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ROK (XVIII)

XXIV SESJA RADY GMINY CHOCZEWO VII KADENCJI

W dniu 22 czerwca 2016 r. w sali 
konferencyjno-wystawowej w Cen-
trum Informacji Turystycznej Urzędu 
Gminy w Choczewie odbyła się XXIX 
sesja Rady Gminy Choczewo. Na 
sesji obecnych było 14 radnych, nie-
obecna radna S. Fleming.
Porządek sesji obejmował przesta-
wienie przez Przewodniczącego Rady 
Gminy i Wójta Gminy informacji 
o działalności międzysesyjnej oraz 
przyjęcie protokołów z poprzednich 
sesji.
Podczas sesji radni podjęli uchwały:

1. Uchwała w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowe-
go Gminy Choczewo za rok 2015 
wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Gminy Choczewo 
za 2015 rok. (13 głosów za, 1 głos 
wstrzymujący się)

2. Uchwała w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Choczewo absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu za 
2015 rok. (13 – za, 1 – wstrzymujący 
się)

3. Uchwała w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2016 rok. (14 – za)

4. Uchwała zmieniająca uchwałę 
nr XIX/90/15 Rady Gminy Choczewo 

z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie 
opłaty miejscowej na terenie Gminy 
Choczewo. (14 – za)

5. Uchwała o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr 253 we wsi Lubiatowo 
w Gminie Choczewo. (14 – za)

6. Uchwała w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarow-
ania przestrzennego „przy granicy” 
we wsi Borkowo w Gminie Chocze-
wo. (14 – za)

Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00
Zapraszam również na mój profil: Facebook Wiesław Gębka
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Krzysztof Łasiński 
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w każdy poniedziałek od godz. 15:30 do 17:00, tel. 605 669 626

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetowej Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie protokoły i uchwały.

Zapraszamy również do odwiedzania kanału z relacjami z sesji Rady Gminy Choczewo:
YouTube Obiektywne Choczewo oraz profilu: https://pl-pl.facebook.com/obiektywne.choczewo
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ZESPÓŁ „MASTERS”,
ANDRZEJ KOZIŃSKI ORAZ

 KABARET „POD WYRWIGROSZEM”.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ORAZ
 TURYSTÓW NA NAJLEPSZĄ ZABAWĘ W OKOLICY!

POLECAMY RÓWNIEŻ 14 ZLOT OLD VW W CHOCZEWIE W DNIACH 22-24.07

WÓJT GMINY CHOCZEWO ZAPRASZA NA
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wiesci1@gmail.com
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OPŁATA KLIMATYCZNA W GMINIE CHOCZEWO
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/90/15 

Rady Gminy Choczewo z dnia 13 lis-
topada 2015 roku. z późniejszymi 
zmianami w sprawie opłaty miejs-
cowej na terenie gminy Choczewo, 
osoby fizyczne przebywające na te-
renie gminy w celach turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkolenio-
wych w miejscowościach Biebrowo, 
Borkowo Lęborskie, Choczewo, Cie-
kocino, Ciekocinko, Gościęcino, Ja-
ckowo, Kierzkowo, Kopalino, Lubia-
towo, Lublewko, Osieki Lęborskie, 
Sasino, Słajszewo, Starbienino, 
Zwartowo zobowiązane są uiszczać 
opłatę miejscową w wysokości 1,50 

zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę 
pobytu. Z roku na rok wpływy do 
budżetu gminy z tytułu poboru opłaty 
miejscowej są coraz większe. Środki 
te pozostają do dyspozycji sołectw, 
które zazwyczaj przeznaczają je na 
upiększanie swoich miejscowości  
oraz inwestycje związane z ro-
zwojem ruchu turystycznego. Naj-
większe środki pozyskiwane są 
w sołectwie Kopalino, dzięki cze-
mu udało się zrealizować wiele 
ciekawych pomysłów m.in. został 
wyremontowany chodnik przy ul. 
Bałtyckiej, doposażono budynek 
pełniący funkcję świetlicy wiejskiej, 

stworzono projekt rozbudowy placu 
zabaw i budowy boiska przy bud-
ynku świetlicy oraz projekt budowy 
chodnika w Lubiatowie w kierunku 
morza.

W związku z powyższym zw-
racamy się z prośbą do właścicieli 
wszystkich kwater prywatnych, pen-
sjonatów, hoteli, pól biwakowych, 
aby pobierali opłatę klimatyczną, 
ponieważ dla tych miejscowości jest 
to szansa inwestowania dodatkow-
ych środków w infrastrukturę i ro-
zwój turystyczny miejscowości.

Kamilla Worotyńska - Zastępca Wójta.

Przypominamy, wysokość opłaty 
za odbiór odpadów komunalnych 
od stycznia 2016 roku wynosi:

- za odpady selektywnie zbierane 
9,00 zł/ miesięcznie/ osobę,

- za odpady zmieszane 18,00 zł/ 
miesiąc/osobę. 

Uprasza się mieszkańców o do-
konywanie wpłat za odbiór odpa-
dów komunalnych w wysokości 
podanej w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Opłata sta-

nowi: iloczyn ilości osób zamiesz-
kujących nieruchomość x  stawka 
opłaty. 

Opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi uiszczamy do 
15 każdego miesiąca z góry, np.

- opłatę za sierpień 2016 roku 
należy zapłacić do 15 sierpnia 
2016 roku,

- opłatę za III kwartał 2016 roku 
należy uiścić z  góry, a nie po za-
kończonym kwartale. 

Zmiany dotyczące danych za-

wartych w deklaracji należy zgła-
szać w ciągu 14 dni, od nastąpienia 
zmiany (należy zgłaszać narodzi-
ny, zgony, osoby wprowadzające 
się i zmieniające miejsce zamiesz-
kania).

Każde upomnienie do zapłaty to 
dodatkowe koszty, które musisz 
uregulować w wysokości 11,60 zł. 
Opłata za odbiór odpadów komu-
nalnych podlega egzekucji komor-
niczej.

UWAGA!!! DOTYCZY OPŁAT ZA GOsPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI



1. W „PsZOK” przyjmowane są po-
segregowane odpady komunalne 
z terenu gminy Choczewo, dostar-
czane przez właścicieli nierucho-
mości objętych gminnym syste-
mem gospodarowania odpadami.

2. Do „PSZOK” przyjmowane są: 
CHEMIKALIA, KARTRIDŻE I TONERY, 
MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGA-
BARYTOWE, OPONY (4 szt.), ODPA-
DY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE do 
1 m³/rok, ODPADY ZIELONE (15 wor-
ków/miesiąc), ZUŻYTY SPRZĘT ELEK-
TRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

3. „PSZOK” przyjmuje odpady nie-
odpłatnie.

4. Warunkiem przyjęcia odpadów 
do „PSZOK” jest okazanie przez oso-
bę dostarczającą odpady dokumen-
tu tożsamości potwierdzającego 
zamieszkiwanie na terenie gminy 
Choczewo lub dokumentu potwier-
dzającego dokonanie opłaty za od-
biór odpadów komunalnych.

5. Transport odpadów do „PSZOK” 
mieszkańcy zapewniają we wła-
snym zakresie i na własny koszt.

6. Prace związane z rozładunkiem 
odpadów komunalnych dostarcza-
nych do „PSZOK” wykonuje ich do-
starczający.

7. Obsługa „PSZOK” ma prawo od-

mówić przyjęcia odpadu, jeżeli by-
łoby to sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami prawa, zapisami Regu-
laminu, jeżeli rodzaj i ilość odpadów 
wskazują na to, że nie powstały one 
na nieruchomości, na której za-
mieszkują mieszkańcy lub mogłyby 
zagrażać zdrowiu lub życiu.

PSZOK nie przyjmuje odpadów 
z domków i działek rekreacyjnych, 
podmiotów prowadzących działal-
ność gospodarczą oraz jednostek 
organizacyjnych.
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  PUNKT sELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
  „PSZOK” Choczewo ul. Pierwszych Osadników 77 (przy GZGK), 84-210 Choczewo

Czynny w poniedziałki w godzinach 14.00 – 17.00

Szczegółowy sposób świadczenia usług oraz zasady funkcjonowania „PSZOK” określa Regulamin Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Regulamin dostępny jest w Urzędzie Gminy w Choczewie, w Punkcie Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz na stronie internetowej gminy Choczewo - zakładka Ochrona Środo-
wiska > Gospodarka Odpadami www.choczewo.com.pl.

UWAGA!!! Do PSZOK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów z terenu gminy Cho-
czewo, dostarczane przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospo-
darowania odpadami:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Nazwa Uwagi

1.
Meble i inne 
odpady wielko-
gabarytowe

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
Szafy, tapczany, fotele, krzesła, wykładzi-
ny, dywany, materace, wózki dziecięce, 
pierzyny, poduszki itp.,

2.
Zużyty sprzęt 
elektryczny 
i elektroniczny

20 01 21* Lampy fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do  długości 1,5 m,  
kompaktowe,  niskoprężne lampy sodowe

20 01 23* Urządzenia zawierające freony
Chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory 
zawierające freon 

20 01 35*

Zużyte urządzania elektryczne 
i lektroniczne inne niż wymienio-
ne w 20 01 21, 20 01 23 zwierające 
niebezpieczne składniki

Monitory, telewizory, laptopy, notebooki, 
kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier,  
urządzenia elektryczne z wyświetlaczem 
LCD lub plazmowym

20 01 36
Zużyte urządzania elektryczne 
i lektroniczne inne niż wymienio-
ne w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, 
zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, 
kamery, aparaty fotograficzne, telefony 
komórkowe, telefony stacjonarne, maszy-
ny do szycia, opiekacze, tostery, kompute-
ry, drukarki, maszyny do pisania, wenty-
latory elektryczne, grzejniki elektryczne, 
termostaty,  chłodziarki, zamrażarki, 
klimatyzatory nie zawierające freonu, 
odkurzacze, żelazka, inne  urządzenia 
kuchenne 
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PSZOK nie przyjmuje odpadów z domków i działek rekreacyjnych, podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Nazwa Uwagi

3. Chemikalia

20 01 19 Środki ochrony roślin

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymie-
nione w 20 01 25 Przepracowane oleje silnikowe

20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice zwierające 
substancje niebezpieczne

4. Kartridże i to-
nery 16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych 
urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15

5. Opony (do 4 szt.) 16 01 03 Zużyte opony

Opony przyjmowane do PSZOK mogą 
pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, 
motorowerów i motocykli oraz pojazdów 
o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie 
są wykorzystywane do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.

6.
Odpady zielone 
(do 15 worków/
miesiąc)

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji Trawa, liście, gałęzie

7.
Odpady budowla-
ne i rozbiórkowe
(do 1m³/ rok)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betono-
wy z rozbiórek i remontów

Odpady bez zanieczyszczeń – czysty beton 
i gruz betonowy

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materia-
łów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienio-
ne w 17 01 06

Gruz betowy ceglany czysty bez tworzyw, 
metalu, płyt kartonowo gipsowych, tapet, 
oklein i tynków. Odpady pochodzące z 
remontów wykonanych własnym stara-
niem

17 01 82 Inne niewymienione odpady Stolarka okienna i drzwiowa, ceramika 
sanitarna



W pierwszym dniu wakacji, tj. 25 
czerwca 2016 r. dzieci i młodzież 
Gminy Choczewo uczestniczyła 
w wycieczce do Torunia. Program 
obejmował: zwiedzanie zabytków 
Starego Miasta, w tym twierdzy To-
runia (XIX-wieczny Toruń obronny), 
zwiedzanie zabytków Nowego Mia-
sta i Zamku Krzyżackiego, pozyska-
nie informacji nt. życia i osiągnięć 
M. Kopernika, poznanie Torunia 
z perspektywy legend i opowieści 

niewiarygodnych, pozyskanie infor-
macji nt. tajemnic historycznego To-
runia i królewskiego statusu Toru-
nia, obejrzenie panoramy Torunia, 
poznanie walorów historycznych 
Torunia, wizyta w Muzeum Toruń-
skiego Piernika i posiłek w McDo-
nald’s. Oczywiście wszystko to w to-
warzystwie przewodnika. Młodzież 
podczas pobytu w Toruniu miała 
również możliwość kibicowania 
Reprezentacji Polski w piłce nożnej

uczestnicząc w kilku „strefach ki-
bica”. W naszej pamięci pozosta-
nie z pewnością moment zdobycia 
bramki przez „biało-czerwonych” 
w  meczu ze Szwajcarią i ogromna 
radość jaka wybuchła w całym To-
runiu. Wszystko to w momencie gdy 
byliśmy na platformie widokowej 
Katedry Toruńskiej. Okrzyk „Polska 
Biało–Czerwoni!!..” towarzyszył nam 
aż do momentu, gdy opuszczaliśmy 
autokar po zakończonej wycieczce.

V MARATON WE WROTKARsTWIE sZYBKIM O PUCHAR 
WÓJTA GMINY CHOCZEWO 2016 R.

Dnia 19 czerwca 2016 r. w miejsco-
wościach  Kopalino i Lubiatowo od-
był się V Maraton we Wrotkarstwie 
Szybkim o Puchar Wójta Gminy Cho-
czewo. Sponsorem Głównym wyda-
rzenia było PGE EJ 1 Sp. z o.o., które 
jest realizatorem programu „Świa-
domie o atomie”.

Tegoroczny Maraton, jak na Pu-
char Polski przystało gościł zawod-
ników z czołówki polskich wrotka-

rzy współzawodniczących o miano 
najlepszego. Zawodnicy startowali 
w Półmaratonie, który wynosił 21 
km, gdzie najlepszym zawodnikiem 
okazał się Rafał Borlik, a zawodnicz-
ką Barbara Smolińska. Natomiast 
w Maratonie 42 km najlepszy okazał 
się Bartosz Chojnacki, a z pań - Alek-
sandra Goss. Organizatorem całego 
wydarzenia był Polski Związek Spor-
tów Wrotkarskich na czele z Preze-

sem Bartoszem Pisarek, Stowarzy-
szenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy” 
z Prezesem Julianem Ziółkowskim 
oraz Urząd Gminy Choczewo, który 
reprezentowała Zastępca Wójta Ka-
milla Worotyńska.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom Kopalina i Lubiatowa 
za doping na trasie Maratonu i za-
praszamy za rok.  

   /S.P./
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GMINNA KOMIsJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W CHOCZEWIE - WYCIECZKA DO TORUNIA
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sOŁECTWO KIERZKOWO - WYCIECZKA
W dniach 16 - 23.06.2016 Koło Go-

spodyń Wiejskich w Kierzkowie zor-
ganizowało wycieczkę do Przesieki 
(kotlina jeleniogórska). Do kotliny 
wybrałyśmy się po raz drugi, poko-
nywać swoje słabości. To był nasz 
czas na obcowanie z naturą, która 
dodała nam energii i spowodowała, 
że chcemy więcej i więcej.

Pierwszego dnia zwiedzałyśmy 
Jelenią Górę - ciekawostka tam też 
jest fontanna Neptuna, wieczorem 
relaksowałyśmy się na termach cie-
plickich. Drugiego dnia zdobyłyśmy 
Chojnik - 612 m n.p.m. Na Chojnik 
wybrałyśmy się z Przesieki zielonym 
szlakiem, który prowadził przez ma-
lownicze leśne tereny. To tam uka-
zał nam się niesamowity widok po 
wyjściu z lasu - potężna rezydencja 
Markus jak potężny statek wyciecz-
kowy. Ostatni etap - wejście na Choj-
nik to kamienne strome schody, 
otoczone kamiennym urwiskiem 
porośniętym gdzieniegdzie sosnami. 
Jako nagrodę za wysiłek otrzymały-
śmy piękne widoki z wieży zamku 
oraz certyfikat zdobycia szczytu, 
a wieczorem regenerowałyśmy siły 
na termach cieplickich. Trzeci dzień 
to bardzo wyczerpujące zdobycie 
Szrenicy - 1362 m n.p.m. wraz z zej-

ściem do malowniczego wodospa-
du Kamieńczyka. Bardziej wytrwa-
łe z nas miały okazję podążyć dalej 
szlakiem do Śnieżnych Kotłów, gdzie 
przeżyły gradobicie i załamanie po-
gody. Jednak widoki, które miały 
okazję oglądać zrekompensowały 
te przeżycia. Za zdobycie Szrenicy 
również otrzymałyśmy certyfikat.

 Wieczorem relaks na termach cie-
plickich. Dzień czwarty, planowana 
wycieczka do Bolkowa i kolorowych 
jeziorek w Rudawach Janowickich 
z powodu ulewy nie doszła do skut-
ku (to nic nadrobimy to w przyszłym 
roku, podobnie było w zeszłym roku 
ze zdobyciem Chojnika). Czas wolny 
poświęciłyśmy na relaks w saunie 
w miejscu naszego pobytu, w willi 
Idylla, oraz wieczorem na termach 
cieplickich. Termy cieplickie to na-
sze ulubione miejsce, gdzie świet-
nie się bawimy i relaksujemy. Dzień 
piąty – wyjazd do Pragi – zobaczyły-
śmy Hradczany, katedrę św. Wita, 
stare miasto z astronomicznym ze-
garem Orloj i słynny most Karola 
i wiele innych atrakcyjnych miejsc 
pięknej złotej Pragi. Dzień szósty to 
wycieczka na zaporę w Pilchowi-
cach na rzece Bóbr - jest ona drugą 
co do wielkości w Polsce, oraz wie-

żę książęcą w Siedlęcinie i pięknie 
położony gościniec „Perła Zachodu”, 
praktycznie zawieszony nad jezio-
rem Modrym. Wieczorem byłyśmy 
na ognisku zorganizowanym przez 
naszego kierowcę - przewodnika P. 
Jurka. Dzień siódmy to zwiedzanie 
fabryki bombek w Złotoryi, zobaczy-
łyśmy cały cykl ich produkcji. 

Podarowano nam tam karton (120 
szt.) bombek do dekoracji, a więc 
mamy już plany na jesienne popołu-
dnia. Zwiedziłyśmy także muzeum 
złota, w którym wbrew nazwie złota 
było jak na lekarstwo, ale były inne 
piękne okazy geologiczne. Podczas 
siedmiodniowego pobytu, każda 
z  nas w dowolnym dla siebie czasie 
odwiedziła piękne miejsce w Przesie-
ce – wodospad Podgórnej, oraz zrobi-
łyśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie 
pod skałką w Podgórzynie, gdzie stoi 
zabytkowy tramwaj na pamiątkę 
istnienia trasy z Jeleniej Góry do 
Podgórzyna. Jest to bardzo dziwny 
widok w tym miejscu. W godzinach 
wieczornych wyruszyłyśmy w dro-
gę powrotną do domu. Z wycieczki 
wróciłyśmy pozytywnie zmęczone, 
pełne wrażeń. Teraz w myślach pla-
nujemy kolejną eskapadę.

  Barbara Zondziuk

W imieniu dzieci i rodziców dzię-
kujemy Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Choczewie oraz opiekunom, któ-
rzy przez cały dzień przy tempera-
turze ponad 30o C dbali o bezpie-
czeństwo i dobrą zabawę naszych 
milusińskich.

Tekst i zdjęcia: Iwona Ratajczak 
i Grażyna Olszowiec
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 Jak zwykle udowodniono, że nie 
ważne gdzie i w jakich warunkach, 
ważne z kim i radość bycia razem. 

Gościli u nas wójt Gminy Chocze-
wo W. Gębka i przewodniczący R.G. 
K. Łasiński. Organizatorzy przygo-
towali kiełbaski z grilla, krupnioki, 
ciasta, chleb ze smalcem i ogórkiem. 
Ochotnicza Straż Pożarna odbyła po-
kaz ćwiczebny, sprawiając najmłod-
szym frajdę poletkiem pełnym piany 
gaśniczej w której to dzieci brodziły 
do woli. Jak się potem okazało la-
nie wody w skwarny upalny dzień 
z węży gaśniczych było tylko prelu-
dium przed mającą nastąpić ulewą. 
Ta uniemożliwiła przeprowadzenie 
zaplanowanych konkurencji spor-
towych z nagrodami, te zostały roz-
losowane pomiędzy uczestników 
konkursu wiedzy o gminie. Konkurs  
połączony z losowaniem fantów, 
każdy  wygrywał. Wieczorem w at-
mosferze oczekiwania, kto okaże się 
podwójnym wygranym nastąpiło 
losowanie głównej nagrody spośród 
uczestników konkursu. Nagrodą nie 
był samochód a odkurzacz, ale prze-
cież chodziło o zabawę i wsparcie 
szczytnego celu służącego wszyst-
kim mieszkańcom. Na zakończenie 
bawiono się do białego rana przy 
muzyce prezentowanej przez DJ.

W tym miejscu dziękujemy 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organiza-
cji festynu: O.S.P. w Choczewie, B. 
Obajtek - Nadleśnictwo Choczewo, 
M.E. Lange  - Market „Melan”, R. Za-
rzecznej - Zakład Fryzjerski „Afrody-
ta”, W. Laskowskiemu-Restauracja 
Pestka, S. Fleming, H.J. Babireckim, 
T. Drafc, M. Gryka, J.L. Fleming, A. 
Fleming, D. Kołodzik, D. Olszewskiej, 
T. Piotrowskiej, G.S. Puchalskim, B. 
Rakieć, J. Siedleckiej, M. Soyka, C. 
Szczekała, E. Szmidtka, G. Wasilew-
skiej, S. Wasilewskiemu, R. Zientek, 
B. R. P. G. Zondziuk i wszystkim in-
nym, których być może przez nie-
uwagę pominęłam.

   B. Zondziuk

IX FEsTYN LETNI - sPORTOWO-REKREACYJNY

IX Festyn Letni - Sportowo-Rekreacyjny już za nami. Odbył się 02.07.2016 w sołec-
twie Kierzkowo. Aura spłatała nam psikusa, pokrzyżowała plany, ale ludzie nie 
zawiedli, przybyli licznie  wraz z dobrym humorem i uśmiechem na twarzach.
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sOŁECTWO JACKOWO 
- FEsTYN RODZINNY 
W JACKOWIE

W sobotę 2 lipca odbył się festyn 
w Sołectwie Jackowo. Były dmu-
chańce dla dzieci, pokazy chemicz-
ne, konkursy i kiełbaski z grilla. 

I chociaż momentami padał ulew-
ny deszcz, zabawa nieprzerwanie 
trwała do późnej nocy.

Dla dzieci zostały przygotowane 
następujące atrakcje; dmuchany 
zamek, malowanie twarzy, wata 
cukrowa, które przygotowali anima-
torzy z „Ence pence”, podziękowania 
dla Pani Iwony Ratajczak za dofi-
nansowanie animatorów.

 Gdy dzieci zaczęły bawić się w naj-
lepsze, imprezę nagle przerwał ulew-
ny deszcz i pieczenie kiełbasek przy 
ognisku musiało zostać przeniesio-
ne na następny dzień.

sOŁECTWO 
ŁĘTOWO -
FEsTYN 
W ŁĘTOWIE
W dniu 02 lipca br. na placu 
zabaw w Łętowie odbył się 
„Festyn rodzinny”.



W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele władz Urzędu Gminy Cho-
czewo: Wójt Wiesław Gębka i Prze-
wodniczący Rady Gminy Krzysztof 
Łasiński, przedstawiciele OSP Kopa-
lino na czele z Prezesem Henrykiem 
Domarosem, OSP Choczewo z Preze-
sem Marcinem Świerzewskim, OSP 
Sasino z Prezesem Wojciechem Wy-
pychem, OSP Słajszewo z Prezesem 
Piotrem Jędruchem oraz jednostka 
z OSP Żukowo z Prezesem Dawidem 
Drewa.
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sOŁECTWO 
KOPALINO-
LUBIATOWO
W sobotę, 09.07.2016 r. w sołec-
twie Kopalino - Lubiatowo od-
były się uroczyste obchody 70 
- tej rocznicy OSP Kopalino i 30 
- letniej współpracy z Hufcem 
ZHP Koło.

CHOCZEWsKIE sTOWARZYsZENIE OsÓB
NIEPEŁNOsPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI”

W dniu 15.06.2016 r. na terenie 
obiektów sportowych w Choczewie 
Choczewskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK NA-
DZIEI” po raz pierwszy w historii 
Gminy zorganizowało I Mini Para 
Olimpiadę dla osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów.

Głównymi sponsorami tego spo-

tkania byli: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, Urząd Gminy w Cho-
czewie, PGE EJ1, Kaszubski Bank 
Spółdzielczy w Choczewie. Gośćmi 
zaproszonymi byli: Wójt Gminy Cho-
czewo - Wiesław Gębka, Zastępca 
Wójta - Pani Kamilla Worotyńska, 
Przewodniczący Rady Gminy Cho-
czewo - Krzysztof Łasiński, Dyrektor 

P.C.P.R. - Iwona Romanowska, Dy-
rektor Zespołu Szkół w Choczewie 
Andrzej Soboń, Kierownik G.O.P.S.-u 
w Choczewie Danuta Karmazy, G.O-
.P.S. z Wicka wraz z osobami niepeł-
nosprawnymi, G.O.P.S. z Krokowej 
także z osobami niepełnosprawny-
mi, G.O.P.S. z Łeby z osobami nie-
pełnosprawnymi, Fundacja „Mimo
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wszystko” z Lubiatowa, Pan Rafał 
Skowronek i Pani Sabina Fleming 
z Nadleśnictwa Choczewo, Ratow-
nicy Medyczni ze szpitala z Lęborka, 
Wolontariusze, Członkowie Stowa-
rzyszenia oraz uczniowie drugich 
klas gimnazjalnych.

W trakcie I Mini Para Olimpiady 
w Gminie Choczewo zostały wrę-
czone także dwie statuetki dla Pani

Ireny Figuły i Iwony Tarnowskiej za
długoletnią współpracę, ofiarność, 
oddanie dla chorych i niepełno-
sprawnych, za ogromne serce i liczy-
my na dalszą owocną współpracę.

Wszystkie konkurencje sportowe 
przygotował i prowadził Pan Woj-
ciech Paździo, a pomagali mu na-
uczyciele WF-u - Pan Henryk Rynko 
i Pani Natalia Kowalewska-Jażdżew-
ska. Każdy uczestnik, który brał 
udział w zawodach został nagrodzo-
ny. Na koniec spotkania wszystkie 
grupy otrzymały puchary i dyplom 
uczestnictwa w Para Olimpiadzie, 
słodycze i drobny upominek. Ponad-
to uczestnicy I Mini Para Olimpiady 
w Gminie Choczewo byli częstowani 
drożdżówkami, wodą, kawą, herba-
tą, kiełbaską z rożna i grochówką.

Zarząd Choczewskiego Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych 
„PROMYK NADZIEI” chce ogromnie 
podziękować Panu Dyrektorowi Ze-
społu Szkół - Andrzejowi Soboniowi 
za ogromną pomoc i zaangażowa-
nie, nauczycielom WF-u, którzy dba-
li o to, aby wszystkie konkurencje 
przebiegły sprawnie i bez żadnych 
komplikacji, kucharzowi Panu Krzy

siowi Lewańczyk - za wspaniałą 
i smaczną grochówkę, Panu Wój-
towi - Wiesławowi Gębce za udo-
stępnienie boiska i obiektów spor-
towych, Wolontariuszom za opiekę 
nad osobami niepełnosprawnymi, 
Ratownikom medycznym i Pani 
Iwonie Tarnowskiej, którzy czuwali 
nad bezpieczeństwem, aby nikomu 
nic się nie stało, Członkom Stowa-
rzyszenia, którzy tak licznie przybyli 
za ich zaangażowanie i pomoc oraz 
za wszystkie upieczone ciasta przez 
Panie ze Stowarzyszenia. Ogromne 
podziękowanie także dla Pani Kry-
si Gabryelskiej i Gieni Kramek za 
wszelkie przygotowania i zajęcie się 
zaproszonymi gośćmi. Podziękowa-
nie dla Dyrektor Banku Kaszubskie-
go - Katarzyny Olszowiec. Kierujemy 

również podziękowania dla Prze-
wodniczącego Rady Gminy Krzyszto-
fa Łasińskiego, który prowadził całą 
I Mini Para Olimpiadę w Gminie 
Choczewo. Podziękowania dla Zbysz-
ka Koter, który smażył kiełbaskę, ale 
także pomagał przez cały czas na 
boisku. Podziękowania należą się 
także pracownikom Urzędu Gminy: 
Pani Sylwii Płotka i Panu Tomkowi

Lorek. Chcemy także podziękować 
Marcie Łaszewskiej za występ arty-
styczny oraz naszym koleżankom 
z Wicka, którzy uświetnili spotkanie 
swoim występem.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczest-
nicy I Mini Para Olimpiady w Gmi-
nie Choczewo bawili się bardzo do-
brze i w przyszłym roku będzie nas 
więcej.

Jeśli o kimś zapomnieliśmy, to 
przepraszamy i jeszcze raz wszyst-
kim ogromnie dziękujemy za zaan-
gażowanie, wszelką pomoc i wspól-
ną zabawę. Gdyby wśród nas nie było 
takich otwartych ludzi z ogromnym 
sercem, to takie spotkanie na pewno 
by się nie odbyło.
Serdecznie dziękujemy!

Zarząd
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20 czerwca br. w Cechu Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Gdyni odbyła 
się, zorganizowana przez Instytut 
Debaty Publicznej, Debata pn.: Czy 
demokracja w Polsce jest zagrożona? 
Wyraź swoje zdanie!”, w której wzię-
li udział pomorscy posłowie: Grze-
gorz Furgo (Nowoczesna) oraz Mar-
cin Horała (Prawo i Sprawiedliwość).
Przedstawiciele Komitetu „TAK dla 
Atomu w Gminie Choczewo” rów-
nież aktywnie uczestniczyli w tym 
spotkaniu.

KOMITET OBYWATELsKI „TAK DLA ATOMU W GMINIE CHOCZEWO”

Zbrodnia Wołyńska – antypolska 
czystka etniczna przeprowadzona 
przez nacjonalistów ukraińskich, 
mająca znamię ludobójstwa. Objęła 
nie tylko Wołyń, ale również woje-
wództwa lwowskie, tarnopolskie 
i stanisławowskie – czyli Galicję 
Wschodnią, a nawet część woje-
wództw graniczących z Wołyniem: 
Lubelszczyznę (od zachodu) i Polesie 
(od północy). Czas trwania Zbrodni 
Wołyńskiej to lata od przełomu zimy 
1942/1943 – 1945. Sprawcy Zbrodni 
Wołyńskiej – Organizacja Nacjona-
listów Ukraińskich frakcja Stepana 
Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne 
ramię Ukraińska Armia Powstań-
cza (UPA), a także ukraińscy chło-
pi i nastoletni chłopcy i dziewczęta 
we własnych dokumentach plano-
wą eksterminację ludności polskiej 
określali mianem „akcji antypol-
skiej”.

Prezentuję tekst jednej z ulotek na-
kazującą opuszczenie przez Polaków 
terenu i zapowiadającą rzeź - ”Nad-
szedł czas, że 40-milionowy naród 
ukraiński będzie miał swoją wol-
ność. Walkę prowadzimy bez pardo-

nu. Kto nie Ukrainiec na ukraińskiej 
ziemi – temu śmierć. Historycznym 
naszym wrogom - Polakom, Węgrom 
i Żydom – im wszystkim śmierć. Na 
Was wyrok zostanie wykonany do 
7 dni”. Pod ulotką umieszczona jest 
pieczątka z trójzębem z podpisem 
„Sława Ukrainie – wrogom śmierć”. 
Zdrada w Teheranie w grudniu 1943 
przez „Wielką Trójkę” i potwierdze-
nie jej w Jałcie w lutym 1945 prze-
sądziła o odebraniu Polsce Kresów 
Wschodnich.

W 1944 r. antypolski terror OUN-
-UPA z Wołynia przeniósł się do 
Galicji Wschodniej (województw 
lwowskiego, stanisławowskiego 
i tarnopolskiego), a także na Lu-
belszczyznę. Zbrodnia Wołyńska po-
chłonęła około 100 tysięcy Polaków 
(40–60 tys. na Wołyniu, 30-40 tys. 
w Galicji Wschodniej, co najmniej 
4 tys. na ziemiach dzisiejszej Polski). 
Następnych, co najmniej 485 tys. Po-
laków partyzantka ukraińska zmu-
siła pod groźbą śmierci do ucieczki 
na teren Polski centralnej. Należy 
dodać, że wiosną 1944 r. także blisko 
20 tys. Ukraińców z Chełmszczyzny 

porzuciło swoje domostwa z obawy 
przed polskim podziemiem.

Na skutek polskich akcji odweto-
wych do wiosny 1945 roku zginęło 
prawdopodobnie 10–12 tys. Ukra-
ińców. Niektóre z polskich akcji 
odwetowych były zbrodniami wo-
jennymi. Jednak zdaniem polskich 
historyków nie można stawiać zna-
ku równości między nimi a zorgani-
zowaną, antypolską akcją OUN-UPA.

Straty Kościoła rzymskokatolickie-
go na Kresach II RP z rąk OUN-UPA 
w latach 1939–1947 to ok. 200 osób 
(księży, zakonników i zakonnic), 
z rąk nacjonalistów ukraińskich 
zginęło też 28 duchownych grecko-
katolickich i około 20 duchownych 
prawosławnych na Wołyniu. Na te-
renie diecezji łuckiej (województwo 
wołyńskie) zostało spalonych, zde-
wastowanych i zniszczonych ponad 
50 katolickich kościołów (31 proc. 
wszystkich świątyń) i 25 kaplic (15 
proc.). W wyniku działań UPA ok. 
70 proc. parafii (ze 166 istniejących) 
przestało istnieć.

LUDOBÓJsTWO NA WOŁYNIU 
BY PAMIĘTAĆ,TRZEBA WIEDZIEĆ…

„Pamięć jest najcenniejszym wyrazem hołdu dla ofiar. Nie 
sposób jednak zachować pamięci o ofiarach, gdy brak jest wie-
dzy o wydarzeniach, gdy brak jest możliwości właściwej oceny 
tego co się stało. Bez wiedzy wszystkie pomniki, nawet najoka-
zalsze, są tylko martwymi dziełami sztuki„
     Dr. Andrzej Zawistowski
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Z około 2500 miejscowości, w któ-
rych w 1939 r. mieszkali w woj. wo-
łyńskim Polacy, w wyniku działań 
OUN-UPA ok. 1500 przestało istnieć. 
Męczeńska śmierć kilkudziesię-
ciu tysięcy Polaków na Wołyniu na 
dzień dzisiejszy jest upamiętniona 
krzyżem w niespełna 150 miejscowo-
ściach. Do dnia dzisiejszego w około 
1350 miejscowościach na Wołyniu, 
gdzie zginęli Polacy z rąk OUN-UPA, 
nie ma znaku krzyża na mogile i nie 
ma w większości mogił Polaków.
Grzegorz Motyka pisze, że 11 lipca 
1943 oddziały UPA zaatakowały 99 
miejscowości, w których żyli Polacy. 
Timothy Snyder podaje, że „od wie-

czora 11 lipca 1943 r. do rana 12 lipca”, 
UPA zaatakowała w 167 miejscach. 
12 lipca UPA zaatakowała 50 miej-
scowości. Ataki były kontynuowane 
w dniach następnych. W całym lip-
cu 1943 celem napadów stało się 520 
wsi i osad, zamordowanych zostało 
około 10-11 tysięcy Polaków. Grzegorz 
Motyka uważa, że 11 lipca 1943 był 
dla Polaków jednym z najtragicz-
niejszych dni II Wojny Światowej.

Artykuł napisany i poświęcony 
Ofi arom Ludobójstwa na Wołyniu 
w 73 rocznicę „Krwawej Niedzie-
li” opracował Wiesław Bobkowski 
Stowarzyszenie im. kpt. Antoniego 
Rymszy ps. Maks na podstawie - 

”Zbrodnia Wołyńska Historia i Pa-
mięć” materiał edukacyjny IPN 
- publikacje polskiego historyka 
Grzegorz Motyka specjalizujący się 
w tematyce ukraińskiej, doktor ha-
bilitowany nauk humanistycznych 
Instytutu Pamięci Narodowej - au-
dycja radiowa poświęcona Zbrodni 
Wołyńskiej w programie „Rozmowy 
niedokończone”.

Na koniec zachęcam do korzysta-
nia z naszej biblioteki publicznej im. 
Stefana Żeromskiego w Choczewie, 
tam czekają książki Marka A. Ko-
prowskiego, które przybliżą Państwu 
tragedię Rzezi Wołyńskiej.

Pozdrawiam, Wiesław Bobkowski

1 sierpnia 1944 roku, w Warszawie 
o 17.00 wybiła godzina „W” - rozpo-
częło się Powstanie Warszawskie, 
którego militarnym celem było wy-
zwolenie stolicy spod niemieckiej 
okupacji, pod którą znajdowała się 
od września 1939 r. Przeciwko 16 tys. 
żołnierzy niemieckich stanęło około 
50 tys. powstańców…

Niestety, zaledwie 5 tys. polskich 
żołnierzy było dobrze uzbrojonych, 
Niemcy natomiast dysponowali 
bronią pancerną, artylerią i lotnic-
twem. To zaważyło na końcowym 
efekcie powstania, które zakończyło 

się po 63 dniach…
Powstanie Warszawskie było naj-

większą akcją zbrojną podziemia 
w okupowanej przez Niemców Euro-
pie. Planowane na kilka dni, trwa-
ło ponad dwa miesiące. W trakcie 
dwumiesięcznych walk straty wojsk 
polskich wyniosły ok. 16 tys. zabi-
tych i zaginionych, 20 tys. rannych 
i 15 tys. wziętych do niewoli. W wy-
niku nalotów, ostrzału artyleryjskie-
go i ciężkich warunków bytowych 
zginęło około 150 tys. cywilnych 
mieszkańców stolicy.

Pierwszy pomnik powstania war-

szawskiego, który powstał z ini-
cjatywy weteranów zrywu, którzy 
osiedlili się w tym mieście po zakoń-
czeniu wojny, odsłonięto w Słupsku 
w 1946 roku.

Natomiast w 2009 roku Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej ustanowił 
1 sierpnia Narodowym Dniem Pa-
mięci Powstania Warszawskiego. 
Tego dnia o godz. 17.00 włączane są 
syreny, autobusy, samochody i prze-
chodnie zatrzymują się by uczcić 
pamięć powstańców. Dołączmy do 
tych, którzy wciąż o nich pamięta-
ją…

1 sIERPNIA – ROCZNICA
POWsTANIA WARsZAWsKIEGO

15 sIERPNIA - 
ŚWIĘTO WOJsKA 
POLsKIEGO

To wyjątkowy dzień dla polskiej 
armii, która tego dnia obchodzi swo-
je święto. Ustanowione na mocy 
ustawy przyjętej przez Sejm 30 lipca 
1992 r.

Święto Wojska Polskiego należy 
do najważniejszych świąt państwo-
wych w Polsce i jest dniem wolnym 
od pracy. Upamiętnia stoczoną w ra-

mach wojny polsko-bolszewickiej, 
zwycięską Bitwę Warszawską w 1920 
roku, zwaną również „cudem nad 
Wisłą”, która zdecydowała o losach 
niepodległej Polski oraz przyszło-
ści Europy. Wojsko Polskie na czele

z marszałkiem Józefem Piłsudskim
zatrzymało i zwyciężyło Armię Czer-
woną i uratowało nie tylko Polskę, 
ale całą Europę przed niewolą oraz 
wprowadzeniem sowieckiego totali-
taryzmu.



15 sierpnia to również w Kościele 
Katolickim bardzo ważne święto, 
które upamiętnia Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny. Według 
kanonu wiary Kościoła Maryja, Mat-

ka Jezusa została po zakończeniu 
ziemskiego żywota wzięta do Nieba 
z duszą i ciałem. 

W Polsce i w wielu krajach euro-
pejskich czci się Matkę Boską Wnie-

bowziętą jako patronkę ziemi i ro-
ślinności, dlatego święto to nazywa 
się również Świętem Matki Boskiej 
Zielnej i często łączy się ze świętem 
plonów.
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Szanowni Państwo, zapraszamy 
do udziału w programie szkoleń na 
temat ochrony Morza Bałtyckiego 
samorządowców, administrację, 
urzędników, edukatorów, organiza-
cje pozarządowe, indywidualnych 
aktywistów z powiatów nadmor-
skich Województwa Pomorskie-
go. Projekt ten prowadzony będzie 
w formie e-learningu na stronie 
www PKE-OWP. Zagadnienia, które 
chcielibyśmy poruszyć obejmują:

- Stan Morza Bałtyckiego, główne 
zagrożenia

- Dlaczego mikroplastiki stały się 
zagrożeniem

- Technologie przetwarzania pla-
stików

- Technologie utylizacji plastików
- Materiały zastępcze dla plasti-

ków.
I inne tematy zaproponowane przez 
Prowadzących i uczestników.
Przewidujemy 45 minutowe wykłady 
na stronie www w formie prezenta-
cji wraz z komentarzem tekstowym. 
Sprawdzenie wiedzy nastąpi przez 
rozwiązanie testu.

Wykładowcami będą eksperci Pol-
skiego Klubu Ekologicznego.
Ukończenie kursu uwieńczone bę-
dzie dyplomem sygnowanym przez 
Polski Klub Ekologiczny, Wydział 
Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, 
The European Environmental Bure-
au (EEB) Coalition Clean Baltic (CCB) 
oraz Stację Morską IO UG w Helu.

Chętnych uprzejmie prosimy 
o wypełnienie poniższej tabeli 
i przesłanie mailem swoich danych 
na adres:  maria.weber@op.pl

Imię,  nazwisko
Gmina/adres kontaktowy
Miejsce pracy/funkcja
Telefon, e-mail
Uwagi

Finansowanie:        Partnerstwo: 

Współpraca:           Patronat:

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski
Projekt szkoleń na temat stanu Bałtyku, zagrożeń 
bioróżnorodności i zanieczyszczeń mikroplastikami, 
dofinansowany  przez WFOŚ i GW w Gdańsku.

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTsZEJ MARYI PANNY
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W dniach od 9 do 28 sierpnia już po 
raz piąty w Stadninie Koni w Cieko-
cinku odbędą się międzynarodowe 
zawody w skokach przez przeszkody 
Baltica Equestrian Tour.

W ramach letniej edycji zostaną 
rozegrane między innymi konkursy: 
CSI3*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1* oraz 8 kon-
kursów zaliczanych do Rankingu FEI 
Longines Ranking, Kwalifi kacja do 
Mistrzostw Europy Seniorów – Go-
thenburg 2017 i trzy Kwalifi kacje do 
Mistrzostw Europy Juniorów i Mło-
dych Jeźdźców – Samorin 2017.

Zapraszamy do odwiedzenia 
w tym czasie przepięknego zabyt-
kowego kompleksu w Ciekocinku 
i oczywiście do kibicowania najlep-
szym zawodnikom z całego świata.

BALTICA sUMMER 
TOUR 2016

Z WIZYTĄ
W sTADNINIE

22 czerwca przedszkolaki wybrały 
się do Stadniny Koni w Choczewie. 
Pogoda dopisała, a przedszkolaki 
z wielką chęcią jeździły na koni-
kach, poprawnie zakładały toczki 
i przestrzegały zasad bezpiecznego 
poruszania się po stadninie wśród 
zwierząt. Po przejażdżkach odwie-
dziły stajnię. Zobaczyły boksy oraz 
wysłuchały ciekawych informacji 
dotyczących pracy stajennego. Do-
wiedziały się i zobaczyły, w jaki spo-
sób pielęgnuje się konie oraz jakich 
sprzętów używają jeźdźcy podczas 
jazdy konnej. Na koniec spotkaliśmy 
się przy ognisku, gdzie dzieci z ape-
tytem zjadły kiełbaski. W wolnym 
czasie przedszkolaki skakały przez 
baloty, odpoczywały na kocykach, 
przyglądały się jeździe konnej. Pik-
nik był udany.

Kochani Rodzice, dziękujemy za 
pomoc w opiece przy przedszkola-
kach.

   M. K-L
 

sAMORZĄDOWE PRZEDsZKOLE W CHOCZEWIE



DZIEń DZIECKA 

W tym roku przedszkolaki również 
wzięły udział w „Gminnym Dniu 

Dziecka”. W tym dniu czekało na nie 
wiele atrakcji. Dzieci miały możli-
wość przejażdżki na koniku, zjeżdża-
ły na dmuchanych zjeżdżalniach, 
wymalowały sobie buźki, oglądały 
pokazy baniek mydlanych i kara-

te. Przedszkolaki zjadły z apetytem 
lody i watę cukrową. Dobry humor 
dopisywał dzieciom przez cały dzień 
świętowania.
   M. K-L
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Na wyniki tego testu czekaliśmy 
z wielką niecierpliwością i nadzie-
ją. Dotychczas na testach próbnych 
i wszelkiego typu sprawdzianach 
przeprowadzonych przez nauczycie-
li, uczniowie wypadli dobrze.

Nie ukrywamy zatem, iż liczyli-
śmy na to, że równie dobrze poradzą 
sobie na sprawdzianie końcowym, 
gdyż przystąpili do niego dobrze 
przygotowani.
Nasze nadzieje nie okazały się płon-
ne. Po otrzymaniu wyników, spraw-
dziły się przypuszczenia. Szósto-
klasiści naszej szkoły rzeczywiście 
wypadli bardzo dobrze.

Najlepsze rezultaty osiągnęli:
Katarzyna Piotrowska - matematy-
ka 100% skuteczności, j. polski 95%, j. 
angielski część I - 98%, część II - 93%
Kacper Górczyński - matematyka 
90% skuteczności, j. polski 85%, j. 
angielski cz. I- 88%, cz. II - 68%
Michał Hruściel - matematyka 85%, 
j. polski 70%, j. angielski cz. I - 78%, 
cz. II - 93%.
Pozostali uczniowie też wypadli nie 
najgorzej. Ogólnie klasa zdobyła 74% 
skuteczności z j. polskiego (śred-
nia krajowa 71%); 67% skuteczno-
ści z matematyki (śr. krajowa 54%) 
i 70% skuteczności z j. angielskiego 

(śr. krajowa 71%).
Tak więc wynik naszej szkoły jest 
dużo wyższy od wyniku ogólnopol-
skiego.

Drodzy Uczniowie jesteśmy z Was 
bardzo dumni. W ten sposób poka-
zaliście, że Szkoła Podstawowa w 
Ciekocinie kształci uczniów na dość 
wysokim poziomie.

Gratulujemy i życzymy wiele suk-
cesów oraz powodzenia w gimna-
zjum.
  Rada Pedagogiczna
  SP Ciekocino

sZKOŁA PODsTAWOWA W CIEKOCINIE 
SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

Dnia 5 kwietnia 2016 r. uczniowie szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Ciekocinie, podob-
nie jak uczniowie szóstych klas w całej Polsce, pisali test sprawdzający wiedzę i umiejęt-
ności z j. polskiego, j. angielskiego oraz matematyki po szkole podstawowej.



Zakończenie Roku
Harcerskiego 10 ChDH 
„MŁODE WILKI”

W dniach 21-22.06.2016 r. odbył się 
ostatni w tym roku szkolnym biwak 
harcerski 10 Choczewskiej Drużyny 
Harcerskiej „Młode Wilki” w Sasi-
nie. Na początku rozpakowaliśmy 
swoje rzeczy w zielonym namiocie. 
Następnie poszliśmy oglądać mecz, 
bo przecież grała Polska… Kiedy była 
przerwa po pierwszej połowie wszy-
scy pobiegliśmy na plac zabaw, by 
po piętnastu minutach wrócić na 
drugą połowę. W końcu Polska strze-
liła gola!!! Wszyscy byliśmy szczęśli-

wi. Humor dopisywał nam do same-
go końca meczu. Po kolacji harcerze 
poszli grać w piłkę w dh. Zośkiem, 
a harcerki, które zdobyły już Krzyż 

Harcerski poszły z dh. Wiedźmą do 
lasu. Nie widzieliśmy po co, bo była 
to tajemnica. Późnym wieczorem 
wyszliśmy na grę do lasu. Dostali-
śmy mapy i musieliśmy odszukać 
punkty. Wygrały dziewczyny. Na 
końcu odbyły się nocne warty przy 
naszym obozowisku. Oczywiście 
wcześniej przygotowaliśmy posiłek 
na ognisku. Piekliśmy karkówkę, jaj-
ka z cebulką i inne pyszności. Rano 
ciężko było wstać… Jednak czekały 
nas kolejne atrakcje. Poszliśmy do 

lasu. Zadaniem naszym było wejście 
do rzeki, przejście jej, a następnie 
czołganie się w małym bagienku. 
Taka mała kąpiel błotna… 

Po wykonaniu zadania wszyscy 
umyliśmy się w rzeczce. Czyści, od-
świeżeni ustawiliśmy się w kręgu. 
Nasza druhna poprosiła, abyśmy 
ubrali mundury. Była to super wyjąt-
kowa chwila. Złożyliśmy Przyrzecze-
nie Harcerskie !!! Później wróciliśmy 
do bazy i szczęśliwi „rozbieraliśmy” 
namioty. Na koniec  zrobiliśmy Krąg 
Przyjaźni i zakończyliśmy biwak. 
Wróciliśmy do domu z uśmiechem 
na twarzy.
  Harcerka Ania
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ZUCHY I HARCERZE



21 czerwca br. nagrodziliśmy 
w naszej Bibliotece najlepszych czy-
telników roku szkolnego 2015/16. 
Pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe wręczyli: Przewodniczący 
Rady Gminy Choczewo Pan Krzysztof 
Łasiński, Dyrektor Zespołu Szkół w 
Choczewie Pan Andrzej Soboń i Kie-
rownik Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Choczewie Pani Beata Żuk.

Gratulujemy wszystkim osobom, 
które zdobyły tytuł Najlepszego Czy-
telnika. Cieszy nas, iż czytelnictwo 
nie spada i w dobie Internetu, smart-
fonów, tabletów nadal znajdujemy 
przyjemność w czytaniu książek.

PS. Uwaga! Czytanie poszerza ho-
ryzonty i grozi posiadaniem własne-
go zdania!
  E. Wójcik-Spera

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE
NAJLEPSI MŁODZI CZYTELNICY
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Zachęcamy do współtworzenia tej wystawy i pochwalenia się swoim ukochanym, domowym zwierzakiem.
Wystarczy przynieść do nas zdjęcie swojego pupila (format dowolny), a trafi ono na naszą wystawę.

Wystawa będzie czynna do końca roku, fotografie można dostarczać przez cały czas, 

sukcesywnie będziemy uzupełniać ekspozycje o nowe zdjęcia.

Zdjęcie powinno zawierać wizerunek samego zwierzęcia, bez postaci ludzkich.

Zachęcamy do pochwalenia się swoim zwierzęcym domownikiem!



Kulinarny Szlak Północnych Ka-
szub (Smaki Północnych Kaszub).
Zgłoszenia do 26 lipca 2016 r.

Ideą Szlaku jest stworzenie mapy 
miejsc, w których można kupić re-
gionalne produkty wysokiej jakości 
promujące Północne Kaszuby, przed-
stawiające walory i różnorodność 
naszych terenów.
Do programu można zgłaszać miej-

sca w następujących kategoriach: 
produkty mleczne, mięsa, ryby 
i przetwory rybne, warzywa i owo-
ce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, 
oleje i tłuszcze, miody, gotowe dania 
i potrawy, napoje i inne produkty.
Szlak mają tworzyć miejsca związa-
ne z kuchnią regionalną i produk-
tami wysokiej jakości (restauracje, 
lokalni wytwórcy, producenci).

Po zebraniu osób zainteresowanych 
projektem podjęta zostanie decyzja 
co do ostatecznej formy promocji.

Zgłoszenia przyjmowane są w Cen-
trum Informacji Turystycznej Urzę-
du Gminy w Choczewie i pod nume-
rem telefonu: 58/572-39-40 wew. 232, 
pokój nr 2 w CIT do 26 lipca 2016 r.

INFORMACJA O PLANOWANYM PROJEKCIE - sMAKI PÓŁNOCNYCH KAsZUB
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 6 
(196) Wieści Choczewskich brzmi: 
OPOWIEŚCI NIESAMOWITE.
Prawidłowe rozwiązanie dostar-
czyli: Mariusz Kwas, Aleksandra 
Wnorowska, Wioletta Wójcik, Se-
bastian Milewski, Anna Zabłotnia, 

Barbara Zondziuk, Justyna Fle-
ming, Władysława Dettlaff, Hen-
ryka Milewicz, Hanna Kowalska, 
Adam Leyk, Olga Papke.

Zwycięzcą nagrody w drodze lo-
sowania została Pani Barbara Zon-
dziuk, której gratulujemy. Dzię-

kujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w naszym konkursie i za-
praszamy do udziału w kolejnych. 
Dziękujemy również Karolinie za 
wylosowanie zwycięzcy.
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Krzyżówka Serpentyna (36)

Ostatnia litera wyrazu jest równocześnie pierwszą literą wyrazu następnego. Kierunek
wpisania wyrazów wskazują strzałki. Litery z zaciemnionych pól, czytane w kolejności od 
lewej do prawej i w kierunku góra dół utworzą rozwiązanie. Cyfry w nawiasach oznaczają 
liczbę liter w haśle.

Rozwiązanie należy dostarczyć do 8 sierpnia 2016 r. do siedziby Biblioteki osobiście,
e-mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest 
„Encyklopedia ilustrowana. Skarby architektury”, a zwycięzca zostanie wyłoniony
9 sierpnia w drodze losowania.

AdRES:  Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo,
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl

Z dzwonkiem w hotelu (8) - egipski bóg zmarłych (6) - schronienie z gałęzi (6) - kształci się bez belfrów

(6) - bliższa ciału w przysłowiu (7) - klient TP SA (7) - przyrząd astronoma (8)  -  pisany przez Paska 

(9) - ogrodowy skrzat (7) - zabieg odsysania tkanki tłuszczowej (10) - boskie Buenos... (5) - z miłością 

i krokodylem (8) - warzywo z Halloween (5) - góry z Biełuchą (5) - Mylna, Raj, albo Smocza Jama (8)

Hasło

start


