie oraz pani Barbarze Cholka
radnej Rady Gminy Choczewo za
dotychczasow¹ pomoc, tj. ufun-
dowanie sprzêtu niezbêdnego
do prowadzenia treningów lekko-
atletycznych. Od wielu lat mój syn
trenuje rzut oszczepem i pchniêcie
kul¹ osi¹gaj¹c znacz¹ce wyniki

na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a nawet krajowym.
Œwiadcz¹ o tym liczne dyplomy, nagrody  i podziêkowania od dyrekcji
szko³y, do której uczêszcza, tj. Zasadniczej Szko³y Zawodowej w
Redzie oraz Burmistrza Miasta Redy. Uprawianie sportu to jego
sposób na spêdzanie wolnego czasu i pasja, której nie móg³by
realizowaæ bez pomocy oraz ¿yczliwoœci innych osób. Trudna
sytuacja finansowa mojej rodziny sprawia, ¿e sami nie bylibyœmy
w stanie zapewniæ £ukaszowi odpowiedniego sprzêtu sportowego.

Jolanta Robakowska - £êtowo

SASINO IMPREZAMI STOI

dokoñczenie na nastêpnej stronie

J
eszcze nie przebrzmia³y echa
spotkania z okazji Dnia Matki
organizowanego przez KGW

a ju¿ Rada So³ecka czyni przygotowania
do obchodów Dnia Dziecka.

Pojawi³y siê masywne drewniane
³awy, stos drewna na ognisko, a wszystko
to w piêknym plenerze na koñcu boiska
szkolnego - miejsce letnich imprez w Sasinie.

1-szy czerwca zgromadzi³ w tym

miejscu nie tylko dzieci, ale równie¿ mamy
i babcie, tak wiêc by³o to spotkanie 3-po-
koleniowe. Ka¿da okazja jest dobra, by
oderwaæ siê od codziennoœci, spotkaæ w krê-
gu znajomych, ucieszyæ oko i ucho - a by³o
czym. So³tys Sasina bardzo serdecznie
powita³ wszystkich zgromadzonych, szcze-

Obręb Nr Kw Numer 
działki 

Obszar 
w  ha 

Położenie i opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie  
w planie zagospodarowania 

Wysokość  czynszu 
rocznego 

Okres 
umowy 

Wadium 
w zł 

Lubiatowo 31450 54/8 7,1123 

Nieruchomość 
położona  

w miejscowości 
Lubiatowo, przy 

granicy  
z miejscowością 
Kopalino, dojazd  

do działki 
drogami 

gruntowymi.    

089.ZK – „teren zieleni 
ekologiczno-krajobrazowej z 

możliwością zalesień, zadrzewień 
i zakrzaczeń, terenowe 

urządzenia sportowe, tereny 
otwarte, tereny rolnicze – bez 

możliwości zabudowy (nie 
dotyczy urządzeń infrastruktury 

technicznej). Element osnowy 
ekologicznej.” 

063.ZL – „teren lasu i zbiorowisk 
semileśnych – element osnowy 

eko-logicznej. Ochrona 
wszystkich pięter lasu.” 

064.ZL – „teren lasu i zbiorowisk 
semileśnych – element osnowy 

ekologicznej. Ochrona 
wszystkich pięter lasu.” 

Ł IV kl.  – 4,5000 ha  
x 1,74 = 7,83 q 

Ps IV kl. – 0,7384 ha x 
1,74 = 1,28 q 

Ps V kl. – 0,4478 ha  
x 50 zł = 22,40 zł 

Minimalna wysokość 
czynszu rocznego to 

346 zł. 
Z dzierżawy wyłącza 

się powierzchnię leśną 
tj. 0,0900 ha 

3 lata 

 
 
 
 
 
 

60 zł 
 

O G £ O S Z E N I E

Wójt  Gminy Choczewo og³asza, ¿e dnia 7 wrzeœnia 2007 roku o godz. 11.30 w siedzibie Urzêdu Gminy
Choczewo odbêdzie siê pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê na cele rolnicze ni¿ej

opisanej nieruchomoœci:

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto Urzêdu Gminy Choczewo Nr KBS Wejherowo
O/Choczewo 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spó³dzielczym w Choczewie, najpóŸniej do dnia 31 sierpnia
2007 roku. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedaj¹cego, je¿eli oferent, którego oferta zostanie przyjêta, uchyli siê od zawarcia
umowy notarialnej. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu, po zaliczeniu wadium, p³atna jest w ca³oœci przed podpisaniem aktu
notarialnego. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo,
tel. 0-58 572-39-40, wew. 209.
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gólnie dzieci,  bo to by³o ich œwiêto. By³y
wystêpy artystyczne w wykonaniu naszych
wspania³ych m³odych artystów. By³o du¿o
s³odyczy, nie tylko dla dzieci, a pieczone
kie³baski na patykach by³y najsmaczniejsze
ze wszystkich kie³basek.

Tê radosn¹ i serdeczn¹ aurê uœwiet-
ni³a cudowna pogoda tego dnia, no i oczy-
wiœcie przeja¿d¿ki bryczk¹ z Panem Jan-
kiem.

Zabawom,  œmiechom  i œpiewom nie
by³o koñca. Do zobaczenia za rok.

Czerwiec to miesi¹c bogaty w imprezy
Noc Kupa³y, Sobótka lub po prostu Noc
Œwiêtojañska to od dawien dawna czas
magiczny. S³owianie wierzyli w oczysz-
czaj¹c¹ moc tego œwiêta, kiedy to dzieñ
zwyciê¿a³ noc.

Ju¿ od czasów wczesnos³owiañskich
czczono tê noc wierz¹c, ¿e palone ogniska
pomagaj¹ s³oñcu w wêdrówce po niebie,
a puszczane na wodê wianki zapewniaj¹
szczêœcie dziewczynom.

Dziœ zwolennicy rodzimych tradycji
przeciwstawiaj¹ Noc Kupa³y zachodnim

Walentynkom, mo¿e to i dobrze, ¿e zaczy-
namy siêgaæ do swoich korzeni i tradycji,
bo czy¿ nasze baœnie i legendy ustêpuj¹
w czymœ zachodnim opowieœciom?

Dziœ wierzymy i wiemy, ¿e Noc Ku-
pa³y poœwiêcona by³a oczyszczaj¹cym ¿y-
wio³om wody i ognia (st¹d ogniska i wianki
na wodzie). To równie¿ œwiêto mi³oœci
i p³odnoœci s³oñca i ksiê¿yca. W wielu regio-
nach wierzono, ¿e do Nocy Œwiêtojañskiej
nie wolno siê k¹paæ w wodach. Skakanie
przez ognisko i tañce woko³o nich mia³y
moc oczyszczenia i ochrony przed z³ymi
mocami i chorobami.

Z Noc¹ Œwiêtojañsk¹ kojarzy siê rów-
nie¿ piêkna legenda o kwiecie paproci,
który zakwita³ w tê jedn¹ noc, na moment,
na mgnienie oka, i który dawa³ bogactwo
temu, kto go odnajdzie. Wielu œmia³ków szu-
ka³o noc¹ na bagnach i mokrad³ach kwiatu
paproci, ilu znalaz³o, tego nie wiemy.

Co nam zosta³o dziœ z tych legend
i opowieœci? Z pewnoœci¹ chêæ zabawy
i poczucie magii tej dziwnej nocy.  A mo¿e
wierzymy nadal, ¿e udzia³ w niej zapewnia

¿ycie w szczêœciu i dostatku, a¿ do nas-
têpnej Sobótki?

Nie jest wa¿ne dlaczego, wa¿ne jest,
¿e dobrze siê bawimy tañcz¹c ko³o ogniska
i bawi¹c siê a¿ do œwitu. Tak by³o w³aœnie
w Sasinie. Grupka zapaleñców zorgani-
zowa³a zabawê œwiêtojañsk¹ dla chêt-
nych, a tych by³o wielu.

By³o wielkie ognisko w kamiennym
krêgu, palenie zió³, by³y konkursy, tañce
i wiele weso³ej zabawy. Nie zabrak³o te¿
magicznego kwiatu paproci. W tej roli wy-
st¹pi³a jedna z mieszkanek pani Jolanta
Bronowicka, piêknie przyozdobiona liœæmi
tej magicznej roœliny, œwiec¹ce noc¹ bukie-
tem sztucznych ogni.

Pieczenie kie³basek, œpiewy nadawa³y
œwiêtu nieco lokalnego charakteru, ale
przecie¿  o dobr¹ zabawê sz³o, a nie o for-
mê.

Dziêki Radzie So³eckiej i sponsorom
by³o wiele dobrej zabawy.

Prosimy o jeszcze.
                       Wierska Teresa

Sponsorami imprez czerwcowych s¹:
Pañstwo Ewa i Marcin Dmochowscy

- Restauracja "Ewa Zaprasza"
Pañstwo Anna i Krzysztof Zamojscy
Pañstwo Danuta i Dariusz Godula
Pañstwo Ma³gorzata i Andrzej Ba-

naszek - Sklep "BANAN"
Pan Wojciech Wypych i Pan Stanis³aw

Bielecki
Pan Jaros³aw Bach
Pañstwo Izabela i Jaros³aw Kot-

kowscy
Nadleœnictwo Choczewo
Rada So³ecka Sasino

T¹ drog¹ sk³adamy serdeczne
podziêkowania za hojnoœæ i dobre serce.

Rada So³ecka

So³ectwa Sasino
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W
akacje to czas, kiedy na
nasz teren przybywaj¹
licznie turyœci z kraju

i zagranicy. Przede wszystkim po to, by
wypocz¹æ na piêknych, nadba³tyckich
pla¿ach. Ale morze to nie jedyna atrakcja
turystyczna naszej gminy. Dlatego te¿, by
przybli¿yæ obecnym wczasowiczom, a in-
nych zachêciæ do przyjazdu do nas, Gmina
Choczewo przy³¹czy³a siê do programu
pn. "Wakacje z Telewizj¹ Gdañsk". Z te-
renu Powiatu Wejherowskiego w prog-
ramie udzia³ wziê³y miasta: Wejherowo,
Rumia i Reda oraz gminy: Choczewo i Gnie-
wino. Przy³¹czy³o siê równie¿ Starostwo
Powiatowe. Formu³a tego programu obej-
mowa³a realizacjê filmu, maj¹cego za
zadanie pokazaæ najpiêkniejsze i najcie-
kawsze zak¹tki naszego terenu oraz pre-
zentacjê gmin w programie, który emito-
wany by³ na ¿ywo podczas festynu zorga-
nizowanego przy Pa³acu Przebendow-
skich w Wejherowie. W dniu 11 lipca
odwiedzi³a nasz¹ gminê ekipa TVP
Gdañsk w celu zrealizowania filmu. Nie-
stety ograniczone mo¿liwoœci czasowe za-
wa¿y³y na fakcie, i¿ mimo chêci zapre-
zentowania wielu atrakcji turystycznych
naszej gminy, trzeba by³o wybraæ tylko
kilka g³ównych w¹tków. Uda³o siê po-
kazaæ: gminne obiekty sportowe, pa³ac
oraz nowo budowany oœrodek zdrowia
w Choczewie, latarniê Stilo, rezerwat przy-
rody "Choczewskie cisy", pla¿e, kwaterê
agroturystyczn¹ w S³ajszewie, oœrodek
"Relaks" w Zwartowie oraz  poinfor-
mowaæ o potrawach, wpisanych przez
nasze gospodynie na Listê Produktów
Tradycyjnych i Regionalnych. Ekipa
telewizyjna spêdzi³a w Gminie Choczewo
kilka godzin, a wyjecha³a zachwycona
piêknem i ogromn¹ iloœci¹ atrakcji, jakie
czekaj¹ tu na turystów. Pani Bo¿ena
Olechnowicz, na co dzieñ dziennikarka

WAKACJE Z TVP 3 I RADIEM GDAŃSK

"Panoramy" w TVP Gdañsk, w naszej gminie by³a po raz pierwszy, ale z pewnoœci¹ nie
ostatni - nie wykluczy³a przyjazdu, ju¿ nie s³u¿bowego, lecz w³aœnie w celach
wypoczynkowych. Film, w którym zaprezentowana zosta³a nasza gmina, wyemitowany
zosta³ w TVP3 po raz pierwszy 14 lipca, o godz. 800 rano. Kolejna emisja mia³a miejsce
równie¿ w "Trójce" gdañskiej kilka dni póŸniej. Podczas festynu w Wejherowie, który
mia³ miejsce w sobotnie popo³udnie 14 lipca, mieli mo¿liwoœæ zaprezentowaæ siê
przedstawiciele wszystkich samorz¹dów, które uczestniczy³y w tym przedsiêwziêciu.
Nasz¹ gminê godnie reprezentowa³o wspólne stoisko Choczewskiego Stowarzyszenia
Turystycznego i oœrodka "Relaks" Zwartowo, które by³o wrêcz oblegane przez
zainteresowanych materia³ami promocyjnymi oraz przygotowanymi do degustacji
ciastami, pierogami  i potraw¹ - "Kocio³ek Choczewski". Równie¿  do emitowanego na
¿ywo programu zaproszeni zostali goœcie, którzy zachêcali do odwiedzenia naszego
regionu. W pierwszej czêœci programu przeprowadzono wywiady ze Starost¹
Wejherowskim panem Józefem Reszke oraz przedstawicielami Miasta Wejherowa.
Pokazano równie¿ paradê balonów, które, w sumie kilkanaœcie, wzbija³y siê w niebo
w³aœnie sprzed pa³acu Przebendowskich - niezapomniane wra¿enie! Z kolei w drugiej
czêœci programu, zaprezentowa³y siê pozosta³e samorz¹dy. Uwa¿ny widz z pewnoœci¹
zauwa¿y³, ¿e do rozmowy przed kamer¹ zaproszonych zosta³o najwiêcej osób z Gminy

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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D
nia 5 lipca 2007r. emeryci
z  Ko³a Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i In-

walidów w Choczewie znaleŸli sposób, by
spêdziæ kilka godzin w mi³ej, serdecznej
i rodzinnej atmosferze. Goœcinnoœci udzie-
lili pañstwo Irena i Marceli Lorek. Do
dyspozycji uczestników oddali ca³¹ swoj¹
posesjê. By³a wiêc muzyka, œpiew i tañce.
Biesiada ogrodowa nie mog³a obyæ siê bez
potraw grilowanych i kocio³ka. W tym dniu
nawet pogoda dopisa³a. Serdecznie dziê-
kujemy pañstwu Lorek za ich "Wielkie
Serce", a cz³onkom Zarz¹du za pomoc
w przygotowaniu tego spotkania.

K. Olszowiec

Choczewo. O licznych walorach przy-
rodniczych, zabytkach, atrakcjach tury-
stycznych i mieszkañcach naszego terenu
opowiadali: doradca PODR pani Geno-
wefa B³ahuszewska, Prezes Choczew-
skiego Stowarzyszenia Turystycznego
pani Aleksandra Gawryszewska, Zastêpca
Nadleœniczego Nadleœnictwa Choczewo
pan Zygmunt Fr¹szczak, latarnik pan Ro-
muald £ozicki oraz przedstawiciel oœrodka
"Relaks" pan Marek Dankowski. Z kolei
bezpoœrednio   na stoisku CST pani Kata-
rzyna Zacharewicz mia³a mo¿liwoœæ zapre-

zentowaæ potrawê regionaln¹ "Kaczka po
pomorsku", pani Genowefa Kramek pot-
rawê "ŒledŸ pomorski solony z beczki
w zalewie s³odko-kwaœnej", natomiast pani
Jadwiga Kaleta piêkne obrusy i serwety,
które wykonuje na drutach lub na szyde³ku.
Program ten pokaza³, ¿e nasza gmina jest
nie tylko piêkna i ciekawa, ale ¿e równie¿
zamieszkuj¹ j¹ wspaniali ludzie. W wypra-
wie do Wejherowa, oferuj¹c sw¹ pomoc,
uczestniczy³y tak¿e panie: Aleksandra
Onuszko, Weronika Miko³ajczyk, Ma³go-
rzata Parcelewska, Beata Madej oraz pa-
nowie: Marian Kiliñski, Jan Dettlaff, Antoni
Karczmarzyk, Szymon Falkiewicz i Grze-
gorz Stenka

Ale "Wakacje z Telewizj¹ Gdañsk"
to nie jedyna prezentacja naszej gminy
w mediach. 24 lipca prowadzona by³a na
¿ywo z Choczewa, audycja pn. "GPS Radia
Gdañsk". W godzinach od 1300 do 1600 ra-
dios³uchacze mieli mo¿liwoœæ uzyskania
wielu, interesuj¹cych informacji na temat
Gminy Choczewo. Pan Wójt poinformowa³
o g³ównych kierunkach rozwoju gminy
i projektach inwestycyjnych, w tym m.in.
o "Blizarium", pani Wioletta Syrewicz
opowiada³a o cyklicznej ju¿ imprezie, jak¹
jest zlot mi³oœników VW Garbusów. Pani

Aleksandra Gawryszewska przybli¿y³a ra-
dios³uchaczom walory turystyczne gminy,
poinformowa³a o naszych potrawach regio-
nalnych, zaprosi³a do udzia³u w imprezach
gminnych, jakie odbêd¹ siê w najbli¿szym
czasie. Zachêca³a równie¿ do przyjazdu na
grzybobranie.

Tutejsi pasjonaci opowiadali o swoich
hobby, natomiast pani Sandra Piwowarczyk
przedstawi³a plany zwi¹zane z remonto-
wanym w³aœnie, piêknym, zabytkowym
pa³acem w Ciekocinku. By³y równie¿ infor-
macje o rozwijaj¹cej siê w naszej gminie
agroturystyce, o powsta³ej niedawno stra¿y
gminnej i wiele innych lokalnych cieka-
wostek.

SPOTKANIE

W OGRODZIE
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STARBIENINO - NADBAŁTYCKIE SEMINARIA

EDUKACYJNEP
ilota¿owy projekt "Nadba³tyc-
kie Seminaria Edukacyjne -
spo³eczeñstwo, przyroda,

kultura, zrównowa¿ony rozwój" - ("Baltic
Environmental Education Seminars"-
BALTEES), opracowany i realizowany
przez Polski Klub Ekologiczny Okrêg
Wschodnio-Pomorski, to program budo-
wania dobros¹siedzkiej wspó³pracy
w dziedzinie edukacji ekologicznej pomiê-
dzy uczestnikami projektu z Województwa
Pomorskiego i Regionu K³ajpedy.

Koncepcja projektu to po³¹czenie ele-
mentów systemów formalnej i niefor-
malnej edukacji ekologicznej oraz uœwia-
damiania potrzeby równowa¿enia rozwoju
na obszarach Pomorza i regionu K³ajpedy.
W ramach tej koncepcji realizowana jest
seria szkoleñ dla osób zajmuj¹cych siê tymi
dzia³aniami w ró¿nych placówkach: cen-
trach EE, zielonych szko³ach, placówkach
edukacyjnych powstaj¹cych przy nowo-
czesnych sk³adowiskach odpadów, oczy-
szczalniach itp. Transgraniczny charakter
ochrony œrodowiska akcentuje najlepiej
miêdzynarodowa konfrontacja pogl¹dów.
Pozwala z jednej strony na wzajemn¹ wy-
mianê doœwiadczeñ i porównanie ró¿nic
w realizacji programów edukacji ekolo-
gicznej w Polsce i na Litwie, z drugiej
strony - stwarza podstawy do budowania
wspólnych ponadgranicznych programów,
wzmacniaj¹cych si³ê oddzia³ywania tych
przedsiêwziêæ.

Edukacja ekologiczna jest wa¿nym
elementem w kszta³towaniu postaw oby-
watelskich, wzbudza poczucie odpowie-
dzialnoœci za stan œrodowiska przyrod-
niczego i kulturowego promuje nawyki
przyjazne œrodowisku, przyczyniaj¹c siê do
wzrostu rangi ochrony œrodowiska i zasad
zrównowa¿onego rozwoju po obu stro-
nach granicy.

Liczymy na to, ¿e:
1) Wspólna nauka i obserwacje cieka-

wych rozwi¹zañ proekologicznych
zwiêksz¹ profesjonalizm i doœwiad-
czenie uczestników projektu.

2) Zapewni¹ bardziej p³ynn¹, transgra-
niczn¹ wymianê informacji na temat
kondycji œrodowiska w zlewni Ba³tyku.

3) Wspólna troska o œrodowisko Morza
Ba³tyckiego mo¿e stanowiæ dobr¹ p³a-
szczyznê porozumienia. Bêdzie pomoc¹
w usuwaniu ewentualnych uprzedzeñ
i konfliktów na styku interesów pañ-
stwowych.

4) Promocja nowoczesnych rozwi¹zañ
z dziedziny ochrony œrodowiska bêdzie
dobr¹ wizytówk¹ regionu, wp³ynie na
wzrost zainteresowania naszym dzie-
dzictwem przyrodniczym i kulturowym, dokoñczenie na nastêpnej stronie

a tym samym jest napêdem do rozwoju
turystyki.

5) Wiedza przekazywana w trakcie edu-
kacyjnych spotkañ prowadzonych
przez uczestników projektu w roz-
maitych placówkach prze³o¿y siê z cza-
sem na podniesienie œwiadomoœci
ekologicznej innych nauczycieli, ucz-
niów i ich rodzin a w konsekwencji na
podniesienie œwiadomoœci mieszkañ-
ców ca³ego regionu.

Program 2007 BALTEES jest pier-
wszym, pilota¿owym etapem transgrani-
cznej wspó³pracy przedstawicieli pla-
cówek zajmuj¹cych siê edukacj¹ ekologi-
czn¹. Po zaliczeniu cyklu interaktywnych
seminariów szkoleniowych w 2007 roku
uczestnicy programu bêd¹ zobowi¹zani do
opracowania w³asnego programu i prze-
szkolenia co najmniej 30 osób. Spe³nienie
tych warunków uwieñczone zostanie Cer-
tyfikatem Animatora Edukacji Ekolo-
gicznej, umo¿liwiaj¹cym kontynuacjê pro-
jektu w przysz³oœci i wspó³udzia³ w two-
rzeniu Nadba³tyckiej Sieci Animatorów
Edukacji Ekologicznej.

W 2008 roku planujemy dalsz¹ wspó³-
pracê i zrealizowanie kolejnego analo-
gicznego projektu w regionie K³ajpedy,
a w kolejnym roku w obwodzie  Kalinin-
gradzkim, z udzia³em uczestników rekru-
towanych równie¿ w innych krajach ba³-
tyckich.

Aktualnie zrealizowany program to:
1. Trzydniowe marcowe spotkanie semi-

naryjno-warsztatowe w Gdañsku poœ-
wiêcone zrównowa¿onemu rozwojowi.

2. Trzy wideoseminaria zrealizowane
w kwietniu, maju i czerwcu (woda, po-
wietrze, gleba i Morze Ba³tyckie)

3. Dziewiêciodniowy krajoznawczy zjazd
bêd¹cy szlakiem wêdrownym wiod¹-
cym przez Gdañsk, Gdyniê, Gniewino,
Choczewo, Starbienino, £ebê a¿ na Hel,
£ê¿yce i znowu Gdañsk.

W trakcie tej wêdrówki mieliœmy mo¿-
liwoœæ poznania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego Kaszub. Uczyliœmy siê
œpiewaæ pieœni kaszubskie pod opiek¹
Tomasza Fopke - szefa Wydzia³u Kultury
w Starostwie Wejherowskim. Zwiedza-
liœmy ró¿ne obiekty infrastruktury komu-
nalnej, a przy okazji dowiadywaliœmy siê
ciekawych rzeczy o  ¿yciu spo³ecznoœci
lokalnej i jej udziale w ochronie dziedzictwa
kulturowego Kaszub budowaniu zasad
zrównowa¿onego rozwoju.

Jesteœmy szczególnie wdziêczni Urzê-
dom Gminnym Choczewa i Gniewina,
gdzie zostaliœmy przyjêci z wielk¹ serdecz-
noœci¹, ze staropolska wrêcz goœcinnoœci¹.

W Gminie Gniewino zapewniono nam
bardzo interesuj¹cy program zwiedzania
obiektów œwiadcz¹cych o d¹¿eniu tej
spo³ecznoœci do budowania Lokalnej Age-
ndy 21, wdra¿ania ekologicznych roz-
wi¹zañ i tworzenia sieci atrakcji turysty-
cznych, których nie powstydzi³aby siê
nowoczesna Europa.

Naszym wszystkowiedz¹cym prze-
wodnikiem by³ Sekretarz Urzêdu Gminy
Gniewino Krzysztof  Kochan, który opro-
wadza³ nas i bardzo ciekawie opowiada³

Goœcie z Litwy z wizyt¹ w Oœrodku Relaks w Zwartowie
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22 lipca po raz czwarty Rada So³ecka
So³ectwa Kopalino - Lubiatowo zorganizowa³a
festyn rekreacyjno - sportowy.

Na imprezê licznie przybyli wypoczywa-
j¹cy nad morzem turyœci oraz mieszkañcy oko-
licznych miejscowoœci. Mimo niesprzyjaj¹cych
warunków pogodowych uczestnicy festynu
bawili siê œwietnie. Licznie brali udzia³ w zaba-
wach sportowych, loterii fantowej i innych at-
rakcjach przygotowanych przez Radê So³eck¹.

Tak, jak w poprzednich latach na festynie,
nie zabrak³o grochówki z polowej kuchni. Nad
jej przygotowaniem czuwa³ p. Wac³aw Se-
weryn, a wk³ad do zupy zapewnili w³aœciciele
sklepów CZER-MAR - p.Jerzy Czerwionka
i ABC- p.Wies³aw Laskowski. Zupê na festyn
do Kopalina dostarczyli stra¿acy OSP Cho-
czewo.

FESTYN REKREACYJNO - SPORTOWY  KOPALINO 2007

o obiektach, z których  gmina jest dumna
- nowoczesnym kompleksie sportowo
rekreacyjnym wraz ze s³ynnym ju¿ Ka-
szubskim Okiem, rozbudowie bazy ener-
getyki odnawialnej - farmach wiatrako-
wych, kolektorach s³onecznych, rozwi¹-
zaniach grzewczych opartych na spalaniu
zrêbków z wierzby energetycznej hodo-
wanej celowo przez okolicznych rolników
na u¿ytek gminy. Poznaliœmy historiê
elektrowni szczytowo-pompowej wybudo-
wanej w czasach, gdy planowano budowê
elektrowni j¹drowej nad Jeziorem ̄ arno-
wieckim i lokalna oczyszczalniê œcieków.
Na koniec programu zwiedziliœmy Skan-
sen Kaszubski w Nadolu.

W Gminie Choczewo, po której opro-
wadza³ nas Wójt Gminy Jacek Micha-
³owski program nastawiony by³ na zwie-
dzanie najcenniejszych obiektów dziedzic-
twa kulturowo-przyrodniczego, które
stanowi najwiêksz¹ atrakcjê tych terenów.
Ogl¹daliœmy zespó³ szkolno-sportowy,
bibliotekê w 19-wiecznym pa³acu w Cho-
czewie, wiekowe drzewostany parków
dworskich i aleje starych drzew przydro-
¿nych prowadz¹cych do wsi, w których
znajdowa³y siê zabytkowe dwory. Goœci-
liœmy w Oœrodku Doskonalenia Kadr SW
"Relaks" w Zwartowie, byliœmy s³ucha-
czami koncertu Scholi, lokalnego chóru
koœcielnego, który w ma³ym 17-wiecznym
koœció³ku  w Osiekach œpiewa³ przepiêknie
specjalnie dla nas.

W Lubiatowie widzieliœmy zachód
s³oñca nad morzem, odwiedziliœmy latarniê
morsk¹ STILO, a wieczorem w leœ-
niczówce czeka³a nas jeszcze jedna atra-
kcja przygotowana przez leœniczego Pana
Ryszarda  Leœnika - pieczenie pysznych
kaszubskich kie³basek.

Spotkania w obu gminach by³y bardzo
mi³ym akcentem naszych szkoleñ.
Wracaliœmy zachwyceni nie tylko my, lecz
równie¿ nasi goœcie z Litwy.

W kolejnych dniach pod¹¿yliœmy œla-
dami antropopresji pobrze¿a Ba³tyku. Nasz
szlak prowadzi³ przez tereny chronione
programem Natura 2000: S³owiñski Park
Narodowy i Nadmorski Park Krajobra-
zowy.

W SPN, w Smo³dzinie, pod prze-
wodnictwem Pana Mariusza Zielonki
zwiedziliœmy Muzeum Przyrodnicze, po-
wêdrowaliœmy na wydmy, a na koniec
uczestniczyliœmy w jarmarkowych zaba-
wach w Skansenie S³owiñców w Klukach.

W NPK prowadzeni przez prof. Ma-
riusz Kistowskiego poznaliœmy proble-
matykê z³ych rozwi¹zañ planowania prze-
strzennego w Karwii i Karwieñskich B³o-
tach, poznaliœmy problemy Jastrzêbiej
Góry, zbudowanej na cofaj¹cym siê klifie
nadmorskim, przepiêkn¹ Dolinê Ch³apow-
sk¹ i tamtejszy klif widokowy, na zagos-
podarowanie którego maj¹ obecnie ochotê
inwestorzy szukaj¹cy doraŸnych zysków.
Zabudowa tego najpiêkniejszego cofaj¹-
cego siê klifu poci¹gnê³oby za sob¹ ogrom-
ne koszty umacniania klifu wbrew naturze
i zniszczenia naturalnych ekosystemów
podobne jak mia³o to miejsce w Jastrzêbiej
Górze.

Przemierzyliœmy Pó³wysep Helski nie-
mi³osiernie okupowany przez turystów o tej
porze roku poznaj¹c jego problemy przy-
rodnicze, zagro¿one zabudow¹ s³one ³¹ki,
efekty antropopresji. Zniszczenia dokonane
z powodu po³o¿enia opasek betonowych
i zarzuconej ju¿ dziêki Bogu refulacji piasku,
która powodowa³a zagro¿enie dla ekosy-
stemu Zatoki Puckiej. Na Helu uczest-

niczyliœmy jako widzowie w karmieniu fok,
po czym wys³uchaliœmy wyk³adu prof.
Krzysztofa Skóry na temat zagro¿eñ jakie
stanowi z³a gospodarka na terenie stref
przybrze¿nych Morza Ba³tyckiego i jaki
to ma wp³yw na florê i faunê tego akwenu.
Wyk³ad ten zosta³ uznany jako jeden
z najlepszych w czasie naszego szkolenia.

Pobyt w Starbieninie, gdzie w dwor-
ku Kaszubskiego Uniwersytetu Ludo-
wego by³a nasza baza, uatrakcyjni³o nie-
zaplanowane wydarzenie kulturalne - dwa
spektakle w wykonaniu aktorów "Stajni
Pegaza" oraz postaæ Ewy Ignaczak re-
¿ysera w/w teatru, która przemierza nad-
morskie miejscowoœci staraj¹c siê docie-
raæ ze sztuk¹ w zak¹tki, gdzie rzadko
pojawia siê teatr.

E. Podlesiñska

Projekt wspó³finansowany przez :

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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T
radycj¹ w naszej gminie sta-
³a siê organizacja w sezonie
letnim festynu rekreacyjnego

na gminnych obiektach sportowych
w Choczewie. Tegoroczny festyn, wzorem
roku ubieg³ego, odby³ siê w ostatni¹ so-
botê lipca i wpleciony zosta³,  w odbywa-
j¹cy siê ju¿ po raz pi¹ty, Zlot Mi³oœników
VW Garbusów i Ogórków. Przygoto-
wania do tej letniej imprezy rozpoczê³y
siê kilka tygodni wczeœniej, a w dniu
festynu ju¿ od rana kilkanaœcie osób
zabiega³o o to,  by wszystko by³o "zapiête
na ostatni guzik". Dziêki staraniom gos-
podarzy - stowarzyszenia LKS "Orze³"
Choczewo, obiekt przygotowany zosta³
na przyjêcie, zarówno uczestników fes-
tynu, jak i "garbusiarzy", a tak¿e, gosz-
cz¹cej tu rokrocznie latem, licznej grupy
sportowców. Jedyn¹ rzecz¹, na któr¹
organizatorzy nie maj¹ wp³ywu, to oczy-
wiœcie pogoda, która tego lata zbytnio
nie rozpieszcza. I choæ do po³udnia niebo
by³o doœæ mocno zachmurzone i pada³
deszcz, to póŸniej zza chmur wyjrza³o
s³oñce i do wieczora pozosta³o z tymi,
którzy przyszli pobawiæ siê na festynie.
Atrakcji by³o wiele, ka¿dy wiêc z pew-
noœci¹ znalaz³ coœ dla siebie. Od godz.
15-tej na scenie koncertowa³y zespo³y,
prezentuj¹ce ró¿nego rodzaju muzykê.
Publicznoœæ bawi³y: zespó³ DAREKS
BAND-ART z Gdyni, Teatr Muzyczny
HALS z Rumi oraz zespó³ LOUDER z Czê-
stochowy. Do tradycji lipcowego fes-
tynu nale¿y pokaz psów rasowych i wielo-
rasowych - w tym roku odby³ siê ju¿ po
raz pi¹ty. Rokrocznie zdobywa coraz wiêk-
sz¹ rzeszê sympatyków oraz chêtnych,
pragn¹cych zaprezentowaæ w Chocze-
wie wdziêki swoich pupili - w ostatnim

pokazie udzia³ wziê³o 21 psów z ca³ego
kraju, a nawet z zagranicy - jedenasto-
letni sznaucer przyjecha³ do nas a¿ z Ham-
burga. Prezentacjê poprowadzi³ Wójt
Gminy pan Jacek Micha³owski, a w ocenie
czworonogów wspierali go panowie:
Jerzy Czerwionka  i Ryszard Karpiñski,
a tak¿e nieco m³odsze jury, w sk³adzie:
Ola Godek, Piotruœ Bartkowski, Artur
Holcer, Karolina G³ogowska, Nikola Cho-
jak i Magdalena Strongowska. W poka-
zie uczestniczy³y ró¿ne czworonogi -
rasowe i nierasowe, ma³e, œrednie i du¿e,
m³odsze i starsze, dlatego te¿ obrady jury
nieco siê przed³u¿y³y. Og³oszony wer-
dykt by³ nastêpuj¹cy: I miejsce przyz-
nano 7-letniej Fidze i 4-letniej Bercie -
psom rasy labrador, których w³aœcicielk¹
jest pani Luiza Lewiñska z Wejherowa,
miejsce II -  2-letniemu bernardynowi
o imieniu Buli, którego w³aœcicielem jest
pan Andrzej Majtacz z Borkowa, a miej-

sce III przyznano 6-miesiêcznej Pusi -
pieskowi rasy mieszanej, którego w³aœci-
cielk¹ jest pani Beata Samoraj  z Kie³pina.
Jury przyzna³o równie¿ 4 wyró¿nienia,
a otrzyma³y je: Kama i Kenia - owczarki
szetlandzkie pani Ewy Srogiej z Kra-
kowa, Hultaj - posokowiec bawarski pa-
na Dobromira Pasiaka z Warszawy, Aœka
- bokser prêgowany pani Anny Rejew-
skiej z Zakopanego i wspomniana ju¿
Hala - sznaucer miniatura pana Zeno-
biusza Mazura z Hamburga. Nagrody
ufundowane zosta³y przez Urz¹d Gminy
Choczewo oraz pana Jerzego Czerwionkê
- PPHU "Czer-Mar" z Choczewa.

Wszystkie pozosta³e pieski otrzy-
ma³y nagrody pocieszenia - wêdzone
smako³yki, podarowane równie¿ przez
pana Czerwionkê.

Podczas festynu nie mog³o zab-
rakn¹æ stoiska Choczewskiego Stowa-

G³ówn¹ nagrodê loterii - rower górski
zasponsorowa³ p. Henryk Domaros.

W licznych punktach gastronomi-
cznych proponowano napoje i potrawy
z grilla oraz pyszne domowe wypieki,
przygotowane przez m.in. przez  p. Ma³-
gorzatê Mrulewicz.

Imprezê prowadzi³ p. Andrzej Soboñ,
a do zabawy przy muzyce zachêca³ zespó³
Contra. Nad bezpiecznym i sprawnym
przebiegiem festynu czuwali stra¿acy
OSP Kopalino.

Dochód z imprezy jest przeznaczony
na dofinansowanie rozbudowy "Prome-
nady Bursztynowej".

Rada So³ecka So³ectwa Kopalino -
Lubiatowo pragnie podziêkowaæ ludziom
dobrej woli za pomoc w zorganizowaniu
festynu, w szczególnoœci: pañstwu Agacie
i Maciejowi Mo¿d¿onek z Warszawy,

w³aœcicielom Oœrodka Wczasowego "Wiktoria", pola namiotowego "Topaz", w³aœcicielom
punktów gastronomicznych i sklepów oraz mieszkañcom Kopalina i Lubiatowa.

Rada So³ecka

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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rzyszenia Tursytycznego, panie: Geno-
wefa B³ahuszewska, Jadwiga Kaleta
i Marzena Wyszecka czêstowa³y chle-
bem ze smalcem i domowymi wypie-
kami, reklamuj¹c jednoczeœnie nasz¹
gminê. Mo¿na by³o nabyæ rzeŸby wyko-
nane przez twórcê ludowego pana Stani-
s³awa Lulka, a stoisko Towarzystwa
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañ-
sku oferowa³o pami¹tki dot. latarni mor-
skich. Stra¿acy serwowali smaczn¹ i dar-
mow¹ grochówkê, przygotowan¹ przez
pracowników sto³ówki ZS w Chocze-
wie, pod czujnym okiem pana Krzysz-
tofa Lewañczyka. Mo¿na by³o równie¿
posiliæ siê ciep³ymi potrawami, oferowa-
nymi na stoisku Rady So³eckiej So³ec-
twa Choczewo, a nawet zamówiæ go-
towe dania na stoisku firmy caterin-
gowej z Gdyni. Powodzeniem u dzieci
cieszy³ siê zamek dmuchany i samo-
chodziki, a tak¿e wata cukrowa, s³ody-
cze i kolorowe balony. Po godz. 2200

rozpoczê³a siê trwaj¹ca do bia³ego rana
zabawa, a do tañca przygrywa³ nieza-
wodny, jak zawsze zespó³ Contra,
w sk³adzie: pan Jan Karpina i pan Da-
riusz Piórkowski. Uczestników zabawy
nie zniechêci³ nawet deszcz, który
w nocy ponownie zawita³ do Choczewa.
O bezpieczeñstwo na imprezie dba³a,
powo³ana w b.r. Stra¿ Gminna w Cho-
czewie, wspierana przez funkcjona-
riuszy policji z Wejherowa, natomiast
opiekê medyczn¹ sprawowa³y: pani dr
Sylwia Krzeptowska i pani dr Irina
Grichtchouk.

Organizatorem i gospodarzem Fes-
tynu Rekreacyjnego CHOCZEWO 2007,
a tak¿e wspó³organizatorem V Zlotu
Mi³oœników VW Garbusów by³ Wójt
Gminy Choczewo, wspomagany przez:

- Stowarzyszenie Ludowy Klub Spor-
towy "Orze³" Choczewo,

- kierownictwo i pracowników gmin-
nych jednostek organizacyjnych:
Gminny Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej, Gminny Oœrodek Zdrowia,
Gminny Zespó³ Oœwiaty,

-  dyrekcjê i pracowników Zespo³u Szkó³
w Choczewie,

-  Stra¿ Po¿arn¹ - Zarz¹d Gminny ZOSP
w Choczewie,

- Stra¿ Gminn¹ w Choczewie,
- funkcjonariuszy Policji Komendy Po-

wiatowej Policji w Wejherowie,
- pracowników Urzêdu Gminy Cho-

czewo.

Wszystkim, którzy pomagali
w organizacji lipcowych imprez -

dziêkujemy.
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W
ostatni weekend lipca,
w Choczewie odby³ siê
V Zlot Mi³oœników Volks-

wagena Garbusa.
Jest ju¿ tradycj¹, ¿e zlot zorgani-

zowano w rocznicê dnia, kiedy ostatni
egzemplarz popularnego na ca³ym œwie-
cie auta zjecha³ z taœmy monta¿owej
w zak³adach Volkswagena w meksykañ-
skim mieœcie Puebla. Wtedy to niemiecki
koncern samochodowy Volkswagen za-
przesta³ po blisko 70 latach produkcji
"garbusa" - samochodu osobowego wy-
ró¿niaj¹cego siê charakterystycznie wy-
giêt¹ karoseri¹.

Zlot zosta³ zorganizowany przez
Klub Garbusiarzy Trójmiasta OLD VW
3city przy wspó³pracy z Gmin¹ Cho-
czewo, dziêki dotacji z bud¿etu Powiatu
Wejherowskiego oraz pomocy kilku zna-
cz¹cych firm sponsoruj¹cych jego prze-
prowadzenie, w tym liczne i ciekawe
nagrody dla uczestników. Wœród nich
nale¿y przede wszystkim wspomnieæ
o firmach Dawtona z B³onia k/Warszawy
(bran¿a spo¿ywcza), SKOK im. F. Stef-
czyka z Gdyni (finanse), Marsel z Gdañ-
ska (art. budowlane), Wermal z Gdañska
(art. budowlane), firma S³awiñski Ca-
tering (gastronomia) i inne.

Tegoroczny zlot by³ rekordowy pod
wzglêdem jego uczestników, bo w sumie
do Choczewa dotar³o 115 aut, a w nich
ponad pó³ tysi¹ca osób. Wœród okazów
na czterech ko³ach mo¿na by³o podzi-
wiaæ miêdzy innymi takie modele, jak
"Czarn¹ Panoramê" z 1972 roku, czer-
wony kabriolet VW Karmann, VW T3
Syncro 16, a nie zabrak³o te¿ "Bulików"
i "Ogórków", czyli Volkswagenów Bu-
sów.

Pi¹tkow¹ atrakcj¹ tegorocznego
zlotu by³ wystêp zespo³u "Mississippi
Blues" z Gdyni, a  póŸniej dyskoteka, która

pi³ka, któr¹ nale¿a³o skierowaæ do bramki
mask¹ auta. Niestety sprawdzi³ siê "czar-
ny scenariusz" - konkurencji nie dokoñ-
czono. Pi³kê przebi³ uczestnicz¹cy
w zawodach VW "Ogórek", który naj-
pierw j¹ dos³ownie po³kn¹³, a nastêpnie
skonsumowa³ przednim zawieszeniem.

Inne konkurencje sprawnoœciowe
przeprowadzone przy aplauzie widzów
to: samochodowe "dooko³a ko³a" (precy-
zyjna jazda na lince), "slalomem w œcia-
nê", czy niezmotoryzowane "zaaakrêco-
oony" (biegi, czêsto na czworaka, po
zakrêceniu g³owy uczestnika), "gwóŸdŸ"
(wbijanie potê¿nego gwoŸdzia).

W pobli¿u miejsca, na którym od-
bywa³y siê konkurencje dla doros³ych,
zorganizowano plac zabaw dla naj-
m³odszych uczestników imprezy. Dzieci
podzielone na dwie grupy wiekowe rów-
nie¿ uczestniczy³y w zabawach spraw-
noœciowych. By³y miêdzy innymi wyœcigi
w workach, bieg z jajem na ³y¿ce na
czas, rzut opon¹ na odleg³oœæ. Oczy-
wiœcie by³o te¿ malowanie garba. To
z kolei konkurencja dla najm³odszych.
Wszyscy m³odzi uczestnicy otrzymali
nagrody, oczywiœcie o tematyce garbu-
sowej, ufundowane m.in. dziêki uprzej-
moœci SKOK Stefczyka.

Ogromn¹ uciechê mia³y dzieciaki
z wizyty na zlocie skokowskiej maskotki
Filipa, który tym razem nie bawi³, tylko
"siê bawi³" lub ciê¿ko pracowa³ og³a-
szaj¹c newsy z pok³adu piêknie utrzy-
manego, zabytkowego "dziadka" Gar-
busa, wyprodukowanego jeszcze w Niem-
czech w roku 1960.

Sobotni wieczór, to kolejne godziny
zabawy przy muzyce, która swój koniec
mia³a   w niedzielny poranek. I to czas naj-

zakoñczy³a siê o ko³o godziny czwartej
nad ranem.

W sobotnie przedpo³udnie, "Gar-
busy" ruszy³y w paradzie z Choczewa
do wie¿y widokowej "Kaszubskie Oko"
sk¹d za³ogi rozpoczê³y rywalizacjê w
rajdzie na orientacjê, podczas którego
nale¿a³o udzieliæ prawid³owych odpo-
wiedzi na 17 pytañ zwi¹zanych z histori¹
oraz topografi¹ terenu, po którym rajd
przebiega³.

Po powrocie z trasy rajdu zlotowicze
wziêli udzia³ w zabawach i konku-
rencjach sprawnoœciowych, w których
najwiêkszym zainteresowaniem kibiców
cieszy³ siê konkurs samochodowy "Au-
togol", polegaj¹cy na strzeleniu bramki
mask¹ samochodu oraz zabawa uczest-
ników pt. "Ale jaja!", po której niektórzy
uczestnicy schodzili, ku ogromnej
uciesze widzów, naznaczeni "piêknymi"
plackami z zawartoœci skorupek jaj.
W czasie konkurencji Autogol trwa³y
zak³ady, komu pêknie wielka gumowa

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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JUNIORZY - ,,Orze³"
Choczewo

UROCZYSTE
ZAKOÑCZENIE SEZONU
W dniu 13.07.2007r. na stadionie

w Choczewie odby³o siê uroczyste pod-
sumowanie sezonu ligowego.

Impreza mia³a uroczysty przebieg.
Obecni byli: Wójt Gminy Choczewo
p. Jacek Micha³owski, Przewodnicz¹cy
Rady Gminy p. Henryk Domaros, Radni
Gminy Choczewo, sponsorzy, dzia³acze,
rodzice i zaproszeni goœcie. Przed czêœ-

wiêkszych emocji, rozstrzygniêcie wy-
ników konkurencji dla doros³ych.

Tak¿e w tym przypadku nagrody
ufundowano dziêki ww. patronów insty-
tucjonalnych oraz firm sponsoruj¹cych
imprezê. By³y to rzeczy, które ciesz¹
najbardziej: olej silnikowy, kosmetyki do
pielêgnacji auta, nieocenione w utrzy-

maniu niepowtarzalnego b³ysku na garba-
tych kr¹g³oœciach.

Najwa¿niejsze nagrody, w tym puchary
i medale, przyznano w kategoriach: rajd
na orientacjê, naj³adniejsze autko i d³ugo-
dystansowiec. Zwyciêzc¹ rajdu zosta³
posiadacz VW "Ogórka niemieckiej
policji" Roman z Poznania, miano naj-

³adniejszego auta zlotu przyznano bor-
dowemu Garbusowi 1965 z ¯ukowa,
a nagrodê za pokonanie najdalszego
dystansu  do miejsca zlotu, otrzyma³ Qcyk,
mieszkaniec S³omczyna pod Warszaw¹,
który pokona³ Garbusem trasê 450 kilo-
metrów. Ostatni odcinek niestety na
holu, poniewa¿ w trakcie dojazdu, w oko-
licy Wejherowa pêk³ korbowód w jego
pojeŸdzie. I nie by³a to jedyna awaria
podczas zlotu. Nie jest tajemnic¹, ¿e
prawie ka¿dy, szanuj¹cy siê garbus lubi
zawieœæ, nie myliæ z zawieŸæ, swojego
w³aœciciela w najmniej oczekiwanym
momencie. Taki urok tych aut. Jednak
starzy garbusiarze przywykli ju¿ do tych
niespodzianek i nie zra¿a ich to wcale
do urokliwych autek, bo prawie ka¿dy
umie sobie z wiêkszoœci¹ usterek po-
radziæ, a jeœli jest wiêkszy problem to
braæ garbusowa zawsze pomo¿e.

W niedzielê o godzinie 1300, nas-
t¹pi³o zamkniêcie zlotu, a wszyscy jego
uczestnicy postanowili, ¿e za rok po-
nownie zjad¹ do Choczewa, w którym
Urz¹d Gminy oraz Klub LKS "Orze³"
Choczewo bardzo wydatnie przyczyni³y
siê do sprawnej organizacji i przyjê³y
z zadowoleniem sukces organizacyjny
zlotu.

                                                                                           
    M.Karbowski

ci¹ oficjaln¹ ch³opcy rozegrali miedzy
sob¹ mecz sparingowy. PóŸniej trener
dru¿yny p. Andrzej Ma³kowski podsu-
mowa³ osi¹gniêcia minionego sezonu.
Nastêpnie Wójt Gminy oraz V-ce Pre-
zes d/s pi³ki no¿nej p. Jerzy Detlaff
wrêczyli nagrody najlepszym zawod-
nikom. Wszyscy ch³opcy otrzymali
s³odycze, napoje i zjedli, upieczone przez
siebie, kie³baski.

PODSUMOWANIE SEZONU
2006/2007

Liga Juniorów C 2 - grupa I
rocznik 1993

I Liga liczy³a 10 zespo³ów. Naszymi
rywalami byli: Kaszuby Po³chowo,
OKS Janowo Rumia, Start Mrzezino,
UKS Klukowo Gdañsk, Ba³tyk II
Gdynia, Eko Pro Szemud, Iskra Gdynia,
Gryf Wejherowo, Orkan Rumia.

Ch³opcy drugi raz grali w rozg-
rywkach PZPN. Kadra liczy³a 18 za-
wodników z roczników 1993,1994,1995
i 1996. Rozgrywki zakoñczyliœmy na
4 miejscu (w poprzednim sezonie na 5).
Wyprzedzi³y nas 3 zespo³y - Orkan
Rumia, Gryf Wejherowo i Iskra Gdynia.
W 18 meczach zdobyliœmy 29 pkt ( 9 zwy-
ciêstw, 2 remisy, 7 pora¿ek), strzeliliœmy
47 bramek a straciliœmy 43. Cieszy fakt
du¿ej liczby strzelonych bramek, dodatni
ich bilans oraz to, ¿e bramki zdobywa³o
wielu zawodników (8).

Najlepsi strzelcy w dru¿ynie to:
1. Dominik Jankowski - 9
2. Maciek ¯urowski - 7

S P O R T  S P O R T  S P O R T  S P O R T  S P O R T
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Stowarzyszenie  Ludowy  Klub  Sportowy  "Orze³" Choczewo  informuje
Od 13-07-2007 dru¿yna  "Or³a"  z  Choczewa  rozpoczê³a  przygotowania  do  sezonu pi³karskiego  2007/2008. Do  dnia

dzisiejszego  rozegra³a  7  meczy  kontrolnych  i  uzyska³a nastêpuj¹ce  wyniki:
19-07-07 -  Charbrowo  - "Orze³"  Choczewo 2:1
21-07-07  - "Orze³"  Choczewo  -  W³adys³awowo 3:2
25-07-07  - "Orze³" Choczewo -  Bo¿epole 1:0
26-07-07  - "Orze³"  Choczewo -  "Gedania"  Gdañsk 1:1
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3. Remigiusz Leœnik - 7
4. Maciej Szylke - 6
5. Marcin Ma³kowski - 4
6. Aleksander Nguyen - 3
7. Pawe³ Wojciechowski- 1
8. Szymon Fryc - 1

WYNIKI:
      jesieñ   wiosna

Orkan Rumia 0:7 2:3
Gryf Wejherowo 1:1 1:2
Iskra Gdynia 2:7 1:3
Eko Pro Szemud 0:4 3:3
Ba³tyk Gdynia 0:8 3:0
UKS Klukowo Gdañsk 4:2 3:0
Start Mrzezino 5:1 3:0
OKS Janowo Rumia 5:1 6:1
Kaszuby Po³chowo 5:0 3:0

Du¿y postêp zespo³u na wiosnê, gdy¿
jesieni¹ znajdowaliœmy siê na 6 miesi¹cu
w tabeli. Najlepszym zawodnikiem zes-
po³u jest Maciej ̄ urowski (skutecznoœæ
- 7 bramek, obecnoœæ na meczach i tre-
ningach oraz zachowanie).

Pozosta³ym zawodnikom nale¿¹ siê
podziêkowania za postawê i osi¹gniête
wyniki sportowe.  Trener uwa¿a, ¿e zespó³
jest przygotowany do udzia³u w nastêp-
nych rozgrywkach, chcia³by te¿ podziê-
kowaæ rodzicom, a w szczególnoœci p.
Andrzejowi Lessnau, p. Grzegorzowi
Malinowskiemu, p. Tomaszowi Detlaff,

p. Paw³owi Olszowiec za organizacjê
kilku wyjazdów na mecze.

PRZYSZ£OSÆ PI£KARSKA
NASZEJ GMINY

Grupa nierozgrywkowa dzieci i m³o-
dzie¿y r. 1996 i m³odsi:
-  liczy oko³o 20 ch³opców (stan zmienny)
- regularne treningi (2 x w tygodniu)
- trenuje od roku
-  najlepsi zawodnicy maj¹ za³o¿one kar-

ty zawodników i graj¹ w meczach ligo-
wych starszego zespo³u (Jakub Ol-
szowiec, Mateusz Detlaff, Jakub Mali-
nowski, Rafa³ Lessnau, Micha³ Hajko-
wicz, Marcin Sadurski, Adrian Szczer-
biñski)

-  zawsze liczna grupa na treningach.

Myœlê, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci
ta grupa m³odzie¿y bêdzie przygotowana
do gry w swojej kategorii wiekowej.

SZCZEGÓLNE
PODZIEKOWANIA !!!

- Dla  Zarz¹du Klubu za organizacjê
zimowego obozu sportowego w Oœ-
rodku Wypoczynkowym ,,Relaks" w Zwa-
rtowie.

- Dla Urzedu Gminy Choczewo za sfi-
nasowanie pobytu restauracji ,,Mc Do-
nalds" podczas meczów wyjazdo-
wych.

-  Dla wszystkich kibiców i sympatyków
naszego Klubu, którzy byli obecni na
meczach i mocno trzymali za nas kciuki.

Ma³kowski Andrzej

28-07-07  - "Orze³"  Choczewo  - "Gedania"  Gdañsk 2:3
31-07-07  - "Orze³"  Choczewo  - "Gedania"  Gdañsk 2:0
04-08-07  - "Orze³" Choczewo  -  Charbrowo 6:1

Do  rozegrania  zosta³y  jeszcze  2  mecze  kontrolne. Zostan¹  one rozegrane  z  goszcz¹cym  u  nas  zespo³em
"W³ókniarz"  Bia³ystok. 18-08-2007  roku  rozpoczynaj¹ siê  mecze  ligowe,  na  które  zapraszamy wszystkich  kibiców
"Or³a".  Podajemy  terminarz  rozgrywek:

18-08-07 godz.18 -  "Orze³" Choczewo - "Relaks" Mechowo
26-08-07 godz.16 -  GKS II  Sierakowice - "Orze³" Choczewo
01-09-07 godz.12 -  "Orze³" Choczewo - Zenit £êcz/Klif Ch³apowo
15-09-07 godz.16 -  "Orze³" Choczewo -  OKS  Rumia  Janowo
22-09-07 godz.16 -  MKS II W³adys³awowo -  "Orze³" Choczewo
29-09-07 godz.15 -  "Orze³" Choczewo -  "Korona" ̄ elistrzewo
brak  daty -  "B³yskawica"  Reda -  "Orze³" Choczewo
13-10-07  godz.15 - "Orze³" Choczewo - "Torpedo" Sopot
20-10-07 godz.14 - "Orze³" Choczewo - "Celtic" Reda
brak daty - "Orkan" Gdynia - "Orze³" Choczewo
03-11-07 godz.13 - "Orze³" Choczewo -  "Zatoka" Puck
brak daty - "Orkan"  II  Rumia -  "Orze³" Choczewo

Zarz¹d  LKS  "Orze³"  Choczewo  dziêkuje  pracownikom  i dru¿ynie  "Or³a" oraz przebywaj¹cym na  obozie  sportowców
"Gedani"  Gdañsk za pomoc w  poszukiwaniu zaginionej  mieszkanki  Choczewa.

M Drużyna M PKT Zw. Rem. Por.     Bramki 

1. Orkan Rumia 18 47 15 2 1 80 - 12 

2. Gryf Wejherowo 18 44 14 2 2 66 - 20 

3. Iskra Gdynia 18 35 11 2 5 71 - 24 

4. Orzeł Choczewo 18 29 9 2 7 47 - 43 

5. Eko – Prod Szemud 18 26 7 5 6 52 - 34 

6. Bałtyk II Gdynia 18 20 6 2 10 52 - 38 

7. UKS Klukowo 18 19 5 4 9 41 - 66 

8. Start Mrzezino 18 15 4 3 11 25 - 51 

9. OKS Janowo Rumia 18 14 4 2 12 24 – 83  

10. Kaszuby Połchowo 18 8 2 2 14 17 - 104 

 

TABELA KOÑCOWA


