
Wieści Choczewskie Nr 9 (139)  WRZESIEŃ 2011 wkladka

GMINNE GMINNE 
ŚWIĘTO PLONÓWŚWIĘTO PLONÓW

W niedzielę 25 września 2011 r. odbyło się w Gminie Cho-
czewo tradycyjne Święto Plonów. Inauguracją imprezy była 
dziękczynna Msza Święta o godz. 13.00 w Kościele Parafi alnym 
w Choczewie, koncelebrowana przez o.Tarzycjusza, franciszka-
nina z Klasztoru w Wejherowie, ks.Alojzego Kąkolewskiego i ks.
Antoniego Duszyka, na której poświęcono wieńce dożynkowe 
przygotowane przez poszczególne sołectwa.

Po Mszy św. kolorowy dożynkowy korowód prowadzony 
przez Orkiestrę OSP z Wierzchucina przemaszerował na gminne 
obiekty sportowe.

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński 
rozpoczął święto i przywitał przybyłych gości, starostów dożynek 
i wszystkich zebranych. Najważniejszym elementem dożynek było 
uroczyste przekazanie chleba Gospodarzowi Gminy Wójtowi Wie-

sławowi Gębce. Starostowie dożynek: p.Irena Hejda ze Słajkowa 
i p.Tadeusz Grobicki z Kierzkowa przekazali chleb ze słowami: 
„ (…) dziel ten chleb tak, aby nikomu go nie zabrakło”. Bardzo 
ważnym symbolem tych dożynek było dzielenie się otrzymanym 
chlebem przez Wójta z zaproszonymi gośćmi i przybyłymi na uro-
czystość mieszkańcami gminy.

Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli m.
in.: poseł Jerzy Budnik, wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, 
wójt Gminy Krokowa Henryk Doering, radny powiatu wejherow-
skiego Wacław Seweryn, dyrektor ARiMR z Gdyni Stanisława 
Bujanowicz, kierownik Biura Powiatowego ODR w Wejherowie 
Hanna Rocławska, kierownik KRUS w Wejherowie Włodzimierz 
Hewelt, Dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie Andrzej Soboń, 
rolnicy, księża, radni Gminy Choczewo, przedstawiciele Stra-
ży Pożarnej, Straży Granicznej, Policij i sołtysi sołectw naszej 
gminy.

Program artystyczny przygotowała młodzież i nauczyciele 
z Zespołu Szkół w Choczewie.
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W trakcie uroczystości dożynkowych rozstrzygnięto konkurs 
„Piękna Wieś 2011, organizowany przez województwo pomorskie, 
Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 
Pomorskiego, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdań-
sku oraz urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie 
pomorskim. Laureatami tegorocznego konkursu zostali w Gminie 
Choczewo:

W kategorii „Zagroda”:
I miejsce – Iwona i Andrzej Majtacz z Borkowa
II miejsce – Emilia i Andrzej Siuta z Kopalina
III miejsce – Magdalena Komajda z Gościęcina
Wyróżnienia:
– Krystyna i Henryk Nowiccy ze Zwartówka
– Bożena i Zdzisław Mrówczyńscy z Sasina
Oraz miejscowość Sasino w kategorii „Wieś”.
Przeprowadzono również konkurs na najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy. Pierwsze miejsce zdobył wieniec sołectwa Kierz-
kowo, drugie – sołectwa Sasino, trzecie – sołectwa Choczewko. 
Każde ze zwycięskich sołectw w nagrodę otrzymało puchar 
i 200,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa.

Dużą atrakcją tegorocznych dożynek był turniej sprawnościo-
wy z humorem „Super Sołtys”, w którym najlepsze okazało się 
sołectwo Zwartówko. W nagrodę mieszkańcy otrzymali puchar 
i 1500 zł. Za drugie miejsce sołectwo Ciekocino otrzymało puchar 
i 1000 zł. Natomiast trzecie miejsce, puchar i 500 zł przypadło 
w udziale sołectwu Sasino.

Wśród atrakcji dla dzieci przewidziano wesołe miasteczko: 
dmuchany zamek, trampoliny oraz przejazdy gokartami. Na sto-
iskach garmażeryjno-handlowych na wszystkich czekały ciepłe 
potrawy i napoje oraz pyszna darmowa grochówka.

Imprezą towarzyszącą był „Festiwal ryby” zorganizowany 
przez LGR „Pradolina Łeby”, promujący zdrowe potrawy z ryb. 
Swoje stoisko miało również Choczewskie Stowarzyszenie Tu-
rystyczne, które zaprezentowało domowe wyroby. Tradycyjnie 
można było obejrzeć wystawę płodów rolnych i zabytkowe cią-
gniki Pana Eugeniusza Langa.

Niemałą atrakcją do uczestników imprezy był pokaz lata-
jących lampionów, w którym każdy z przybyłych mógł brać 
udział.

W trakcie dożynek trwała loteria fantowa zorganizowana 
przez Stowarzyszenie STEK, w której można było spróbować 
swojego szczęścia. Wśród fantów znalazły się m.in. skuter i ro-
wer.

Na koniec przewidziano występ zespołu rockowego SUP-
PORT, oraz zespołu FARBA – gwiazdy wieczoru, po którym dla 
wytrwałych do tańca przygrywał zespół BMW.

Nad zabezpieczeniem imprezy czuwali strażacy z OSP, Straż 
Gminna i Policja oraz pomoc medyczna.

Piękna, słoneczna pogoda i liczne atrakcje sprzyjały dobrej 
zabawie.

/w.w./


