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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

Długo wyCzEkIwana InwEStyCja DobIEgła koŃCa!
Po generalnym remoncie droga Łęto-

wo-Choczewo została oddana do użytku. 
Projekt został zrealizowany przez Powiat 
Wejherowski wraz z Gminą Choczewo 

dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Wartość inwestycji to 
ok. 1 mln zł. W sierpniu miało miejsce ofi-
cjalne otwarcie z udziałem przedstawicieli 

Starostwa Powiatu Wejherowskiego, Za-
rządu Dróg Powiatowych, Gminy Chocze-
wo oraz wykonawcy.
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Uwaga: od 1 sierpnia 2020 r. zmieniły się godziny pracy
 Urzędu Gminy w Choczewie!

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek – 7.30 – 17.00
wtorek – 7.30 – 15.30

            środa – 7.30 – 15.30
      czwartek – 7.30 – 15.30

 piątek – 7.30 – 14.00

Wójt Gminy Choczewo od 1 sierpnia br. w sprawie skarg i wniosków przyjmować 
będzie interesantów w każdy poniedziałek od 7.30 do 17.00

W związku z rozwojem sytuacji 
epidemicznej i gwałtownym 
wzrostem liczby zachorowań 
na Covid-19 w naszym kraju, 
gorąco apelujemy do Państwa 

o zamieszczenie na swoich 
stronach internetowych i innych 

formach przekazu informacji 
(apelu) do społeczeństwa 

o rozwagę w podejmowanych 
aktywnościach, unikanie miejsc 

zatłoczonych, rezygnację 
z „pseudodyskotek” i  tym 

podobnych imprez, zachowanie 
dystansu społecznego, noszenie 

maseczek w przestrzeni 
publicznej.

Pragniemy również uczulić 
przedsiębiorców, że planowane 

są zmiany prawne w zakresie 
zwiększenia odpowiedzialności 

za przestrzeganie zapisów 
prawnych dotyczących 

profilaktyki Covid-19 na terenie 
ich terenie.

koRonawIRuS
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PytanIa Do wÓjta
W.W.: Na drogach w Gminie niezwykły 

ruch.  Trwają prace remontowe . A prze-
cież miał być kryzys?

Wójt W. Gębka: Rząd zmienił politykę do-
finansowywania dróg powiatowych i gmin-
nych. W tej chwili wysokość dofinansowa-
nia wynosi 50%. Dlatego robimy tak dużo 
dróg. Ponadto z funduszu „marszałkowskie-
go” budujemy drogi umożliwiające dojazd 
do pól. Jesteśmy po przetargach i już za 
chwilę rozpoczną się prace w Zwarcienku. 
Cieszę się, że powstała taka piękna droga w 
Borkowie. Projekt w Sasinie jest realizowa-
ny, a do końca roku rozpoczną się prace na 
Stilo, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
ścieżki rowerowo-pieszej.

W 2019 roku Gmina Choczewo złożyła 
wnioski na realizację inwestycji drogowych 
w roku 2020. Inwestycje prezentują się w 
następujący sposób:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa 
w Sasinie – etap I. Dofinansowanie w kwo-

cie 115.261,00 zł z Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa 
w Sasinie – etap II. Dofinansowanie w kwo-
cie 72.294,00 zł z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.

2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
106005G w miejscowości Sasino. Dofinan-
sowanie w kwocie 16.848,00 zł z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 106019G 
w miejscowości Borkowo Lęborskie. Dofi-
nansowanie w kwocie 269.325,00 z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Inwestycje w Sasinie trwają, a w Borko-
wie Lęborskim dobiegły końca.

W.W.: W turystyce też zastoju raczej 
nie ma. Na plażach, parkingach, w skle-
pach i na działkach tłumy. Jednocześnie 
śmieci też mamy coraz więcej. I coraz 

więcej trudności z ich zagospodarowa-
niem...

Wójt W. Gębka: Wielu właścicieli nieru-
chomości oraz punktów usługowych nie 
zachowuje się w sposób uczciwy w związ-
ku z czym mamy ogromny problem. Jest 
kłopot z wywozem, segregacją, rozbieżno-
ściami pomiędzy deklarowaną, a rzeczywi-
stą ilością oddawanych odpadów. Musimy 
nauczyć się korzystać z kompostowników, 
ponieważ nie ma fizycznej możliwości wy-
wozu tak ogromnych ilości odpadów przy 
tak niskiej opłacie. Mieszkańcy deklarują 
1 osobę, a oddają 30 worków; to niedo-
puszczalne. Będziemy weryfikować i dys-
cyplinować wszystkich niestosujących się 
do wytycznych. Przypominam, że kary za 
niestosowanie się są wysokie, to czterokrot-
ność miesięcznej opłaty. Dla przypomnie-
nia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), jest przeznaczony 
wyłącznie dla Mieszkańców, którzy mają 

podpisaną umowę z Gminą, a nie dla dzia-
łalności gospodarczych. Nie może być tak, 

że przedsiębiorca oddaje 10 lodówek lub 20 
telewizorów i twierdzi, że to z jego prywat-
nego domu.

W.W.: Kilkakrotnie gościliśmy w Gminie 
przedstawicieli Wybrzeża Kości Słonio-
wej. Pokłosiem tych wizyt jest zawiązana 
ostatnio inicjatywa wsparcia mieszkań-
ców tego kraju. Podobno organizowana 
jest także zbiórka rzeczowo- finansowa 
dla zaprzyjaźnionego regionu. Może Pan 
przybliżyć czytelnikom założenia tego 
pomysłu?

Wójt W. Gębka: Powstała fundacja CHO-
FA Choczewo for Africa, której celem jest 
wsparcie edukacyjne w zakresie polityki 
energetycznej, oraz pomoc kilkusettysięcz-
nej zaprzyjaźnionej społeczności na terenie 
Wybrzeża Kości Słoniowej, której obszar 
jest trzynastokrotnie większy od powiatu 
wejherowskiego. Chcemy pomóc tworzyć 
samorząd, centrum kształcenia zawodo-
wego, zakład komunalny, poprawić jakość 
funkcjonowania szpitala oraz szkół. Mój 
gorący apel do mieszkańców naszej Gmi-
ny: ponieważ potrzeby są wielkie, proszę 
o pomoc w postaci materiałów szkolnych, 
ubrań, zabawek. Przedmioty można przyno-
sić do Urzędu Gminy lub Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Choczewie. Za 
okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!



s. 4                                   nr 7 I 8 (244,245), lipiec, sierpień 2020

Wójt Gminy Choczewo informuje, 
że prowadzi gminną ewidencję innych 
obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie. Zgłoszenie do ewi-
dencji jest obowiązkowe i podlegają mu 
wszystkie obiekty, w których świadczo-
ne są usługi noclegowe, a więc: pokoje 
gościnne, kwatery prywatne, gospodar-
stwa agroturystyczne, domki letniskowe, 
ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez 
względu na ilość wynajmowanych miejsc 
noclegowych.

Ewidencja ta nie obejmuje następują-
cych obiektów hotelarskich: hoteli, mote-
li, pensjonatów, kempingów, domów wy-
cieczkowych, pól biwakowych, schronisk 
i schronisk młodzieżowych.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ma:
• przedsiębiorca, który zamierza świad-
czyć usługi hotelarskie w innym obiekcie 
niebędącym obiektem hotelarskim,
• rolnik zamierzający świadczyć usługi 

hotelarskie w gospodarstwie rolnym.
Obiekt winien być zgłoszony  do ewi-

dencji innych obiektów przed rozpoczę-
ciem świadczenia usług.

Druki wniosków są dostępne w sekre-

tariacie Urzędu Gminy Choczewo oraz na 
stronie https://www.choczewo.com.pl.

Wnioski należy składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy Choczewo lub poprzez 
platformę ePUAP.

EwIDEnCja InnyCh obIEktÓw, w ktÓRyCh 
śwIaDCzonE Są uSługI hotELaRSkIE

XXII SESja RaDy gmIny ChoCzEwo
30 lipca 2020 r. w sali konferencyjno-

-wystawowej w Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Choczewie odbyła się XXII 
sesja Rady Gminy Choczewo.

Podczas sesji Wójt oraz Przewodniczą-
cy rady Gminy przedstawili sprawozdanie 
z  działalności międzysesyjnej..

Ponadto podczas sesji radni podjęli na-
stępujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany budże-
tu gminy na 2020 rok. (14 głosów za, 1 
wstrzymujący się)

Podczas kolejnych głosowań obecnych 
14 radnych, nieobecna radna S. Kropi-
dłowska.

2. Uchwała o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działek w rejo-
nie ulic Morskiej i Żytniej we wsi Kopalino 
w gminie Choczewo. (14 – za)

3. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi 
położonej na terenie Gminy Choczewo do 
kategorii dróg gminnych publicznych. (14 
– za)

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Aktuali-
zacji programu usuwania azbestu z terenu 
gminy Choczewo. (14 – za)

5. Uchwała w sprawie udzielenia dota-
cji z budżetu Gminy Choczewo dla Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bo-

żego w Sasinie na prace konserwatorskie 
w Kościele Filialnym p.w. św. Piotra i Paw-
ła w Ciekocinie. (12 – za, 2 – wstrzymujące 
się)

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do 
projektu Lokalnej Grupy Działania Dorze-
cze Łeby pn. Wspieranie edukacji wodnej 
młodzieży jako Partner i wspólnej realizacji 
projektu pn. Łeba Perłą jest Bałtyku. (13 – 
za, 1 – wstrzymujący się)

7. Uchwała w sprawie określenia śred-
niej ceny jednostki paliwa w Gminie Cho-
czewo w roku szkolnym 2020/2021. (14 
– za)
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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 
https://www.youtube.com/cha…/
UCok51er3mP3kb2XgbApiKCQ/
videos
oraz do odwiedzania kanału z 
archiwalnymi relacjami z sesji 
Rady Gminy Choczewo: YouTube 
Obiektywne Choczewo.

XXIII SESja RaDy gmIny ChoCzEwo
11 sierpnia 2020 r. w sali konferencyj-

no-wystawowej w Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Choczewie odbyła się XXIII 
sesja Rady Gminy Choczewo. Na sesji 
obecnych było 14 radnych, nieobecny rad-
ny G. Książek.

Podczas sesji Wójt przedstawił Raport 
o stanie Gminy oraz sprawozdanie finan-
sowe i z wykonania budżetu Gminy Cho-
czewo za rok 2019.

Ponadto podczas sesji radni podjęli na-
stępujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie udzielenia Wójto-
wi Gminy wotum zaufania. (14 głosów za)

2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i za-

twierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Choczewo za rok 2019 wraz ze 
sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy 
Choczewo za 2019 rok. (14 - za)

3. Uchwała w sprawie udzielenia absolu-
torium Wójtowi Gminy za wykonanie bu-
dżetu Gminy za 2019 rok. (14 – za)

4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 
gminy na 2020 rok. (12 – za, 2 – wstrzy-
mujące się)

5. Uchwała w sprawie dopuszczenia 
zapłaty podatków stanowiących dochody 
budżetu Gminy Choczewo za pomocą in-
nego instrumentu płatniczego. (14 – za).

wÓjt gmIny ChoCzEwo
Ogłasza, że dnia 29 września 2020 roku 

o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy 
Choczewo odbędzie się pierwszy publicz-
ny przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż niżej opisanej nieruchomości:

- działka nr 364, obręb Sasino, pow. 
1,3800 ha, KW GD1W/00040858/8;

- niezabudowana nieruchomość położo-
na w miejscowości Sasino. W sąsiedztwie 
zlokalizowane są tereny niezabudowane 
budowlane oraz rolne i tereny leśne. Do-
jazd do nieruchomości zapewnia droga 
gruntowa odchodząca od drogi publicz-
nej powiatowej nr 1306, łączącej Sasino 
z Choczewem. Działka jest nieuzbrojona 
i nieogrodzona;

- brak aktualnie obowiązującego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. 

W dniu 18.08.2015 r. została wydana de-
cyzja znak AB.6730.10.2015 o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie 10 budynków zakwaterowania 
turystycznego wraz z urządzeniami bu-
dowlanymi i obiektami małej architektury;

- w dziale III księgi wieczystej wpisane 
jest ograniczone prawo rzeczowe w po-
staci przejazdu i przechodu na rzecz Za-
kładów Energetycznych Okręgu Nadmor-
skiego;

- cena wywoławcza 592.000 zł + VAT;
- wadium 35.000 zł
Wpłaty wadium należy dokonać w pie-

niądzu na konto Gminy Choczewo nr 51 
8350 0004 2600 0185 2000 0140 w 
KBS Wejherowo O/Choczewo do dnia 23 
września 2020 r. z dopiskiem „przetarg 

działka Sasino”. Warunkiem zakwalifiko-
wania uczestnika do przetargu jest data 
wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Gminy Choczewo.

Wadium przepada na rzecz sprzedające-
go jeśli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygra, uchyli się od zawarcia umowy nota-
rialnej w ustalonym terminie. Cena nieru-
chomości osiągnięta w przetargu, po zali-
czeniu wadium, płatna jest w całości przed 
podpisaniem aktu notarialnego.

Pełną informację o przedmiocie prze-
targu można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 
84-210 Choczewo, tel. 58 572 39 40 wew. 
206.

Ogłasza, że dnia 27 sierpnia 2020 roku 
w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo od-
będzie się pierwszy publiczny przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż niżej 
opisanych nieruchomości:

Godz. 9.00:
- działka nr 17/2, obręb Ciekocino, pow. 

0,1302 ha, KW GD1W/00041344/9;
- cena wywoławcza 67.200 zł + VAT;
- wadium 6.000 zł
Godz. 10.00:
- działka nr 17/4, obręb Ciekocino, pow. 

0,1588 ha, KW GD1W/00041344/9;
- cena wywoławcza 82.000 zł + VAT;
- wadium 8.000 zł
Godz. 11.00:
- działka nr 17/5, obręb Ciekocino, pow. 

0,1198 ha, KW GD1W/00041344/9;
- cena wywoławcza 62.000 zł + VAT;
- wadium 6.000 zł
Godz. 12.00:
- działka nr 17/6, obręb Ciekocino, pow. 

0,1149 ha, KW GD1W/00041344/9;
- cena wywoławcza 59.300 zł + VAT;

- wadium 6.000 zł
Nieruchomości położone w miejsco-

wości Ciekocino. W sąsiedztwie bezpo-
średnim zlokalizowane są tereny leśne i o 
luźnej zabudowie mieszkalnej. Dojazd do 
nieruchomości zapewnia droga publiczna 
gminna nr 106006. Nieruchomości nie-
uzbrojone, media w pobliżu.

Ustala się podstawowe przeznaczenie 
terenu:

01.ML- teren lokalizacji budynków 
rekreacji indywidualnej wraz z urządze-
niami budowlanymi. Dopuszcza się loka-
lizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Dopuszcza się lokalizację funkcji 
usługowych z zastrzeżeniem: kempingów 
i pól biwakowych, spośród funkcji usłu-
gowych- usług publicznych i rzemiosła 
usługowego.

W dziale III księgi wieczystej wpisane 
jest ograniczone prawo rzeczowe w po-
staci przejazdu i przechodu na rzecz 
Zakładów Energetycznych Okręgu Nad-
morskiego.

Wpłaty wadium należy dokonać w pie-
niądzu na konto Gminy Choczewo nr 
51 8350 0004 2600 0185 2000 0140 
w KBS Wejherowo O/Choczewo do dnia 
21 sierpnia 2020 r. z dopiskiem „przetarg 
działka Ciekocino nr …….”. Warunkiem za-
kwalifikowania uczestnika do przetargu 
jest data wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Gminy Choczewo.

Wadium przepada na rzecz sprzedają-
cego jeśli uczestnik przetargu, który prze-
targ wygra, uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej w ustalonym terminie. Cena 
nieruchomości osiągnięta w przetargu, 
po zaliczeniu wadium, płatna jest w cało-
ści przed podpisaniem aktu notarialnego.

Pełną informację o przedmiocie prze-
targu można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 
17, 84-210 Choczewo, tel. 58 572 39 40 
wew. 206.
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„PSZOK” Choczewo ul. Pierwszych Osadników 77
 (przy GZGK), 84-210 Choczewo
Czynny w soboty w godzinach 10.00 – 14.00

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

1. W „PSZOK” przyjmowane są posegregowane odpady komunalne z terenu gmi-
ny Choczewo, dostarczane przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym sys-
temem gospodarowania odpadami.

2. Do „PSZOK” przyjmowane są: CHEMIKALIA, KARTRIDŻE I TONERY, LEKI, BA-
TERIE I AKUMULATORY, MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, OPO-
NY (4 szt./rok), ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE do 1 m³/rok, ODPADY 
ZIELONE (15 worków do 120l/miesiąc), ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEK-
TRONICZNY. 

3. W Punkcie nie przyjmuje się m.in. styropianu, papy, wyrobów azbestowych, 
szklanej waty, tapet, oklein, zużytego oleju, części samochodowych z wyłączeniem 
opon.  

4. „PSZOK” przyjmuje odpady nieodpłatnie.
5. Warunkiem przyjęcia odpadów do „PSZOK” jest okazanie przez osobę dostar-

czającą odpady dokumentu tożsamości potwierdzającego zamieszkiwanie na tere-
nie gminy Choczewo lub dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych.

6. Transport odpadów do „PSZOK” mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie 
i na własny koszt.

7. Prace związane z rozładunkiem odpadów komunalnych dostarczanych do 
„PSZOK” wykonuje ich dostarczający.

8. Obsługa „PSZOK” ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to 
sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami Regulaminu, jeżeli rodzaj 
i ilość odpadów wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, włączonej 
do systemu gminnego lub mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH
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gDzIE oDDać oDPaDy zużytEgo SPRzętu
ELEktRyCznEgo I ELEktRonICznEgo?

ELEKTROśmieci lub ELEKTROodpady 
to zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny (ZSEE). Do tego typu odpadów 
zaliczamy zużyty sprzęt AGD (pralki, lo-
dówki, odkurzacze itp.) i RTV (telewizory, 
magnetofony, radia itp.) telefony, świe-
tlówki oraz zabawki dla dzieci na bate-
rie itp. Ze względu na zawartość w tych 
odpadach substancji niebezpiecznych za-
grażających zdrowiu ludzi oraz mogących 
negatywnie wpływać na stan środowiska 
przyrodniczego, elektrośmieci nie można 
wyrzucać do pojemnika na odpady komu-
nalne. Elektrośmieci należą do grupy od-
padów niebezpiecznych a postępowanie 
z nimi określają przepisy ustawy o zuży-
tym sprzęcie elektrycznymi i elektronicz-
nym.

• Zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny można oddać w godzinach 
otwarcia Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
zlokalizowanego przy Oczyszczalni 
Ścieków w  Choczewie ul. Pierwszych 
Osadników 77, 84-210 Choczewo. 
Punkt czynny w każdą sobotę (za wy-
jątkiem dni ustawowo wolnych od pra-
cy) w godzinach od 10 do 14. 

• Przy zakupie nowego sprzętu, sklep 
ma obowiązek bezpłatnie przyjąć tę 
samą ilość i ten sam rodzaj sprzętu, co 
nowo zakupiony, bez względu na mar-
kę,

• Drobne elektroodpady można od-
dać do niektórych dużych sklepów po-
siadających pojemniki do ich zbiórki,

• Prowadzący punkt serwisowy zo-
bowiązany jest do nieodpłatnego przy-
jęcia zużytego sprzętu w przypadku, 
gdy naprawa przyjętego do punktu ser-
wisowego sprzętu jest niemożliwa ze 
względów technicznych lub właściciel 
sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest 

dla niego nieopłacalna.
• Przy każdej z ww. możliwości odpa-

dy przyjmowane są nieodpłatnie.

Pamiętaj! Każdą zużytą baterię lub 
akumulator wyrzuć do specjalnego po-
jemnika oznaczonego napisem „Zużyte 
baterie”. Zużyte baterie poddawana są 
recyklingowi, dzięki czemu:

• zmniejsza się zanieczyszczenie środo-
wiska,

• odzyskuje się wiele cennych surow-
ców nr cynk, ołów,

• zmniejsza się ilość odpadów na skła-
dowisku.
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gmInny ośRoDEk PomoCy SPołECznEj w ChoCzEwIE

Przepisy ustawy zwanej Tarczą Anty-
kryzysową 3.0 przewidują podwyższenie 
kryterium dochodowego uprawniającego 
do świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go oraz wprowadzają zasadę „złotówka za 
złotówkę”. W nowym brzmieniu przepis 
obowiązuje od 1 lipca 2020 roku i będzie 
miał zastosowanie po raz pierwszy przy 
ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na okres świadczeniowy 
rozpoczynający się od dnia 1 październi-
ka 2020 roku.

Dla osób korzystających ze świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego istotną in-
formacją jest fakt, iż ustawa przewiduje 
podniesienie kwoty kryterium dochodo-
wego.

Kryterium dochodowe – 900 zł na oso-
bę w rodzinie. Obecnie kryterium docho-
dowe wynosi 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go z zasadą „złotówka za złotówkę”

Ponadto do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego została wprowadzona 
zasada „złotówka za złotówkę”. Przy za-
stosowaniu reguły „złotówka za złotów-
kę” rodzice otrzymujący świadczenie po 
przekroczeniu ustawowego kryterium 
dochodu nie utracą prawa do świadczeń 
i będą mogły je nadal otrzymywać, ale 
w odpowiednio niższej wysokości.

Dotychczas taki mechanizm ten nie 
był stosowany przy wypłacie świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. Mogły z nie-

go korzystać osoby pobierające zasiłki ro-
dzinne.

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy 
dochód rodziny w przeliczeniu na oso-
bę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł 
o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń 
z funduszu (przysługująca danej osobie 
uprawnionej w okresie świadczeniowym, 
na które ustalane jest prawo do tego 
świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z fundu-
szu alimentacyjnego zostanie przyzna-
ne w wysokości różnicy między kwotą 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
jaka przysługuje danej osobie a kwotą, 
o którą został przekroczony dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

śwIaDCzEnIa z funDuSzu aLImEntaCyjnEgo 2020/2021 – wyżSzE 
kRytERIum DoChoDowE I zaSaDa „złotÓwka za złotÓwkę”
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Co u naS SłyChać ?

SołECtwo jaCkowo
Nasze wspólnie wykonanie rondo 

w kształcie trójkąta. Dziękujemy miesz-
kańcom za pomoc…: Krystian Zagól, 
Łukasz Bianga, Adam Bianga, Michał 
Poćwiardowski, Anna Zielinska, Joanna 
Grzanka Kreft, Mateusz Ceszke, Tomasz 
Milewczyk, Jakub Lo. Efekt końcowy bę-
dzie za rok, ale już jest pięknie…

DofInanSowanE wnIoSkI
Nr wniosku Tytuł Kwota przyznana przez LGD

1-2017-2 Remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej  
i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej działka  
nr 1048 i 793 obręb Nowa Wieś Lęborska.

39 994,00

1-2017-3 Przystań żeglarska w Lubowidzu - modernizacja 
nawierzchni ciągów pieszo jezdnych.

39 853,00

2-2017-1 URZĄDZENIE PARKU MISJONARZY OBLATÓW 
W ŁEBIE – ETAP III

296 004,00

2-2017-2 Przebudowa pasa drogowego Działka 24/3 
obr. Garczegorze, droga powiatowa nr 1309G, 

polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego 
o długości 903,39 mb

157 457,00

2-2018-1 Zarządzanie antropopresją n obszarze 
dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Starej 

Łebie (LEBAMUNDE) – etap I konserwatorskie 
zabezpieczenie ruin dawnego kościoła pw. 

Świętego Mikołaja w Łebie

79 422,00

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Do-
rzecze Łeby” ogłasza nabory wniosków:

• PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 Wspieranie 
różnicowania działalności rybackiej oraz 
tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie 
usług o sprzedaż bezpośrednią, margi-
nalną i ograniczoną, przetwórstwo, speł-
nienie wymogów, rozwój małej gastro-
nomii, szkolenia dla rybaków w zakresie 
poszerzenia działalności) w kwocie 570 
648,47 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 

30.06.2020 roku.
Termin przyjmowania wniosków o do-

finansowanie: od 30.07.2020 roku do 
27.08.2020 roku w godzinach od 9.00 do 
15.00.

• PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wspiera-
nie budowy i promocja marki obszaru 
w oparciu o zintegrowane pakiety tury-
styczne  łączące lokalne produkty i usługi 
rybackie w kwocie 67 908,28 zł.
Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2020 

roku. Termin przyjmowania wniosków 
o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku 
do 27.08.2020 roku w godzinach od 9.00 
do 15.00

Szczegóły na naszej stronie interneto-
wej www.dorzeczeleby.pl 

Dokumenty niezbędne do przygoto-
wanie i złożenia wniosków o dofinanso-
wanie są dostępne w zakładce NABÓR 
WNIOSKÓW.
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Nr wniosku Tytuł Kwota przyznana przez LGD

2-2018-2 Budowa domu sołeckiego w miejscowości 
Kierzkowo

239 385,96

2-2018-5 Przebudowa ulicy Polnej w granicach pasa 
drogowego (zagospodarowanie pobocza przy 

szkole oraz odnowa nawierzchni w kierunki drogi 
powiatowej nr 1322 G

102 549,00

1-2019-2 Budowa budynku OSP i remont świetlicy w 
miejscowości Łebieniec jako sposób na poprawę 

życia mieszańców Gminy Wicko

299 970,06

1-2019-3 Utworzenie spójnego systemu rowerowego w 
rejonie Lęborka przez budowę ścieżki rowerowej 

przy ul. Krzywoustego (DW214)

262 147,00

3-2018-4 Rozwój edukacji morskiej dla mieszkańców 
obszaru LGD Dorzecze Łeby

299 923,76

4-2017-1 Budowa manufaktury cukierków w Łebie 199 000,00

4-2017-5 Doposażenie gospodarstwa hodowli ryb oraz 
modernizacja i wyposażenie zajazdu „PSTRĄG” w 

Ciekocinie

198 000,00

4-2018-1 Nowa oferta turystyczna – kawiarenka, noclegi 
i drony

199 000,00

4-2018-2 Zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia 
plaży oraz baterii słonecznych

164 518,00

4-2018-6 Utworzenie wypożyczalni rowerów elektrycznych 
w Łebie wraz z ekologiczną stacją ładowania.

69 938,34

4-2018-8 Zakup katamaranu pasażerskiego wyposażonego 
w napęd hybrydowy z doładowaniem solarnym 
oraz podwodnym systemem wizyjnym w celu 

organizacji rejsów turystycznych

299 977,00

2-2019-2 Budowa i wyposażenie budynków rekreacji 
indywidualnej wraz z wyposażeniem oraz 

zagospodarowanie terenu

300 000,00

2-2019-4 Rybny koszyk - innowacyjny punkt sprzedaży 
produktów rybnych w Wicku

300 000,00

2-2019-9 Remont restauracji z ekologiczną stacją 
ładowania pojazdów elektrycznych

297 748,13

2-2019-11 Łebska Wenecja Północy – stworzenie 
innowacyjnego produktu turystycznego opartego 

na zasobach historycznych i przyrodniczych 
regionu

300 000,00

2-2019-14 Punkt gastronomiczny z rybką na wynos i 
mobilną elektrycznością

91 234,00

3/2017-1 Wzmocnienie atrakcyjnej turystycznie marki 
obszaru jako podstawa konkurencyjnej 

gospodarki tworząca miejsca pracy w Gminie 
Choczewo

88 061,54

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”                                                                                             www.dorzeczeleby.pl  
ul. Jachtowa 8, 84-360 Łeba                                                                                                                       dyrektor@dorzeczeleby.pl
tel. +48 530 243 120                                                                                                         NIP: 841-171-68-33   
 KRS:0000566557
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komEnDa PowIatowa PoLICjI w wEjhERowIE

Policjanci po raz kolejny przeprowa-
dzili wakacyjne działania „Bezpieczne 
plaże”, podczas których rozdawali ulotki 
oraz opaski odblaskowe dzieciom. Dzia-

łania te dotyczyły nie tylko bezpieczeń-
stwa na wodzie, ale także bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. W związku 
z tą akcją odbywały się także kontrole 
drogowe, kontrole sterników na wodzie, 
kontrole w miejscach zorganizowanego 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Wszyst-
ko w trosce o to, by wakacje przebiegły 
bezpiecznie. Podczas działań funkcjona-
riusze rozdawali ulotki dotyczące zapo-
biegania się rozprzestrzeniania Covid 19 
oraz rozmawiali o bezpieczeństwie. Pa-
miętajmy, że zapobieganie rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa to nasza wspólna 
sprawa.

Tegoroczne wakacje są zdecydowanie 
inne od tych, które znamy z poprzednich 
lat. Wynika to pandemii koronawirusa. 
W tym roku wszyscy musimy uważać na 
to nowe zagrożenie, musimy być ostrożni 
i odpowiedzialni. Oprócz stosowania się 
do ogólnych zasad bezpieczeństwa pod-
czas podróży czy wypoczynku nad wodą 

musimy stosować się do ograniczeń 
związanych z COVID-19.

Policjanci z wejherowskiej komendy 
cyklicznie prowadzą wakacyjne działania 
„Bezpieczne plaże”. Akcje te mają na celu 
zapobieganie rozprzestrzeniania się cho-
roby COVID-19 i zadbanie o bezpieczny 
wypoczynek, także nad wodą. Celem tych 
działań jest zapobieganie i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa. W związku 
z tym mundurowi podnoszą świadomość 
mieszkańców i turystów na temat panu-
jącego zagrożenia. W trakcie prowadzo-
nych działań policjanci pouczają zarówno 
mieszkańców, jak i turystów o przestrze-
ganiu obowiązujących obostrzeń i wspól-
nego zadbania o nasze zdrowie, rozdają 
przy tym ulotki informacyjne „Bezpiecz-
ne wakacje”, rozmawiają z osobami, które 

wypoczywają na plażach. Zwracali uwa-
gę, jak ważne jest, aby zachowywać się 
odpowiedzialnie nie tylko za siebie, ale 
także za osoby, z którymi przebywamy, 
mieszkamy, jak i za te, obok których prze-
chodzimy. Pamiętajmy, że nie wszyscy 
cieszą się dobrym zdrowiem i odpowied-
nią odpornością. W takich sytuacjach nie 
możemy być samolubni.

Podczas akcji „Bezpieczne plaże” po-
licjanci zajmujący się profilaktyką spo-
łeczną oraz dzielnicowi wskazywali jak 
spędzać bezpiecznie czas nad wodą 
w ramach kampanii „Kreci mnie bezpie-
czeństwo nad wodą”. Rodzicom i opieku-
nom przypominano, aby pilnować dzieci 
nie tylko na plażach, ale także w innych 
zatłoczonych miejscach, bo wystarczy 
chwila nieuwagi, aby maluch się zgubił. 

Policjanci wczoraj rozdawali dzieciom 
elementy odblaskowe, które przydadzą 
się nie tylko w wakacje, ale także podczas 
zbliżającego się nowego roku szkolnego. 
W tym samym czasie policjanci na wo-
dzie prowadzili kontrole dotyczące bez-
pieczeństwa w ruchu wodnym, poprzez 
kontrole sterników.

W działaniach brali udział policjanci 
z Gniewina, Wejherowa oraz z Oddzia-
łów Prewencji Policji w Gdańsku, oraz 
zaprzyjaźnione służby, w tym Straż Leśna 
i funkcjonariusz Urzędu Morskiego.

Pamiętajmy, że dbanie o bezpieczeń-
stwo jest naszą wspólną sprawą. Już nie-
bawem możemy spodziewać się kolejnej 
akcji profilaktycznej na plażach i kąpieli-
skach w naszym powiecie.

koLEjnE DzIałanIa PRofILaktyCznE na PLażaCh I kąPIELISkaCh – 

wSPÓLnIE zaDbajmy o naSzE bEzPIECzEŃStwo
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75-LECIE oSaDnICtwa w gmInIE ChoCzEwo
wSPomnIEnIa

Przedstawiamy Państwu wybrane frag-
menty z wywiadu udzielonego przez pa-
nią Gizelę Hagemes, obecnie mieszkankę 
Kurowa.

„A ja nie chciałam już dalej iść„
„...Wygonili nas. Wojna się kończyła i ka-

zali szukać sobie innego miejsca. Najpierw 
mieliśmy jechać do Niemiec. Był transport 
podstawiony, ale nie zmieściliśmy się, to 
przyszliśmy tu i osiedliliśmy się w Przeben-
dowie.

Ale dlaczego akurat w Przebendowie?
Ja nie chciałam już dalej iść. Miałam 

niecałe cztery latka. Pamiętam, że nosiłam 
takiego smoka oblepionego cukrem, które-
go później pokazywałam swoim dzieciom. 
Szłyśmy we trzy, taty już z nami nie było. 
Mamusia z babcią przesadzały mnie z jed-
nego woza na drugi, bo nie miałam siły iść, 
jak takie małe dziecko? Kiedy opowiadam, 
że z olsztyńskiego przyszłam w wieku czte-
rech lat, to każdy się dziwi. A przecież prawie 
cały czas na nogach. W końcu doszłyśmy 
do Przebendowa. Byłam bardzo zmęczona 
i powiedziałam do mamy: „już dalej nie idę, 
chcecie to idźcie, zostanę tu sama”. Siadłam 
na pieniek, tam gdzie Dettlaff teraz miesz-
ka, i dalej się nie ruszyłam. Jakoś później 
mieszkanie dostałyśmy, dzisiaj ono jest już 
rozsypane. To był pierwszy budynek, jak się 
od Żelazna jedzie, i mieszkały w nim cztery 
rodziny...”

„...Ile dni szliście z Gorynia do Przeben-
dowa?

Nie pamiętam dokładnie, bardzo długo. 
Męża matka też tutaj szła, a kiedy jego 

ojciec zginął, to w Malborku, w Nugacie 
chciała dzieci potopić, bo miała ich piątkę. 
Dostała się do Lęborka, a my do Przeben-
dowa. Mama chciała na początku wyjechać 
do Niemiec, bo wozili ludzi, zabierali ze sta-
cji. Niektórzy pojechali. A ja cały czas, że nie 
i nie. Pani Afelt pracowała z mamą, robiły 
przy krowach, chodziły w jednym drewnia-
ku. Czasem przychodziłam do nich do obo-
ry.

Pamięta Pani jak wyglądało Przebendo-
wo, kiedy tu przyszliście?

Rzucili nas do tego budynku, cztery ro-
dziny. Było bardzo źle. Babcia nie miała 
zamkniętego pokoju. Zaczął się też ty-
fus. Wszystkie młode kobiety pozbierali 
i w przebendowskim pałacu, tu gdzie miesz-
ka pan Busse, pozamykali. Przy drzwiach 
stali strażnicy, bo Ruscy byli okropni i łapali 
te kobiety, gwałcili, mordowali. Aż wreszcie 
przyjechała kontrola i pytali kto tu jeszcze 
tak robi. Powiedzieli, że jak będzie się to 
powtarzać, to winny wykopie dla siebie dół 
i zostanie zastrzelony, nawet tutaj w lesie. 
Jakoś przetrzymały te kobiety w budynku 
na dole. Napisali: tyfus i nie wszedł tam, ża-
den, bo się bał choroby...”

„...Pamięta Pani co było wtedy w Prze-
bendowie poza rymarnią, stolarnią?

Szkoła była wcześniej tam, gdzie Dettlaff 
mieszka, przed wojną jeszcze. Powstała 
też nowa. Jakieś klasy były w starej, a inne 
w nowej. Ale ja tam nie chodziłam do szko-
ły. Moja mama gotowała na sezonie i ludzie, 
którzy przyjeżdżali do pracy, w nowej szkole 
się stołowali. Ja też chodziłam na obiady do 
mamy. Była kuźnia. I gorzelnia. Tam, gdzie 

się od Smugów idzie za stodołą. Obora była 
później, a na początku właśnie gorzelnia. Ile 
ja tam zboża przerobiłam, pięć lat praco-
wałam. Siedemnaście dziewczyn nas było. 
Później mnie do Urzędu Gminy wzięli. Przy-
jechał pan Krajewski z Lęborka, z wydziału 
spraw wewnętrznych, znał mnie trochę, bo 
jeździłam z nim po Przebendowie, pokazy-
wać gdzie kto mieszka, jak spis robili przed 
wyborami. Mroziak przyszedł na tę górkę, 
koło krzyża, drze gębę na mnie: „kończ te 
buraki, rzuć haczkę i chodź do domu, ktoś 
do ciebie przyjechał, jakiś z zagranicy gość”. 
Myślałam, że może wujek z Niemiec, a to 
pan Krajewski z Lęborka przyjechał wziąć 
mnie do pracy. Ja brudna, od śrutu, prze-
brałam się w biurze w majątku i idę. Patrzę, 
siedzi pan w okularach, mówię: „dzień do-
bry”. Pyta czy bym mu nie pokazała w Prze-
bendowie tych wszystkich ruin. Pokazałam. 
Za jakiś czas przyszedł mnie wziąć na kurs 
do Lęborka, a potem do Urzędu Gminy do 
pracy. Wtedy pracowała tam Sośnikowska, 
Niedzielin...”

gmInny oSRoDEk kuLtuRy I bIbLIotEka w ChoCzEwIE
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goDzIna „w”
1 sierpnia 2020 w Choczewie w 76 

rocznicę upamiętniającą wybuch Powsta-
nia Warszawskiego  tradycyjnie jak co 
roku Stowarzyszenie im. kpt. Antoniego 
Rymszy „Maks”, zorganizowało lokalne 
obchody, tego ważnego wydarzenia.

 Przy okazji miało miejsce wręczenie 
nagród dla uczestników 5 Edycji Biegu 
Pamięci Tropem Wyklętych Maks i Aldo-
na, oraz biegu „Młodego Wilka”. Chwała 
Bohaterom Powstańcom!

„wIERSzobRanIE” w LubIatowSkIm LESIE
|Jak co roku tradycja została podtrzy-

mana i spotkaliśmy się w lubiatowskim le-
sie przed budynkiem Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.

21 lipca Anna Dymna, Krzysztof Orze-
chowski oraz Krystian Durman bryka-
li słowem przypominając słuchaczom 
„Przygody Małpki Fiki Miki”.

28 lipca powyższy skład uzupełnił An-
drzej Seweryn wraz z Katarzyną Kubacką-
-Seweryn, i w tym ciężkim czasie izolacji 
mogliśmy w zadumie posłuchać pięknej 
poezji o miłości, która „jest wszystkim co 
istnieje”. Był czas na śmiech i na łzy.

W trosce o bezpieczeństwo uczestni-
ków organizatorzy zadbali o dostosowa-
nie warunków do obecnej sytuacji zwią-
zanej z covid 19.
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