
Umowy Partnerstwa podpisane. 
 

W piątek 9 maja br. w Pałacu nad Jeziorem w Chociwlu powołana została 
Lokalna Grupa Partnerska.  W ramach Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju 
społeczności gminy Chociwel umowę podpisali uprawnieni przedstawiciele 
następujących organizacji i podmiotów gospodarczych: 

1. Stowarzyszenie Forum Chociwelskie, 
2. Stowarzyszenie Most ku Przyszłości, 
3. Koło Gospodyo z Chociwla, 
4. Stowarzyszenie Gospodyo Karkowa, 
5. Polski Związek Wędkarski Koło NR 6 w Chociwlu, 
6. P.H.U. Adampol, 
7. Liga Ochrony Przyrody Koło Terenowe w Chociwlu. 

 

  
Na temat powołania Lokalnej Grupy Partnerskiej i określenia zakresu jej współpracy 
rozmowy prowadzone były od marca br. 
Spotkania prowadzone były przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w regionie stargardzkim w ramach projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Więcej informacji i zdjęd na facebooku link:  
Zawiązanie Partnerstwa w Chociwlu, dnia 09-05-2014 r.  
Na temat celów Partnerstwa i zasad jego działalności pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
Biuletynu Forum. 
Kolejne spotkanie członków Grupy Partnerskiej zaplanowane zostało na 23 maja br. 
Na tym spotkaniu uzgodnione zostaną działania i program plenerowej imprezy 
integracyjnej mieszkaoców naszej gminy. Wstępnie zaplanowano na II połowę czerwca 
br. Rajd Gwiaździsty Szlakiem Źródeł Okry i Krąpieli w grupach: Nordic Walkingu, 
rowerowych i mniej aktywnych, zakooczony wspólnym grillowaniem.  Rajd połączony 
będzie z edukacją ekologiczno – przyrodniczą, zdrowym trybem życia  i integracją 
międzypokoleniową. Zapraszamy chętnych mieszkaoców  i gości naszej gminy. 
O szczegółach planowanej imprezy poinformujemy mieszkaoców na stronach 
internetowych  oraz poprzez plakaty i ogłoszenia. 
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BIULETYN FORUM 
Chociwel, 15.05.2014 r. 

 

Wielkie święto małego futbolu w Chociwlu. 
 

Stowarzyszenie Forum Chociwelskie wraz z LKS „PIAST” Chociwel 
zorganizowało turniej piłki nożnej dla dzieci pod nazwą „Nasze Smyki”, czyli chłopców 
z rocznika 2004 – 2005 (w wieku 9-10 lat). 
Turniej odbył się w Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu w niedzielę 30 marca 
2014 r.  
W turnieju piłkarskim udział wzięły następujące zespoły z terenu województwa 
zachodniopomorskiego:  
Sokół I Pyrzyce, Sokół II Pyrzyce, Brazil Da Bola Stargard Szczecioski, Pomorzanin I, 
Pomorzanin II z  Nowogardu,  Akademia Mistrzów Footballu Szczecin, Samson Szczecin 
Zdroje, Ina Iosko, Energetyk Gryfino, Piast "SMYKI" Chociwel. 
Grupa zawodników wraz z trenerami liczyła ok. 120 osób. Równie liczną grupę 
przyjezdną stanowiły osoby towarzyszące i opiekunowie (rodziny) zawodników. Na 
kibicowanie turniejowych meczy przybyli także mieszkaocy gminy Chociwel. 
Około godziny 1030 do Sali sportowej zaczęły kolejno wchodzid drużyny piłkarskie 
wymieniane przez spikera. Każdą drużynę wprowadzał jej chorąży niosący tablicę z 
nazwą zespołu. 
Po uroczystym powitaniu uczestników rozgrywek i zaproszonych gości, otwarcia 
turnieju dokonał Radny Rady Miejskiej w Chociwlu, wiceprezes Forum Chociwelskiego 
pan Stanisław Szymczak, który był pomysłodawcą i głównym organizatorem tej 
sportowo – integracyjnej imprezy. 
 
 
Na zdjęciu: 
Podczas ceremonii 
wręczania pucharów  
Stanisław Szymczak wraz 
ze starostą powiatu 
stargardzkiego  Panem 
Waldemarem Gilem i 
jego zastępcą Markiem 
Stankiewiczem. 
 W głębi sędzia główny 
turnieju pan Piotr Hyriak. 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.452618818217081.1073741901.245499288929036&type=1
mailto:forumchociwelskie@op.pl


Mecze rozgrywano w 2 grupach eliminacyjnych a następnie  półfinały i mecz finałowy.   
Zwycięzcą turnieju została drużyna Sokół I Pyrzyce, drugie miejsce dla zespołu Sokół II 
Pyrzyce, trzecie Brazil da Bola Stargard  a czwarte wywalczył zespół Pomorzanin I 
Nowogard.  
Głównym sędzią piłkarskim meczy turniejowych był pan Piotr Hyriak.  Sędzią turnieju 
był pan Janusz Borys.   
W uroczystym zakooczeniu turnieju i wręczeniu pucharów zwycięzcą oraz nagród 
zawodnikom wziął udział starosta powiatu stargardzkiego pan Waldemar Gil oraz  
zastępca starosty pan Marek Stankiewicz. 
Królem strzelców został Jakub Pawłowski – Sokół I Pyrzyce, nagrodę dla najlepszego 
zawodnika otrzymał Bartosz Kruszewski Sokół I Pyrzyce, bramkarzem turnieju został 
zawodnik Energetyka Gryfino.  
Wszystkie zespoły uczestniczące w tych rozgrywkach uhonorowane zostały pucharem 
okolicznościowym a każdy z zawodników otrzymał medal pamiątkowy.  
Wszyscy zawodnicy i ich trenerzy otrzymali obiad i napoje, a osoby im towarzyszące 
poczęstowane zostały kawą, 
herbatą i ciastem. 
Nad bezpieczeostwem 
zawodników czuwał  ratownik 
medyczny z miejscowego 
Pogotowia Ratunkowego. 
W przygotowaniu turnieju panu 
Szymczakowi pomagali: Pani 
Ewa Mendes (Brazil da Bola 
Stargard) oraz panowie: Janusz 
Borys i Piotr Hyriak. 
Sponsorami turnieju oraz 
fundatorami nagród i pucharów 
byli: Forum Chociwelskie i 
Starosta Powiatu Stargardzkiego 
pan Waldemar Gil  oraz  
Prezes Zachodniopomorskiego 
Zrzeszenia LZS w Szczecinie pan 
Tomasz Paciejewski, a także: 
SCHOPA BUCHBINDEREI Sp. zoo 
ul. Gdyoska 28, Stargard Szcz.,  
a z Chociwla: 
P.H.U. Adampol – „Pałac nad 
Jeziorem,  Frohmasco Sp. z o.o.   
Zakład Ogólnobudowlany 
 J. Jędrzejewski ul. Polna 2. 
 

Na zdjęciach: Drużyny na otwarciu 
turnieju, stolik sędziowski z 
pucharami i medalami dla 
uczestników. 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego.  
 

Stowarzyszenie Forum Chociwelskie podpisało kolejną umowę z  Samorządem  
Województwa Zachodniopomorskiego  na realizację projektu  w ramach działania:  
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają 
się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 
Projekt dotyczy zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez realizację warsztatów 
rękodzielniczych dla mieszkaoców gminy Chociwel 
Celem projektu jest  poprawa życia mieszkaoców na obszarach wiejskich poprzez 
organizację warsztatów wpływających na rozwój zainteresowao i osobowości 
mieszkaoców naszej gminy. Jest ofertą spędzania wolnego czasu, która aktywizuje i  
integruje  lokalne środowisko w oparciu o zasoby kulturalne.  
Jest to już szósta umowa 
podpisana przez Forum 
Chociwelskie z Marszałkiem  
Województwa Zachodniopomorskiego 
w ramach PROW. 
 
Na zdjęciu: 
Z wicemarszałkiem Andrzejem 
Jakubowskim w imieniu Forum 
Chociwelskiego umowę 
podpisali Henryk Dąbrowski i  
Ireneusz Płóciennik. 

 
 
Wartośd realizowanego projektu wynosi 4.750,00 zł z czego na podstawie umowy z 
Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Forum Chociwelskie otrzyma 

dofinansowanie w kwocie 3.792,00 zł, jako zwrot (do 80%)  poniesionych kosztów.  
Pozostałą kwotę 958,00 zł. stanowi wkład własny w tym praca społeczna członków i 
wolontariuszy stowarzyszenia. 
W ramach tego projektu na przełomie maja i czerwca zrealizowany zostanie cykl 
warsztatów rękodzielniczych z wykonywania kwiatów bibułowych, warsztaty z 
tkactwa- biżuteria oraz warsztaty z tkactwa- torby tkane. Te ostatnie ze względu na 
pracochłonnośd i złożony proces wytwarzania podzielone zostały na dwie części i 
zaplanowane na dwa kolejne spotkania. 
W całym cyklu warsztatów projektowych przewidywany jest udział kilkudziesięciu 
osób, które pragnę poznad tajniki własnoręcznego wykonania niepowtarzalnych 
przedmiotów użytkowych. 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia.    
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