
Wieści Choczewskie Nr 7-8 (101-102)  LIPIEC-SIERPIEŃ 2008 s. 1

Egzemplarz bezp³atny

Nr 7-8 (101-102)
LIPIEC-SIERPIEŃ

2008
ROK (X)

CHOCZEWSKIE

W dzisiejszym numerze:  
Zaproszenie na Dożynki Gminne w Choczewie, Wizyta gości z Norwegii, Inwestycje gminne, Stały cykl "Poznajemy naszych 
sołtysów", Ogłoszenia Wójta Gminy, GPS Radia Gdańsk, Festyn promocyjno-rekreacyjny "Śledź Rybę czyli zdrówko", 
VI Zlot Miłośników VW Garbusów, Festyn z okazji 3 urodzin CH Kaszuby, Wieści z sołectw: Kierzkowo i Kopalino-Lubiatowo, 
Wiadomości sportowe                                                                  Zapraszamy do lek-

ISSN 1508-5864



Wieści ChoczewskieNr 7-8 (101-102)  LIPIEC-SIERPIEŃ 2008s. 2

W  pierwszych dniach sierp-
 nia Gminę Choczewo od-
 wiedziła degelacja gości 

z zagranicy. Z norweskiej Gminy Sømna 
przyjechali do nas: wójt – Edmund Dahle, 
radca /odpowiednik naszego sekretarza 
gminy/ - Signar Kristoffersen, szef wydzia-
łu rolnictwa - Nils Nyborg oraz Torill Ber-
telsen – artysta plastyk, nauczycielka sztuk 
plastycznych w szkole kulturalnej oraz 
podstawowej w Sømna, jej mąż Jon Rune 
Enge – również artysta plastyk, nauczyciel 
wychowania plastycznego oraz informatyki 
i komunikacji informatycznej w szkole śred-
niej w Brønnøy /odpowiednik naszego po-
wiatu/, Marianne Stensland Szewczyk – kie-
rownik i jednocześnie nauczycielka w szko-
le kulturalnej w Sømna, nauczycielka w szko-
le podstawowej oraz dyrygent chóru w Søm-
na i Cezary A. Szewczyk – reżyser teatralny 
w województwie Nordland. Państwo Szew-
czyk już od 10 lat bardzo dobrze znają na-
szą gminę, gdyż rokrocznie wypoczywają 
w Słajszewie i stąd też zrodził się pomysł 
nawiązania bliższej współpracy pomiędzy 
samorządami lokalnymi z Polski i Norwegii. 
Pierwsza wizyta gości z Gminy Sømna, miała 
miejsce już w 2005 roku – wówczas przy-
jechali do nas członkowie chóru, którym 
dyryguje pani Marianna. Podczas prawie 
5-dniowej wizyty zagraniczni goście odwie-
dzili najpiękniejsze i najciekawsze miejsca 
w naszej gminie: Jezioro Kopalińskie, latar-
nię morską Stilo, rezerwat przyrody „Cho-
czewskie cisy”. Nieomieszkali wykąpać się 
w Bałtyku – zdecydowanie cieplejszym niż 
Morze Północne, nad którym znajduje się 
Gmina Sømna. Ciekawi byli również, jak wy-
gląda typowe polskie gospodarstwo rolne, 
jak funkcjonują gminne jednostki organi-
zacyjne. Odwiedzili: Urząd Gminy Chocze-

pierwszych dniach sierp-
nia Gminę Choczewo od-
wiedziła degelacja gości

Wizyta gości z Norwegii
wo, Zespół Szkół w Choczewie, Gminny 
Ośrodek Zdrowia, Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną oraz siedzibę Nadleśnictwa, gdzie 
pani Ewa Rogaczewska przedstawiła kilka 
ciekawych informacji z zakresu gospoda-
rowania zasobem Lasów Państwowych. Po-
nieważ część gości z Norwegii była w Pols-
ce po raz pierwszy, więc korzystając  z oka-
zji zwiedzili również Trójmiasto: w Gdań-

spraw wspólnych. To, co zaskoczyło gości 
i co wciąż podkreślali, to fakt, że w naszej 
gminie w ciągu kilku ostatnich lat zosta-
ło zrealizowanych tak wiele kosztownych 
inwestycji: modernizacja dróg, budowa ka-
nalizacji, nowe siedziby szkoły i ośrodka 
zdrowia. Bariera językowa nie okazała się 
przeszkodą - rolę tłumaczy polsko-norwes-
kiego pełnili pan Cezary Szewczyk i jego 
żona Marianna oraz ich starszy syn Nico-
lai. Z gośćmi z zagranicy bez przeszkód moż-
na było również komunikować się w ję-
zyku angielskim i niemieckim. Wizyta za-

sku - Stare Miasto, w Oliwie - Pałac Opa-
tów. Z kolei włodarze naszej gminy mieli 
możliwość zapoznania się z prezentacją 
Gminy Sømna, doświadczeniami z zakresu 
zarządzania samorządem lokalnym w Nor-
wegii, kierunkami rozwoju, głównymi dzie-
dzinami gospodarki. W trakcie rozmów 
okazało się, że nasze Gminy różnią się, ale 
równie dużo, a może nawet i więcej mamy 

kończyła się ustaleniem głównych kierun-
ków współpracy, wymiany doświadczeń 
i realizacji wspólnych projektów, przede 
wszystkim na niwie kulturalnej  i w dzie-
dzinie turystyki. Przedstawiciele Gminy 
Sømna odwiedzą nas już niebawem – sko-
rzystali z zaproszenia na dożynki gminne 
w Choczewie, zaplanowane na 14.09.2008 

dokończenie na następnej stronie
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roku, w trakcie których zostanie podpisa-
ne porozumienie o partnerstwie. Podczas 
tej wizyty rolę gospodarza pełnili: wójt –  
Jacek Michałowski, zastępca wójta – Kazi-
mierz Kowalewski, przewodniczący rady 
– Henryk Domaros, wiceprzewodniczący 
rady – Zbigniew Kołodziejski, przewodni-
cząca Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty – 
Beata Stodolna, przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Budownictwa, Ochrony Środo-
wiska – Zygmunt Frąszczak,  przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Mał-
kowski, członek Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego – Wacław Seweryn.  

Na zakończenie kilka informacji o par-
tnerskiej Gminie Sømna – leży dokładnie 
pośrodku Norwegii, w województwie Nord-
land. Zajmuje obszar ok. 19 200 ha, zamie-
szkuje ją ok. 2100 osób, z czego aż 250 za-
trudnionych jest w administracji podleg-
łej wójtowi. Praktycznie nie ma bezrobo-
cia. Choć panuje tam dość surowy klimat 
– występuje zjawisko nocy polarnej, to 
główną dziedziną gospodarki jest rolnic-
two i towarzyszący mu przemysł mleczar-
ski. Sømna to najbardziej wysunięta na 
północ gmina, w której jeszcze jest możli-
we sianie zboża. Sprzyja temu występują-
cy w tamtym rejonie ciepły prąd zatokowy 
– Golfsztrom. Ludność zajmuje się przede 
wszystkim hodowlą krów i owiec, rybo-
łówstwem i przetwórstwem, w ostatnich 
latach również hodowlą trzody chlewnej. 
Na terenach zielonych królują łosie. Nor-
wegia, na którą składają się przede wszyst-
kim: góry, fiordy i nieużytki i którą za-
mieszkuje jedynie 4,5 mln mieszkańców, to 
jednocześnie najbogatszy kraj w Europie.

  

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
WIZYTA GOŒCI Z NORWEGII
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
Z PRZYŁĄCZAMI SŁAJSZEWO – BIEBRO-

WO, SŁAJSZEWO – SŁAJSZEWKO

Zakres inwestycji rozbudowy sie-
ci wodociągowej w kierunku 
Biebrowo obejmował budowę 

sieci wodociągowej z rur PVC dz .110 o cał-
kowitej długości 809 m z przyłączami wo-
dociągowymi, o łącznej długości L = 29 
(2 szt.). 

Projekt zakłada włączenie sieci Biebro-
wo do istniejącej sieci wodociągowej w miej-
scowości Słajszewo, wykonanie dwóch przy-

PLANY INWESTYCYJNE 
NA III I IV KWARTAŁ 2008R.

Gmina Choczewo do realizacji zapla-
nowała również takie zadania, jak:
- remont dróg gruntowych dojazdowych 

do pól (droga do Zwarcienka),
- remont nawierzchni ul. Wojska Polskiego 

w Choczewie,
- remont chodnika w Choczewie, od skrzy-

żowania ul. Pierwszych Osadników z uli-
cą Kowalewskiego, w kierunku kościoła.

Rozstrzygnięcie procedur przetargo-
wych na ww. zadania zaplanowano na po-
czątek września 2008r.

Są realizowane również prace zwią-
zane z przygotowywaniem inwestycji na 
następne lata. Dokumentacja techniczna na 
realizację przebudowy oczyszczalni ście-
ków w Choczewie, modernizacja ujęcia wo-
dy w miejscowości Lublewko i podłącze-
nie do tego ujęcia miejscowości Lublewo 
i Starbienino, modernizacja ujęcia wody 
w miejscowości Sasino.

 

ODBIÓR REMONTÓW 
DRÓG POWIATOWYCH

W dniu 9 lipca 2008r. Gminę Choczewo 
odwiedził Wicewojewoda Pomorski pan Mi-
chał Owczarczak, w towarzystwie Starosty 
Wejherowskiego pana Józefa Reszke, Wice-
starosty pana Grzegorza Gaszty i Sekreta-
rza Powiatu pana Marka Panka. Głównym 
celem tej wizyty był odbiór remontów 
dróg powiatowych na terenie naszej gmi-
ny, zrealizowanych w 2008 roku, tj. drogi 
nr 1430G Jackowo-Biebrowo na odcinku 
2,086 km oraz drogi nr 1322G Żelazno-
Zwartówko na odcinku 2 km.

łączy w miejscowości Biebrowo, przełą-
czenie zasilania sieci wodociągowej w Bie-
browie z wodociągu Słajszewo. Zlikwido-
wane zostało dotychczasowe ujęcie wody 
w Biebrowie. Odbiór nastąpił w dniu 22.08.
2008r.,a gminę reprezentował: Zastępca 
Wójta Gminy pan Kazimierz Kowalewski, 
Kierownik Referatu Rolnictwa pan Wła-
dysław Stanuch, inspektor ds. inwestycji 
pan Paweł Dąbek i Dyrektor GZGK pan Jerzy 
Meyer. Ze strony wykonawcy w odbiorze 
uczestniczył właściciel Zakładu Wodno-Ka-
nalizacyjnego z Krokowej pan Marian Mar-
szall.

Zakres inwestycji w kierunku Słajszew-
ka obejmował wykonanie sieci wodociągo-
wej  z rur PVC dz. 110 i 90 łącznej długości 
665 m wraz z przyłączem wodociągowym, 
o łącznej długości 31m. W trakcie re-
alizacji inwestycji zaistniała konieczność 
wykonania prac dodatkowych związanych 
z przeprowadzeniem remontu awaryjnego 
ujęcia w miejscowości Słajszewo. Całko-
wity koszt zrealizowanych prac budow-
lanych wyniósł  187 383,30 zł brutto. Ge-
neralnym wykonawcą zadania był Zakład 
Wodno – Kanalizacyjny, Marian Marszall 
w Krokowej.

W odbiorze uczestniczyli również: 
przedstawiciele Zarządu Dróg Powiato-
wych wraz z Dyrektorem panem Januszem 
Nowakiem oraz wykonawcy inwestycji:
- na drodze Jackowo-Biebrowo – przedsta-

wiciele Przedsiębiorstwa Robót Drogo-
wych Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku,

- na drodze Żelazno-Zwartowo - POL-DRÓG 
LĘBORK S.A. z siedzibą w Lęborku.

Podczas tej wizyty Gminę Choczewo 
reprezentowali: Wójt pan Jacek Michałow-
ski, Zastępca Wójta pan Kazimierz Kowa-
lewski, Przewodniczący Rady Gminy pan 
Henryk Domaros i pan Wacław Seweryn 
- Członek Zarządu Powiatu Wejherowskie-
go.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Z PRZYŁĄCZAMI SŁAJSZEWO – BIEBRO-

WO SŁAJSZEWO SŁAJSZEWKO

odw
chał 
Wejh

Inwestycje gminne

dokończenie na następnej stronie
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Poznajemy naszych sołtysów

W  naszym stałym cyklu pn. 
 „Poznajemy naszych sołty-
 sów” przedstawiamy dziś 

Państwu sylwetkę Sołtysa Sołectwa Starbie-
nino Pana Wiesława Gębki. Sołectwo Star-
bienino obejmuje 3 wsie: Starbienino, Lu-
blewko i Lublewo Lęborskie. Pan Wiesław 
funkcję sołtysa pełni po raz pierwszy. Naj-
bliższa rodzina to żona Lucyna, która pro-
wadzi firmę kosmetyczną, 25-letnia córka 
Ania, która jest lekarzem i 18-letni syn 
Artur – uczeń liceum w Gdyni. Pan Sołtys 
prowadzi we wsi Starbienino 50-hektarowe 
gospodarstwo rolne i zajmuje się hodowlą 
koni. Największą jego pasją jest nurkowa-
nie, ale warto dodać, że to z inicjatywy 
Pana Wiesława zawiązało się nieformalne 
Gminne Koło Morsów, które w minionym 
sezonie zimowym, co niedzielę, zażywało 
kąpieli morskich w Lubiatowie.

 Tradycyjnie zadaliśmy Panu Sołtysowi 
kilka pytań:

Wieści  – Czy satysfakcjonuje Pana pra-
ca społeczna, funkcja sołtysa?

Wiesław Gębka – W młodości byłem har-
cerzem i nadal odczuwam potrzebę pracy 
z ludźmi i dla ludzi. Gdy jakiś czas temu 
przyszli do mnie przedstawiciele młodzieży 

z naszego sołectwa z proś-
bą, bym zgłosił swoją kan-
dydaturę podczas wybo-
rów na sołtysa – zgodzi-
łem się. 

W. – Jakie są główne 
problemy wsi, jakie sprawy 
są najpilniejsze do zreali-
zowania i czego oczekują 
mieszkańcy? O czym marzy 
Pan Sołtys i jak się układa 
współpraca z mieszkańca-
mi sołectwa?

W.G. - Ponieważ na stałe 
w Starbieninie osiedliłem 
się stosunkowo niedawno, 
dopiero uczę się i poznaję 

mentalność mieszkańców naszego sołec-
twa. Postanowiłem, że najpierw powinie-
nem dobrze poznać mieszkańców i posta-
rać się do nich zbliżyć. Dlatego też, wraz 
z Radą Sołecką i sołecką młodzieżą, zorga-
nizowałem już kilka różnych, uroczystych 
spotkań, dzięki którym mogłem poznać 
lepiej potrzeby zarówno dzieci, młodzieży, 
jak i osób dorosłych. Mija właśnie 1,5 roku 
mojego „sołtysowania” i dopiero teraz 
wiem, co jest ważne, a codzienne działa-
nia pokazały, które sprawy były chybione, 
a które się udały. Muszę pokusić się o stwier-
dzenie, że  na wsi pracuje się trudniej niż 
w mieście, ale mimo to przy współudziale 
Rady Sołeckiej udało się stworzyć plan 
działania na najbliższy okres. Podjęta zosta-
ła decyzja o utworzeniu zespołu tańca no-
woczesnego, który prowadzić będzie Ewe-
lina z Lublewka. Już podczas spotkania 
z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy lo-
terię, a uzyskany dochód przeznaczyliśmy 
na stroje dla tego zespołu. 

Utworzone zostanie również koło plas-
tyczne, prowadzenia którego od września 
podjął się mieszkaniec Lublewka. Chcemy, 
by również od września zaczęło działać na 
naszym terenie koło gospodyń wiejskich, 
a wzorce do działania czerpać chcemy z do-

świadczeń Koła Gospodyń Wiejskich w Sa-
sinie. Wszystkie zaplanowane zajęcia będą 
się odbywać w Starbieninie,  na terenie mo-
jej posesji. W tym celu przygotowałem po-
mieszczenie, takie miejsce spotkań o pow. 
180 m2, tak więc wszyscy zainteresowani 
w pewnością się pomieszczą. Ważne, byś-
my mieli co i gdzie robić. Dla dzieci i mło-
dzieży ważny jest sport, więc już teraz 
chętni mogą pograć w tenisa stołowego. 
Podobnie, jak wiosną, również i jesienią 
zorganizowane zostaną wyjazdy na basen, 
a także wycieczki rowerowe. W tym miejscu 
chciałbym podziękować Pani Beacie Sto-
dolnej za uwagi dot. prawidłowej orga-
nizacji wycieczek i zapewnienia bezpie-
czeństwa ich uczestnikom. Chciałbym też 
podziękować młodzieży za czynny udział 
w organizacji i prowadzeniu imprez. Chciał-
bym,  by ich potencjał i chęci do pracy spo-
łecznej były jeszcze lepiej wykorzystane na 
potrzeby naszych wsi. Sołectwo Starbieni-
no nawiązało współpracę z Fundacją "Pan 
Władek" z Gdańska, dzięki czemu wiosną 
tego roku otrzymaliśmy pomoc w postaci 
żywności /mrożonki/ i odzieży, które roz-
dane zostały mieszkańcom. Mam nadzieję, 
że po wakacjach współpraca z fundacją bę-
dzie kontynuowana. 

Na terenie sołectwa są dwa przystan-
ki i 2 place zabaw. We wrześniu chciałbym 
je odmalować i naprawić uszkodzenia. 
Mieszkańcy zgłaszają nagminną dewasta-
cję tych obiektów przez dzieci i młodzież. 

Przybyli Goście przeprowadzili również wizję lo-
kalną nawierzchni pozostałych dróg powiatowych na 
naszym terenie, a także szczegółowo omówili kwestię 
remontów dróg na lata następne. Priorytetem w tym 
zakresie jest modernizacja drogi nr 130G prowadzącej 
przez miejscowość Sasino do granicy z Powiatem Lę-
borskim - na odcinku 2,531 km. Realizacja tej inwestycji 
planowana jest na lata 2009/2010.

Podczas wizyty na naszym terenie goście odwiedzili 
również odrestaurowywany obecnie pałac (wraz z za-
pleczem) w Ciekocinku. Byli zachwyceni postępem pro-
wadzonych prac, wyglądem obiektów i otoczenia oraz 
zaplanowanym efektem końcowym renowacji.   

ci¹g dalszy z poprzedniej stronyINWESTYCJE GMINNE

dokończenie na następnej stronie



Wieści ChoczewskieNr 7-8 (101-102)  LIPIEC-SIERPIEŃ 2008s. 6

Dlatego też myślę, że dodatkowe zajęcia 
popołudniowe spowodują, że nadmiar 
energii wyładowany zostanie na spotka-
niach w Starbieninie. 

Dzięki staraniom Pana Wójta na tere-
nie należącym do Agencji Nieruchomości 
Rolnych wydzielony został obszar na po-
trzeby rekreacyjno-sportowe. Przekazanie 
tego terenu do dyspozycji sołectwa stano-
wić będzie, zarówno dla Rady Sołeckiej, 

jak i dla mnie duże wyzwanie. Bez udziału 
mieszkańców niewiele da się zrobić, dlate-
go też będę się starał zintegrować naszą 
lokalną społeczność do wspólnego dzia-
łania w zakresie zagospodarowania oraz 
korzystania i należytego utrzymania tego 
terenu. Jeśli uda mi się zrealizować to, co 
zaplanowałem, będzie to potwierdzenie, 
że dobrze zrobiłem zostając  Sołtysem So-
łectwa Starbienino. 

W. – Redakcja „Wieści” dziękuje za 
udzielenie wywiadu życząc sukcesów jed-

nocześnie w realizacji zamierzeń na rzecz 
sołectwa. Panu Sołtysowi życzymy również  
sukcesów w realizacji planów osobistych. 

W najbliższym numerze ukaże się już 
ostatni wywiad, będzie to rozmowa z Pa-
nem Henrykiem Bemowskim – Sołtysem So-
łectwa Zwartówko. Stali Czytelnicy z pew-
nością zauważą, że pominięta została oso-
ba 1 sołtysa, którego nie udało się nam na-
mówić na wywiad na potrzeby naszego lo-
kalnego biuletynu.  

Ogłoszenia Wójta Gminy

Ogłoszenie  Wójta Gminy Choczewo z dnia 19 sierpnia 2008 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 29 września 2008 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony 
 na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości:

Wójta Gminy Choczewo ogłasza, że dnia 
19 września 2008 roku o godzinie 11.30 

W przetargu mogą brać udział osoby zamieszkałe na terenie gminy Choczewo, zameldowane na pobyt stały od co najmniej trzech 
lat. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zaświadczenia o zameldowaniu do dnia  16 września 2008 roku i wpłacenie 
wadium na  konto Urzędu Gminy Choczewo w banku KBS Wejherowo O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 również 
do dnia 16 września 2008 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy 
Choczewo.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia 
umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny nieruchomości osiągnięty w przetargu, po zaliczeniu wadium płatny jest wg warunków poda-
nych w umowie dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 
Choczewo, tel. 0-58 572-39-40, wew. 209. 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
POZNAJEMY NASZYCH SO£TYSÓW
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WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 19 września 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo 

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

WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 14 października 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo 

odbędzie się trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo  w banku  KBS  Wejherowo 
O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010  najpóźniej do dnia 8 października 2008 roku.Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu nota-
rialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 0-58 
572-39-40, wew. 209. 

OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Choczewo z dnia 25 sierpnia 2008 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo  w banku  KBS  Wejherowo 
O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 najpóźniej do dnia 16 września 2008 roku. Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu nota-
rialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 0-58 
572-39-40, wew. 209. 

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 5 października 2008 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę 
na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
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GPS Radia Gdańsk

"Wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie. 
Tam trzeba być, zobaczyć, odwiedzić. GPS 
Radia Gdańsk przeciera szlaki, sprawdza 
i podpowiada gdzie warto pojechać i dla-
czego. Z nami Pomorze jest ciekawsze i bar-
dziej tajemnicze niż mogło by się to wyda-
wać!!! Przekonasz się o tym z GPS Radia 
Gdańsk. Słuchaj nas od poniedziałku do piąt-
ku, o godzinie 8.40, 10.40, 12.40 i 14.40 – 
tak program GPS Radia Gdańsk reklamu-
je na swojej stronie internetowej Radio 
Gdańsk.

1 lipca b.r. dziennikarze radiowi – pani 
Anna Cupa i pan Dominik Sowa zawitali do 
naszej gminy, by „na żywo” z lubiatowskiej 
plaży i spod latarni morskiej Stilo poprowa-
dzić audycję zachęcają do odwiedzenia 
naszego terenu. Spotkali się z ciekawymi 
ludźmi, a z przeprowadzonych rozmów ra-
diosłuchacze mogli m.in. dowiedzieć się:
- od pana Witolda Jankowskiego o przy-

jemnościach związanych z prowadzeniem 
pola namiotowego w Lubiatowie i o wy-
poczywających na jego terenie turystach,

- od pana Waleriana Bernaciaka o nadmor-
skich lasach sosnowych i o powietrzu na-
syconym olejkami eterycznymi zmiesza-
nymi z jodem, mającym zbawienny wpływ 
na drogi oddechowe,

- od Wójta Gminy – pana Jacka Michałow-
skiego o niezwykle urokliwej plaży w Słaj-
szewie, na której wypoczywają zarówno 
„tekstylni”, jak i „nietekstylni”,

- od latarniczki – pani Weroniki Łozickiej 
o historii latarni morskiej STILO i uro-
czystych obchodach jej 100-lecia w 2006 
roku,

- od radnego Rady Gminy Choczewo – pana 
Sławomira Gronowskiego o rezerwacie 

przyrody „Choczewskie cisy”, 
- od pani Anny Śrubo o wystawie malarstwa 

marynistycznego autorstwa pana Alek-
sandra Skotarczaka. Obrazy przez cały 
sezon letni prezentowane są we wnę-
trzu latarni STILO, 

- od trenera I klasy koszykarzy - pana An-
drzeja Rozwadowskiego – o miłości do 
sportu oraz do hodowli królików i gołębi, 
a także wędkowania.

Pani Anna Cupa przyznała, iż naszą gmi-
nę warto odwiedzić również z powodu 
wielu zabytkowych dworów i pałaców, a tak-
że, by móc zakosztować smacznych potraw 
regionalnych, w tym „Kaczki po pomor-
sku” lub „Śledzia pomorskiego z beczki 
w zalewie słodko-kwaśnej”.

Na pamiątkę pobytu w naszej gminie 
redaktor Dominik Sowa otrzymał książkę 
autorstwa pana Rozwadowskiego pt. „Sy-
beria raz jeszcze” – jest to relacja z po-
wrotu na miejsce zesłania.  

Redaktorów Radia Gdańsk już nie po raz 
pierwszy gościliśmy na naszym terenie, 
podobny program miał miejsce w sierpniu 
ub.r.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego 
w Choczewie

zaprasza na wystawę METALOPLASTYKI
autorstwa Pana Władysława Małachowskiego z Sasina.

Wystawa przedstawia rzeźby wykonane z blachy miedzianej. Wszystkich serdecznie zapraszamy 
w terminie do 30 sierpnia b.r. od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

             Kierownik GBP  Beata Żuk
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ci¹g dalszy na następnej stronie

„Ś ledź Rybę czyli zdrówko” 
 - pod takich hasłem bawili 
 się przybyli licznie turyści 

i mieszkańcy gminy na festyn promocyjno
-rekreacyjny, jaki odbył się 26 lipca na gmin-
nych obiektach sportowych w Choczewie. 
Sobotnia impreza rozpoczęła się konkur-
sami o tematyce rybnej, przygotowanymi 
przez artystów z Agencji Artystycznej „Gro-
teska”. W konkursach udział wzięły za-
równo dzieci, jak i dorośli – a uczestnicy 
obficie nagradzani byli prezentami również 
nawiązującymi do tematyki rybnej. Hos-
tessy roznosiły przygotowane na tę oka-
zję gadżety i ulotki reklamowe. Ok. godz. 
16.30 rozpoczęto wydawanie darmowych 
potraw rybnych, w tym potraw z grilla, 
przygotowanych przez pracowników firmy 
PARTY-SERVICE z Gdyni. Niezwykłym zain-
teresowaniem cieszyła się zupa rybna, go-
towana w wielkim kotle, pod przysłowiową 
„chmurką”, pod czujnym okiem Kuchmi-
strza pana Jarosława Kłodzińskiego, który 
zachęcał do częstszego spożywania dań 
rybnych. Nad sprawnym przebiegiem pro-
gramu festynu czuwał, jak zwykle nieza-
wodny, pan Mirosław Rymarz, a spoży-
wanie potraw umilała m.in. muzyka The 
Beatles w wykonaniu zespołu „Obsesja” 
z Gdyni. Zaprezentowany został również 
film pt. „Zdrowie z Ikrą”. Gwiazdą wieczoru, 
który przyciągnął przed scenę liczny tłum 
fanów, był Zbigniew Wodecki. Pan Zby-
szek nie tylko fantastycznie zaśpiewał i za-
grał na trąbce oraz skrzypcach, ale również 
w zabawny sposób przedstawił przebieg 
swojej kariery artystycznej. Zabawa do bia-
łego rana to zasługa melodii w wykonaniu 
zespołu pana Jana Karpiny. Liczne atrakcje 
towarzyszące, w tym: różnorodne stoiska 
handlowe, dmuchane zamki, samochodziki 
oraz wymarzona pogoda sprawiły, że w fe-
stynie uczestniczyło kilka tysięcy osób. Nad                                                                                                                                              
ich bezpieczeństwem czuwały liczne służ-
by mundurowe: funkcjonariusze Straży 
Granicznej i Policji, Straży Gminnej, stra-

ledź Rybę czyli zdrówko”
- pod takich hasłem bawili
się przybyli licznie turyści

Promocja zdrowego żywienia - "Śledź Rybę czyli zdrówko"
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żacy ochotnicy z jednostek OSP w Cho-
czewie i Kopalinie oraz pracownicy firmy 
„ARES-SERVICE”. Z kolei o porządek na 
obiekcie dbali pracownicy Gminnego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej oraz LKS 
„Orzeł” Choczewo. Organizatorem był 
Urząd Gminy Choczewo, a festyn odbył się 
dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez 
gminę od Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Gdyni, w ramach 
projektu pn. „Znajdowanie oraz promo-
wanie nowych rynków zbytu na produkty 
rybne w gminie Choczewo, poprzez orga-
nizację kampanii promocyjnej ryb i pro-
duktów rybnych w Choczewie w ramach 
imprezy pt. Śledź Rybę czyli zdrówko oraz 
kampanię promocyjną w szkołach”, finanso-
wanego z Instrumentu Finansowego Wspie-
rania Rybołówstwa, SPO – Rybołówstwo 
i przetwórstwo ryb 2004-2006. 

Celem imprezy była przede wszyst-
kim promocja zdrowego żywienia, czyli 
przekonanie jak najszerszego grona osób 
do spożywania potraw rybnych, bo ryby:
- wspomagają profilaktykę i leczenie miaż-

dżycy oraz zapobiegają udarom mózgu,
- zapobiegają tworzeniu się wolnych rod-

ników odpowiedzialnych za powstawa-
nie komórek nowotworowych,

- zapobiegają anemii,
- zmniejszają ryzyko wystąpienia astmy 

i łagodzą jej przebieg,
- zapobiegają powstawaniu chorób tar-

czycy,
- są niezbędne do prawidłowego rozwoju 

układu nerwowego u dzieci, wpływają 
także na rozwój zmysłu wzroku,

- wpływają pozytywnie na wygląd skóry, 
wygładzają zmarszczki. 

Niestety Polacy spożywają tylko ok. 
6,5 kg ryb na osobę rocznie, podczas gdy 
w innych krajach europejskich 20 kg/oso-
bę. Absolutny światowy rekord biją pod 
tym względem Japończycy, którzy jedzą 
średnio aż 40 kg ryb rocznie na osobę. Ze 
względu na wartość odżywczą ryby powin-
ny być spożywane przynajmniej 2-3 razy 
w tygodniu, w szczególności morskie, 
które są bogate w kwasy omega-3, czyli: 
makrela, śledź, halibut, dorsz i tuńczyk. 
Najpopularniejsze w naszym kraju są śle-
dzie, które niestety zazwyczaj przygoto-
wywane są poprzez solenie, co akurat nie 
jest korzystne dla człowieka, bo może 
przyczynić się do wzrostu ciśnienia krwi. 
Zdecydowanie zdrowszym sposobem jest 
więc gotowanie lub grillowanie świeżych 
śledzi. 

Również w ramach realizacji projektu 

„Znajdowanie oraz promowanie nowych 
rynków zbytu na produkty rybne” już od 
kwietnia 2008 roku dzieci i młodzież ko-
rzystająca ze stołówki w Zespole Szkół 
w Choczewie otrzymuje raz w tygodniu 
z darmowego posiłku – jest to oczywiście 
danie rybne Dania takie wydawane będą 
do końca listopada b.r. 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
PROMOCJA ZDROWEGO ¯YWIENIA....
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T radycyjnie w ostatni weekend 
 lipca odbył się w Choczewie 
 już VI Zlot Miłośników Vol-

skwagenów Garbusów, Busów i innych po-
bratymców.

Zlot został ponownie przygotowany 
przez Klub Garbusiarzy Trójmiasta OLD 
VW jako trzydniowa impreza we współ-
pracy z Gminą Choczewo, która urozmai-
ciła spotkanie miłośników starych aut pro-
gramem festynu „Śledź Rybę czyli zdrów-
ko”.  Zlot odbył się również dzięki dotacji 
Powiatu Wejherowskiego oraz kilku firm 
sponsorujących ciekawe atrakcje zlotowe 
oraz liczne nagrody.  Wśród nich należy 
wspomnieć o firmach: SHELL Polska, WA-
KOZ ze Straszyna, Chwil Producent Okien 
i Drzwi z Kębłowa, firmy Marsel i Wermal 
z Gdańska, Port Gdynia, Galeria Pępowo 
i Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejhe-
rowie.

Po raz kolejny pobity został rekord 
uczestników zlotu – tym razem zanotowa-
no 120 załóg. Rodzina starych Volkswage-
nów została zaprezentowana przez Gar-
busy, Buliki, Ogórki, Teelkę i Porsche.

W piątek bramy zlotowe otwarte były 
oficjalnie od południa, ale atrakcyjność 
miejsca tej imprezy przyciągała pierwszych 
miłośników już od czwartku. Położenie 
nadmorskie jest wielkim atutem Chocze-
wa. Do piątkowego wieczora zjechało się 
już ponad 60 samochodów i wieczorne 
koncerty, przygotowane przez organiza-
torów, miło rozpoczęły imprezę zlotową. 
Tym razem zagrały dwa zespoły – INC oraz 
Carte Blanche, które zaprezentowały roc-
kowe i bluesowe utwory własne oraz zna-
ne covery słynnych grup polskich (Dżem) 

czy zagranicznych (The Beatles). Zabawa 
zakończyła się grubo po północy.

W sobotę atrakcje samochodowe zo-
stały zaplanowane od przedpołudnia, więc 
uczestnicy musieli być przebudzeni, po-
sileni i gotowi do uczestnictwa już na go-
dzinę 11-tą. O 11.30 ruszyła tradycyjna pa-
rada samochodów po pięknych okolicach 
Choczewa.  Parada prowadziła tym razem 
malowniczymi i spokojnymi drogami Gmin 
Choczewo oraz Wicko. Uczestnicy trafili 
na stare lotnisko wojskowe, które stało się 
świetnym miejscem bezpiecznego prze-
prowadzenia konkurencji samochodowych 
typu sprint na 1/4 mili czy slalom wokół 
traw. Rozegrano te konkurencje w kilku 
kategoriach dając szanse wykazania się 
różnym pojazdom: popularnym Garbu-
som z silnikami o pojemności 1200 i 1300 
cm3, Garbusom w mocniejszych wersjach 
o silnikach ponad 1300 cm3 czy Busom, 
stanowiącym ciekawą odrębną kategorię 

„wyścigową”. Po konkurencjach stacjonar-
nych najodważniejsi wystartowali w drugim 
nadmorskim rajdzie na orientację,  który 
prowadził z powrotem do Choczewa. Rajd 
jest konkurencją sprawnościową w zakre-
sie wiedzy i atrakcji krajoznawczo-tury-
stycznych regionu. Obejmował objecha-
nie zaprojektowanej trasy i wypełnienie 
18 zadań historyczno-topograficznych.

Po powrocie z parady i rajdu na ucze-
stników czekały nie lada smakołyki na cho-
czewskim festynie „Śledź Rybę czyli zdrów-
ko”, w tym: zupa rybna, ryby z grilla i in-
ne, gotowe dania rybne.

Po zasłużonym posiłku garbusiarze ru-
szyli do kolejnych przygotowanych przez 
organizatorów zawodów,  już bez pojaz-
dów. Dzieci mogły się wykazać uzdolnie-
niami malarskimi, a dorośli zaprezentować  
swoje możliwości siłowe, próbując jak naj-
sprawniej wbić potężne gwoździe. Swoją 
krzepę zaprezentowało kilkunastu śmiał-
ków, ale i waleczne panie.

Wieczorem uczestnicy mogli się bawić 
podczas koncertów zorganizowanych przez 
Gminę Choczewo, w tym takich artystów 
jak zespół Obsesja z Trójmiasta czy Zbi-
gniew Wodecki. Tradycyjnie sobotnie za-
kończenie dnia sprzyja nowym znajomo-
ściom i pogłębianiu przyjaźni pomiędzy 
miłośnikami starych samochodów, co pro-
centuje w przyszłości podczas kolejnych 
wesołych imprez czy też w sytuacjach 
wymagających pomocy na drodze. Towa-
rzystwo garbusowe jest bowiem bardzo 
zgrane i uczynne, gdy ktoś ma problemy 
podczas podróży, potrzebuje pomocy 
w przemieszczaniu się po kraju, czy szuka 
porad w kwestii przygotowania swojego 
auta.

Niedziela tradycyjnie jest dniem wypo-
czynku oraz podsumowania zlotu, w tym 

radycyjnie w ostatni weekend
lipca odbył się w Choczewie
już VI Zlot Miłośników Vol-

Zlot miłośników Garbusów &CoGarbusów &Co

dokończenie na następnej stronie
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Gmina Choczewo, Choczewskie 
Stowarzyszenie Turystyczne 
i ODK SW „Relaks” w Zwar-

towie uczestniczyli 26 lipca 2008r. w festy-
nie turystycznym z okazji  III urodzin Cen-
trum Handlowego „KASZUBY” w Wejhe-
rowie. 

Celem tej imprezy promocyjnej była 
prezentacja atrakcji turystycznych gmin 
z powiatów Wejherowskiego i Puckiego, 
a jednocześnie zachęta dla klientów tegoż 
Centrum do atrakcyjnych zakupów z pro-
mocyjną zniżką.

Swoje prezentacje wykonały oprócz na-
szej gminy, gmina Luzino, miasto Wejhe-
rowo, gmina Krokowa z prezentacją Zam-
ku von Krokow, Hotel Zamek w Rzucenie, 
Hotel Wieniawa z Rekowa, stoisko z pro-
duktami pszczelimi a także stoiska komer-
cyjne z piwem i garmażem.

Na dużej scenie prezentowane były wa-
lory krajoznawczo-turystyczne poszcze-
gólnych gmin i oferty stowarzyszeń.

Uczestnikami prezentacji choczew-
skiej byli: pani Genowefa Kramek, która 

rozdania nagród. Nagrody jak zwykle ucie-
szyły uczestników, ponieważ były to przy-
datne elementy wystroju własnego (czap-
ki, koszulki, polary),  przedmioty przydat-
ne na wyjazdach (otwieracze, scyzoryki), 
akcesoria samochodowe (oleje, breloki) 
i przede wszystkim puchary i medale dla 

zwycięzców.  Puchary przyznano w kon-
kurencji rajdowej, a także dla najładniej-
szego samochodu – Gwiazda Zlotu – oraz         
za najdłuższy przejazd – Obieżyświat, czyli 
uczestnik, który miał najdalej do Chocze-
wa. W tej ostatniej klasyfikacji nagrodzo-
no załogę miłych, starszych Państwa spod 
Lublina, którzy mają niesamowite zacięcie 
do podróżowania starym Ogórkiem.  Rajd 
na Orientację wygrała załoga Karoliny 

i Kuby z Warszawy, a Gwiazdą został sa-
mochód Czarlsa z Warszawy – piękny 50-
letni Garbus Owal.

Udany tegoroczny zlot powinien mieć 
kontynuację za rok, gdyż ponownie ucze-
stnicy pogratulowali organizatorom, zaba-
wa była przednia, a wszystko zostało ok-
raszone wspaniałą, upalną pogodą, która 
jest świetną reklamą nadmorskiego Cho-
czewa.    Organizatorzy

przygotowała smaczne pierogi i chleb ze 
smalcem oraz smaczne nalewki, pan Ma-
rian Kramek, pani Jadwiga Kaleta, która pre-
zentowała piękne koronki oraz oryginal-
ne i piękne hafty Gabrieli Niemiec. Dzięki 
Wójtowi Gminy Jackowi Michałowskiemu 
i Komendantowi ODK SW „Relaks” Zbig-
niewowi Kołodziejskiemu nasze wspólne 
stoisko wyposażone zostało w pawilon, 
meble, materiały promocyjne i reklamowe 
gminy i kwater agroturystycznych, rów-
nież zabezpieczony został transport do 
przewozu ludzi i sprzętu. W prezentacji 
uczestniczył też Pan Marek Dankowski 
z ODK SW „Relaks”, prezentując ofertę tu-
rystyczną Ośrodka.

W trakcie występów muzycznych prze-
prowadzono liczne konkursy na temat wie-
dzy o atrakcjach turystycznych gmin, ośrod-
ków turystycznych, hoteli i Choczewskie-
go  Stowarzyszenia Turystycznego. Nagro-
dami były pobyty weekendowe w wybra-
nych ośrodkach, gadżety oraz wspaniały 
aromatyczny domowy sernik – nagroda 
od Choczewskiego Stowarzyszenia Tury-
stycznego.

Mimo, że Gmina Choczewo leży w ob-
rębie Powiatu Wejherowskiego dla wielu 
mieszkańców Wejherowa i Trójmiasta jest 
jeszcze nieznana. Prezentacja naszej pięk-
nej Ziemi Choczewskiej wpływa na posze-
rzenie tej wiedzy, ale także stanowi zachę-
tę do odwiedzenia naszych kwater tury-
stycznych i ośrodków wypoczynkowych.

Oferta przedstawiona na naszym stoi-
sku mówiła również o tym, że nie tyl-
ko można tu wypocząć, ale także dobrze 
zjeść i atrakcyjnie spędzić czas na trasach 
rowerowych i konnych, zwiedzając liczne 
atrakcje naszej gminy.

Z prawdziwą przyjemnością uczestni-
czyłam w tej prezentacji naszej gminy a jej 
efektem będzie z pewnością zwiększenie 
ilości turystów w tym i przyszłorocznym 
sezonie turystycznym.

 Doradca  PODR Gdańsk
Genowefa Błahuszewska

mina Choczewo, Choczewskie
Stowarzyszenie Turystyczne
i ODK SW „Relaks” w Zwar-
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Festyn turystyczny

Wieści z sołectw

DZIEŃ MATKI I DZIEŃ DZIECKA

31 maja w Sołectwie Kierzko-
wo miały miejsce uroczy-
stości Dnia Matki i Dnia 

Dziecka. Dzieci przygotowały program ar-
tystyczny dla mam. Tym miłym akcentem 
rozpoczęto spotkanie. Mamy z zaciekawie-
niem słuchały i obserwowały swoje pocie-
chy. Występy zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. Mamy otrzymały od dzieci 
laurki i zostały zaproszone do suto zasta-
wionego stołu.

Na dzieci czekały niespodzianki w po-
staci słodyczy. Pozostałą część czasu dzie-
ci spędziły na grach i zabawach. Liczne 
konkursy zachęcały wszystkie dzieci do 
wzięcia udziału w ich przebiegu. Zaba-
wom nie było końca. Choć było bardzo 
ciepło, rozpalono ognisko. Z okrzykami 
radości przystąpiono do smażenia  kiełba-
sek. 

Sołectwo Kierzkowo

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
ZLOT MI£OŒNIKÓW GARBUSÓW
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W tak miłej atmosferze i przy dźwiękach muzyki spotkanie dobiegało końca. Wszystkim mamom i dzieciom życzymy dużo ra-
dości, uśmiechu, i słońca na co dzień.

Rada Sołecka

Powyższy artykuł dotarł do Redakcji „Wieści” już po złożeniu poprzedniego numeru, dlatego też zamieszczamy go w dzisiejszym 
wydaniu naszego biuletynu.

FESTYN REKREACYJNY W KIERZKOWIE

13 lipca 2008 r. w Kierzkowie odbył się 
I Festyn Rekreacyjny, który cieszył się 
niezwykłym powodzeniem. Wśród 

przygotowanych atrakcji była loteria fantowa, z któ-
rej dochody przeznaczone zostaną na poprawę 
estetyzacji wsi. Bogatą ofertę dla uczestników fe-
stynu uzupełniły: jazda konna, strzelanie z broni 
pneumatycznej, dmuchane zjeżdżalnie, jazda na 
pojeździe napędzanym mechanicznie i trampoli-
na.

Punkty gastronomiczne serwowały smaczną 
wiejską grochówkę, której było tyle, że dla nikogo 
nie zabrakło. Zadbała oto Pani Alicja Kowzan. Na-
sze wspaniałe panie, przygotowały własne słod-
kie wypieki, które cieszyły się niezwykłym powo-
dzeniem. Nie zabrakło również chleba ze smalcem 
i kiszonym ogórkiem. Obok tych wspaniałości 
można było nabyć tradycyjne kiełbaski i krupnioki 
z rożna. 

Od początku festynu tj. od godziny 14.00 do 
końca umilał nam czas znany zespół muzyczny 
LIMITH.

I Festyn Rekreacyjny w Kierzkowie przeszedł 
nasze najśmielsze oczekiwania. Był dla nas dużym 
sukcesem nie tylko finansowym. Z samej tylko lo-
terii fantowej uzyskaliśmy ponad 5100 złotych. 
Przeznaczymy te środki na budowę chodnika 
w Kierzkowie. Ilość osób, jaka nas odwiedziła była 
zaskakująca. Wszystko to zawdzięczamy sobie, 
ale przede wszystkim Wam drodzy czytelnicy. 

Lista darczyńców i osób wspomagających orga-
nizację festynu była bardzo długa i została w ca-
łości przedstawiona gościom festynu przez pro-
wadzących naszą imprezę. 

Na łamach gazetki pragnę podziękować głów-
nym sponsorom i organizatorom festynu. Są nimi: 

dokończenie na następnej stronie



Wieści ChoczewskieNr 7-8 (101-102)  LIPIEC-SIERPIEŃ 2008s. 14

Państwo Aleksandra i Zdzisław Gawryszewscy, Pan 
Leszek Szymański, Pani Alicja Kowzan, Państwo Mi-
rosława i Eugeniusz Langa, Pan Mariusz Grzywacz, 
Państwo Wiesława i Stanisław Dawidowscy, Pań-
stwo Bogumiła i Józef Langer, Pan Jan Suchy, Prze-
wodniczący Rady Gminy Pan Henryk Domaros, Pan 
Jerzy Czerwionka, Pani Katarzyna Wrońska i Pani 
Zofia Dymowicz, Państwo Iwona i Andrzej Maj-
tacz, Pan Wiesław Laskowski, Państwo Marzanna 
i Krzysztof Cupryniak, Pani Karolina Hintzka, Pani 
Elżbieta Piotrowiak, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Choczewo Pani Ewa Rogaczewska, Pani Władysła-
wa Dettlaff, Pani Zdzisława Zięba, Pani Wiesława 
Okon, Pan Krzysztof Langer, Pan Leon Jakubowski, 
Pan Tomasz Bocho, Pan Stanisław Gołąb, Pani Ma-
ria Soyka, Państwo Grażyna i Stanisław Puchalscy, 
Pan Henryk Bocho, Pan Henryk Kaczmarek, Pan 
Jan Zwifka. 

Mam nadzieję, że następne festyny będą rów-
nież owocne i tak jak ten wspaniałe. Zapraszamy 
na nie już dziś.

 Sołtys Sabina Fleming oraz Rada Sołecka

V FESTYN W SOŁECTWIE KOPALINO 
– LUBIATOWO

P rzygotowania do festynu tak 
 naprawdę rozpoczęły się już 
w zeszłym roku, kiedy zbiera-

liśmy powoli fanty na loterię. Oczywiście 
przed festynem także przeprowadziliśmy 
zbiórkę, sołtys zbierał fanty po sklepach 
i barach, a młodzież od mieszkańców na-
szego sołectwa. Po zebraniu i dokupieniu 
kilku drobiazgów i przygotowaniu losów 
przez panie z sołectwa okazało się, że mie-
liśmy aż 711 losów, oczywiście wszystkie 
były pełne. Główną nagrodą był rower 
ufundowany przez naszego radnego. Zna-
lazł się również odkurzacz, playstation, 
ziemniaki, zboże, książki, oraz wiele, wiele 
innych ciekawych rzeczy. Po dopięciu 
wszystkiego na ostatni guzik w piątek, 
czyli dzień przed festynem okazało się, że 
mamy problemy. Zamiast dwóch koni mie-
liśmy dostać tylko jednego, ale dzięki panu 
ze stadniny w Kopalinie mieliśmy komplet 
koni, a całkowity dochód został przekaza-
ny na festyn. W godzinach wieczornych 
dowiedzieliśmy się, że nie będziemy mieli 
zamówionej platformy dla orkiestry (nie-
stety nie mamy jeszcze stałej sceny na 
boisku) - trzeba było się z tym przespać. 
Wczesnym rankiem wraz ze strażakami 
rozpoczęło się wielkie przygotowanie do 
festynu, ale co ze sceną?  Po wielu kom-
binacjach została przyprowadzona przy-
czepa zwana potocznie „kaczką”, którą 
częściowo wkopaliśmy. Kilka żerdzi, tro-

Sołectwo Kopalino-Lubiatowo chę folii i powstała scena ala Opera Leśna, 
a pomysł na wykorzystanie „kaczki” zapro-
ponowała żona sołtysa. Festyn poprzedził 
wjazd sprzętu rolniczego, który znajduje 
się na naszym terenie. Miał zaświadczyć 
o tym, że jest to festyn wiejski. Na boisku 
znalazły się takie maszyny, jak: kombajn 
zbożowy, ciągnik C- 330 (bączek), ciągnik 
z napędem na 4 koła oraz ciągnik  z agre-
gatem do uprawy roli. Nie zabrakło rów-
nież sprzętu zabytkowego, a mianowicie 
trzech ciągników pana Eugeniusza Langa 
z Choczewa.

Mając takie szczęście jak my, pół go-
dziny przed otwarciem zaczęło grzmieć, 
błyskać i padać. Byliśmy załamani, bo co 
zrobić z towarem zgromadzonym na naj-
większą imprezę w naszym sołectwie. Po 
spokojnym oczekiwaniu z kuchnią polową 
pełną grochówki oraz innymi przysma-

kami doczekaliśmy się pięknej pogody, 
która towarzyszyła nam już do końca im-
prezy. Oficjalne otwarcie planowane na 
godz. 14-tą, niestety przesunęło się o ok. 
2 godz. Otwarcia dokonał nasz radny pan 
Henryk Domaros. Po zakończeniu części 
oficjalnej rozpoczęły się konkurencje, pro-
wadzone przez naszego wspaniałego mie-
szkańca pana Andrzeja Soboń. Trzeba przy-
znać, że zna się na rzeczy. Humorystycz-
nie przeprowadzał wszystkie konkuren-
cje, do których zainteresowanie było bar-
dzo duże. Pierwszą konkurencją był rzut 
kaloszem sołtysa, ale okazało się że soł-
tys przyszedł w trampkach. Konkurencja 
jednak odbyła się, ale był to rzut butem 
strażaka, który poświęcił swoje obuwie. 
Do konkurencji zgłosiło się 32 chętnych, 
z których po zaciętej walce wyłoniono zwy-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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cięzcę, okazał się nim Wojciech Wanat. Póź-
niej została przeprowadzona konkurencja 
dla najmłodszych uczestników, czyli rzut 
piłeczką do kosza. Wzięło w niej udział 
34 uczestników festynu, pierwsze miejsce 
w tej konkurencji zajął Karol Kotłowski. 
Podczas przeprowadzanych konkurencji 
sołtys rozdawał lizaki i cukierki dla osło-
dy. Do hula hop zgłosiło się 10 uczestni-
ków, w której wygrała Julia Repera. Dużą 
sensacją było jednak drugie miejsce Karola 
Perkowskiego. Po dłuższych przygotowa-
niach rozpoczęła się konkurencja ciesząca 
się największym powodzeniem, czyli rzut 
jajkiem (surowym) do partnera. 27 par rzu-
cało jajkiem do partnera, który musiał je 
złapać. W różnych miejscach i częściach 
ciała rozpryskiwały się skorupki, było śmie-
chu co niemiara i świetna zabawa. Pierw-
sze miejsce zajęli Karol i Paweł Kotkowscy. 
Po kilku konkurencjach przyszedł czas na 
bieg w workach. Tutaj również chętnych 
było bardzo dużo, bo aż 41, a nawet wię-
cej, gdyż w ostatniej chwili, by zaznaczyć 
swoją obecność, wystartowało pięciu stra-
żaków. Zdarzały się wywrotki i upadki, 
ale zawziętość i chęć wygrania konkuren-
cji dały ciekawą zabawę. Okazało się, że 
w tej konkurencji niepokonanym zawod-
nikiem był Mateusz Bednarczyk, który 
zajął pierwsze miejsce. W taki sposób do-
szliśmy  do głównej konkurencji, czyli do 
przeciągania liny i tu nie brakowało chęt-
nych. Powstały drużyny złożone z mło-
dzieży i osób dorosłych, a nawet była dru-
żyna żeńska. Drużyny młodzieżówki roz-
poczęły konkurencje cienką liną, ale do 
potężniejszych uczestników była obawa, 
że po prostu ją porwą, dlatego też pan 
prowadzący zadecydował i poprosił stra-
żaków o bardziej wytrzymałą linę, a ci 
mieli w zanadrzu potężną cumowniczą 

linę. Zaczęły się poważne zawody, a było 
o co walczyć, bo o beczkę piwa, co praw-
da 5-litrową, ale zawsze beczkę. Gdy ze-
spół pań stanął do walki panowie trochę 
zadrżeli, gdy już panie szalę zwycięstwa 
przechylały na swoją stronę, panowie za-
grali nie fair i któryś z kibiców pomógł im. 
I w ostateczności panowie wygrali. Wal-
ka była zacięta, strażacy potężne chłopy 
z początku wygrywali z wszystkimi, ale ktoś 
wymyślił, żeby strażacy ściągnęli obuwie. 
Wiadomo cały dzień w butach to skarpet-
ki nieświeże, no i poślizg duży, ostate-
cznie konkurencję wygrał zespół z Chocze-
wa. Po wszystkich konkurencjach i w trakcie 
przygrywał nam zespół muzyczny z Cho-
czewa, który ładnie grał, lecz nie ma je-
szcze nazwy. Orkiestra grała prawie do 
godz. 2-ej w nocy. A uczestnicy pięknie 
się bawili.

Organizatorzy bardzo dziękują za po-
moc  w zorganizowaniu festynu. Dzięku-
jemy za fanty na loterię, za wsparcie fi-
nansowe, za zaangażowanie mieszkań-
ców sołectwa, strażakom oraz wszystkim, 
którzy pomogli organizacyjnie - nie spo-
sób wszystkich wymienić. Dziękujemy 
obozom harcerskim: ZHP Koło, ZHP Oława, 
barom nadmorskim, sklepom znajdującym 

się na terenie sołectwa, Ośrodkowi Wcza-
sowemu „Wiktoria”, z którym od dłuż-
szego czasu współpracujemy, właścicie-
lowi Pola Namiotowego „TOPAZ” i panu 
Andrzejowi Fetta, który zaangażował do 
pracy całą swoją rodzinę i we własnym za-
kresie zorganizował fanty na loterię oraz 

wjechał swoim sprzętem rolniczym. Dzię-
kujemy także panu Zygmuntowi Dettlaff 
za dowiezienie produktów spożywczych, 
wypożyczenie lodówki oraz sprzętu rolni-
czego, czyli ciągnika z agregatem. Podzię-
kowania należą się także panu Eugeniu-
szowi Langa za znalezienie czasu i spro-
wadzenie na nasz festyn zabytkowych 
ciągników. 

Po podsumowaniu festynu udało nam 
się zebrać pokaźną sumę, z której Rada 
Sołecka postanowiła część dochodu prze-
kazać na budowę ołtarza w tutejszym ko-
ściele. 

Z części pozostałych pieniędzy został 
już odmalowany przystanek autobusowy                             
w Lubiatowie, żeby poprawić chociaż tro-
chę estetykę naszego sołectwa. 

 Jeszcze raz wszystkim dziękujemy, 
a mieszkańców prosimy o większe zaanga-
żowanie w sprawy naszego sołectwa.  

Rada Sołecka

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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 WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA 

Dzięki ludziom wielkiego ser-
ca odbyła się wycieczka dla 
dzieci i młodzieży z sołectwa 

Kopalino – Lubiatowo. Dnia 07.08.2008r. 
o godz. 13.00 kwiat naszego sołectwa, 
czyli młodzież miała okazję wziąć udział 
w wycieczce do Gminy Gniewino zorgani-
zowanej przez Radę Sołecką. W wycieczce 
wzięły udział 34 osoby. Aby pokazać mło-
dzieży, gdzie miała powstać elektrownia 
atomowa jechaliśmy przez miejscowość 
Lubkowo. Po drodze minęliśmy również 
zakład produkcji karmy dla psów oraz za-
kład pracy pani Ewy. Kiedy dojechaliśmy 
do Elektrowni Wodnej w Żarnowcu, głów-
nego punktu programu naszej wycieczki, 
pan kierownik wprowadził nas na jej te-
ren  i opowiedział nam całą procedurę po-
wstawania prądu. Dowiedzieliśmy się, że 
w elektrowni znajdują się cztery wielkie 
turbiny produkcji czeskiej i radzieckiej, 
a także, że rurociągi derywacyjne mają 
1100 m długości i cały czas są napełnione 
wodą. Średnica rur to 7,1 m a przy wylo-
cie 5,4 m. Po zwiedzeniu elektrowni poje-
chaliśmy na wieżę widokową, niestety nie 
wszyscy weszli na wieżę, ponieważ lęk 
wysokości im na to nie pozwolił. Ale więk-
szość skorzystała z możliwości wejścia na 
górę i popatrzenia na okolicę. Po zejściu 
z wieży obejrzeliśmy dinozaury naturalnej 
wielkości. Młodzież po krótkim spacerze 
mogła poszaleć na statku piratów, po-
kręcić kołem sterowniczym i pozjeżdżać 
zjeżdżalniami w dół. Wychodząc z terenu 
wieży widokowej naprzeciwko jest górny 
zbiornik retencyjny, do którego można 
było podejść i zobaczyć jak ogromny jest 
zbiornik mający 135 ha. Po krótkim prze-
jeździe przez pięknie, usłane kwiatami i kil-
koma piłkami, rondo dojechaliśmy na 
kręgle. Wszyscy mogli spróbować rzutu, 
oczywiście nie wszystkie kule mknęły wła-
ściwym torem, tylko bokiem, bo nie każdy 
miał tyle siły, by „dokulać” kule, ale każdy 
mógł i chciał rzucić i spróbować swojej 

mocy. Po dwugodzinnych zmaganiach 
z kulami udaliśmy się w drogę po-
wrotną, ale mówiąc: „cudze chwalimy 
swojego nie znamy” postanowiliśmy 
w drodze powrotnej, dzięki gościnno-
ści pana leśniczego obejrzeć piękną 
placówkę w naszym sołectwie czy-
li „Chabaziówkę”. Dzięki panu Ryszar-
dowi Leśnik, który przygotował ognisko, 
młodzież mogła piec sobie kiełbaski 
bez ograniczeń. Po krótkim pobycie 
i konsumpcji udaliśmy się do domów 
(około godz. 20.00).  Warto podkreślić, 
że całkowity koszt tej wspaniałej wycieczki 
to jedynie 271,27 zł.

 Dziękujemy przede wszystkim ko-
mendantowi ZHP Koło za udostępnienie 
autobusu, a także panu Piotrowi - kierow-
cy autobusu. Dziękujemy panu Wacławowi 
Lipiec za zorganizowanie wstępu do elek-
trowni wodnej i za pomoc w przygotowa-
niu wycieczki oraz udział w takim nieco-
dziennym wypadzie.  Podziękowania nale-

żą się również pani Ewie, która specjalnie 
dla nas poświęciła swój urlop i pojechała 
jako opiekunka grupy. Dziękujemy pani 
Krysi także za opiekę nad naszą młodzieżą. 
Serdecznie dziękujemy panu kierownikowi 
elektrowni, paniom, które przygotowały  
wraz z panem leśniczym kiełbaski dla ucze-
stników wycieczki. Rada Sołecka bardzo 
dziękuje wszystkim za pomoc w organi-
zacji wycieczki, ludziom wielkiego serca, 
oraz uczestnikom.

Rada Sołecka
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SEZONU 
PIŁKARSKIEGO

        

W  dniu 12.07.2008 roku na 
 stadionie w Choczewie 
 odbyło się uroczyste pod-

sumowanie rozgrywek piłkarskich minio-
nego sezonu wszystkich grup rozgryw-
kowych naszego klubu sportowego LKS 
‘’Orzeł’’ Choczewo. Oprócz piłkarzy, dzia-
łaczy, sponsorów, rodziców obecne były 
władze gminy w osobie wójta p. Jacka Mi-
chałowskiego i jego zastępcy p. Kazimie-
rza Kowalewskiego. Część oficjalną po-
przedziły mecze w wykonaniu zespołów 
juniorów i seniorów. Następnie Wójt Gmi-
ny podziękował działaczom i trenerom za 
zaangażowanie, a sponsorom za ich wkład 
na rzecz zespołów. Wszyscy zawodnicy 
drużyny młodzieżowej otrzymali pamiąt-
kowe medale oraz inne upominki rzeczo-
we, za zdobycie 3-ego miejsca w swojej 
grupie rozgrywkowej. Na zakończenie 
wszyscy spotkali się przy ognisku, gdzie 
przy muzyce i pieczonych kiełbaskach miło 
mogli spędzić wolny czas.

Andrzej Małkowski

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SEZONU 
PIŁKARSKIEGO

Sport, sport

zegraliśmy 18 meczy i zdobyliśmy 35 punktów. Zanotowaliśmy 11 zwycięstw, 2 remisy 
i 5 porażek. Bramki 37:35. Trenera cieszy fakt, że zespół zrobił na wiosnę duży postęp, 
gdyż jesienią był na 6 miejscu w tabeli.

                         Wyniki                           Jesień                              Wiosna
                Start Mrzezino  1 : 0   2 : 1
                Gryf Wejherowo  0 : 6                          0 : 5
                Elzo – Prod Szemud  3 : 2   3 : 1
                GKS Luzino   3 : 3   2 : 0
                Kaszuby Połchowo  0 : 0   2 : 1
                Iskra Gdynia  0 : 2   2 : 1
                UKS 82 Klukowo  2 : 5   2 : 3
                Vigo Tuchom  5 : 3   3 : 0
                Sokół BożePole Wielkie 3 : 1   4 : 1

Najlepsi strzelcy  - Maciej Szylke  (11 bramek ), Maciej Żurawski (10 bramek), Mate-
usz Kanigowski (3 bramki), Dominik Jankowski (2 bramki), Marcin Małkowski (2 bram-
ki), Remigiusz Leśnik (2 bramki), Aleksander Nguen (2 bramki), Mateusz Gil (1 bramka), 
Marcin Sadurski (1 bramka)

Najlepszym zawodnikiem minionego sezonu został Mateusz Gil.

PODSUMOWANIE SEZONU 2007/2008 
– JUNIORZY, ROCZNIK 1993 – 1995

Był to trzeci sezon rozgrywany tego 
rocznika (poprzednio był 5 i rok temu 
4 miejsce na koniec rozgrywek). Aktualnie 
ligę skończyliśmy na 3 miejscu. Założony 
cel przed rozgrywkami został wykonany  
w 100%. Kadra liczyła 18 zawodników. Ro-

GRUPA NIEROZGRYWKOWA 
– ROCZNIK 1996 I MŁODSI

Grupa ta liczyła ok. 25 zawodników 
(w tym 2 dziewczyny) – Klaudia Szczer-
bińska i Zuzia Hajkowicz. Drużyna ta była 
przygotowywana do rozgrywek ligowych 
w sezonie 2008/2009. Należy podkreślić 
dobrą frekwencję oraz duże zaangażowa-
nie dzieci na treningach.

Za pośrednictwem gazety trener ze-
społu p. Andrzej Małkowski dziękuje:
- Zarządowi klubu LKS „Orzeł” za orga-

nizację zimowego obozu sportowego 
w ośrodku wypoczynkowym „Relaks” 
w Zwartowie.

- Urzędowi Gminy w Choczewie za po-
moc finansową dla drużyny /pobyt w re-

dokończenie na następnej stronie
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Ludowy  Klub  Sportowy  "Orzeł"  Choczewo informuje,  że  Zarząd KLubu  podjął  
decyzję  o  utworzeniu  rezerwowej  Kl. A  i  zgłosił do Pomorskiego Związku Piłki Noż-
nej Klasę  B.  Tak  więc  mamy  dwie  drużyny  seniorów  biorące udział  w  rozgrywkach.  
Drużyny  rozpoczęły  okres  przygotowawczy od 15-07-08.  Od  28-07-08  do  03-08-08  
odbył  się  obóz  sportowy  naszych "Orłów". W okresie przygotowawczym drużyny 
rozegrały  następujące sparingi:

17 lipca  -  Choczewo-Luzino     3:0
19 lipca  -  Charbrowo-Choczewo      0:2
23 lipca  -  Choczewo-Rumia       0:1,
25 lipca  -  nasz  zespół brał  udział  w  turnieju  
     w  Starzynie, gdzie  zajął  II m-ce.
28 lipca  -  Choczewo - Wierzchucino    6:0
31 lipca  -  Choczewo- Rumia II          4:3
02 sierpnia  -  Choczewo - Gedania      3:0
05 sierpnia  -  Choczewo I  - Choczewo II    4:3
06 sierpnia  -  Choczewo - Sierakowice     3:1
09 sierpnia  -  Choczewo - Kębłowo      0:2 
10 sierpnia  -  Choczewo - Szemud       6:0
15 sierpnia  -  Choczewo II - Kartuzy    3:4
16 sierpnia  -  Choczewo II -  Łebcz     2:1

stauracji Mc Donald`s, zakup nagród 
i upominków /.

- Wszystkim kibicom naszych mło-
dych piłkarzy, którzy wspierali zespół, 
przychodzili na mecze i interesowali 
się losami drużyny.

Andrzej Małkowski

Obok zamieszczamy tabelę końco-
wych rozgrywek juniorów w sezonie 
2007/2008

17 sierpnia  rozpoczęła  się  liga  Kl. A,  gdzie  nasz  zespół  w meczu wyjazdowym 
zremisował  1:1  z  drużyną z  Chwaszczyna.  Do  zespołu „Orła" Choczewo wróciło  
4 zawodników  i są  to: Świtała  Bogdan, Świtała Marek, Świtała Tomasz, Smolarek 
Grzegorz.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
SPORT, SPORT, SPORT

Aktualny skład  drużyny  KL.A:
Olszowiec Paweł, Robakowski Łukasz, 

Rutkowki Tomasz, Świtała Tomasz, Żaczek 
Paweł, Świtała Bogdan, Panke Radosław, 
Basiński Piotr, Krauze Krzysztof, Stanuch 
Mateusz, Wrzeszczyński Sławomir, Smola-
rek Grzegorz, Witdbrodt Grzegorz, Baruch 
Krzysztof, Waloch Marek, Adamczewski 
Dariusz, Szmyd Mateusz, Koń Andrzej, 
Świtała Marek, Zawadzki Dariusz, Zabłot-
ni Jan, Król Piotr, Wrzeszczyński Tomasz, 
Szews Andrzej, Szmyd Krzysztof, Detlaff 
Tomasz, Smolarek Andrzej, Stefański Wik-
tor, Detlaff Michał, Godula Dariusz, Detlaff 
Krzysztof, Świerzewski Szymon, Wrzesz-
czyński Dariusz, Węska Krystian.

Trenerami KL.A są:  Detlaff Jerzy i Wa-
loch  Krzysztof. Trenerem Kl.B jest Smo-
larek Andrzej. Lekarzem  drużyny  jest 
dr Andrzej Kościemski. Naszym  "Orłom"  
życzymy  wielu  sukcesów! Na obiektach 
LKS "Orzeł" Choczewo w czasie wakacji 
do  rozgrywek przygotowywały  się obozy  
sportowe: "Zamek" Toruń , "Cartusia” Kar-
tuzy, "Polonia" i "Olimpik" Gdańsk.
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Klasa A – grupa Gdańsk I – runda jesienna 2008
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