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INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
Rozpoczęcie nowych inwestycji
W styczniu br. zostały zakończone
postępowania przetargowe na budowę
domu sołeckiego w Jackowie i budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej ze
świetlicą w Sasinie, co pozwoliło na podpisanie umów na realizację tych inwestycji.
Budynek świetlicy w Jackowie powstanie przy istniejącym placu zabaw i wielofunkcyjnym boisku o nawierzchni poliuretanowej tworząc w tym miejscu centrum
sportowo-integracyjne dla mieszkańców
tej miejscowości. Budowy tego budynku
podjęła się Firma „UTENA” z Tadzina.
Dwukondygnacyjny budynek remizy

OSP ze świetlicą w Sasinie powstaje na
terenie przyległym do istniejącego placu zabaw. Po jego wybudowaniu przez
Firmę Tree Clone z Luzina powstanie nie
tylko nowa siedziba Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sasinie (między innymi z garażem dla zakupionego na przełomie
2019/2020 roku nowego samochodu
pożarniczego), ale także nowa świetlica
wiejska.
Zgodnie z zawartymi umowami obie te
inwestycje powinny być zakończone do
końca lipca 2021 r.
Wśród zadań inwestycyjnych zapla-

nowanych do realizacji w bieżącym roku
jest między innymi rozbudowa chodnika
w miejscowości Lublewko.
W ramach pozyskanej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku w miniony wtorek na zlecenie Gminy Choczewo zostały wycięte
dwa drzewa kolidujące z projektowanym
chodnikiem.
Zatwierdzony przez Wojewodę Pomorskiego projekt budowlany przewiduje budowę chodnika o łącznej długości 74 mb
i dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej.
M.M.

Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 zawarła
umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej
Należąca do Grupy Kapitałowej PGE
spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica-1
z początkiem roku podpisała umowę z
Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi
o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 o mocy
zainstalowanej do 896 MW. To kolejny
ważny krok na drodze do budowy instalacji offshore w polskiej części Bałtyku.
Uruchomienie morskiej farmy wiatrowej
Baltica-1 planowane jest po 2030 roku.
„Podpisanie umowy przyłączeniowej

dla elektrowni wiatrowej Baltica-1 zamyka proces przygotowań formalnych
do wyprowadzenia mocy do krajowego
systemu elektroenergetycznego dla całego portfela pierwszych trzech morskich
farm wiatrowych PGE o łącznej mocy ok.
3,5 GW. To bezdyskusyjnie ważny krok
w realizacji Programu Offshore PGE –
największego na polskim rynku projektu
tego typu, zakładającego instalację aż 6,5
GW na Morzu Bałtyckim. Zagwarantowanie możliwości wyprowadzenia mocy

z morskiej farmy wiatrowej Baltica-1
znacząco ograniczyło ryzyko techniczne
i biznesowe tej inwestycji, co pozwala
nam z jeszcze większą pewnością oraz
dynamiką planować i realizować dalsze
prace fazy przygotowawczej. Równolegle
prowadzimy bardzo intensywne prace dla
naszych pozostałych projektów offshore”
– mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE SA.
Program Offshore Grupy Kapitałowej
PGE zakłada budowę co najmniej trzech
morskich farm wiatrowych, z czego Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 jest trzecią
inwestycją z podpisaną umową o przyłączenie. Wcześniej, w 2014 roku, inna
spółka PGE – Elektrownia Wiatrowa
Baltica-3, zawarła z Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej
farmy wiatrowej Baltica-3 o łącznej mocy
zainstalowanej wynoszącej 1045 MW.
Z końcem 2020 roku taką samą umowę
dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-2
o łącznej mocy do 1489 MW podpisała
Elektrownia Wiatrowa Baltica-2.
Aleksandra Jampolska
Rzecznik Prasowy PGE Baltica
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PYTANIA DO WÓJTA

Redaktor „Wieści Choczewskich” Wioletta Wójcik: W tegorocznej uchwale
budżetowej zaplanowano budowę kolejnych świetlic wiejskich. Zapewne mieszkańcy czekają na nie z niecierpliwością
i mają gotowy pomysł na ich wykorzystanie?

Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka: Jesteśmy już po przetargu i rozpoczęliśmy dwie inwestycje: jedną w Jackowie
i jedną w Sasinie. Świetlica w Jackowie
będzie dokładnie taka sama jak w Kierzkowie. W przyszłości bliźniaczy budynek powstanie również w miejscowości Żelazno.
W Sasinie budujemy świetlicę połączoną ze
strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej. Obie
inwestycje zostaną ukończone do końca lipca 2021 roku. Jestem bardzo zadowolony,
ponieważ lokalizacje świetlic wpisują się
w koncepcję „nadmorskiego pasa kulinarnego”. Pomysł jest taki, aby świetlice stały się
miejscem zarobkowania dla naszych mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić turystów
podróżujących wzdłuż pasa nadmorskiego,
mających możliwość odwiedzenia świetlic,
w których mogą kupić produkty lokalne.
Mamy na terenie gminy Choczewo fantastyczne Koła Gospodyń Wiejskich i możemy
szczycić się tym, że w powiecie wejherowskim mamy zarejestrowanych najwięcej
produktów na liście „Dziedzictwa Kulinarnego” województwa pomorskiego. Mam
nadzieję, że wszystkie KGW z terenu gminy
będą mogły skorzystać z tej szansy i zaczną
zarabiać w taki sposób. Musimy pamiętać,

że latem gościmy całe rzesze turystów, którzy są jednocześnie odbiorcami produktów
lokalnych, tradycyjnych, na które z roku na
rok wzrasta zapotrzebowanie, ponieważ
ludzie uwielbiają kuchnię tradycyjną. Dorobek kulinarny Kół Gospodyń z gminy Choczewo, to nasza duma, a potrawy naszych
Pań są chwalone i doceniane nie tylko przez
mieszkańców, ale i turystów z całej Polski.

W.W.: Czy to już cały plan inwestycyjny na najbliższy rok?
Wójt W. Gębka: Wiosna jest czasem,
w którym prężnie przygotowujemy przetargi. Z Radnymi uzgodniliśmy inwestycje
na bieżący rok. Chcemy dużo budować. Na
pewno w tym roku zostanie zrealizowana
ścieżka do morza w Stilo. Są także plany
uruchomienia w przyszłości gastronomii
w okolicach „Buczka”. Chcemy, aby ten rok
był rokiem „porządkowania”. Jest kilka inwestycji, które czekają na finalizację. Mam nadzieję, że ten porządek uda się wprowadzić.
Ustaliliśmy z Radnymi program mieszkaniowy. Po wybudowaniu świetlicy w Żelaźnie,
w miejscu starej, na dużej działce chcemy
wybudować lokale dla mieszkańców.
W.W.: Duże nieporozumienie wywołała sprawa oznaczania worków na śmieci.
Mieszkańcy są zdezorientowani i nie wiedzą jak postanowienia uchwały wykonać.
Czy mógłby Pan przybliżyć sposób w jaki
należy dokonać znakowania?

Wójt W. Gębka: Znakowanie worków
stanowi wielki problem, dotyczy to szczególnie mieszkańców bloków. Chcemy wiedzieć ile worków generują poszczególne
gospodarstwa domowe, ile z nich jest podrzucanych. Śladem innych gmin planujemy
wprowadzić znakowanie kodami kreskowymi. Liczę na to, że uda się wdrożyć to rozwiązanie jeszcze w tym roku. Chciałbym,
aby mieszkańcy wzięli pod uwagę segregację. Kiedy na wysypisku odpady poddawane są kontroli, w workach przeznaczonych
na plastik i metal znajdują się np. materiały
budowlane; w takim przypadku na gminę
nakładane są ogromne kary, a to z kolei
ma wpływ na wysokość opłaty za wywóz
odpadów. Kompostowniki są konieczne,
szczególnie u właścicieli domów. Ogromna
prośba o zakładanie kompostowników - to
wielka korzyść dla gleby, ziemia lepiej rodzi,
a jednocześnie pojawia się furtka na zmniejszenie ilości odpadów zielonych i obniżenie
kosztów odbioru śmieci.

PODPISANIE UMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Lp.

Nazwa
oferenta

Obszar zadań

1.

Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem
Semper”

Nordic Walking dla Wszystkich
Hybrydowy Inkubator Kultury 2021

2.

Stowarzyszenie ,,GD’’, Al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241
Gdańsk

Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa
architektonicznego

3.

Fundacja Kultury i Sztuki ,,Taki Jestem’’, Al. W. Korfantego
22/68, 40-004 Katowice

Ostatni dzień lata

5.500 zł

4.

Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo

Promowanie piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy
Choczewo

7.000 zł

5.

Wojskowy Klub Sportowego „Flota”

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Choczewo w strzelectwie sportowym

5.500 zł

6.

Gminne Towarzystwo Sportu Turystyki i Rekreacji „ Latarnik
„ Choczewo

Szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży

40.000 zł
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Proponowana
kwota

			

17.500 zł
500 zł
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SPOTKANIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Z WICEMASTERCHEFEM

05 lutego w Sali CIT Urzędu Gminy
w Choczewie odbyło się kolejne spotkanie z Panią Sylwią Garską – Chmarycz,
wice Masterchefem 9 edycji programu.
Pani Sylwia opowiedziała o kulisach
programu i o nowych doświadczeniach,

których nabyła dzięki uczestnictwu
w programie. Spotkanie miało na celu integrację i wymianę doświadczeń kulinarnych pomiędzy gospodyniami z długoletnimi tradycjami, a Panią Sylwią, która
przedstawiła nowe wizje i obecne trendy

sztuki kulinarnej. Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy Choczewo
przygotowały na to spotkanie swoje potrawy, z których są znane nie tylko mieszkańcom naszej gminy. Zaprezentowały
także publikacje, w których znajdują się
informacje np. o potrawach znajdujących
się na liście „Dziedzictwa Kulinarnego
województwa pomorskiego”, na której to
Gmina Choczewo jest liderem w całym
powiecie jeśli chodzi o liczbę wpisanych
produktów. Serdeczne podziękowania
dla wszystkich Kół Gospodyń z terenu
gminy za zaangażowanie i kultywowanie tradycji, które są kulinarną wizytówką Choczewa, oraz dla Pani Sylwii, która
w swoim kalendarzu znalazła chwilę na
to niezwykle ciekawe spotkanie.
E.W.

wieści z sołect

SOŁECTWO KOPALINO
Sołtys z Radą sołecką
w sobotę
13.02.2021 r, zorganizowali dla dzieci
i dorosłych kulig.
Dzięki bardzo dobrej współpracy z panem Wacławem Lipiec kierownikiem
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Urzędu Morskiego w Lubiatowie, który
użyczył konie z zabytkowymi saniami
którymi fachowo powoził Władek Chyrzyński. Kulig ruszył malowniczymi drogami naszego sołectwa nad morze i z

				

		

powrotem do świetlicy gdzie czekał dla
dzieci słodki poczęstunek i gorąca herbatka z cytryną, a dla dorosłych grzaniec.
Było super.
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500 +
Podczas składania drogą elektroniczną
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Choczewie prosi o zwrócenie
szczególnej uwagi na oznaczenie okresu
świadczeniowego. Nowy okres świadczeniowy
to 2021/2022, który rozpoczyna się od 1 czerwca
2021 r., a kończy 31 maja 2022 r.
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ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE W GMINIE CHOCZEWO
Dobiegły końca ferie zimowe w gminie
Choczewo, które jak mówiły uczestniczące w nich dzieci – były za krótkie.

Działo się dużo, na frekwencję oraz
nudę nie można było narzekać. Nasi najmłodsi mieli możliwość uczestniczenia
w rozmaitych aktywnościach zorganizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nie zabrakło gier i zabaw towarzyskich,
warsztatów plastycznych i kulinarnych,
pokazów artystycznych, zajęć zumby
i sensoplastyki. Wielu spotkań z naszymi
przyjaciółmi z Kreatywne Animacje. Mam

nadzieję, że wszyscy bawiliście się kolorowo i każdy znalazł dla siebie coś atrakcyjnego.
Dziękuję za wspólnie spędzony czas
i każdemu kto przyłożył cegiełkę do tego
wszystkiego. Udało nam się. W czasach

ciężkich dla nas wszystkich i często niezrozumiałych dla dzieci stworzyć w reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa coś pięknego.
Przewodnicząca GKRPA

Świetlica w sasinie – Podziękowanie
Na świetlicy w Sasinie odbyły się
w grudniu przed świętami i w styczniu
w czasie ferii zimowych - warsztaty artystyczne.
Gościliśmy na naszych zajęciach „Kreatywne Animacje”.
Dziękujemy serdecznie Pani Dorocie

Bianga za wspaniałą zabawę z dziećmi.
Wszyscy obecni byli zaangażowani we
wspólne poczynania. Pomysły na różności były inspirujące do tworzenia małych
„arcydzieł”. Miło upłynął razem spędzony
czas.
Podziękowanie kierujemy również do
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Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W Gminie Choczewo za zasponsorowanie Kreatywnych Animacji
B. Wrąbel- Myszkiewicz
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIEKOCINIE
Zimowy czas w ZSP Ciekocino
Klasy I-III powróciły do szkoły. W nauczaniu stacjonarnym korzystają z dóbr
pory roku. Zjeżdżają na sankach i ślizgaczach. Uwielbiają wspólny czas na powietrzu.

Klasy starsze IV-VIII spotkały się dzięki Radzie Rodziców z naszej szkoły na
wspólnym kuligu.
Z ramienia Rady Rodziców został zorganizowany kulig w Gospodarstwie Agro-

turystycznym w Słajszewie.
Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni,
że mogli miło razem spędzić czas. To był
wspaniały dzień.

Bal karnawałowy w ZSP Ciekocino
Jak co roku w karnawale zawsze były
organizowane bale. Ten rok jest inny i zabawa inaczej przebiegała niż dotychczas.
W czasie trwania zabawy przeprowadzane były różne konkursy. Dzieci ładnie
prezentowały się w swoich strojach karnawałowych. Wszystkie pociechy dobrze
się bawiły na szkolnym balu. Na koniec
dostały prezenty od Rady Rodziców.
BWM

Dzień Babci
i Dziadka
Ten piękny, wyjątkowy Dzień Babci
i Dziadka wyglądał w tym roku inaczej niż
zwykle. Dzieci z ZSP Ciekocino przygotowały dla swoich Dziadków uroczyste występy. Były to jednak odmienne występy,
gdyż Babcie i Dziadkowie mogli zobaczyć
s. 8 				

				

swoje pociechy on- line. Występy były
nagrane i można było je obejrzeć niestety
tylko w Internecie.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkie
Babcie i Dziadków.
Życzymy dużo zdrowia oraz uśmiechu
na co dzień.
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCZEWIE
Rekrutacja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
im. Unii Europejskiej
Dyrekcja szkoły zainteresowanych rodziców informuje, że od 1 marca 2021
roku można składać wnioski do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz
pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Rodzice dzieci, które w przyszłym roku
szkolnym nadal będą uczęszczać do
przedszkola lub oddziałów przedszkolnych, są zobowiązani w dniach 18-26
lutego do złożenia deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

Regulaminy wraz z harmonogramami rekrutacji i załączniki dostępne są na
stronie internetowej, Facebooku szkoły
i przedszkola. Wnioski można wydrukować ze strony internetowej bądź pobrać
w sekretariacie szkoły.
Drodzy Rodzice, należy pamiętać, że
wczesna edukacja pozytywnie wpływa
na rozwój dziecka, szczególnie emocjonalny i społeczny. Dzieci korzystające
z wychowania przedszkolnego harmonij-

nie się rozwijają i we właściwym wieku
osiągają pełną dojrzałość szkolną. Dzięki
wykwalifikowanej kadrze zapewniamy
naukę i wychowanie z wykorzystaniem
innowacyjnych metod, w miłej i ciepłej
atmosferze.
Zachęcamy więc Państwa do skorzystania z możliwości zapisu dziecka do naszego przedszkola.

Bale karnawałowe
innych zabaw, które sprawiały dzieciom
ogromną przyjemność. W czasie balu był
też czas na słodki poczęstunek. Dzieciom
uśmiech nie schodził z twarzy, bo prze-

W drugim tygodniu lutego w klasach
zerowych odbyły się kolorowe i pełne
atrakcji bale karnawałowe. Zanim jednak
do nich doszło wychowawczynie wraz
z dziećmi zadbały o elementy dekoracyjne sali. Dzieci wycinały serpentyny,
dmuchały balony oraz ozdabiały sale
mnóstwem świecidełek. Pięknie prezentowały się karnawałowe maski wykonane
własnoręcznie przez małych artystów.
W dniu balu podopieczni stawili się
w szkole przebrani za najróżniejsze postaci, od księżniczek, przez zwierzaczki, po superbohaterów. Dzieci oprócz
swobodnych tańców przy muzyce brały
udział w konkursach organizowanych
przez panie. Nie zabrakło tańców z balonami, wygibasów na gazecie, hawajskiego limbo, gorących krzeseł i wielu
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cież nie każdego dnia odbywają się bale,
a zabawy trwają cały dzień.
Wychowawczynie oddziałów zerowych
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Bal przebierańców

Bal karnawałowy jest wyczekiwaną
atrakcją. W tym wyjątkowym dniu do
przedszkola przybyły wróżki, księżniczki,
motylki. Towarzyszyli im piraci, rycerze
i wojownicy. Kolorowe stroje, wystrój
sali, skoczna muzyka i moc atrakcji sprawiły, że atmosfera była radosna, wesoła
i niezapomniana.
Magdalena Klabacha-Lica

Gminny ośrodek kultury i biblioteka
im. stefana żeromskiego w choczewie
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• W odpowiedzi na nominację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie wrzucamy na nasz fanpage kolaż
w ramach akcji pod hasłem #KulturaNieZamarza. Jej celem jest pokazanie, że
instytucje kultury, pomimo trudnych pandemicznych warunków, wciąż aktywnie
działają, realizując swoją misję (w nieco
innej formie niż do tej pory).
Akcja dedykowana jest samorządowym
instytucjom kultury i ma na celu:
pokazanie żywego człowieka kultury,
podkreślenie obecnego trybu działania
instytucji.
Zdecydowanie się zgadzamy – nie zamarzamy! Nieustannie działamy aktywnie:
-wypożyczamy książki dla dzieci i dorosłych
-zakupujemy dużo nowości
-organizujemy przestawienia teatralne
online i na żywo
-ogłaszamy różne konkursy
-organizujemy wystawy pokonkursowe
i w ramach projektu „Choczewianie z pasją”
-wydajemy własne publikacje w ramach projektu „Ocalić Pamięć”
-tworzymy pracownie: malarską, muzyczną i komputerową, by mogły się tam
odbywać zajęcia i warsztaty i wykonujemy całe mnóstwo innych czynności, dzięki którym GOKiB Choczewo prawidłowo
funkcjonuje.
Cieszymy się, że jesteście z nami

i wspólnie czekamy na to, by móc zaprosić Was do udziału w innych wydarzeniach kulturalnych.

• Jak co roku zorganizowaliśmy drobne
atrakcje dla odwiedzających nas czytelników z okazji Walentynek. Tak, jak w biegłym roku była to „Randka w ciemno
z książką” i „cukierek z wróżbą”.
• Niestety z powodu covid nie mogliśmy w tym roku zorganizować żadnych
zajęć dla dzieci w naszej siedzibie, ale
ogłosiliśmy facebookowy konkurs „Moje
wesołe ferie”. Wygrały w nim Maja oraz
Martynka, którym gratulujemy!
• Zapraszamy do wypożyczania darów,
które trafiły do nas od wielu naszych
wspaniałych Czytelników i Sympatyków.
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Dziękujemy wszystkim serdecznie. Podziękowania ślemy też Państwu Styrna za
kolekcję komiksów Marvela i inne wspaniałości.
Mamy też już najnowszą książkę Pani
Adriany Rak i serdecznie dziękujemy autorce, że zawsze o nas pamięta. „Złudne
nadzieje” już za kilka dni będą dostępne
do wypożyczenia.
Dziękujemy również Komitetowi Obywatelskiemu „TAK dla Atomu w Gminie
Choczewo” za ciekawe książki na temat
energetyki.

• Z okazji Dnia Kota GOKiB Choczewo
zorganizował konkurs plastyczno- fotograficzny pn. „Oto kot”. Prace plastyczne można podziwiać w siedzibie GOKiB,
a fotografie wszystkich pięknych kotów
na naszym fanpage’u. Gratulujemy laureatom i cieszymy się, że konkurs, zwłaszcza część fotograficzna, cieszył się tak
dużym zainteresowaniem.
E.W.-S.
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„BACZYŃSKI - RECYTACJE W KLIMACIE”
W setną rocznicę urodzin Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego zespół Gminnego
Ośrodka Kultury i Biblioteki im. Stefana
Żeromskiego w Choczewie, oraz zaproszeni Goście uczcili pamięć o wielkim
poecie w nietypowy sposób. Fragmenty
utworów zostały przeczytane i wyrecytowane w klimatycznie zaaranżowanych przestrzeniach pałacu Dzięcielskich
w Choczewie. Recytacjom towarzyszył
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oraz na profilu FB: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego
w Choczewie.
film z retrospekcją wydarzeń z życia Baczyńskiego.
Serdeczne podziękowania dla Pań:
Teresy Wierskiej, Genowefy Kramek oraz
Teresy i Pauliny Lademan za zaangażowanie i udział w projekcie.
E.W.
Przypominamy, że większość aktywności kulturalnych GOKiB można obejrzeć
na stronie www.gokib.choczewo.com.pl
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OCALIĆ PAMIĘĆ 75 LAT OSADNICTWA
W GMINIE CHOCZEWO
„NIGDY NIE PRZYCHODZĄ WSZYSTKIE”
Z przyjemnością informujemy o premierze trzeciej części publikacji „Ocalić Pamięć 75- lat Osadnictwa w gminie
Choczewo”. Tytuł kolejnego tomu to „Nigdy nie przychodzą wszystkie” i odnosi
się do wspomnień mieszkańców, którzy
dzięki swojej uprzejmości podzielili się
z autorami sporą częścią swojego życia.
Książka jest już dostępna do wypoży-

czania w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece im. S. Żeromskiego. Zachęcamy
do wypożyczania i zapoznania się z niezwykłymi 14 historiami, których autorem
było samo życie, zazwyczaj ciężkie, pełne
strachu ale i nadziei, piękna i determinacji.
E.W.

„PLUSZĄTKOWO”
W dobie pandemii przez wzgląd na obostrzenia nie mamy możliwości realizacji
wydarzeń kulturalnych w udziałem dużej
liczby publiczności. Przenosimy więc sporą część działalności do Internetu. Z okazji Dnia Babci i Dziadka został nagrany
mini teatrzyk „Co się wydarzyło w Pluszątkowie”. Pouczająca bajeczka miała
na celu zachęcenie dzieci do zaproszenia
Babć i Dziadków do wspólnego spędzenia czasu w ciekawy i zabawny sposób.
Podziękowania dla Pani G. Łasińskiej za
pomysł i współpracę z GOKiB.
E.W.

OCALIĆ PAMIĘĆ - SPOTKANIE Z HISTORIĄ
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
im. Stefana Żeromskiego w Choczewie
zachowując reżim sanitarny, zorganizował 18 lutego 2021 roku spotkanie z bohaterami trzeciej części publikacji z serii „Ocalić Pamięć 75 – lat Osadnictwa
w gminie Choczewo”. Celem wydarzenia
było podziękowanie wszystkim osobom,
które podzieliły się swoimi wspomnieniami z autorami publikacji. Nie wszyscy dotarli na to wydarzenie, głównie ze
względów zdrowotnych, niektórzy także niestety nie doczekali tej chwili. Tym

bardziej powinniśmy pielęgnować wspomnienia o latach minionych, i pamiętać

że tak naprawdę jesteśmy tu tylko na
moment. Życie jest kruche, bywa ciężkie
i smutne jak możemy się przekonać czytając kolejne strony wspomnień bohaterów publikacji. Ale jest też piękne, emocjonujące, pełne pasji i przygód.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zdecydowali się na te emo-

cjonujące opowieści, dzięki Wam możemy „Ocalić Pamięć” o historii tych ziem,
historii Waszych rodzin i Was samych.
W tym miejscu ponownie zachęcamy,
do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w celu spisania i ocalenia
historii, które chcecie Państwo opowie-
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dzieć. Historii powojennej, osadniczej.
Jesteśmy dla Was.
E.W.
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„Ocalić Pamięć. 75-lecie Osadnictwa
w Gminie Choczewo”
Pan Andrzej Gomułkiewicz jest mieszkańcem Choczewa od urodzenia. Żywo
interesuje się historią Gminy Choczewo.
Zachęcony do podzielenia się swoimi
wspomnieniami postanowił spisać je osobiście i zaprezentować czytelnikom „Wieści…”
1891 r. – 1957 r.
W 1891 roku, w miasteczku Turek
nad Wartą, z zaborze rosyjskim, urodził
się Konstanty Gryziński – mój Dziadek.
Kiedy osiągnął odpowiedni wiek, został
wcielony do rosyjskiej armii. Po latach
zawieruchy pierwszej wojny światowej,
wyemigrował do Francji. Wrócił stamtąd w 1928 roku, zostawił swój paszport
w Starostwie w Wejherowie i osiedlił się
w Gdyni.
Dużo czytam, taki nawyk - dwadzieścia lat niepodległego istnienia naszego
Państwa opisywane jest obecnie przez
współczesnych historyków, na podsta-

wie wiedzy uzyskanej przez nich z przeczytanych wcześniej książek, różnie – kto
czyta ten wie, opowiadania zwykłych,
szarych ludzi przedstawiają obraz życia
niepozbawionego trosk, pozwalającego
jednak spokojnie patrzeć w przyszłość.
Takie też było życie mojego Dziadka
- dawnego poddanego Cara Mikołaja II,
żołnierza armii rosyjskiej, reemigranta
z Francji, który osiedlił się w Gdyni, prowadził zwyczajne życie, utrzymując założoną przez siebie rodzinę, z wykonywanej
w wyuczonym zawodzie szewca, roboty.
W dokumentach obozu koncentracyjnego Stutthoff odnotowano przybycie,
w dniu 14.09.1939 r., Konstantego Gryzińskiego, urodzonego 3.10.1891 roku
w miejscowości Turek, zamieszkałego
w Gdyni. W obozie oznaczony nr 4694.
s. 14				

Wyżej wymieniony został w dniu
27.03.1940r., zwolniony z obozu i wrócił
do swojej roboty do GOTENHAFEN.
W czasie dłuższej okupacji do GOTENDORF przybył, wychowany w rodzinie
o rzemieślniczych kowalskich tradycjach,
kilkunastoletni chłopak Jan Szataj i rozpoczął w kuźni, której właścicielem był
wówczas Pan Lestin, robotę jako pomocnik kowala.
Po kilku latach mój Dziadek i Jan Szataj
zostali sąsiadami w CHOCZEWIE i dalej
wykonywali swoją robotę szewca i kowala.
Dziadek był szewcem, naprawiał stare
i robił „na obstalunek”, nowe buty, modne
zwłaszcza po zakończeniu operacji militarnych, defiladowe oficerki na skórzanej
podeszwie. Pierwszą warstwę podeszwy
należało zeszyć ze stopą buta, dobrze nasmołowana dratwą, następne warstwy,
grubej na pół centymetra skóry, przyciętej z grubsza „powecowanym” wcześniej
na ”marmurku” gnypem – taką nazwę

nosi szewski nóż, Dziadek przybijał, robiąc wcześniej otwory „szpilorkiem”,
drewnianymi ćwiekami, które trzymał dla
wygody w buzi. Cały but, do tej operacji,
nałożony był na stopkę, mocowany paskiem „pocięglem” dociskanym nogą. Do
podeszwy przybite były skórzane obcasy, aby dobrze trzaskały przy składaniu
meldunków odnośnie zwycięstwa, potem Dziadek obcinał do równego brzeg
podeszwy gnypem, szlifował kawałkiem
ostrego szkła, spód podeszwy i wnętrze
raszplował, zostało tylko posmarować
brzeg podeszwy rozgrzanym woskiem
i gotowe.
Dziadek do końca życia zachował pogodę ducha i rodzaj przekornego poczucia humoru. Takim go pamiętam,

				

		

zmarł w 1957 roku. To poczucie humoru
i jeszcze kilka innych cech przynależnych
szewcom jest również częścią mojego
charakteru.
1953 r. – 2021 r.
Urodziłem się 2 września 1953 roku
w Choczewie, w domu przy obecnej ulicy
Pierwszych Osadników 49, która w tamtym czasie nosiła nazwę „Szosa do Żelaznej”. Mieściła się tam wówczas „Izba Porodowa” i pod fachową opieką położnej
– wówczas akuszerki – przychodziły na
świat dzieci.
Jest to data szczególna, osiem lat wcześniej, drugiego września, Japonia podpisała kapitulację i tym samym nastąpił
koniec drugiej wojny światowej. Ludzie
urodzeni drugiego września są bardzo
przywiązani do miejsca swojego urodzenia, ja również.
Moja rodzina ze strony ojca pochodzi
z południowo-wschodniej Polski. Korzenie rodziny mamy znajdują się w Wielkopolsce.
W Choczewie wychowałem się i ukończyłem szkołę podstawową, a późniejsza
nauka w szkole zawodowej dała mi solidne podstawy do wykonywania zawodu
elektryka.
Późniejsza praca zawodowa, zwłaszcza w Zakładach Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej w Lęborku, a później
w ENERGOPOLU 6 przy budowie Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec
to solidna szkoła dyscypliny i wszechstronna praktyka.
Dobrze wspominam tamten okres,
a dokumenty potrzebne do wyliczenia
mojej emerytury otrzymałem ze ZWAR-u i ENERGOPOLU 6, mówiąc potocznie,
„na telefon”, co w dość ciekawym świetle
stawia ironiczne określenia polskiego porządku i gospodarki. Co ciekawe, główne
siedziby tych firm mieściły się w Warszawie przy ulicy Skoczylasa 6 i 4 – sąsiadowały ze sobą.
Budowa Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec dobiegała końca i trzeba było szukać nowej pracy, a że zawsze chciałem pracować blisko miejsca
zamieszkania, zatrudniłem się w naszej
miejscowej Spółdzielni Kółek Rolniczych
– przepracowałem tam dwa lata.
W dniu 5 lutego 1985 roku zostałem
przyjęty do pracy, w powstałym dwa lata
wcześniej Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Choczewie, przez pierwszego Dyrektora tego Zakładu, nieodżałowanej pamięci,
Pana Wojciecha Margrafa.
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W służbach komunalnych gminy Choczewo, przepracowałem trzydzieści trzy
lata na stanowisku elektryka przy obsłudze przepompowni, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, hydroforni, wodociągów i kanalizacji, wykonując
oprócz przypisanych do tych funkcji obowiązków, wiele innych prac wedle swoich umiejętności i zaistniałych potrzeb.
Pełniłem również obowiązki dyrektora
zakładu. We wrześniu 2018 roku przeszedłem na emeryturę.
No cóż – życie jak życie – nic szczególnego, jednak kiedy przyjrzeć się bliżej,
sprawia niespodzianki jakich nie wymyśliłoby dwunastu amerykańskich scenarzystów filmowych, choćby pracowali przez
dwadzieścia lat, po dwanaście godzin
dziennie.
Lata mojego dzieciństwa to czasy, kiedy
konie ciągnęły wozy na drewnianych kołach, kilka traktorów „URSUS” posiadał
wtedy chyba tylko Państwowy Ośrodek
Maszynowy w Żelaznej. Uprawa ziemi,
transport zebranych plonów, wszystko to
oparte było o cztery końskie nogi stąpające na czterech kopytach.
Ażeby noga konia dobrze i zdrowo ciągnęła musi być okuta - inaczej na lato,
inaczej na zimę. Do tego są jeszcze specjalne podkowy, kiedy konie ciągną wozy
po bruku, mają specjalny rowek gdzie
wbija się sznur nasączony smołą aby noga
się nie ślizgała. Jedną taką jeszcze mam.
Do tego jeszcze stalowe obręcze drewnianych kół pękają, wozy się psują, trzeba wyklepać lemiesze aby pług dobrze
odkładał skibę, dorobić zęby do bron czy
kultywatora. Słowem – jest masa roboty.
W sąsiedztwie mojego domu jest kuźnia. Co może robić mały chłopak kiedy
nie umie jeszcze czytać, nie ma telewizji
z serialem filmowym o wyczynach walecznego i tajemniczego Zorro albo odbijającego na krzywdzicielach swoje szkody hrabiego Monte Christo? Ja miałem

szczęście – miałem szczęście, że zamiast
tego mogłem oglądać trudną i piękną
pracę kowala. Ogień buzujący na palenisku, szarpiące się nieraz okuwane konie, których kolejka stała czasami aż do
szosy, zakuwane metalowe obręcze, których końcówki dla połączenia należało
nagrzać do temperatury w której topi się
stal, powstająca pod uderzeniami młota
piękna siekiera, zawias wrót stodoły czy
rozgrzana podkowa pasowana do końskiego kopyta - to kadry filmu, powtarzającego się filmu mojego dzieciństwa.
Głównym bohaterem tego filmu jest
mój sąsiad kowal – świętej pamięci Pan
Jan Szataj. Pan Szataj, później Pan Janek,
miał cierpliwość do koni, do ciężkiej pracy i do nas, dzieci, a później naszych dzieci. Pan Szataj potrafił zrobić i naprawić
wszystko. Ze starego elektrycznego silnika pierścieniowego zrobił spawarkę, naprawiał motocykle, przewijał silniki elektryczne, a kiedy ciągniki zastąpiły konie
i typowo kowalskiej roboty było mniej,
wiercił studnie, montował i remontował
pompy i hydrofory.
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W latach sześćdziesiątych ubiegłego
wieku powstał w naszej wsi pierwszy, publiczny wodociąg. Hydrofornia umiejscowiona została na terenie obecnego placu
ćwiczeń dla poprawy tężyzny fizycznej,
zbudowana siłami miejscowych rzemieślników, wyposażona w pompę i hydrofor
przez Pana Szataja. Kiedy w drugiej połowie siedemdziesiątych lat ubiegłego
wieku, powstał drugi wodociąg i stacja
uzdatniania wody, został pierwszym
opiekunem i konserwatorem tej stacji.
Mało tego – na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych został zbudowany w Choczewie kolektor kanalizacji
sanitarnej. Podłączenie pewnego ważnego obiektu również powstało pod kierunkiem naszego kowala, do tego dołączyło
się kilku odbiorców i wszystko działa bez
awarii do dziś.
Los sprawił, że po latach zostałem właścicielem kuźni w której pracował Pan
Szataj i chyba, przynajmniej po części,
przejąłem Pana Janka robotę.
Kuźnia stoi tak jak stała, naprawiłem tylko zmurszały szczyt od zachodu, pospawałem i wstawiłem brakujące
metalowe okna, zrobiłem nowe wrota
i zawiesiłem na starych, trochę tylko
przerobionych zawiasach, uzupełniłem
brakujące gąsiory na kalenicy i trochę
popękanych dachówek. Do starego, pozostałego wyposażenia kuźni dołączyły
moje narzędzia i graty. Czasami coś tam
jeszcze dłubię, a czasami siedzę i patrzę
przez otwarte wrota kuźni i patrzę w to
miejsce skąd, jako mały chłopiec, przez
szpary w płocie, podglądałem pracę naszego sąsiada kowala, myślę, że droga
prowadząca od ulicy Pierwszych Osadników do mojej kuźni, powinna, dla porządku otrzymać nazwę STARA KUŹNIA.
Choczewo. 29.01.2021 r. 		
		
Andrzej Gomułkiewicz
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Gminne Towarzystwo Sportu Turystyki i Rekreacji
„Latarnik” Choczewo
„Piłka nożna to nie tylko wynik”
Gminne Towarzystwo Sportu Turystyki
i Rekreacji „Latarnik” Choczewo prowadzi
działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej.
W chwili obecnej klub posiada drużyny
w czterech kategoriach wiekowych:
– ŻAK (rocznik 2012/13 )
– ORLIK (rocznik 2011/12)
– MŁODZIK (rocznik 2009/10 )
– TRAMPKARZ (rocznik2006/07).
Obecnie w zajęciach bierze udział
około 80 zawodników, które przeprowadzane są regularnie przez trenerów
posiadających odpowiednie uprawnienia.
W zajęciach biorą udział dzieci z gminy
Choczewo oraz dzieci z gmin sąsiednich,
które zdecydowały się na rozwój fizyczny w GTSTIR „Latarnik” Choczewo, co
świadczy o dużym zaufaniu młodych
adeptów piłki nożnej oraz ich opiekunów
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prawnych. Treningi prowadzone są co najmniej 2 razy w tygodniu po 1,5 godz. dla
każdej z grup. Większość zajęć odbywa
się na Gminnych Obiektów Sportowych
w Choczewie. Zawodnicy biorą udział
w zawodach w ramach współzawodnictwa z innymi klubami, a także w imprezach sportowych o zasięgu ponadlokalnym. Odpowiednia aktywność fizyczna

				

		

dzieci i młodzieży jest kluczowa dla ich
ogólnego rozwoju. Piłka nożna to najbardziej popularna dyscyplina sportowa
na świecie. GTSTIR „Latarnik” Choczewo
ma na celu rozwijanie zamiłowania do tej
dyscypliny sportu dzieci i młodzi. Już od
najmłodszych lat warto dbać o rozwój
fizyczny oraz uczestnictwo w kulturze fizycznej. Forma ogólnorozwojowa treningów skierowana jest do wszystkich, klub
nie prowadzi selekcji, w zajęciach może
uczestniczyć każde dziecko niezależnie
od zdolności i predyspozycji motorycznych. Taka forma wychodzi naprzeciw
współczesnym problemom związanym
z otyłością brakiem ruchu wśród dzieci
oraz nadużywaniem urządzeń multimedialnych. Stowarzyszenie współpracuje
z innymi klubami, wyłania talenty i pomaga w ich dalszym rozwoju.
Grzegorz Slottke
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Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej SET
z Choczewa – Tęsknimy za siatkówką
Pandemia nie wychodzi nam na zdrowie. Nie dość, że czyha na nie niewidzialny wirus, to jeszcze osłabiamy swoją
kondycję będąc na przymusowej kwarantannie od gry w siatkówkę. Niestety
epidemiologiczne rygory nie pozwalają
na treningi, więc powoli zapuszczamy
tłuszczyk w domowym zaciszu. Mamy
jednak nadzieję, że już niedługo wrócimy
na parkiet w pełnym składzie i z ochotą
nadrobimy zaległości, a przy okazji też
przekonamy się jak sprawdzają się nowe
okna w hali sportowej.
Wrócimy i grać będziemy. Mamy także przekonanie, że grono amatorów piłki
siatkowej się jeszcze powiększy. Zapraszamy wszystkich chętnych i przypominamy, że terminy treningów nie ulegną
zmianie. Spotykać się będziemy we wtor-

ki i czwartki o godz. 18:30 w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Choczewie.
Słyszymy też wiele głosów, że byłoby
nas więcej, ale niektórych odstrasza zbyt
wysoki poziom gry. Dla tych osób mamy
dobrą wiadomość i propozycję stworzenia zupełnie nowej grupy treningowej
o charakterze gry relaksowej i zabawowej. Zapraszamy wszystkich; niezależnie
od wieku, płci, stanu zdrowia do zgłaszania chęci udziału w takich zajęciach pod
nr tel. 517 312 224 (Marek Świątek) lub
605 669 626 (Krzysztof Łasiński). Bardzo
mile widziane rodziny, rodzice z dziećmi,
także młodzież szkolna. Propozycja dotyczy wszystkich mieszkańców gminy Choczewo.
Czekamy na zgłoszenia do dnia 15.
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marca 2021 r. Siatkówka to wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu
w dobrym towarzystwie i darmowa porcja zdrowia.
Do zobaczenia na parkiecie!
Krzysztof Łasiński
P.S. W związku z przygotowywaniem
publikacji dotyczącej historii gminy
Choczewo poszukujemy archiwalnych
materiałów związanych z działalnością
sportową na terenie Gminy w latach
1945- 2020. Im starsze tym cenniejsze.
Mogą to być zdjęcia, dyplomy, dokumenty, trofea sportowe, itp. W tej sprawie
proszę o kontakt z redakcją „Wieści Choczewskich” lub pod nr tel. 605 669 626.
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Chcesz pomagać innym? Wstąp do Policji
Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny? Szukasz ciekawej i stałej pracy? Zostań policjantem! Pomorska Policja w 2021 roku
planuje przyjąć jeszcze w swoje szeregi
nowych funkcjonariusz. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów
szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych
w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne).
Aby rozpocząć swoją karierę w Policji
należy wypełnić wszystkie wymagane
dokumenty i dostarczyć je do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku lub
do jednej z komend miejskich/powiatowych z terenu naszego województwa (http://bip.gdansk.kwp.policja.gov.
pl/KPG/sluzba-w-policji/nabor-dopolicji/30601,Ogloszenia-o-doborzedo-sluzby-w-Policji.html). Przyjmowanie
dokumentów będzie się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby składające dokumenty powinny być
w maseczkach ochronnych.
Dokumenty od kandydatów do służby
w Policji będą przyjmowane w:
W województwie pomorskim trwa rekrutacja do służby w Policji w roku 2021.
Każdy, kto chce służyć w tej formacji
musi spełnić określone wymagania:
·korzystający w pełni z praw publicznych,
·obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
·posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
·posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
·podległych szczególnej dyscyplinie
służbowej, której gotów jest się podporządkować,
·dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
ponadto mężczyźni powinni posiadać
uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).
Postępowanie kwalifikacyjne do służby
w Policji składa się z kilku etapów.
Po złożeniu dokumentów pracownik
zespołu doboru wskaże dogodny dla
Ciebie termin do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej i testu wiedzy
ogólnej. (w przypadku naszego województwa przeprowadzane w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na terenie OPP ul. Harfowa 60 lub w Szkole Policji w Słupsku). Pamiętaj, że co
s. 18				

wtorek i czwartek możesz uczestniczyć
w zajęciach na hali gimnastycznej KWP
w Gdańsku, gdzie instruktorzy odtworzą
dla Ciebie test sprawności fizycznej- żebyś wiedział jak się do niego przygotować. O kolejnych etapach postępowania
będziemy Cię informować na bieżąco.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie
internetowej https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/rekrutacja.php
Od 2020 roku można składać dokumenty dotyczące naboru do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.
Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Policji może uzyskać
szczegółowe informacje na stronie www.
wejherowo.policja.gov.pl oraz od ponie-

				

		

działku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod
numerami telefonów:
(47) 742 98 13, (47) 742 97 13, (47)
742 97 32
a także osobiście w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 8.00-15.00,
a we wtorki w godz. 10:00-18:00 w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ul. Dworcowa
14.
Ponadto dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku ul. Okopowa 15 codziennie
w godzinach 8:00-15:00, a we wtorki
w godz. 8:00-17:30 po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznie pod numerami telefonów: 723-695-574, 607-235276, 516-819-371.
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KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WEJHEROWIE
Wjechał samochodem na zamarznięte jezioro
i lód się pod nim załamał
12 lutego po godzinie 9:00 policjanci
z Komisariatu Policji w Gniewinie otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu na Jeziorze
Choczewskim. Ze zgłoszenia wynikało,
że samochód wjechał na taflę lodu, która się pod nim załamała. Na miejsce zdarzenia pojechali policjanci. Potwierdzili
zgłoszenie. Okazało się, że mężczyzna
wjechał samochodem range rover discovery na zamarznięte jezioro. Gdy jechał
po lodzie, w pewnym momencie lód się
pod nim załamał i samochód zanurzył się
w wodzie. Mężczyzna zdążył opuścić samochód o własnych siłach i wyszedł na
brzeg. Na miejscu pracowali policjanci
i ustalali szczegółowo okoliczności i przyczyny zdarzenia. Na szczęście nic nikomu
się nie stało.
Policjanci przypominają!
Pokrywa lodu na zbiornikach wodnych
ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma takiej samej grubości
na całym zbiorniku. Dlatego nieprzemyślane korzystanie z uroków zimy może
zakończyć się tragicznie.

Jeżeli jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy pod kimś załamał się lód, należy jak
najszybciej wezwać pomoc, dzwoniąc
pod numer alarmowy. Posiadając w zasięgu ręki jakąś gałąź lub długi szalik, lub
też inny przedmiot, przy pomocy którego
możemy pomóc osobie, po którą załamał
się lód, możemy spróbować podczołgać
się na bezpieczną dla nas odległość i po-

starać się podać poszkodowanemu drugi
koniec.
Pamiętajmy, że wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne jest zawsze ryzykowne i apelujemy, żeby pod żadnym
pozorem tego nie robić, bo taka nieprzemyślana zabawa na lodzie może zakończyć się tragicznie.

sięcy i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy dostają wsparcie merytoryczne, a
także pomoc w przygotowaniu planu
działania, określeniu celu i realizacji pomysłu we współpracy z władzą lokalną
i otoczeniem. Najlepiej współpracujące
społeczności: mieszkańców z władzą sa-

morządową mają szansę na prestiżową
nagrodę Super Samorząd, przyznawaną
przez Fundację Batorego. Nagroda przynosi gminie uznanie jako sprawnie funkcjonującej społeczności samorządowej.
Masz Głos zdalnie, Masz Głos realnie.
Działaj lokalnie!

masz głos
Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos
W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co
dzień pracują i funkcjonują na jednym
terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew
w gminie czy dobry projekt do budżetu
obywatelskiego. Wszystkich gotowych
do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz
Głos, który właśnie rusza z nową edycją.
Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy
nieformalne, aktywistki i aktywiści z całej
Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne.
Mogą zajmować się różnymi sprawami:
ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na
rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos.
Wystarczy, że wejdą na stronę www.
maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca
zapiszą się do programu.
Udział w akcji Masz Głos trwa 10 mie-
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Rozwiązanie krzyżówki ze styczniowego nr Wieści
Choczewskich brzmi: GAMBIT KRÓLOWEJ.
Prawidłowe hasło nadesłało nam 9 osób. W drodze losowania
zwyciężyła Pani Joanna Lenc, której gratulujemy. Dziękujemy
wszystkim za udział w zabawie!

Redaktor Naczelny: Wioletta Wójcik (od stycznia 2011 roku)

782 318 832
wiesci1@gmail.com
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Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego w Choczewie
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Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
im. Stefana Żeromskiego w Choczewie
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Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Złożenie tekstu do publikacji jest
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