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UPIÓR W OPERZE
14 sierpnia w pałacu w Jackowie miało 

miejsce niezwykłe wydarzenie. Pierwszy 
raz w kulturalnej przestrzeni gminy Cho-
czewo pojawiła się profesjonalna opera. 
Muzycy Opery Bałtyckiej zagrali piękny 
koncert: „Upiór w operze” A.L. Webera.

Dzieło zostało zaaranżowane w sposób 
pozwalający na wystawienie go w warun-
kach kameralnych. Dzięki uprzejmości 
właścicieli pałacu w Jackowie, którzy 

udostępnili salę balową organizatorowi 
– Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Biblio-
tece im. S. Żeromskiego w Choczewie, 
udało się stworzyć niepowtarzalny klimat 
paryskiej opery. Ciepłe światło świec, 
muzyka na żywo, emocje wprawiające 
serca w drżenie. To za sprawą zwinnych 
smyczków muzyków „Kwartetu opera” 
w składzie: Michał Rożek - I skrzypce, 
Przemysław Treszczotka - II skrzypce, 

Krzysztof Jakub Szwarc – altówka, Bar-
bara Misiewicz - wiolonczela, oraz piani-
stce: Ekaterinie Stepanidinie i solistom: 
sopranistce Karolinie Sołomin, oraz bary-
tonowi Kamilowi Pękale. Pełen uniesień 
i wzruszeń występ z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci przybyłych gości.
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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 oglądania obrad Rady Gminy na żywo.
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choczewo – zakładka Rada Gminy – zakładka transmisje na żywo z sesji Rady 
Gminy Choczewo.
Archiwalne transmisje z posiedzeń Rady Gminy można znaleźć w:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choczewo – zakładka Rada Gminy – zakładka archiwalne zapisy z sesji Rady 
Gminy Choczewo.

XXXVII SESja Rady GmINy ChOCZEWO
27 lipca 2021 r. o godzinie 16.00 w sali 

konferencyjno-wystawowej w Centrum 
Informacji Turystycznej w Choczewie od-
była się XXXVII sesja Rady Gminy Cho-
czewo.

Na sesji obecnych było 14 radnych, 
nieobecny radny M. Zielaskiewicz

Porządek sesji obejmował przedsta-
wienie informacji Przewodniczącego 
Rady Gminy oraz sprawdozdanie Wójta 
z działalności międzysesyjnej.

Radni podczas sesji podjęli następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 
Gminy na 2021 rok. (14 głosów za)

2. Uchwała w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Chocze-
wo na lata 2021-2026. (14 – za)

3. Uchwała w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr 48, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 223, 224/4, 299, 
305, 38/2, 39 oraz fragmentów działek 
nr 218 i 132 w obrębie ewidencyjnym 
Słajszewo w gminie Choczewo. (13 – za, 
1 – wstrzymujący się)

4. Uchwała w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr 51/5, 51/8, 
88/2 we wsi Lubiatowo w gminie Cho-
czewo. (13 – za, 1 – nieoddany)

5. Uchwała w sprawie ustalenia Regu-
laminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Cho-
czewo. (12 – za, 1 – wstrzymujący się, 
1- nieoddany)

6. Uchwała w sprawie określenia śred-
niej ceny jednostki paliwa w Gminie Cho-
czewo w roku szkolnym 2021/2022. (14 
– za)

XXXVIII NadZWyCZajNa  SESja Rady GmINy 
ChOCZEWO

12 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 
w sali konferencyjno-wystawowej 
w  Centrum Informacji Turystycznej 
w Choczewie odbyła się XXXVIII nad-
zwyczajna sesja Rady Gminy Choczewo, 
podczas której radni podjęli uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 
Gminy na 2021 rok. (13 głosów za, 2 gło-
sy nieoddane)

2. Uchwała w sprawie przekazania pro-
jektu regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Choczewo do organu re-
gulacyjnego. (13 -za, 2 – nieoddane)

3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
skargi wniesionej na Wójta Gminy Cho-
czewo. (12 – za, 1 – wstrzymujący się, 
2 – nieoddane)
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PyTaNIa dO WÓjTa
Wioletta Wójcik: Wkrótce wzbogacimy 

się o dwie nowe świetlice. To dla miesz-
kańców radość, ale i zobowiązanie do 
zagospodarowania obiektu i prowadze-
nia w nim działalności. Będą także koszty 
utrzymania, a świetlica nie przynosi do-
chodu. W takich sytuacjach zawsze poja-
wia się pytanie: czy warto było?

Wójt W. Gębka: Budowa świetlic w Sa-
sinie i Jackowie dobiega końca. Chcemy 
zaktywizować cały pas nadmorski, aby tu-
ryści mogli odwiedzać wszystkie świetlice 
i poznawać potrawy tworzone przez Koła 
Gospodyń Wiejskich. Chcielibyśmy, aby 
w sołectwach odbywały się festyny popu-
laryzujące całą gminę. Mam nadzieję, że 
w każdej świetlicy będzie tętnić życie. Spo-
tkania, koncerty, kulinaria... Sezon letni to 
jest najlepszy czas na reklamę działalności, 
na których można zarobić. Turyści zawsze 
chętnie kupują produkty lokalne i ekologicz-
ne. Kiedy Koła Gospodyń Wiejskich z tere-
nu gminy Choczewo rozwiną sieć sprzedaży 
swoich produktów, pojawi się szansa na 
rozwój spółdzielczości. Pieniądze na budo-
wę świetlic pochodzą z różnych źródeł, ale 
budowa w Sasinie jest możliwa dzięki fun-
duszowi „Covidowemu”. Dostaliśmy 1,5 mln 
złotych, dzięki czemu możemy zarazem wy-
budować świetlicę i strażnicę.

W.W.: Wśród mieszkańców Choczewa 
pojawiają się głosy, że też chcieliby mieć 
swoją świetlicę, bo brakuje im stałego 
i własnego miejsca do wspólnego spę-
dzania czasu. Czy stolicy Gminy nie nale-
ży się taka inwestycja?

Wójt W. Gębka: W tej chwili jesteśmy po 
przetargach i trwa termomodernizacja pa-
łacu w Choczewie. Jak Państwo wiecie bu-
dynek został przekazany Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury i Bibliotece im. S. Żeromskiego. 
Przy okazji termomodernizacji zostanie tak-
że wymieniony dach, izolacje pionowe, po-
wstanie niezależne źródło ogrzewania, bo 
w tej chwili budynek jest ogrzewany przez 
kocioł znajdujący się w budynku szkoły 
w Choczewie. Wymieniona zostanie także 
instalacja elektryczna oraz okna, a ściany 
będą zaizolowane. Po termomodernizacji 
będziemy kończyć inne prace i remonty, tak 
aby pałac powrócił do świetności. W tym 
roku wyremontowane zostaną także schody 
i taras przed wejściem głównym. Zaprasza-
my wszystkich mieszkańców – dzieci i doro-
słych, do korzystania z pracowni te

matycznych, które już funkcjonują. Cały 
czas organizowane są bezpłatne warsztaty; 
m.in. malarskie, muzyczne, komputerowe 
i rzeźbiarskie. Gminny Ośrodek Kultury i Bi-
blioteka dostępne są dla wszystkich i mają 
służyć wszystkim mieszkańcom.

Koszty termomodernizacji to ok. 2 mln 
złotych plus pieniądze z budżetu Gminy 
oraz pochodzące od sponsorów. W budże-
cie został także uchwalony plan remontu 
Gminnych Obiektów Sportowych. Dlacze-
go remontu? Bo konserwator zabytków 
nie wyraża zgody na wyburzenie obiektu, 
w związku z tym jesteśmy zmuszeni prze-
prowadzić gruntowny remont. Z zewnątrz 
budynek będzie wyglądał zupełnie inaczej, 
lecz wielkość pozostanie taka sama. Moder-
nizacji będzie podlegać cały obiekt włącznie 
z bieżnią i  boiskami. Będzie rozbudowany 
plac zabaw. W tym miejscu mam ogromną 
prośbę do osób korzystających z „grzybka” 
i z boiska tartanowego. Przestańcie demo-
lować to z czego korzystacie. Jest moni-
toring, który na bieżąco jest przeglądany. 
Zapewniam, że będziemy pociągać do od-
powiedzialności wandali, którzy demolują 
nasze wspólne gminne mienie. Niestety 
młodzież, korzystająca z tego mienia, nie 
potrafi się zachować, dewastując siatkę, 
krzesła i światła. Nie umiem zrozumieć jak 
można niszczyć to, z czego się korzysta. 
W związku z narastającym wandalizmem 
postanowiliśmy, że w parku będzie więcej 

kamer i światła i, że będzie on zamykany po 
godzinach pracy GOKiB.

W.W.: W Ciekocinie pojawiła się tabli-
ca świetlna, która informuje kierowców 
o przekroczeniu dozwolonej prędkości. 
Jest zapewne bezpieczniej. Czy planuje-
my więcej takich inicjatyw?

Wójt W. Gębka: Tablica ograniczająca 
prędkość, która została umieszczona w Cie-
kocinie, powstała z inicjatywy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, za co serdecznie dziękuję. 
Energa Operator udostępniła bezpłatnie 
słup, na którym Energa Oświetlenie rów-
nież bezpłatnie zamontowała tablicę. Pier-
wotnie miały być dwie tablice, lecz druga 
lokalizacja przy Polo Markecie nie została 
zaakceptowana przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich i w związku z tym szukamy innej 
lokalizacji. Jeśli chodzi o tablicę w Ciekoci-
nie to miło popatrzeć, że kierowcy zwalnia-
ją, co jest szczególnie ważne ze względu na 
sąsiedztwo szkoły.
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GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
W ChOCZEWIE

INfORMACJA DOtYCZąCA ODCIęCIA DOStAWY WODY ORAZ 
ZAMKNIęCIA PRZYŁąCZA KANALIZACYJNEGO

Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Choczewie informuje, że art. 8 
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. 
Dz.U.2020.2028) daje Zakładowi prawo 
do odcięcia dostawy wody oraz zamknię-
cia przyłącza kanalizacyjnego do miesz-
kańców, którzy nie wywiązują się z reali-
zacji umowy na dostawę wody.

Są mieszkańcy gminy Choczewo, któ-
rzy zalegają z opłatami w związku z czym 
Zakład postanowił o wszczęciu procedur 
prowadzących do odcięcia dostaw wody 
i zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych 
do ich nieruchomości.

Zwracamy uwagę, że ponowne urucho-

mienie przyłącza wodociągowego nastą-
pić może na koszt Odbiorcy po uprzednim 

uregulowaniu przez odbiorcę wszystkich 
zaległości wraz z należnymi odsetkami 
ustawowymi. Zastępczy punkt poboru 
wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi zlokalizowany będzie na terenie 
Oczyszczalni Ścieków w Choczewie przy 
ul. Pierwszych Osadników 77, z możliwo-
ścią korzystania od poniedziałku do piąt-
ku od godz. 7:00 do 15:00. 

W celu uzyskania informacji na te-
mat możliwości rozwiązania problemów 
z płatnościami prosimy o kontakt z pra-
cownikami Zakładu.

Biorąc pod uwagę powyższe, uczula-
my wszystkich mieszkańców gminy aby 
starali się regulować swoje należności na 
bieżąco gdyż niełatwo jest wyjść z długu, 
a konsekwencje bywają bardzo dokucz-
liwe.

NOWE CENy Za dOSTaRCZENIE WOdy I OdPROWa-
DZENIE śCIEKóW Z SIECI KANALIZACYJNYCh
W GmINIE ChOCZEWO

Gminny Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Choczewie informuje, że Państwo-
we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
decyzją z dnia 2 lipca 2021 roku, zatwier-
dziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście-

ków z sieci kanalizacyjnych na terenie 
gminy Choczewo na okres 3 lat.

Decyzja wraz z treścią taryfy są do-
stępne na stronie internetowej Zakładu 
http://choczewo.zakladkomunalny.com/
cenniki/taryfy

Poniżej przedstawiamy tabelę zawie-
rającą wysokość cen za dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków z sieci kanaliza-
cyjnych na kolejne 3 lata.

taryfowa grupa 
odbiorców

rodzaj usługi jednostka 
miary

w okresie 
od 31.07.2021
do 30.07.2022

w okresie
od 31.07.2022 
do 30.07.2023

w okresie 
od 31.07.2023
do 30.07.2024

zł 
netto

zł 
brutto

zł 
netto

zł 
brutto

zł 
netto

zł 
brutto

Grupa 1 zaopatrzenie 
w wodę

1m3 3,71 4,01 3,72 4,02 3,72 4,02

Grupa 1 odprowa-
dzenie
ścieków

1m3 8,76 9,46 8,82 9,53 8,83 9,54
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WIEśCI Z SOŁECtW
SOŁECtWO KOPALINO 

30 lipca 2021 r. - Koncert Jerzego Fila-
ra w Kopalinie.
Zdjęcia: Jerzy Żuczek.

SOŁECtWO ŁętOWO 
03.07.2021 r. w sołectwie Łętowo odbył 
się Festyn Rodziny, na którym wszyscy 
obecni mogli skorzystać z różnych atrak-
cji, słodkiego poczęstunku a każdego 
dziecko zostało obdarowane drobnymi 
upominkami. Chciałbym podziękować 
wszystkim tym, którzy zaangażowali 
się w to aby ten festyn mógł się odbyć. 
Dziękuję Wojtkowi i Tomkowi Holender 
z firmy H&H Instalacje, Przemkowi Róg 

z Polskich Elektrowni Jądrowych, Panu 
Łukaszowi Litwin z firmy QSP, Panu 
Krzysztofowi Kochan „Żabka” Choczewo, 
Państwu Renacie i Piotrowi Zarzecznym, 
Pani Beacie Majtacz sklep „Madex”, Pań-

stwu Mirosławie i Eugeniuszowi Lange 
„Melan”, Państwu Iwonie i Andrzejowi 
Majtacz, piekarni „Mateusz”, Pani Sylwi 
Kropidłowskiej, mieszkańcom naszego 
Sołectwa, którzy wsparli nas finansowo 
i rzeczowo oraz przyczynili się, że nasz 
„Słoiczek Sołecki” został zapełniony. Nie 
można oczywiście zapomnieć o osobach, 
które te atrakcje zapewniały, strażacy 
z OSP Choczewo, Kreatywne Animacje, 
obsługa dmuchańców, osoby oprowa-
dzające kuce. Dziękujemy za oprawę 
muzyczną oraz GOKiB za udostępnienie 
namiotów. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKU-
JĘ!!!
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Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Cieko-
cinie zakończył rok szkolny 2020/2021 
w czterech różnych terminach.

Uzależnione to było przez trwające na-
dal obostrzenia związane z pandemią.

Najpierw klasa 0 miała w środę swoje 
zakończenie połączone z uroczystością 
Dnia Mamy i Taty.

Następnie nasze przedszkole pożegna-
nie miało w czwartek.

W piątek klasy I-III  zakończyły rok 
szkolny z samego rana. Zaś klasy IV - VIII miały tego samego 

dnia w godzinach późniejszych.
Klasa 8 pożegnała się ze szkołą. Ży-

czymy naszej młodzieży wielu sukcesów 
w  nowych szkołach ponadpodstawo-
wych.

Zakończono rok szkolny życzeniami 
zdrowych i bezpiecznych wakacji.

ZESPóŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIEKOCINIE
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ZESPóL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. UNII 
EUROPEjSKIEj W ChOCZEWIE
PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W ZESPOLE 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. UNII EUROPEJSKIEJ W ChOCZEWIE

Miniony rok szkolny był nietypowy, 
ponieważ szkoła została zobowiązana do 
dostosowania się do wytycznych MEiN, 
GIS i MZ. W związku z tym większość 
klas od października do maja uczyła się 
zdalnie. Taka forma zajęć, zarówno od 
nauczycieli jak i uczniów i ich rodziców, 
wymagała dużego zaangażowania i sa-
modyscypliny.

Spodziewając się kolejnej fali zacho-
rowań na COVID-19, jeszcze przed roz-
poczęciem roku szkolnego szkoła zosta-
ła przygotowana do prowadzenia zajęć 

na Platformie Edukacyjnej Classroom. 
W sierpniu 2020 r. wszyscy nauczyciele 
odbyli szkolenie doskonalące umiejęt-
ność korzystania z platformy, na której 
wcześniej założone zostały klasy. Dzięki 
takim przygotowaniom od pierwszego 
dnia zdalnego nauczania za pomocą In-
ternetu można było prowadzić lekcje 
zgodnie z planem. Uważamy więc, że 
z tym wyzwaniem szkoła sobie dobrze 
poradziła.

Z powodu zdalnego nauczania oraz 
obowiązującego reżimu sanitarnego plan 

pracy szkoły przejęty na początku roku 
szkolnego nie mógł być w całości zreali-
zowany. Musieliśmy zrezygnować z więk-
szości konkursów, zawodów, wycieczek, 
przedsięwzięć i projektów. Projekt, któ-
rego realizację rozpoczęliśmy na począt-
ku października pt. „Liczby są wszędzie” 
sfinansowany przez Fundację mBanku, 
musiał zostać zawieszony i zamierzamy 
go kontynuować w kolejnym roku szkol-
nym.
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Dzięki współpracy z p. Przemysławem 
Rogiem - przedstawicielem PGE, został 
rozpisany projekt „Z energią jądrową na 
Ty”, który w trakcie realizacji musiał zo-
stać zmodyfikowany – dostosowany do 
zdalnej pracy. Podsumowanie projektu 
odbyło się 31.05.2021 r. w GOKiB. Na-
grody dla finalistów i laureatów: konkur-
sów wiedzy i plastycznego, ufundowała 
PGE, natomiast szkoła dzięki projektowi 
pozyskała pomoce dydaktyczne do na-
uczania fizyki.

W maju przystąpiliśmy do projektu 
„Łeba Perłą jest Bałtyku”. Jest on realizo-
wany z udziałem trzech szkół podstawo-
wych w: Choczewie, Ciekocinie i Łebie. 
Przedsięwzięcie obejmuje edukację mor-
ską. Odbyły się już zajęcia i prezentacje 
filmów o tematyce morskiej oraz piknik 
żeglarski w Porcie Jachtowym w Łebie. 
Projekt będzie kontynuowany w następ-
nym roku szkolnym.

24 czerwca 2021 w plenerze odbyło 
się uroczyste zakończenie roku szkolne-
go dla 47 naszych absolwentów. Dzięki 
temu, że uroczystość odbywała się na 
świeżym powietrzu mogliśmy zaprosić 
gości: Wójta Gminy Choczewo p. Wiesła-
wa Gębkę, Przewodniczącego Rady Gmi-
ny p. Krzysztofa Łasińskiego, Inspektora 
ds. Oświaty p. Ewelinę Bach-Maćkowiak, 
rodziców uczniów. Wśród ósmoklasistów 
aż 12 otrzymało świadectwa z wyróż-
nieniem: Zofia Łobażewicz (najwyższa 
średnia 5,65), Michalina Drafc, Weronika 

Witt, Mikołaj Syrewicz, Łukasz Majtacz, 
Lena Kubusińska, Michał Szeliga, Kacper 
Sikorra, Oliwia Witt, Oliwia Sibiga, Kinga 
Okuń i Weronika Grabowska. Za wysokie 
wyniki w nauce (średnia co najmniej 5,00) 
i co najmniej bardzo dobre zachowanie 
czworo uczniów otrzymało stypendia 
naukowe: Zofia Łobażewicz, Michalina 
Drafc, Weronika Witt i Mikołaj Syrewicz.

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady 
Gminy oraz  Inspektor ds. Oświaty wrę-
czyli absolwentom ufundowane nagrody 
i dyplomy.

Rada Rodziców SP przygotowała dla 
wszystkich ósmoklasistów prezenty 
w postaci książek.

W kolejnym dniu miało miejsce zakoń-
czenie roku szkolnego dla pozostałych 
uczniów. 

Na pochwałę, za najwyższe wyniki 
w nauce, zasługują następujący ucznio-
wie z kl. 4-7: Iga Werochowska (6b), któ-
ra osiągnęła najwyższą średnią w szkole 
(5,83) oraz Natasza Dudzik (7a), Maria 
Syrewicz (7a), Olga Olszowiec (7a), Bar-
tosz Dettlaff (7b), Jakub Szmyd (7b), Hu-
bert Mudlaff (7b), Bartosz Natoniewski 
(7b), Aleksander Zielaskiewicz (7b), Ma-
rek Lica (6a), Zuzanna Markuszewska 

(6a), Alicja Fleming (6a), Brajan Chle-
bowski (6a), Oliwia Dettlaff (6a), Wiktor 
Mudlaff (6a), Maja Piotrowska (6b), Zofia 
Ujma (6b), Krystian Sibiga (6b), Milena 
Kowalska (6b), Błażej Sroczyński (6b), Ali-
cja Moskalczyk (6c), Weronika Jakubow-

ska (6c), Anna Pytel (6c), Blanka Krzysz-
tofiak (6c), Lena Jażdżewska (6d), Natalia 
Kotkowska (6d), Anna Majtacz (6d), Pa-

weł Stanicki (6d), Maja Langer (6d) i Zo-
fia Worotyńska (6d), Julia Erdmann (5a), 
Julia Kowalska (5a), Maja Waloch (5a), 
Daria Wałachowska (5a), Paulina Sznycer 
(5b), Amelia Gil (5b), Lena Stanuch (5b), 
Nikola Sikora (5b), Wiktoria Zielaskiewicz 
(5b), Julia Łobażewicz (4a), Kornel Smaruj 
(4a), Antoni Hintzke (4a), Katarzyna Po-
mieczyńska (4a), Nadia Bank (4a), Piotr 
Kaczmarek (4a), Kamil Langer (4a), Ro-
man Hintzke (4b), Anna Bocho (4b), Alan 
Medrycki (4b), Borys Smaruj (4b), Micha-
lina Ziera (4b), Bartosz Skrzypkowski (4b), 

Lena Bizewska (4c), Lena Zych (4c), Paula 
Maksymiuk (4c), Jana Świątek (4c), Kata-
rzyna Tuszer (4c), Zuzanna Dampc (4c), 
Julia Cemka (4c).

Wśród nich aż 40 otrzymało stypendia 
naukowe.

2 lipca 2021 zostały uwolnione wyniki 
tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, 
a 9 lipca nasi absolwenci otrzymali za-
świadczenia.

Uczniowie uzyskali wysoki wynik z za-
kresu j. polskiego, gdyż jest on wyższy 
od średniego wyniku województwa po-
morskiego i wynosi 59%. Z pozostałych 
przedmiotów nasi absolwenci otrzymali 
nieco niższe wyniki od średnich powia-
towych. Mimo, że był to specyficzny rok, 
w którym tylko niewielki odsetek zajęć 
odbywał się w systemie stacjonarnym, 
to uważamy, że zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele odnaleźli się w nowej rze-
czywistości, co odzwierciedlają wyniki 
egzaminów zewnętrznych, z których je-
steśmy zadowoleni.



s. 8                                nr 07-08 (256-257) lipiec-sierpień 2021

GMINNY OśRODEK KULtURY I BIBLIOtEKA IM. StEfANA 
ŻEROMSKIEGO W ChOCZEWIE
CO W GOKIB-IE PISZCZY…

• 22 czerwca gościliśmy uczniów ZSP 
Choczewo z wychowawczynią Panią Izą 
i Kreatywnymi Animacjami. Dzieci brały 
udział w warsztatach, po których cała 
czytelnia pięknie pachniała  slime’ami 
i watą cukrową. Dziękujemy za odwiedzi-
ny!!

• 29 czerwca laureaci Gminnego Kon-
kursu Literackiego „Co mi w duszy gra” 
otrzymali swoje nagrody. Wręczyli je 
Wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław 
Gębka oraz Dyrektor GOKiB Choczewo 
Pani Beata Żuk. Podczas spotkania każdy 
uczestnik podzielił się z zebranymi swoją 
twórczością. Mieliśmy też przyjemność 
wysłuchać wierszy i prozy Pani Elżbiety 
Laskowskiej- pisarki i twórczyni ludo-
wej. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu! Składamy też po-
dziękowania Lokalnemu Punktowi  Infor-
macyjnemu PGE w Choczewie za ufun-
dowanie nagród!

• 30 czerwca odbyły się ostatnie za-
jęcia z „Bezpieczeństwa w sieci” realizo-
wane w ramach projektu „Sieć na kulturę 
w podregionie gdańskim”. W zajęciach 
uczestniczyło 6-ro dzieci i bardzo im 
dziękujemy za chęci i zaangażowanie.

• 7 lipca w naszej odremontowanej 
pałacowej kuchni odbyły się warsztaty 
z panią dietetyk zorganizowane przez 

GOPS Choczewo i Bank Żywności. Bar-
dzo się cieszymy, że zarówno kuchnia jak 
i pracownie: informatyczna, muzyczna 
i malarska rozpoczęły już swoje funk-
cjonowanie i w niedalekiej przyszłości 
zaproponujemy Państwu stałą ofertę 
warsztatową.

• Już teraz, w każdy wakacyjny czwar-
tek w naszej siedzibie odbywa się Warsz-
tatowy Zawrót Głowy- ciekawe zajęcia 
dla dzieci. Są to warsztaty kulinarne, kre-
atywne, malarskie, rzeźbiarskie i muzycz-
ne. Cieszą się one dużą popularnością 
i przynoszą uczestnikom wiele radości.

• Od 20 lipca, w każdy wtorek w naszej 
czytelni odbywają się zajęcia, na których 
seniorzy z gminy Choczewo pod czujnym 
okiem instruktora szkolą się w obsłudze 
Internetu. Miło nam, że zarówno cho-
czewianie, jak i turyści lubią przebywać 
w naszej siedzibie i dobrze się tu czują.

• 23 lipca na boisku sportowym 
w Choczewie odbył się festyn letni dla 
dzieci, zorganizowany przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Choczewie, Sołectwo 
Choczewo, Polskie Elektrownie Jądrowe 
i Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę 
w Choczewie. Na dzieci czekały anima-
cje, dmuchańce, fotobudka, eurobungee, 
owocowe szaszłyki, popcorn i lemoniada, 

kiermasz książek i inne atrakcje. Pogoda 
dopisała, frekwencja dzieci również, a my 
się cieszymy, że festyn się udał.

• 5 sierpnia pasjonaci mowy wiąza-
nej spotkali się u nas na czwartkowym 
wieczorku z poezją Norwid 1821-2021. 
Zaprezentowane zostały utwory Cypria-
na Kamila Norwida, a przeczytali je Pan 
Jerzy Żuczek, Pani Teresa Wierska i Pan 
Krzysztof Łasiński. Była również możli-
wość podzielenia się własnymi lub ulu-
bionymi utworami poetyckimi. Wysłu-
chaliśmy więc wierszy Pani Teresy, Pana 
Krzysztofa i seniorki Marty oraz ulubio-
nego utworu K.K. Baczyńskiego w wy-
konaniu Pani Katarzyny. Dziękujemy za 
miłe spotkanie. Mamy nadzieję, że jesie-
nią zobaczymy się ponownie.

• Witamy Zosię i Liwię, nowe uczest-
niczki projektu „Mała Książka- Wielki 
Człowiek”!

• Z przyjemnością informujemy, iż 
w naszej czytelni pojawił się terminal 
Academica. Jest to darmowa wypoży-
czalnia międzybiblioteczna umożliwiająca 
korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblio-
teki Narodowej. Więcej na ten temat tu-
taj: https://academica.edu.pl/help

Serdecznie zachęcamy do korzystania!

Uczniom, Nauczycielom oraz wszystkim 
Pracownikom Szkół życzymy w nadchodzącym 
roku szkolnym 2021/2022 samych sukcesów, 
dużo życzliwości oraz jeszcze więcej uśmiechu 

i przyjemności z nauki i pracy.
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FESTyN
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MAŁA KSIąŻKA WIELKI CZŁOWIEK SIEĆ NA KULtURę

WARSZtAtOWY ZAWRót GŁOWY
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BIEG PAMIęCI „tROPEM WYKLętYCh MAKS I ALDONA” 
5. WILEŃSKA BRYGADA ARMII KRAJOWEJ – „KU OStREJ 
BRAMIE”
Edycja VI, 10 lipca 2021 Choczewo.
Organizator Stowarzyszenie im. kpt. An-
toniego Rymszy ps. Maks.

Patronat Honorowy:
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Dy-
rektor Regionalny Lasów Państwowych w 
Gdańsku Bartłomiej Obajtek.

Patroni i współorganizatorzy:

Starosta Powiatu Wejherowskiego Ga-
briela Lisius, Wójt Gminy Choczewo Wie-
sław Gębka, Instytut Pamięci Narodowej 
oddziału gdańskiego, Nadleśnictwo Cho-
czewo, PGE EJ 1- Choczewo, Prezes Fir-
my King Oskar, Thai Union, Militarni Trój-
miasto - Piotr Siekieta, Grupa Treningowa 
„Spichlerz”, SRH - Gryf, Muzeum Histo-
ryczne ze Strzepcza, Grupa Historyczno 
Uderzeniowa - „Pomorze”.

Serdecznie Dziękujemy !

Podziękowania kierujemy również do 
OSP Choczewo i Pana Łukasza Łapki za 
zabezpieczenie medyczne wydarzenia 
i za dodatkowe atrakcje dla najmłod-
szych uczestników, a także do Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Chocze-
wie.

WaRSZTaTy

WIECZóR Z POEZJąKONKURS LITERACKI WRĘCZENIE NAGRÓD
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Edycja VI zgromadziła 143 zawodni-
ków w trzech kategoriach:

1. Bieg Główny - 5 km - 84 biegaczy
2. Bieg „Wilka” - 250 m z przeszkodami 

- 39 uczestników.
3. Bieg „Młodego Wilka” do lat 6 - 20 

zawodników.

W oprawie dnia biegu zobaczyliśmy 
grupy rekonstrukcji historycznej, była 
darmowa wojskowa grochówka, dmu-
chane zjeżdżalnie i ścianka wspinaczko-
wa, dodatkowo Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich serwowały swojskie wyroby, 
w tle rozbrzmiewała muzyka patriotycz-
na Zespołu „Forteca”.

Nagroda specjalna.
Syn Żołnierza Niezłomnego Stanisława 
Guszcza ps. Pawlik, Pan Czesław Guszcza 
przekazał Ryngrafy symbolizujące Pierw-
szą Brygadę Partyzantką AK pod Do-
wództwem por. Antoniego Burzyńskiego 
ps. Kmicic i 5. Wileńską Brygadę AK pod 
Dowództwem mjr. Zygmunta Szendziela-
rza ps. Łupaszka, według woli Pana Cze-
sława.

Ryngrafy otrzymali: Druhna Alina Obóz 
Harcerski - Koło i Mariusz Kwas Stowa-

rzyszenie im. kpt. Antoniego Rymszy ps. 
Maks za kultywowanie i propagowanie 
pamięci i bohaterstwa Żołnierzy Nie-
złomnych - Serdeczne gratulacje!

Dzień upamiętniający naszych Bohate-
rów kpt. Antoniego Rymszę ps. Maks i Al-
done Rymszę w 27 rocznicę śmierci Pana 
Kapitana przebiegł w rodzinnej atmosfe-
rze i rywalizacji sportowej.

Każdy z uczestników otrzymał pakiet 
startowy i medal pamiątkowy, a zwycięz-

cy w poszczególnych kategoriach statu-
etki i dodatkowe nagrody.

Dziękuję naszym promotorom i dar-
czyńcom, dzięki nim nie były pobierane 
opłaty startowe.

Najmłodsza zawodniczka skończyła 
roczek, najstarszy 50 roczków, także łą-
czymy pokolenia na sportowo w hołdzie 
Żołnierzom Niezłomnym.

Zwycięzcy:
Bieg „Młodego Wilka” - 94 m

1. Adrian Ropela
2. Adam Duszyk
3. Ex aequo
Piotr Dąbrowski
Szymon Sybiga

Bieg Główny 5 km:
Kategoria Kobiety:
1. Katarzyna Busłowicz
2. Martyna Proń
3. Justyna Lisińska

Kategoria Mężczyźni:
1. Łukasz Mielewczyk
(po raz piąty)
2. Norbert Graf
3. Mariusz Rutkowski

Bieg „Wilka” 250 m z przeszkodami:
Medale pamiątkowe i nagrody za uczest-
nictwo.

Dziękujemy, że mogliśmy być razem i w 
ten sportowo historyczny dzień upamięt-
nić poświęcenie naszych Bohaterów któ-
rzy złożyli największą ofiarę na ołtarzu 
Ojczyzny w imię walki o niepodległość.

„Pomniki bez pamięci, są tylko martwą 
kulturą sztuki”
Do zobaczenia za rok.

Wiesław Bobkowski
Stowarzyszenie im. kpt. Antoniego Rymszy 

ps. Maks.
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GODZINA „W”

1 sierpnia 2021 r. mieszkańcy Gminy 
Choczewo wraz przebywającymi na od-
poczynku letnim turystami upamiętnili 
77 Rocznicę Powstania Warszawskiego. 
Rozbrzmiały syreny, następnie zaśpie-
waliśmy piosenki powstańcze. Mimo 
ulewnego deszczu wszyscy uczestnicy 
dotrwali do końca.

Heroizm Patriotycznego Zrywu Po-
wstańczego, Bohaterstwo i Ofiara za-
sługują na najwyższy szacunek, z naszej 
strony jest pamięć, pomniki bez pamięci, 
to tylko martwa kultura sztuki.

Cześć i Chwała Powstańcom Warszaw-
skim !!!

Organizator:
Stowarzyszenie im. kpt. Antoniego 

Rymszy ps. Maks.

mOTO ROCK
18 i 19 czerwca na terenie gminy Cho-

czewo odbyło się VI Spotkanie Miłośni-
ków Starych Ciągników. W ramach wy-
darzenia zagrał zespół „White room and 
friends”, a w trakcie wystawy na Stilo oraz 
parady na trasie Stilo-Lubiatowo można 
było podziwiać zabytkowe maszyny, któ-
re jak zwykle były nie lada atrakcją.
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Po raz kolejny mieszkańcy Choczewa 
i okolic zaangażowali się we wspólne 
działanie na rzecz powstania Centrum In-
tegracji Aktywizacji Międzypokoleniowej. 
W ramach projektu Hybrydowy Inkuba-
tor Kultury przeprowadzonych zostało 
kilka ciekawych spotkań m. in. Uliczny 
Stragan Kulinarny oraz Wielopokolenio-
wy Plener Malarski. Ponadto 4 września 
odbędzie się Nadbałtycki Międzypoko-
leniowy Marsz Nordic Walking. Tym sa-
mym, zbiórka środków przeprowadzona 
na szczytny cel, stała się również okazją 
do świetnej zabawy oraz spędzenia cza-
su w atrakcyjny sposób w czasie wakacji. 

Hybrydowy Inkubator Kultury to wyda-
rzenie skupiające kilkaset osób. Projekt 
ten został dofinansowany przez Gminę 
Choczewo, na której terenie przeprowa-
dzono i zaplanowano realizację wydarzeń 
związanych z aktywizacją mieszkańców 
lokalnego środowiska, a także turystów 

odwiedzających nadmorskie tereny 
w  tym czasie.

Wśród  wydarzeń bardzo atrakcyj-
ny okazał się Uliczny Stragan Kulinarny, 
który odbył się 31 lipca w centrum Cho-
czewa. Była to niezapomniana, kulinarna 
przygoda, podczas której  można było 
skosztować lokalnych specjałów i nie 
tyko. Zaproszony z tej okazji gość spe-
cjalny, znana z telewizji - Sylwia Garska-
-Chmarycz przygotowała swoje popiso-
we dania. Zagrała muzyka na żywo. Była 
to wspaniała uczta! Równie atrakcyjny 
okazał się Międzypokoleniowy Plener 
Malarski, który odbył się już po raz trze-
ci. W tym roku przeprowadzony został 
w dniach 5-8 sierpnia przy współpracy 
z Sołectwem Kopalino. Wzorem lat po-
przednich, integralną częścią pleneru 
była licytacja wykonanych podczas jego 
trwania prac. W czasie poplenerowej gali 
wystąpili lokalni artyści a także grupa wo-
kalna Choczewskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Nie zabrakło też dobrego jedzenia. 
Uczestnicy tego wakacyjnego spotkania 
- zarówno mieszkańcy gminy jak i turyści 
udowodnili, że można dobrze się bawić 
i wspierać zarazem  rozwój podmiotów 
działających na rzecz integracji i aktywi-
zacji międzypokoleniowej.

Na koniec warto też dodać, że na za-
kończenie sezonu tj. 4 września  od-
będzie się Nadbałtycki Marsz Nordic 
Walking, w którym w minionych latach, 
w pięknych okolicznościach przyrody 
oraz w aktywny sposób brało udział bli-
sko 200 osób. Mamy nadzieję że w tym 
roku pogoda również będzie sprzyjała ta-
kim wędrówkom.

„Udział w cyklu imprez organizowa-
nych w ramach tego projektu stanowi 
przepis  na udane wakacje w Choczewie 
i okolicach”- zapewnia Piotr Zarzeczny- 
przedstawiciel Stowarzyszenia Carpe 
Diem Semper, które jest organizatorem 
wydarzeń w ramach Hybrydowego Inku-
batora Kultury.

hYBRYDOWE WAKACJE W ChOCZEWIE I OKOLICACh
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Hasło krzyżówki z czerwcowego nr Wieści Choczewskich brzmi
 Lato leśnych ludzi.

Laureatką nagrody w drodze losowania została Pani Agata Zabłotnia. 
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie. 


