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Wywiad z Wójtem. Agnieszka Kamińska, Dziennik Bałtycki

Gmina Chojnice najbogatszą gminą w Polsce
Wójt tłumaczy, jak do tego doszło
które w przyszłości przyniesie wymierne korzyści. Całe
przygotowanie terenu w tamtym czasie kosztowało nas 10 mln
zł, dziś byłoby to pewnie 30 mln. Pomogła nam Pomorska
Specjalna Strefa Ekonomiczna, ale też dostawcy mediów –
gazu, prądu. Radni przyjęli też uchwałę o ulgach dla inwestorów
z tytułu tworzenie nowych miejsc pracy. Obecnie na terenie
tej strefy funkcjonuje 10 dużych zakładów produkcyjnych
zatrudniających ok. 2 tys. ludzi.
I rozumiem, że taką konkretną propozycję przedstawiliście
przedsiębiorcy?
Tak. Właściciele firmy Polkom prowadzili działalność w Rytlu
w gminie Czersk, a mieszkali w naszej gminie. Kilka lat temu,
między innymi ja zaprosiłem ich do tego, żeby przenieśli
działalność do naszej gminy, właśnie do Topoli. Przedstawiłem
im ten uzbrojony teren, wyposażony w utwardzone drogi. Firma
z Rytla skorzystała z naszej oferty. Wkrótce nieprawdopodobnie
się rozwinęła, weszła na rynki międzynarodowe, zaczęła
budować hotele modułowe na całym świecie, od USA do
Australii. Właściciele firmy większość udziałów sprzedali,
przejął je kapitał amerykański. Co ważne, firmę za ogromne
pieniądze sprzedała osoba fizyczna. Z tego tytułu musiała
zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie
z przepisami - 38,23 proc. podatku dochodowego trafia do
gminy, w której sprzedający mieszka. I tak, w kolejnym roku, 86
mln zł z tytułu podatku dochodowego trafiło właśnie do naszej
gminy. Gdyby firmę sprzedawała osoba prawna, to cały podatek
VAT w związku ze sprzedażą poszedłby do budżetu państwa,
gmina miałaby jedynie nieduży udział w CIT. Otrzymaliśmy
też 2 proc. opłaty od czynności cywilnoprawnych związanych
ze sprzedażą. W rezultacie, w wyniku tylko tej jednej transakcji,
gmina otrzymała około 100 mln zł.

Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice

Ministerstwo Finansów podało, że w gminie wiejskiej
Chojnice wpływy z PIT na dorosłego mieszkańca w ubiegłym
roku wyniosły średnio 1408 zł. A przypominam, że w Polsce
mamy 2477 gmin, w tym 302 gminy miejskie, 632 gminy
miejsko-wiejskie oraz 1523 to gminy wiejskie. To najwięcej
w kraju. Pana gmina wyprzedziła nawet samorządy
podwarszawskie, które zwykle w tym zestawieniu prowadzą.
Wynik drugiej Podkowy Leśnej to 1014 zł, a trzecich
Michałowic - 939 zł. Co takiego się stało, że Pana gmina
uzyskała status najbogatszej w kraju?
Zwykle w tym rankingu zajmowaliśmy pozycję w połowie
stawki. Byliśmy na 240-260 miejscu w skali kraju. Uzyskany
przez nas wynik za ubiegły rok, który dał nam pozycje lidera,
jest wyższy o 1187 zł niż ten z poprzedniego roku. Miała na
to wpływ transakcja polegająca na sprzedaży jednej z firm
działających w naszej gminie. Opiewała na ponad miliard
złotych.

Ktoś mógłby powiedzieć, że trafiło się gminie jak ślepej
kurze ziarno... Czy tylko ta transakcja wpłynęła na to, że
w tym roku okrzyknięto waszą gminę najbogatszą w Polsce?

Taka transakcja to marzenie każdej gminy. Jak do niej
doszło?

Na pewno trochę szczęścia w tym było, nie przeczę, bo właściciele
mogliby nie sprzedawać firmy. Trzeba jednak spojrzeć na to
szerzej. Ten sukces jest też, a może przede wszystkim, efektem
podjętych działań przez gminę. Doprowadziła nas do tego
obrana przed laty strategia przyciągania przedsiębiorców
i proponowania im ulg w tworzeniu nowych miejsc pracy.
To my przygotowaliśmy teren inwestycyjny i zaprosiliśmy
konkretne przedsiębiorstwo. Ślepą kurą więc nie jesteśmy.

Ponad 30 lat temu przejęliśmy w ramach rozliczenia
podatkowego z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Radzikowie, Zakład Nieżychowice około 100 hektarów ziemi
w dwóch kawałkach. Jeden z nich, liczący około 50 hektarów,
znajduje się w miejscowości Topole, wsi zlokalizowanej
między Chojnicami a Człuchowem. Uzbroiliśmy ten obszar
i stworzyliśmy na nim strefę gospodarczą. Wyszliśmy
z założenia, że inwestorom trzeba przedstawić konkret, a więc
już przygotowane tereny pod inwestycje. Stwierdziliśmy,
że deklaracje czy zapewnienia to za mało, żeby pozyskać
przedsiębiorców. A proszę pamiętać, że w gminie wiejskiej,
w której ludzie czekają na nowe drogi i ścieżki rowerowe, to
nie jest takie proste zbroić hektary gołego pola właśnie z myślą
o inwestycjach. U nas udało się przekonać do tego radnych.
Ja, jak i radni nie mieliśmy wątpliwości, że to jest posunięcie,

Co się stało z tym drugim kawałkiem terenu, o którym
pan mówił? Czy tam też postawiliście na rozwój
przedsiębiorczości?
Na tym pozostałym terenie powstało osiedle mieszkaniowe.
Zamożniejsi mieszkańcy miasta Chojnice, ale też ludzie
z głębi kraju zaczęli kupować działki i mieszkania w bardzo
atrakcyjnych miejscach w naszej gminie np. Charzykowach,
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Swornegaciach, Chojniczkach. Odnotowaliśmy, że w gminie
przybyło w ostatnich 5 latach około tysiąca nowych
mieszkańców. Co więcej, są to osoby operatywne, wykształcone
i często zamożne, które wnoszą ogromny wkład do kasy
gminnej w postaci podatku dochodowego. W 2015 r. wpływy
z tego podatku wynosiły w gminie 5 mln zł, a w tym roku to jest
16 mln zł, w przyszłym będzie prawie 29 mln zł.

terenie których działają np. sanatoria lub duże przedsiębiorstwa.
Gminy pomorskie wspaniale sobie radzą w tym zestawieniu.
Natomiast ranking, w którym znaleźliśmy się na pierwszym
miejscu, dotyczy wyłącznie tego, jaki jest dochód z PIT na
mieszkańca i to jest bardzo obiektywny czynnik mówiący
o zamożności gmin, choć najlepiej analizować go w dłuższej
perspektywie czasowej. Jesteśmy najlepszym przykładem tego,
że w danym roku jedno wydarzenie może wywindować gminę
w tym zestawieniu. Te rankingi mają znaczenie, bo wspaniale
promują gminy - o nas jest teraz głośno. Są jednak i minusy.
Mieszkańcy oceniają gminę na podstawie tego, co widzą
z własnego okna.

Dziś większość samorządów prowadzi działania w kierunku
pozyskiwania inwestorów. Powstają strefy ekonomiczne,
osiedla. A jednak nie wszystkim gminom udaje się rozwinąć
przedsiębiorczość. Szczególnie te wiejskie mają z tym
problem.

I mogą nie zawsze dostrzec tę zamożność, która wynika
z rankingów i która jest uśredniona...

Tak, to prawda. Na stanowisku wójta pracuję od 31 lat, jestem
jednym z najdłużej sprawujących ten urząd na Pomorzu.
Otrzymałem 30 stuprocentowych absolutoriów, choć w radzie
gminy też działa opozycja. Żeby rozwijać gminę, potrzebne jest
również wizjonerstwo. Decyzje co do naszej strategii zapadały
30 lat temu i konsekwentnie je realizujemy. Nie wiem, czy
udałoby się tak dużo zrobić w gminie, gdyby nie było ciągłości
w jej zarządzaniu. Dlatego uważam, że nie ma nic gorszego niż
wprowadzenie w samorządach dwukadencyjności. Politycy
pozbawili suwerena podstawowego prawa obywatelskiego,
jakim są bezpośrednie wybory.

No właśnie. Czasem słyszę od mieszkańców, że skoro jesteśmy
najbogatszą gminą w Polsce, to dlaczego w jakiejś wsi ludzie
nie mogą doczekać się drogi. Wiele jest prawdy w powiedzeniu,
że bieda łączy, a bogactwo dzieli. Ale muszę też przyznać, że
otrzymuję bardzo dużo telefonów z gratulacjami. Mieszkańcy
mówią wręcz o dumie z tego, że mieszkają w najbogatszej gminie
w Polsce. Ten sukces wspaniale przekłada się na umacnianie
tożsamości lokalnej mieszkańców. To mocno promuje naszą
małą ojczyznę.

Autorzy przepisów o dwukadencyjności uważają, że to
ukróci możliwe nieprawidłowości w gminach np. korupcję
czy kumoterstwo.

Czy jako najbogatsza gmina w Polsce musicie wspierać inne,
biedniejsze?
I to jest bardzo ciekawa rzecz. Powinniśmy w przyszłym roku
odprowadzić 19 mln zł „janosikowego”. Natomiast z powodu
pandemii zmieniły się przepisy i pojawiła się w nich regulacja,
że „janosikowe” płaci się w tym roku, w którym gmina
uzyskała wysoki dochód. Na mocy tych nowych przepisów,
niejako podarowano nam zapłacenie „janosikowego”. I znów
ktoś może powiedzieć, że jestem w czepku urodzony… Te
pieniądze mogliśmy przeznaczyć na inwestycje - m.in. na
budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Choć nie musieliśmy
zapłacić „janosikowego”, to jednak tym naszym „jednorocznym
bogactwem” dzielimy się z innymi samorządami. Od 2
lat wspomagamy Samorząd Województwa Pomorskiego
przekazując pieniądze na współfinansowanie projektów
modernizacji dróg wojewódzkich w miejscowości Swornegacie
czy też na odcinku Chojnice – Wolność. W tym roku miastu
Chojnice przekazaliśmy 5 mln zł na modernizację i budowę
dworca PKP oraz dworca autobusowego, natomiast w przyszłym
roku wyasygnujemy ok. 2 mln zł na przebudowę ul. Igielskiej,
prowadzącej do miejscowości Czartołomie. W ciągu 3 lat
powiat chojnicki otrzymał od naszego samorządu kwotę 10 mln
zł na projekty i przebudowę dróg powiatowych, znajdujących
się na terenie naszej gminy. Wspomogliśmy także sąsiadujące
z nami samorządy z województwa kujawsko-pomorskiego.
Miastu i gminie Tuchola przekazaliśmy w tym roku kwotę 375
tys. zł na rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego, owalnego
grodziska z XII wieku w miejscowości Raciąż, a miastu
i gminie Kamień Krajeński przekazaliśmy łącznie 100 tys. zł
na renowację organów w zabytkowym Klasztorze Karmelitów
Bosych w Zamartem. Warto wspomnieć, że Uchwałą Rady
Gminy w Chojnicach kwotą 1 mln zł wsparliśmy nowo
tworzony budynek Hospicjum w Chojnicach. Dzielimy się,
bo nasi mieszkańcy z tych wspólnych dóbr też będą korzystać.
Tak naprawdę cały region zyska na tym, że nasza gmina

To, jak długo samorządowiec będzie pracować dla gminy,
powinno zależeć wyłączenie od wyborców. Tylko oni podczas
wyborów mogą oceniać pracę wójta czy radnych. Jeśli ktoś
jest dobry w tym, co robi, i dostanie od wyborców mandat
zaufania, to nie powinien być ograniczony dwukadencyjnością.
Choć przyznam, że ja się tym już szczególnie nie przejmuję, bo
mam 60 lat i od 29. roku życia mam ogromne szczęście być
wójtem najpiękniejszej gminy w Polsce. Mamy tu 50 jezior, a 70
proc. terenu gminy to obszary przyrodniczo chronione. Gdy
zostałem wójtem, to gmina miała 14 tys. mieszkańców, a dziś
jest ich ponad 19 tys. Jeszcze nie tak dawno formą awansu
cywilizacyjnego było wyrwać się ze wsi do miasta. Zauważam,
że dziś jest na odwrót. Tę tendencję doskonale widać w naszej
gminie, która ma charakter obwarzankowy w stosunku do
miasta Chojnice. Ludzie chcą żyć wygodnie, blisko natury,
dlatego przeprowadzają się do nas.
W przyszłym roku już nie uda się zachować pierwszego
miejsca w rankingu zamożności?
Nie ma takich szans. Tak gigantyczna transakcja nie zdarza się
co roku. Ale bardzo cieszymy się z tego, co jest teraz. Żadna
złotówka, którą otrzymaliśmy z tytułu tej transakcji, nie
została zmarnowana, nie poszła na jakieś premie czy nagrody.
Wszystko zainwestowaliśmy i to przede wszystkim w drogi.
W rankingu pisma „Wspólnota”, w którym wzięto pod
uwagę więcej wytycznych, wasza gmina również zajęła
wysokie miejsce. Czy te wszystkie rankingi zamożności mają
znaczenie?
W rankingu „Wspólnoty” dobrze wypadają samorządy, na
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otrzymała tak duży zastrzyk finansowy. I nie tylko region. Już
26 listopada, na najbliższej sesji, radni będą dyskutować nad
przygotowanym przeze mnie projektem uchwały o pomocy
publicznej dla Białowieży, tj. graniczącej z Białorusią gminy,
która to boryka się z ogromnym problemem humanitarnym.
Planujemy wyasygnować kwotę 50 tys. zł. Pomoc dla Białowieży
jest dla naszej gminy zwykłą powinnością, ale też symbolicznym
podziękowaniem dla wielu samorządów z Polski, które
finansowo i sprzętowo wsparły nas 4 lata temu, po przejściu
11 sierpnia 2017 r. strasznej w skutkach nawałnicy. Wówczas
wielu naszych mieszkańców straciło swój dorobek życia. A co
najgorsze, żywioł uśmiercił na terenie naszej gminy troje ludzi,
w tym dwie harcerki z Łodzi.

tak tanich pieniędzy. Dzięki tym środkom rozwiążemy wiele
problemów. Ale musimy też uczciwie powiedzieć o innej
sprawie. Jeszcze 8 lat temu bon oświatowy całkowicie wystarczał
gminie na bieżące funkcjonowanie szkół, a więc na płace
nauczycieli, remonty, malowanie, ogrzewanie placówek. W tej
chwili subwencja oświatowa wystarcza nam w 60 proc. Musimy
w tym roku dołożyć 16 mln zł. A muszę przyznać, że od ponad
20 lat liczba uczniów w 10 naszych szkołach podstawowych jest
podobna i wynosi około 2 tys. Zrobiłem analizę przekazywanych
z budżetu państwa „prezentów finansowych” i niestety wynik
jest nieciekawy. Obrazowo wygląda to tak, że zabiera się nam
dwie złotówki, a daje jedną. I to jest problem.
To pierwsze miejsce w rankingu zamożności dało panu kopa
do działania?

Rankingi nie wymarzą problemów w sposób magiczny.
Z jakimi boryka się pana gmina?

Ta pozycja bardzo mnie cieszy, ale muszę przyznać, że my
jesteśmy liderami również pod innymi względami. Na przykład
jesteśmy pierwsza gminą w Polsce, która wprowadziła program
adopcji psów. Mamy 100 km ścieżek rowerowych. Po przeliczeniu
na jednego mieszkańca, mamy ich najwięcej w Polsce! Niemal
wszystkie wsie w naszej gminie są połączone tymi trasami. Naszą
gminę odwiedza rocznie prawie 100 tys. turystów i ten potencjał
staramy się wykorzystywać i go rozwijać. Turystycznymi hitami
są Swornegacie i Charzykowy. Mamy najwyższe konta sołeckie
w Polsce, w przeliczeniu na mieszkańca to jest 120 zł. Poza
tym, mieszkańcy sołectw decydują o kolejności realizowanych
inwestycji w swoich miejscowościach, a nie wójt. Jako jedyni
w Polsce realizujemy program dożywiania w szkołach
wszystkich dzieci, niezależenie od zamożności rodziny. Na
najbliższej sesji radni będą głosować nad tym, by nie pobierać
podatku mieszkaniowego od gospodarstw domowych, które nie
produkują popiołu. Tak zachęcamy mieszkańców do wymiany
kopciuchów na piece ekologiczne. Mocno stawiamy na ekologię
i to od lat. Przypominam, że prawie jednogłośnie w 1995 r.
opowiedzieliśmy się za utworzeniem Parku Narodowego
Bory Tucholskie, który działa też w naszej gminie. Dużo już
zrobiliśmy i ciągle mamy nowe pomysły. Często budzę się o 4
rano i nie mogę dospać do rana. Myślę, co nowego radnym
zaproponować, co jeszcze można zrobić. Dobre miejsce
w rankingu to wspaniała rzecz, ale samymi rankingami gminy
nie rozwiniemy.

1/3 gminy to tereny popegeerowskie. Są programy rządowe,
które wpierają te tereny, ale jednak nie otrzymujemy z tego tytułu
znaczących środków. Musimy sami o nie zadbać. Istotną kwestią
jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. W ramach
Polskiego Ładu zgłosiliśmy 3 wnioski o dofinansowanie
tego typu zadań, jeden z nich dotyczy Swornegaci. Jest tam
oczyszczalnia ścieków, która powstała ponad 20 lat temu. Z tego
względu, że wieś bardzo się rozwija, jest turystyczną perełką
i ma tam powstać hotel, obecna oczyszczalnia nie daje już rady
i wymaga modernizacji. Musimy też tam stworzyć nowoczesną
stację uzdatniania wody. W gminie ciągle jeszcze część
wodociągów jest azbestowa, te instalacje powinny zniknąć za
10 lat. Uporządkowania wymaga również gospodarka wodnościekowa w południowo- zachodniej części gminy. Mamy też
przygotowane projekty dotyczące budowy dróg, opiewające
w sumie na 100 mln zł. Wspólnie z powiatem modernizujemy
wiele tras powiatowych. Natomiast nie mamy problemów
z bezrobociem, każdy chętny znajdzie dziś w regionie pracę.
Bardzo doceniamy pracowników ze Wschodu. Bez nich,
choćby uprawa i zbiór owoców w naszym zagłębiu truskawek,
tj. w Lichnowach, byłyby utrudnione.
Wspomniał pan o Polskim Ładzie, jak pan go ocenia?
Niektórzy samorządowcy bardzo krytykują ten program.
Oceniam ten program pozytywnie. Największym plusem
Polskiego Ładu jest to, że pieniądze z niego idą również na
inwestycje w gminach. A więc ludzie zarabiają pracując,
nie otrzymują pieniędzy za darmo. Gdyby te środki poszły
na czternastki lub inne świadczenia socjalne, to byłoby to
marnowanie publicznych pieniędzy. A doskonale znamy te realia,
jak to politycy uwielbiają rozdawać nasze publiczne pieniądze
w ramach projektów socjalnych, szczególnie w przeddzień
wyborów. Minus jest taki, że te środki niestety jeszcze napędzą
nam inflację. Ale trzeba pamiętać, że inne państwa też ratują się
takimi programami. Patrząc na ten program z poziomu naszego
samorządu, to trzeba stwierdzić, że jeszcze nigdy nie mieliśmy

Praca pracą, ale proszę powiedzieć, jak pan wypoczywa.
Wiadomo, że samorządowiec pracuje na trzy etaty. Dwa etaty to
praca w dni powszednie, a trzeci – to tzw. funkcja reprezentacyjna
w weekendy. W piątki nie obsługuję żadnych zebrań wiejskich.
Uciekam od ludzi. Najlepiej wypoczywam przy kominku, gdzie
obok mnie leżą trzej moi najwięksi przyjaciele, którzy jeszcze
w życiu złego słowa mi nie powiedzieli. To dwa koty i pies. Mam
ogród, ranczo, kocham wodę. Nie ma nic piękniejszego niż letni
koncert żab w moim pięknym ogrodzie. Poza tym, uwielbiam
przyrodę i podróże.
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Zbigniew Szczepański. Wójt Gminy Chojnice

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2022 ROKU
ŁĄCZNA WARTOŚĆ OK. 40 MLN
4000 mieszkańców stałych, co pozwoli na wyłączenie z eksploatacji
hydroforni w Sławęcinie i Nieżychowicach. Potrzeba realizacji
projektu wynika ze stwierdzonych niedoborów jakościowych
i ilościowych istniejącego systemu wodociągowego. Sieć jest
niewydolna i nie jest w stanie zapewnić sprawnej dostawy wody przy
zwiększonym zapotrzebowaniu. Potrzeba realizacji projektu wynika
również z konieczności wymiany istniejących rur azbestowych.
Budowa SUW w Ogorzelinach stanowi I etap kompleksowego
uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Chojnice. Niniejszy
etap stanowi składową zadania, które docelowo obejmuje również:
rozbudowę SUW Lichnowy i SUW Pawłowo oraz przebudowę
i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Ogorzeliny,
Sławęcin, Pawłowo, Krojanty, Lipienice, Klawkowo, Jarcewo,
Czartołomie, Chojniczki i Nieżychowice. Całkowita wartość
uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Chojnice szacowana
jest na kwotę
30 mln zł.
• Budowa zaplecza techniczno-magazynowo-biurowego
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na bazie
zlikwidowanej wcześniej oczyszczalni ścieków w Charzykowach –
etap II.
Wartość inwestycji – 6 mln zł
Termin realizacji – do końca br.
• Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały
w Chojnicach (dzisiejsza siedziba GZGK) pod potrzeby Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wartość: ok. 1 mln zł – etap I.
Inwestycja przeniesiona z roku ubiegłego ze względu na konieczność
opracowania kompleksowej dokumentacji dla przebudowy
wymienionego obiektu.
• Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego
i wodociągowego w Swornegaciach.
Wartość po przetargu: 689 896 zł.
Zakres: projekt dotyczy zwiększania przepustowości oczyszczalni
ścieków poprzez jej modernizację i rozbudowę oraz przebudowę
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Poza
tym obejmuje rozbudowę istniejącej stacji wodociągowej (tzw.
hydroforni) poprzez jej modernizację i rozbudowę.
• Przebudowa tranzytowej sieci wodociągowej na odcinku
SUW (Stacja Uzdatniania Wody) Lichnowy do wsi Ostrowite –
wartość 720 tys. zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Kontynuacja i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej:
• Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej
części Gminy Chojnice – etap I.
Szacowana wartość inwestycji: 9,98 mln zł.
Źródła finansowania: dofinansowanie z Budżetu Państwa
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji
Strategicznych w kwocie 9,481 mln zł (95% wartości inwestycji).
Wkład Gminy – 0,499 mln zł (5% wartości inwestycji).
Zakres I etapu inwestycji obejmuje budowę stacji
uzdatniania wody w Ogorzelinach. Nowa stacja uzdatniania wody
będzie pracowała z zakładaną wydajnością procesu uzdatniania
na poziomie Q=80 m3/h z projektowaną rezerwą technologiczną
około 20%, która pozwoli na zwiększanie przepustowości
obiektu do 96 – 100 m3/h w przypadku konieczności.
Z uwagi na konieczność likwidacji kilku stacji wodociągowych
będących w złym stanie technicznym przewidziana jest
kompleksowa modernizacja ujęcia wody w Ogorzelinach
i objęcie zasilaniem rejonu kilku ujęć przeznaczonych do likwidacji.
Docelowo przewidziane jest spięcie wszystkich działających na
terenie gminy Chojnice ujęć, gdzie jednym z nich będzie SUW
Ogorzeliny. Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości wody
dostarczanej do sieci oraz zwiększenie wydajności zapewniając
dostawę wody w odpowiedniej ilości i wymaganym ciśnieniu.
Obecnie istniejące stacje wodociągowe w Ogorzelinach, Sławęcinie
i Nieżychowicach są w złym stanie technicznym i coraz częściej
nie spełniają wymagań co do jakości wody. Aktualnie stacja
w Ogorzelinach obsługuje ok. 1800 mieszkańców stałych, natomiast
po zrealizowaniu inwestycji SUW będzie zaopatrywała w wodę ok.

2. Uzbrajanie w sieci wodociągowe i kanalizacyjne nowych
terenów pod budownictwo mieszkaniowe utworzonych na
podstawie wcześniej uchwalonych przez Radę Gminy planów
miejscowych – wartość 400 tys. zł.
Gmina Chojnice dofinansowuje uzbrajanie prywatnych
terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
powstałych wyłącznie na mocy miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Priorytetowo traktujemy
uzbrajanie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną te tereny, na
których to właściciele działek zadeklarują solidarnie po połowie
sfinansowanie kosztów danej inwestycji. Przypominam, że średni
koszt uzbrojenia działek budowlanych powstałych na mocy
MPZP (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
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wynosi dla sieci wodociągowej – ok. 20 tys. zł, a sieci kanalizacji
sanitarnej – ok. 30 tys. zł. Oczywiście średni, bo łączna wartość
uzbrojenia 1 działki w sieć wodno-kanalizacyjną może wynosić
i mniej, i więcej aniżeli 50 tys. zł. Jest to uzależnione od wielkości
uzbrajanego terenu, odległości od już istniejącej sieci wodnokanalizacyjnej czy też od konieczności budowy przepompowni
(tłoczeni) ścieków w sytuacji niemożności ich odprowadzenia
systemem tylko grawitacyjnym. Dla przykładu: koszt uzbrojenia
działek w sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Uroczej w Chojniczkach
wynosi wg wartości kosztorysowej – 750 tys. zł i potencjalnie
obejmuje 28 działek budowlanych. Z tego wynika, że wartość
uzbrojenia jednej działki wynosi 26,78 tys. zł. Tylko jednoznaczna
deklaracja właścicieli działek o sfinansowaniu tego lub podobnych
przedsięwzięć na powstających nowych osiedlach na terenie naszej
gminy solidarnie, czyli po połowie decyduje o terminie realizacji
danej inwestycji. Nie może być tak, że Gmina uzbrajając tereny za
ogromne pieniądze jednocześnie podnosi ich wartość właścicielom
sprzedającym działki z tego terenu bez ich adekwatnego udziału
finansowego. A przypominam, że koszt uzbrojenia 1 działki w sieć
wodociągową i kanalizacyjną wynosi ok. 50 tys. zł. Uzbrojenie przez
Gminę a potem na mocy Ustawy naliczanie opłat adiacenckich
z tytułu uzbrojenia prywatnych działek i tym samym podniesienie
ich wartości nie rekompensuje nawet w 25% poniesionych nakładów
inwestycyjnych.
Samorząd Gminy Chojnice nie dofinansowuje uzbrojenia
działek w infrastrukturę techniczną, na których realizuje się
inwestycje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy! Wszystkie
koszty ponosi właściciel nieruchomości!

poprzez dofinansowanie działających na terenie gminy Chojnice
Spółek w Programie 1:1.
Samorząd Gminy Chojnice dofinansowuje poszczególne
Spółki Melioracyjne poprzez ich dofinansowanie w każdym roku
dotacją w wysokości łącznych składek członkowskich wszystkich
rolników należących do danej Spółki. O ile Spółka Melioracyjna co
roku zbierze np. 10 tys. zł składek od swych członków, to taką samą
kwotę w formie dotacji przekaże aktywnej organizacji rolników
Gmina Chojnice. Środki na ten Program w 2022 roku – 40 tys. zł.

3. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie
gminy (dofinansowanie 1,5-2,5 tys. zł) – kontynuacja programu.
Środki finansowe z Budżetu Gminy - dotyczy właścicieli
posesji na terenie gminy, gdzie nie planuje się budowy zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej z przyczyn ekonomicznych. Nie dotyczy
właścicieli posesji powstałych na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy.

2. Budowa dróg gminnych: ul. Polna, Jasna, Słoneczna
w Charzykowach – wartość 1,5 mln zł.
Źródło finansowania: 50 % Gmina Chojnice w tym Sołectwo
Charzykowy. Na pozostałą kwotę (50%) Urząd Gminy złożył
wniosek o dofinansowanie z Budżetu Państwa tj. z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg za pośrednictwem Wojewody
Pomorskiego.
Zakres: budowa jezdni z kostki betonowej o szer. 5 m
i wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Oprócz tego
planuje się budowę dwóch wyniesionych skrzyżowań.
Długość ulic: ul. Polna – 372 mb, ul. Słoneczna – 133 mb,
ul. Jasna – 164 mb.
Termin realizacji: do końca października br.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

I Drogi gminne
1. Budowa dróg w obrębie ul. Ogrody w Charzykowach.
Wartość: 914 259 zł.
Zakres: budowa jezdni z kostki betonowej na podbudowie
z kruszywa łamanego stabilizowanego. Planuje się także
umocnienie skarp z płyt betonowych, ażurowych.
Łączna długość – 998,77 mb.
Szerokość: w zależności od możliwości w terenie od 4 do 5
metrów.
Wykonawca: Ad – Bet Sp. z o. o. Chojniczki.
Termin wykonania: do 30 kwietnia br.

4. Utylizacja azbestu (w tym eternitu) na terenie gminy
Chojnice – kontynuacja programu. Dofinansowanie kosztów
związanych z pozbywaniem się eternitu (demontaż, transport
i opłata za składowanie w mogilnikach).
Łączny koszt pozbywania się eternitu waha się w granicach
ok. 25 zł brutto/m2 powierzchni.
Wartość: dofinansowanie 200 tys. zł w skali Gminy. Źródła
finansowania: środki gminne i z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Właściciele
nieruchomości położonych na terenie gminy mogą uzyskać w
danym roku maksymalnie 5 tys. zł dotacji w przypadku demontażu,
transportu i utylizacji, a 2,5 tys. zł dotacji za transport i utylizację.

3. Budowa dróg gminnych: ul. Brzozowa i ul. Żwirowa
w Chojniczkach – wartość kosztorysowa 1,636 mln zł.
Źródło finansowania: 50 % Budżet Gminy i Sołectwa. Pozostała
część: środki z Budżetu Państwa tj. z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.
Zakres: przebudowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej
oraz poboczy z kruszywa łamanego. Planuje się wyniesione
skrzyżowanie oraz trzy progi spowalniające.
Szerokość jezdni: 5 m.
Długość: ul. Brzozowa – 520 mb, a ul. Żwirowa – 252 mb.
Termin realizacji inwestycji – do końca października br.

5. Program budowy studni przyzagrodowych –
kontynuacja programu.
Program ten polega na pomocy finansowej naszym
Mieszkańcom, którym z tytułu stałego obniżania się poziomu
wód gruntowych wyschły studnie z wodą a Gmina Chojnice
z przyczyn ekonomicznych nie widzi możliwości doprowadzenia
tam sieci wodociągowej. Pomoc Gminy może wynosić do
50% wartości przedsięwzięcia (pogłębienie lub budowa nowej
studni), ale nie więcej niż 10 tys. zł brutto na 1 gospodarstwo
domowe.

4. Budowa dróg gminnych – ul. Św. Huberta, ul. Długa,
ul. Gajowa w Chojniczkach.
Finansowanie: 50% Gmina Chojnice wraz z Sołectwem.
Pozostała część: Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakres: szerokość jezdni 5,5 m na ul. Św. Huberta, 5m – ul. Długa
oraz 4 – 5 m ul. Gajowa. Jezdnie o nawierzchni bitumicznej

6. Program poprawy stanu urządzeń melioracyjnych
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(asfalt) na ul. Św. Huberta, pozostałe ulice o nawierzchni z kostki
betonowej. Oprócz tego w tym zadaniu inwestycyjnym planuje
się wykonać pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego,
trzy wyniesione skrzyżowania, próg zwalniający oraz radar
z aktywną tablicą informującą o prędkości pojazdu.
Termin wykonania: do końca października br.

budowlanymi na wiele inwestycji drogowych przewidzianych do
rozpoczęcia, bądź wykonania w tym roku jak i w latach następnych.
O kolejności budowy dróg w poszczególnych Sołectwach decydują
sami mieszkańcy podejmując stosowne Uchwały Zebrań Wiejskich.
W przypadku utrzymujących się ograniczeń związanych z pandemią
COVID-19 decyzje podejmują Rady Sołeckie w konsultacji
z mieszkańcami.
W ramach tego Programu budowę dróg o nawierzchni
utwardzonej (kostka betonowa, asfalt, płyty typu JOMB) zgłosiły
już oczywiście w miarę swych (lub mieszkańców) możliwości
następujące Sołectwa:
• Pawłowo – ul. Górna
(odcinek od drogi wojewódzkiej do torów).
• Ogorzeliny – ul. Stary Dwór.
• Ostrowite – ul. Plac Świętego Floriana (170 mb).
• Ciechocin – oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego
(4 punkty świetlne).

5. Budowa drogi – pętli w miejscowości Topole – wartość
ok. 400 tys. zł.
Inwestycja przeniesiona z ubiegłego roku. Brak zgody na realizację
tej inwestycji w sąsiedztwie zespołu parkowo-pałacowego ze strony
Pomorskiego Konserwatora Zabytków uniemożliwił nam jej
realizację. Zgodę otrzymaliśmy dopiero pod koniec listopada 2021
roku.
Zakres obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt
betonowych i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, dwuteowej
o gr. 8 cm.
Termin realizacji: do 30 czerwca br.

10. Budowa parkingu w Swornegaciach.
Wartość kosztorysowa – 1 mln zł.
Zakres: dokumentacja projektowa wykonywana przez firmę ProDesigners inż. Dawida Kurszewskiego przewiduje wybudowanie
parkingu w rejonie cmentarza
i szkoły na gruntach parafialnych i gminnych. Powstanie 180
miejsc parkingowych dla 180 aut osobowych oraz 4 miejsca dla
autobusów. Planuje się także miejsca parkingowe dla rowerzystów.
Parking będzie skomunikowany dwoma ciągami chodnikowymi
z cmentarzem i kościołem.
Termin realizacji – do 15 czerwca br.

6. Budowa drogi transportu rolnego w Nieżychowicach –
wartość ok. 500 tys. zł.
Zakres: planuje się budowę drogi o nawierzchni bitumicznej
i szerokości 4,5 m. Poza tym powstaną pobocza z kruszywa
łamanego o szerokości 0,75 m.
Termin realizacji: do końca br.
7. Przebudowa ul. Chojnickiej w Lichnowach.
Wartość inwestycji: ok. 250 tys. zł.
Finansowanie: Gmina wraz z Sołectwem.
Realizacja: do końca br.

11. Przebudowa mostu w Kamionce na rzece Brdzie –
wartość ok. 1 mln zł.
Zakres: Projekt zakłada konstrukcję nośną z elementów
żelbetowych oraz metalowych, natomiast pokrycie pokładu
mostu ma być wykonane z drewna. Wyniesienie mostu
w stosunku do obecnego stanu ma wynieść 75 cm co łącznie
spowoduje, że konstrukcja mostu w stosunku do średnich stanów
wody Brdy będzie 205 cm nad wodą. Umożliwi to swobodny
przepływ pod mostem mniejszych jachtów i innych jednostek
pływających.
Termin realizacji – do końca br.

8. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem na Osiedlu
,,Jedność” w Silnie – 540 tys. zł.
Finansowanie: Gmina Chojnice wraz z Sołectwem – 240 tys. zł.
Budżet Państwa – 300 tys. zł z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 przeznaczonego na wspieranie gmin popegeerowskich.
Przypominam, że na terenie naszej gminy przez wiele lat
z bardzo dobrymi wynikami ekonomicznymi funkcjonowały: PGR
Chojnice i PGRyb Charzykowy.
Zakres: projekt obejmuje budowę drogi o nawierzchni
z kostki betonowej o szer. 5 m i długości 210 mb. Oprócz tego
powstanie chodnik o szer. 2 m. W ramach tej inwestycji zostanie
zbudowana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na
drodze wojewódzkiej nr 240 w bezpośrednim sąsiedztwie tego
Osiedla.
Termin realizacji do końca br.

12. Zlecone dokumentacje projektowe na następujące
zadania inwestycyjne – w trakcie opracowywania:
• droga gminna na trasie Granowo – Lichnowy (2 km),
• droga gminna w Silnie, ul. Burdychowo – (2 km)
		 do połączenia z drogą Racławki – Objezierze,
• droga gminna do miejscowości Wolność od zjazdu
		 do drogi wojewódzkiej DW 212 (1 km),
• ścieżka rowerowa od Igieł do Czartołomia (1,2km),
• projekt budowy ulic: Łąkowa, Żwirowa 			
		 (Sołectwo Pawłówko – Lipienice i Pawłowo).
13. Kolejne dokumentacje projektowe na następujące
zadania inwestycyjne:
• projekt przebudowy ul. Ks. Mańkowskiego
		 w Nowej Cerkwi,
• budowa drogi na odcinku Krojanty Dworzec
		 – Kłodawa,
• projekt utwardzenia ulicy Parkowej i Świerkowej
		 w Powałkach,
• projekt przebudowy drogi w Gockowicach – etap II,
• projekt utwardzenia ul. Polnej w Swornegaciach

9. Budowa dróg lokalnych w systemie ,,Program
budowy dróg osiedlowych na terenie gminy Chojnice
w systemie 2:1”.
Realizacja inwestycji w ramach tego Programu odbywa się z bardzo
pozytywnym skutkiem już od kilku lat i polega na współfinansowaniu
budowy dróg przez Sołectwa często wspomagane finansowo przez
osoby prywatne zainteresowane poprawą jakości infrastruktury
drogowej w obrębie swoich posesji a Gminą Chojnice. Do każdej
złotówki przeznaczonej na budowę infrastruktury drogowej (jezdni
asfaltowej, z kostki betonowej, chodniki, oświetlenie uliczne) ze
strony Samorządu Wiejskiego czy też osób prywatnych, Gmina
dokłada 2 kolejne złotówki.
W bieżącym roku planuje się przystąpić do opracowania
szeregu dokumentów i dokumentacji: geodezyjnych, planistycznych
i projektów budowlanych wraz z niezbędnymi pozwoleniami
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4. Dokumentacje
projektowe
na
przebudowę
i rozbudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie
naszej gminy.
Przypominam, że całkowite koszty wykonania dokumentacji
projektowej jak i koszty wykupu gruntów pod projektowane
ścieżki rowerowe ponosi Gmina Chojnice. Łączny koszt projektów
i wykupu gruntów (30 zł/ m2 gruntu) może nawet wynieść około
3 mln zł.
Przypominam te projekty drogowe będące już
w opracowaniu od ubiegłego roku.
a) Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G SilnoGockowice-Objezierze, długość odcinka - 4,8 km.
Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m, ciąg pieszo-rowerowy,
w terenie zabudowanym kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.
Wartość projektu: 149 977,60 zł.
Finansowanie: Gmina Chojnice poprzez Powiat Chojnicki
w ramach pomocy publicznej.
Projektant: ZPHU "DRO-BUD" Jerzy Wiśniewski, Złotowo.
b) Projekt rozbudowy drogi powiatowej od skrzyżowania
z drogą krajową nr 22 – Nowa Cerkiew-Racławki do skrzyżowania
z DW 240 – długość 6,5 km.
Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m wraz z konstrukcją nawierzchni
dla kategorii ruchu KR3, ciąg pieszo-rowerowy lub rowerowy na
całej długości, kanalizacja deszczowa i oświetlenie w obrębie Nowej
Cerkwi i Racławek.
Wartość projektu: 144 525,00 zł.
Projektant: Jerzy Wiśniewski, Z.P.H.U. "DRO-BUD" Złotowo.
Finansowanie: Gmina Chojnice.
c) Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G od
Klawkowa do skrzyżowania z drogą gminną – II etap, długość
odcinka 1,368 km.
Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m, ciąg pieszo-rowerowy
na całym odcinku, oświetlenie, kanalizacja deszczowa
w Klawkowie, tunel w nasypie kolejowym pod torami linii 203
Tczew-Chojnice-Kostrzyń.
Wartość projektu: 159 000,00 zł.
Projektant: Daniel Folehr, Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany
Chojnice.
Finansowanie: Gmina Chojnice.
d) Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2640G Stare
Parcele (Pawłowo)-Pawłowo. Długość odcinka 3,246 km.
Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m, ciąg pieszo-rowerowy lub ścieżka
rowerowa na całym odcinku, oświetlenie w obrębie wsi Pawłowo.
Wartość: 129 273,00 zł.
Projektant: Daniel Folehr, Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany
Chojnice.
Finansowanie: Gmina Chojnice.
e) Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G JeziorkiKruszka-Kłodawa, długość odcinka 5,24 km.
Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m od DK22 do skrzyżowania
w m. Kruszka wraz ze ścieżką rowerową, w sąsiedztwie
„Bożej Męki” planowana jest pętla autobusowa. W Kłodawie
planuje się poszerzenie jezdni do 6 m wraz z ciągiem pieszorowerowym na odcinku 500 m na terenie zabudowanym
w sąsiedztwie szkoły. Na tym też odcinku oraz w Jeziorkach na
odcinku od drogi krajowej nr 22 do zjazdu do gorzelni planuje się
oświetlenie uliczne. Droga pomiędzy Kruszką a Kłodawą ma być
poszerzona do 4,5 m.
Wartość wykonania projektu: 178 965,00 zł.
Projektant: Daniel Folehr, Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany
Chojnice.
Finansowanie: Gmina Chojnice.

		 (etap I – 600 mb),
• projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej
		 na odcinku Chojnice – Klawkowo.
II Drogi powiatowe
Inwestycje drogowe realizowane i planowane przez Powiat
Chojnicki we współpracy z Gminą Chojnice.
Informacje dotyczące dróg powiatowych przygotowałem
wspólnie z Panem Starostą Chojnickim Markiem Szczepańskim
oraz Maciejem Kempińskim – Dyrektorem Wydziału
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej w Starostwie Powiatowym
w Chojnicach.
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od
miejscowości Krojanty do drogi krajowej DK22 (przy pomniku
18 Pułku Ułanów Pomorskich).
Wartość – 2,9 mln zł.
WniosekPowiatuo50%dofinansowanietegozadaniainwestycyjnego
od ponad pół roku ciągle czeka na ostateczne rozpatrzenie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wspólne ustalenia Powiatu
i Gminy nie uzależniają realizacji tej inwestycji od pozyskania
środków z Budżetu Państwa. Oba Samorządy, solidarnie po połowie
sfinansują przebudowę tej drogi na odcinku 1664 mb i szerokości
6 m wraz z budową ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej
i szerokości 2 m.
Wykonawca: MARBRUK Sp. z o. o. w Charzykowach.
Termin wykonania: do końca września br.
2. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
w miejscowości Sławęcin i Ogorzeliny oraz na odcinkach
Ogorzeliny i Sławęcin i Ogorzeliny – Jerzmionki do granicy
powiatu i gminy.
Wartość kosztorysowa inwestycji: ok 16,5 mln zł. Powiat
otrzymał dofinansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu
Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie
15 994 901,10 zł. Poziom Rządowego dofinansowania – do 95%
wartości inwestycji. Reszta, solidarnie po połowie, Powiat
i Gmina.
Zakres: przebudowa drogi na odcinkach o łącznej długości
7 km i jej poszerzenie do 6 m. Na całej długości planowanej
inwestycji powstanie ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej
i szerokości 2 m. Przebudowa tej drogi w obrębie miejscowości
przewiduje budowę kanalizacji deszczowej, budowę ciągów
pieszych i pieszo-rowerowych a w centrum Sławęcina powstanie
skrzyżowanie typu rondo.
Realizacja inwestycji: 2022 / 23 rok.
3. Powiat Chojnicki w uzgodnieniu z naszą Gminą
zgłosił na ten rok dwa wnioski za pośrednictwem Wojewody
Pomorskiego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na
następujące zadania:
• przebudowa drogi powiatowej nr 2624G na odcinku
Charzykowy – Małe Swornegacie – wartość kosztorysowa 5,3 mln
zł.
• rozbudowa drogi powiatowej nr 2647G na odcinku
Sławęcin – Obrowo (do granicy powiatu i gminy) – wartość
kosztorysowa 6,9 mln zł.
Realizację tej inwestycji Powiat i Gmina uzależniają od otrzymania
50 % dofinansowania ze środków Budżetu Państwa.
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f) Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G
Sławęcin-Obrowo do granicy naszej Gminy (Powiatu i zarazem
Województwa) – długość 2,723 km. Zakres: poszerzenie jezdni
do 6 m. Ścieżka rowerowa na całym odcinku
(z możliwością docelowego skomunikowania naszej Gminy
z Kęsowem) Wartość szacunkowa projektu: ok. 82 410,00 zł.
Projektant: Jerzy Wiśniewski, Z.P.H.U. "DRO-BUD" Złotowo.
Finansowanie: Gmina Chojnice.
g) Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi
powiatowej nr 2628G w miejscowości Jarcewo wraz
z przebudową zabytkowego przepustu na Jarcewskiej Strudze –
wartość projektu 98 400,00 zł.
Projektant: Łukasz Śpica, Biuro Projektów Budownictwa
Drogowego SPILUK.
Termin wykonania dokumentacji: do 20 czerwca br.

w kierunku Brus przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej
oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie jezdni.
Inwestycja ta ma być zrealizowana przez Urząd Marszałkowski
w partnerstwie z naszą Gminą. Budowa kanalizacji deszczowej
w gestii Gminy – wartość ok. 0,5 mln zł. Infrastruktura drogowa
wraz z ciągiem pieszo-rowerowym – Urząd Marszałkowski
(Zarząd Dróg Wojewódzkich).
Wartość: ok. 1 mln zł.
Termin realizacji: po sezonie turystycznym do końca br.
• Modernizacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 212
od Wolności w kierunku na Bytów na długość ok. 3,5 km.
Wartość: ok. 2 mln zł.
Jest wstępna deklaracja Wicemarszałka Województwa
Pomorskiego Pana Leszka Bonny w odniesieniu do realizacji tej
inwestycji już wiosną tego roku.
• Gmina Chojnice będzie, mam nadzieję, skutecznie
zabiegać o modernizację także w bieżącym roku kolejnych
odcinków tej drogi nr 212 na odcinku od Nieżychowic do
Doręgowic i dalej do Kamionki (tj. do skrzyżowania tej drogi
z drogą krajową nr 25) przed Zamartem.
W 2021 r. Urząd Marszałkowski w Gdańsku poprzez Zarząd
Dróg Wojewódzkich zrealizował na terenie naszej gminy
inwestycje na drogach na łączną wartość ponad 5,6 mln zł.
Zmodernizowane drogi to droga nr 236 Swornegacie – Drzewicz
( 3,9 km) za łączną wartość 2,4 mln zł oraz droga wojewódzka
nr 212 na odcinku Babilon – w kierunku Chojnic o długości 3,3
km za wartość 1,9 mln zł.
Oprócz tego zmodernizowano drogę wojewódzką 236
w Swornegaciach na odcinku 800 mb za kwotę 1, 08 mln zł.
Za wręcz wzorową współpracę w imieniu Samorządu
Gminy Chojnice składam serdeczne podziękowanie Panu
Marszałkowi Województwa Pomorskiemu Mieczysławowi
Strukowi oraz Panu Wicemarszałkowi Leszkowi Bonnie, który
to bezpośrednio odpowiada w naszym pięknym województwie
za tzw. infrastrukturę drogową. Swoje podziękowanie kieruję
także do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na czele
z Panem Dyrektorem Grzegorzem Stachowiakiem.

III Budowa ulicy Igielskiej – wspólna inwestycja Miasta
Chojnice i Gminy Chojnice.
Wartość przebudowy ul. Igielskiej wraz z infrastrukturą
oraz budową drogi do Doliny Śmierci – ok 15,4 mln zł.
Źródła finansowania: Miasto Chojnice pozyskało na tą
inwestycję w ubiegłym roku kwotę 10 mln zł ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota
tj. 5,4 mln zł oba nasze zaprzyjaźnione Samorządy solidarnie
pokrywają po połowie tj. po 2,7 mln zł brutto.
Zakres: projekt dotyczy kompleksowej przebudowy drogi
miejskiej na odcinku 1,9 km do granicy z naszą gminą w
kierunku Czartołomia. Szerokość jezdni na odcinku od ul.
Rybackiej do oczyszczalni ścieków – 6 m a dalej do granicy z
gminą 5,5 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Ścieżka pieszorowerowa o szerokości 3,5 m. Na odcinku ul. Igielskiej od
skrzyżowania z ul. Rybacką do skrzyżowania z ul. Żeglarską –
nawierzchnia z kostki betonowej, natomiast od ul. Żeglarskiej
do granicy z gminą – nawierzchnia asfaltowa. Droga do Doliny
Śmierci zostanie utwardzona kostką betonową szarą typu EKO
przepuszczającą wodę opadową do gruntu. Projekt przewiduje
także budowę oświetlenia drogi i ciągu pieszo-rowerowego na
całej długości.
Termin realizacji inwestycji: do końca br.

V Drogi krajowe
Droga Krajowa DK 22 (tzw. ,,Berlinka”).
W dniu 10.11.2021 r. został ogłoszony przetarg na rozbudowę
DK22 między Chojnicami a Czerskiem.
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
• rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 22
		 na długości około 20 km,
• korektę geometrii trasy głównej
		 (korektę łuków poziomych i pionowych),
• budowę, rozbudowę, przebudowę i ograniczenie
		 ilości skrzyżowań drogowych,
• przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych
		 na skrzyżowaniach,
• budowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę obiektów
		 inżynierskich, mostów i przepustów,
• budowę ekranów akustycznych,
• budowę przejść dla zwierząt
		 (zintegrowanych z ciekami wodnymi),
• budowę odcinkowo ogrodzenia drogi DK22
		 i płotów herpetologicznych,
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu

IV Drogi Wojewódzkie
• Kontynuacja projektu przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 236 przez Swornegacie na odcinku 2 km.
Wartość projektu: 400 tys. zł.
Finansowanie: solidarnie po połowie z Urzędem
Marszałkowskim w Gdańsku.
Projektant: Firma LISPUS Chełm.
• Projektowanie przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 212 na odcinku Chojnice (pierwszy zjazd do Charzyków)
do miejscowości Wolność – 3,3 km.
Wartość projektu: 542 430,00 zł.
Finansowanie: solidarnie 1/3 Powiat Chojnicki, Miasto Chojnice
i nasza Gmina.
Projektant: DI Drogowa Inżynieria Sp. z o. o.
• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości
Swornegacie.
Wartość: ok. 1,5 mln zł.
Zakres: projekt obejmuje modernizację drogi wojewódzkiej
w Swornegaciach na odcinku 1 km od mostu na Brdzie do
wylotu ze wsi w kierunku Drzewicza. Na odcinku od kościoła
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		 i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
• budowę i przebudowę dróg serwisowych,
		 zatok autobusowych, chodników, ciągów
		 pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych,
		 które połączą Chojnice z Rytlem i dalej z Czerskiem,
• budowę stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych
		 przy DK22 dla obu kierunków ruchu,
• budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych
		 oraz publicznych,
• budowę/przebudowę/rozbiórkę oświetlenia ulicznego,
		 odwodnienia pasa drogowego, urządzeń melioracji
		 wodnych oraz innych kolidujących urządzeń
		 infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych,
• budowę kanału technologicznego na całym
		 projektowanym odcinku drogi DK22,
• budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową
		 spływającą z projektowanego pasa drogowego
		 (w tym budynków),
• wycinkę drzew i krzewów kolidujących z rozbudową,
		 zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu,
• nasadzenie zieleni projektowanej.
Termin realizacji: 2022/23 rok.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 mln zł.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie Pana
Leszka Nitki. Długość planowanej ścieżki ok. 3,5 km, szerokość
2 m, nawierzchnia z masy bitumicznej.
Termin realizacji: do końca br.
5. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ostrowite –
Ciechocin (1,5 km).
Szacowana wartość zamówienia: 1 mln zł.
Nawierzchnia z masy bitumicznej, szerokość 2 m.
Termin realizacji: do końca br.
6. Projekt wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej budowy ścieżki ekologicznej w Swornegaciach
od plaży wzdłuż brzegów Jeziora Karsińskiego i Brdy do
połączenia z drogą wojewódzką 236 na wysokości szkoły.
Szacowany koszt projektu: 60 tys. zł.
7. Projekt wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej połączenia promenady w Charzykowach
z drogą na Wolność.
Szacowany koszt: 35 tys. zł.
8. Rewitalizacja terenu w Nowym Ostrowitem.
Koszy całkowity: 300 tys. zł w tym dofinansowanie z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin popegeerowskich – 200
tys. zł.
W ramach tej inwestycji planujemy zagospodarowanie
terenu po nieczynnym boisku piłkarskim w tej miejscowości.
Powstanie tam zatoka autobusowa umożliwiająca zawracanie
autobusom MZK oraz wiata przystankowo-integracyjna.
Planuje się również doprowadzenie przyłącza energetycznego
na potrzeby imprez sołeckich oraz nasadzenia drzew, krzewów
oraz roślin ozdobnych. Nastąpi zagospodarowanie terenu
z przeznaczeniem na park (m.in. nasadzenia roślin, wiata
z przyłączem energetycznym). Powstanie ogólnodostępna,
wielofunkcyjna przestrzeń rekreacji i aktywizacji mieszkańców,
miejsce do spotkań i zabaw.
Inwestycja podniesie walory estetyczne i wizualne przestrzeni,
przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do
atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych, będzie sprzyjała integracji,
zacieśnianiu więzi społecznych.

TURYSTYKA
1. Odbudowa progu piętrzącego oraz budowa rynny
spławnej na Chocinie w Chocińskim Młynie.
Wartość: 635 tys. zł, w tym 540 tys. zł z RPO.
Źródło finansowania: środki gminne (25%), pozostałe to środki
unijne z programu "Pomorskie Szklaki Kajakowe - Meandry
Brdy i Chociny".
Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Przygotowano raport oddziaływania na środowisko w celu
uzyskania zgód z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a następnie w celu uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego. Wydłużono planowany termin
zakończenia inwestycji ze względu na przeciągające się
procedury do końca br.
2. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Silno do
granicy z gminą Kęsowo. Szacowana Wartość- 674,937 tys. zł.
Inwestycja obejmuje odcinek od kościoła w Silnie do granicy
z województwem kujawsko-pomorskim. Odcinek ok. 650 m,
szerokość 2 m, nawierzchnia bitumiczna.
Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o. Charzykowy
Termin wykonania: do 30 maja br.

OŚWIATA, SPORT

3. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Lichnowy –
Ostrowite (3,5 km).
Szacowana wartość zamówienia: 2 mln zł.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie Pana
Michała Marciniaka. Niestety ze względu na niewyrażenie
zgody przez 2 mieszkańców na przebieg ścieżki po ich gruntach
musieliśmy rozpocząć procedurę wywłaszczeniową, która
przedłuży okres realizacji co najmniej o 9 miesięcy. Długość
planowanej ścieżki ok. 3,5 km, szerokość 2 m, nawierzchnia
z masy bitumicznej.

1. Modernizacja i docieplenie wraz z kanalizacją
deszczową i odwodnieniową budynku Szkoły Podstawowej w
Nieżychowicach.
Wartość kosztorysowa inwestycji to 1,3 mln zł. Okres realizacji
planowany jest na kwiecień – sierpień 2022 r.
Zakres inwestycji obejmuje:
a) modernizację dachu,
b) wykonanie instalacji deszczowej, odwodnienia
budynku i studni chłonnych,
c) docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki.
Rok 2021 listopad – grudzień wykonanie I części inwestycji
w Szkole Podstawowej w Nieżychowicach na kwotę 400 tys. zł.

4. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Nowa
Cerkiew – Lotyń (3,5 km).

2. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej
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w Szkole Podstawowej w Ogorzelinach.
Wartość kosztorysowa inwestycji to 400 tys. zł. Okres realizacji
planowany jest na kwiecień – sierpień 2022 r.
Zakres inwestycji obejmuje:
a) modernizację dachu,
b) docieplenie ścian budynku sali gimnastycznej.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci i młodzieży większość
prac budowlanych wykonuje się w okresie wakacji.

W ramach tego zadania przewidujemy renowację zabytkowej
dzwonnicy: ścian, dachu, wykonanie nowej posadzki oraz
okiennic wraz z obsadzeniem roślinnością przylegającego
terenu. Wartość projektu – ok. 100 tys. zł.
Termin realizacji: 2022/23 rok.
6. Rewitalizacja i zagospodarowanie zniszczonego
przez nawałnicę parku w Kruszce. Wartość kosztorysowa:
ok 1,1 mln zł.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana
przez pracownię projektową Mirosława Ciemińskiego.
Zakres inwestycji: bagrowanie stawów, budowa ścieżek
spacerowych o nawierzchni mineralnej i szerokości 1,2 m,
kładki nad rowem, wiaty z ławostołami, ławki parkowe, kosze
na śmieci, miejsce na ognisko, oraz parking na 4 auta.
Najbardziej zależy nam na odtworzeniu założeń drzewostanu
parkowego, który uległ zniszczeniu podczas tragicznej
nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. Za priorytet przyjęto odtworzenie
rodzinnych gatunków drzew – lip, klonów, dębów, buków,
grabów oraz krzewów: dzikiej róży, głogu i kosodrzewiny.
Planuje się również wprowadzić bylicę i krzewinki – kosaćce
i barwinki.
Termin realizacji inwestycji: 2022/23 rok.

3. Utworzenie na bazie zlikwidowanego internatu
Szkoły Podstawowej w Swornegaciach Centrum EdukacyjnoWypoczynkowego dla mieszkańców Gminy Chojnice –
projekt w trakcie opracowywania.
Projekt ma uwzględnić także termomodernizację budynku
szkoły oraz instalację paneli fotowoltaicznych na dachu –
wartość projektu ok. 90 tys. zł.
Centrum to będzie w przyszłości służyć potencjalnie wszystkim
mieszkańcom naszej Gminy, począwszy od najmłodszych
(Zielona Szkoła) kończąc na sportowcach, strażakach czy też
aktywnych seniorach, organizacjach pozarządowych, itp.

KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

7. Remont zabytkowego Kościoła pw. Św. Barbary
w Swornegaciach.
Pomoc Gminy – 50 tys. zł.

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Granowie –
szacunkowa wartość: ok. 200 tys. zł.
Inwestycja się opóźnia ze względu na przeciągające się w czasie
uzgodnienia projektu przebudowy zabytkowego budynku
byłej szkoły ze strony Pomorskiego Konserwatora Zabytków
w Gdańsku.

INWESTYCJE SOŁECKIE
W bieżącym roku 34 nasze Samorządy Wiejskie, Sołectwa,
zamieszkałe przez 19 tysięcy mieszkańców dysponują łącznie
kwotą 2.555.145,- zł. Oznacza to, że Gmina Chojnice na 2477 gmin
w Polsce może pochwalić się poprzez tzw. „konta sołeckie”
najwyższym funduszem obywatelskim w przeliczeniu na mieszkańca
w kraju. To wyłącznie Mieszkańcy uczestniczący w Zebraniach
Wiejskich (najwyższa forma władzy w sołectwie) decydują o sposobie
zainwestowania tych publicznych pieniędzy w obrębie swoich
miejscowości. To nie Wójt, nie Rada Gminy a uczestnicy Zebrań
Wiejskich decydują o najważniejszych problemach do rozwiązania,
o najpilniejszych inwestycjach w ramach przydzielonych środków
sołeckich.
Około 50% tych pieniędzy sołectwa przeznaczają na
bieżące funkcjonowanie miejscowości, tj. utrzymanie dróg, zieleni,
utrzymanie infrastruktury komunalnej, tj. przystanki, ławki,
wiaty, ogródki jordanowskie, siłownie, zatrudnianie pracowników
w ramach robót publicznych we współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy.
Drugą część tych środków sołectwa przeznaczają na konkretne
zakupy inwestycyjne, a przede wszystkim na realizację inwestycji
drogowych w ramach „Programu budowy dróg osiedlowych 2:1”.
Część tego artykułu jest tego pełnym potwierdzeniem, gdzie sporo
Sołectw w tym i w przyszłym roku planuje budowę dróg wspólnie
z Gminą w ramach wspomnianego Programu.
Wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają do rozwoju
społeczno-gospodarczego i kulturalnego naszej pięknej Gminy,
naszej pięknej „małej Ojczyzny” składam serdeczne podziękowania.

2. Świetlica Wiejska w Funce.
Wartość inwestycji: ok. 600 tys. zł.
Zakres: budynek o powierzchni ok 100 m2 w którym to będzie
znajdować się sala spotkań oraz pomieszczenie kuchenno-sanitarne.
Na dachu budynku zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.
Termin realizacji: 2022/23 rok.
3. Świetlica Wiejska w Chojniczkach – ok. 2 mln zł.
Trwają prace projektowe dla budowy świetlicy wraz z zapleczem
sanitarno-sportowym na terenie przyszłego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego, który to będzie się znajdować
w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącego boiska piłkarskiego (
wyjazd ze wsi w kierunku Charzyków).
Projekt wykonuje pracownia Mirosława Ciemińskiego.
Termin rozpoczęcia inwestycji 2023 rok.
4. Budowa Domku Pszczelarza w Lotyniu.
Domek został zaprojektowany (podobnie jak wiata integracyjna
z piecem chlebowym) przez pracownię architektonicznoprojektową Jana i Karola Sabiniarz. Obiekt ten zostanie
zbudowany z inicjatywy nieżyjącego ś.p. Tadeusza Stelmaszyka
– Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice. Domek Pszczelarza
będzie służył mieszkańcom oraz pszczelarzom do edukacji
z życia pszczół.
Wartość inwestycji – ok. 300 tys. zł.
Termin realizacji – 2022/23 rok.
5. Renowacja dzwonnicy wraz z zagospodarowaniem
terenu w Angowicach.
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WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY
W 2021 r. na terenie gminy Chojnice zrealizowano bądź
nadal kontynuowana jest rekordowa ilość zadań związanych
z budową infrastruktury technicznej obejmującej budowę,
przebudowę i remonty dróg gminnych i chodników oraz
infrastruktury energetycznej związanej z budową oświetlenia
drogowego.

4,5 m wynosi 600 m.
Koszt inwestycji wyniósł 446 739 zł. Na przedmiotowe zadanie
uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w Gdańsku w wysokości 148 105 zł
Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemne Dariusz Sala ze
Sławęcina.
Prace wykonano w terminie 02.08.2021- 10.09.2021, odbiór
końcowy miał miejsce w dniu 22.09.2021.

A) „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m.
Chojniczki na odcinku Chojnice- Chojniczki- Charzykowy.
W ramach tego zadania wykonano budowę linii kablowej
oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4x35 (50)mm2 o łącznej
długości wszystkich obwodów 4164 m. Zbudowano 96 słupów
stalowych o dł. 9 m z oprawami LED oraz doświetlono 4 przejścia
dla pieszych 8 specjalnymi oprawami o wys. 8 m.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 678 241 zł, roboty wykonała
firma FB Serwis Sp. z o. o. z Warszawy w terminie od 19.07.202109.11.2021. Odbiór końcowy zadania miał miejsce w dniu
03.12.2021

Droga dojazdowa w Doręgowicach

D) „Przebudowa dróg ponawałnicowych – wykonanie nakładek
asfaltowych na istniejącej podbudowie”
W ramach inwestycji przebudowano łącznie 4,63 km dróg,
na których wcześniej – w roku 2018 wykonany został remont
w postaci wykonania podbudowy z kruszywa drogowego w ramach
programu naprawy dróg zniszczonych po nawałnicy z roku 2017.
Przebudowano poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego
o szer. 3,50 m i gr. łącznej 9 cm wraz z poboczami obustronnymi
z KŁMS o szer. do 0,75 m odcinek drogi Nowa Cerkiew - Dworzec
PKP w Krojantach o dł. 2,62 km oraz odcinki Kłodawa - Kruszka
o długości 1,41 km, Kruszka – Rytel o dł. 0,42 km i Kruszka
-Krojanty o dł. 0,18 km.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 391 787 zł, a jego wykonawcą
była firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Prace wykonano
w okresie 14.06.2021-12.08.2021.

Nowe oświetlenie drogowe w m. Chojniczki

B) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
(przebudowa 0,82 km drogi w m. Sławęcin na dz. nr 86 obr.
geod. (0025) Sławęcin gm. Chojnice od km 0+000,00 do km
0+820,00).”
Na odcinku 820 m i szerokości 3,50 m wykonano
nawierzchnię bitumiczną gr. 9 cm wraz z obustronnymi poboczami
o szerokości 0,75 m na istniejącej podbudowie z kruszywa
łamanego, wymagającej uzupełnienia i przeprofilowania.
Koszt zadania wyniósł 387 640 zł, a jego wykonawcą była firma
POL-DRÓG GDAŃSK sp. z o. o. Prace wykonano w okresie
8-25.11.2021, odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 30.11.2021.
Na przedmiotowe zadanie uzyskano dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Gdańsku w wysokości
139 695 zł.
C) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
(przebudowa 0,60 km drogi w m. Doręgowice na dz. nr 98
obr. geod. (0006) Doręgowice gm. Chojnice od km 0+000,00
do km 0+600,00).”
Zadanie obejmowało budowę jezdni o nawierzchni z kostki
betonowej (dwuteowej) na podbudowie z kruszywa łamanego
oraz warstwie gruntu stabilizowanego. Długość drogi o szerokości

Nakładki asfaltowe na istn. podbudowie w m. Kruszka
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E) Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad
linią kolejową do węzła Pawłowo.
W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię
o długości 3,74 km i szerokości 7,0 m, o dwóch pasach ruchu po
3,50 m wraz z pasem separacyjnym o szerokości 1,30 m pomiędzy
jezdnią a ścieżką rowerową o szer. 2,50 m.
W miejscach istniejących przystanków autobusowych
wykonano zatoki autobusowe wraz z peronami dla pasażerów.
W ramach zadania przebudowano skrzyżowania z drogami
bocznymi, w tym:
- skrzyżowanie drogi gminnej nr 236040G (ul. Gdańska) z drogą
gminną nr 239030G (w kierunku Lipienic) oraz drogą powiatową
nr 2642G (w kierunku Klawkowa) w miejscu tym wybudowano
czterowlotowe skrzyżowanie typu małe rondo,
- skrzyżowanie drogi gminnej nr 236040G z ul. Kolejową, które
po przebudowie stało się skrzyżowaniem skanalizowanym
trójwlotowym, z wyodrębnionymi relacjami skrętnymi z głównej
trasy.
Wybudowano
również skrzyżowanie typu rondo
z drogą powiatową do Klawkowa i z drogą gminną w kierunku
miejscowości Lipienice.
Ponadto wybudowano oświetlenie drogowe składające się
z 25 opraw LED na odcinku od granicy z miastem Chojnice do
ronda oraz kompleksowo przebudowano kanalizacje deszczową.
Na realizację inwestycji Gmina Chojnice uzyskała dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 3 836 740,00 zł
i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości
1 260 048,23 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 8 103 821 zł,
a generalnym wykonawcą była firma Drogomex Sp. z o. o.
z Pruszkowa.
Zadanie inwestycyjne wykonano w okresie 02.06.2020-26.08.2021.

H) Budowa parkingu w m. Charzykowy wraz z budowa
oświetlenia i kanalizacji deszczowej.
W ramach inwestycji wykonano budowę parkingu
na 60 stanowisk postojowych w tym 3 stanowiska dla osób
niepełnosprawnych, wykonano 10 latarni oświetleniowych na
słupach z oprawami parkowymi o wysokości 5,50 m. W celu
odwodnienia powierzchni parkingu wykonano kanalizacje
deszczową. Powierzchnia ogólna objęta inwestycją wyniosła
4774 m2.
Wartość inwestycji wyniosła 700 tys. zł i była zrealizowana
w okresie 28.06.2021 – 22.10.2021 przez firmę P.P.H.U „Sztama”
Paweł Szymański z miejscowości Bałachy.
I) Budowa ul. Pogodnej w Klawkowie.
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nową
nawierzchnię ulicy Pogodnej o dł. 157 mb i szer. 5,0 m z kostki
betonowej dwuteowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa gr 20
cm i stabilizacji grunto-cementem gr. 15 cm.
Zadanie zostało zrealizowane przez Firmę MP Budownictwo
Drogowe Piotr Paszko z Chojniczek za kwotę 152 889 zł
[Udział finansowy mieszkańców: 32 000 zł]. Termin realizacji:
23.09.2021-03.11.2021.
Szczególne słowa uznania i podziękowania składamy na ręce
Pani Sołtys i Radnej Rady Gminy Chojnice, Ludwiki Pokojskiej
za determinację i osobiste zaangażowanie przy realizacji
wspomnianej inwestycji.

F) Przebudowa dróg na terenie gminy Chojnice – wykonanie
nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych wielootworowych
typu „Jomb”.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne z uwagi na bardzo
obszerny zakres rzeczowo- finansowy zostało podzielone na 3
części. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego
część nr 1 i 3, stanowiąca 15 odcinków dróg o łącznej długości
przeszło 8,89 km jest jeszcze realizowana przez firmę RomadoBrzeziński Sp. z o. o. z miejscowości Sznurki, natomiast część 2,
stanowiąca 9 odcinków dróg o łącznej długości przeszło 3,52 km
została zrealizowana przez lokalną firmę Marbruk Sp. z o. o. sp. k.
Po zakończeniu inwestycji przybędzie na terenie naszej
gminy ogółem 12,41 km dróg o szerokości 3,0 m z żelbetowych
płyt drogowych wielootworowych wraz z mijankami i poboczami
obustronnymi o szerokości do 0,75 m.
Łączna wartość inwestycji 5,52 mln zł. Przewidziane zakończenie
do 30.04.2022 r.

ul. Pogodna w Klawkowie

J) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 239030G na
odcinku od drogi gminnej nr 236040G (dawna DK22) do
skrzyżowania z ul. Handlową w miejscowości Lipienice.
Kolejną sztandarową inwestycją, realizowaną w tym
i ubiegłym roku przy wsparciu dofinansowania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg jest całkowita przebudowa wraz
z rozbudową drogi gminnej nr 239030G.
Przedmiotowa droga na odcinku niemal jednego
kilometra została wybudowana praktycznie od nowa – wykonano
całkowicie nową podbudowę, która odpowiada potrzebom
zwiększonego natężenia ruchu (KR3), wykonana została
jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 -5,90 m, chodnik

G) Budowa ul. Pszczelnej w m. Sławęcin.
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nową
nawierzchnię ulicy Pszczelnej o dł. 366 mb i szer. 5,0 m z kostki
betonowej dwuteowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa gr
20 cm i stabilizacji grunto-cementem gr. 15 cm. Wzdłuż ulicy
wybudowano chodnik o szerokości 2,0 m. W celu odwodnienia
ulicy wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości
274 mb i 13 szt. wpustów ulicznych.
Zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Brandbud Wiesław
Hildebrandt z Krojant za kwotę 531 542 zł w okresie 19.11.202029.04.2021.
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o szerokości 2,0 m na całej długości drogi, wybudowano linię
kablową oświetlenia ulicznego o długości 1140 mb i 25 słupów
z oprawami LED. Ponadto wykonano również, zgodnie
z obowiązującymi przepisami kanał technologiczny wraz ze
studniami kablowymi.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego została
wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego, polegająca na
zastosowaniu elementów wymuszających zmniejszenie prędkości
– progi zwalniające oraz wyniesione skrzyżowanie z ulicą Leśną,
ponadto zastosowano radarowe urządzenie monitorujące prędkość
poruszających się pojazdów na ul. Podmiejskiej.
Planowany
termin
zakończenia
inwestycji
w miesiącu kwietniu 2022 r. Generalnym wykonawcą jest firma
POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Tak jak zaznaczono na
wstępie, inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 50%
kosztów kwalifikowanych tj. 1 019 795,00 zł.

W celu poprawy warunków komunikacyjnych dla firm
działających w Strefie Ekonomicznej w m. Topole, Gmina Chojnice
realizuje inwestycję polegająca na budowie nowego zjazdu
i odcinka drogi dojazdowej z betonu asfaltowego o dł. 212 mb oraz
szerokości 6,0 m oraz poszerzenia z 5,0 m do 6,0 m istniejącego
odcinka drogi dojazdowej o dł. około 300 mb.
Z uwagi na obciążenie ruchem ciężarowym, droga ma
konstrukcję wzmocnioną - odpowiada ona kategorii ruchu KR3 –
co oznacza założenie przejazdu nawet 2,5 mln osi obliczeniowych
115 kN w czasie 20 letniego okresu użytkowania.
Inwestycja jest realizowana przez firmę Usługi KomunalnoTransportowe Amar Mariusz Rudnik z Lichnów za kwotę około
800 tys. zł. Planowane zakończenie : do 30.04.2022 r.
M) Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 236040G
w m. Topole, gm. Chojnice.
Inwestycją w sołectwie Topole, która została całkowicie
zakończona w roku 2021 była budowa chodnika o dł. 99 mb i szer.
2,0 m; o nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycja za ok. 145
tys. złotych została zrealizowana przez firmę MP Budownictwo
drogowe Piotr Paszko z Chojniczek w terminie od 12.11.2021 r. do
15.12.2021 r.

K) Budowa dróg w obrębie ul. Ogrody w miejscowości
Charzykowy, gm. Chojnice– etap I – Charzykowy.
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie nawierzchni
z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy
z kruszywa związanego C3/4, wykonaniu poboczy z kruszywa
niezwiązanego oraz umocnienie skarp z płyt betonowych
ażurowych. Długość wszystkich odcinków dróg 999 m o szerokości
4,0 m -5,0 m. Inwestycja jest realizowana za kwotę ok. 940 tys. zł.
Planowane zakończenie do 30 kwietnia 2022 r. Generalnym
wykonawcą jest firma Ad-Bet Sp. z o.o. z Chojniczek.
Na przedmiotowej ulicy została wykonana wcześniej
kanalizacja deszczowa przez GZGK Sp. z o. o. w Chojnicach za
kwotę około 1 mln złotych.

N) Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego wraz
ze słupami oświetleniowymi na terenie działki nr 18 obręb
Sławęcin w m. Sławęcin.
Trwa proces inwestycyjny związany z przedmiotową
inwestycją. W ramach tego zadania przewiduje się budowę 3
nowych słupów stalowych o wys, 8 m oświetlenia drogowego
z oprawami LED oraz montaż 5 opraw LED na istniejących słupach
linii napowietrznej oraz demontaż 3 istniejących opraw sodowych
na ul. Chojnickiej w Sławęcinie.
Całkowity koszt inwestycji około 50 tys. zł, wykonawcą robót
jest Firma projektowo usługowa El-Instal Krzysztof Kiedrowski
z Lipnicy. Termin zakończenia robót: do 30.04.2022.

L) Budowa i przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa zjazdu
publicznego do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w m. Topole
gm. Chojnice.
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DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE - 2021
1. Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które
mają trudności w ponoszeniu bieżących opłat mieszkaniowych.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 6 miesięcy, licząc od
pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkach
mieszkaniowych. Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu
dodatków mieszkaniowych to:
a) zmiana definicji dochodu, który będzie teraz ustalany na
zasadach podanych w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie
wieloosobowym.
W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa
rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie
powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości

Kryterium dochodowe będzie się odnosić do przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w dniu złożenia
wniosku), a nie jak dotychczas do najniższej emerytury.
Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 066,99 zł w
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przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020
r. poz. 333)".
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności
gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie
oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego
W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada
1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości
1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia
ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust.
7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za
okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać
przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
• Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym
wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku
i podpisanej przez wnioskodawcę.
• W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego
z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające
pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku
wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.
• Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego,
będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego
z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy
poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek
mieszkaniowy z mocą wsteczną.
• Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości
dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc
poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek
mieszkaniowy z mocą wsteczną.

b) zastosowano nowe druki wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach.

Do końca grudnia 2021 r. przyjęto 47 wniosków
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego wydano 42 decyzji
pozytywnych i 5 negatywnych. Zgodnie z art. 7 ustawy o dodatkach
mieszkaniowych przeprowadzono wywiady środowiskowe
w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Przyznano 252 miesięcznych dodatków mieszkaniowych,
przy średniej dodatku wynoszącej 218,77 zł.
Na realizację dodatków mieszkaniowych do końca w roku
2021 z budżetu Gminy wydatkowano łącznie 55 129,40 zł., z tego:
- dla najemców gminnych lokali mieszkalnych - kwotę 25 221,24 zł.
- dla spółdzielni mieszkaniowych - kwotę 12 523,15 zł.
- pozostali /wspólnoty mieszkaniowe, domy jednorodzinne
i właściciele mieszkań, nad którymi zarząd sprawują inne jednostki/
- kwotę 17 385,01 zł.

Komu przysługuje świadczenie?
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób
spełniających łącznie trzy warunki:
1. Posiadają tytuł prawny do lokalu;
2. Zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
3. Spełniają kryterium dochodowe.
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom
przebywającym w:
• domu pomocy społecznej,
• młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
• schronisku dla nieletnich,
• zakładzie poprawczym,
• zakładzie karnym,
• szkole, w tym w szkole wojskowej
- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe
utrzymanie

3. Dodatki energetyczne
Od 01 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z 10 kwietnia
1997 - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021, poz. 716 t.j. ) wprowadzono
nową formę pomocy w postaci zryczałtowanego dodatku
energetycznego. Przyznaje się go odbiorcy wrażliwemu energii
elektrycznej czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy,
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 16 kwietnia 2021 r. (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2021 r.
poz. 393) wysokość dodatku obowiązująca od dnia 1 maja 2021 do
30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł./miesiąc
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł./miesiąc
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł./miesiąc
Do końca listopada 2021 r. przyjęto 37 wniosków o przyznanie
dodatku energetycznego, na realizację których przeznaczono ogółem
2 201,23 zł.
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu
administarcji rządowej, na które Gmina otrzymuje dotacje celowe
z budżetu państwa.
Wszelkie informacje udzielane są także drogą telefoniczną
pod numerem 52 880 13 10.

2. Dodatek z mocą wsteczną
Na mocy art. 15 zzzib i art. 15 zzziba ustawy z dnia 2 marca
2020 r. (Dz.U.2021.2095 t.j. z dnia 2021.11.22) o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu
COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany
z mocą wsteczną.
• Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą
wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od
dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
• Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną,
jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku
o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień
złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Do wniosku
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Rada Gminy uchwaliła w 2021 r. 3 miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia nowych
terenów pod zabudowę w miejscowościach Klawkowo i Ciechocin
oraz pod budowę ścieżek pieszo-rowerowych w obrębach
geodezyjnych Lichnowy, Ostrowite, Ciechocin, Nowa Cerkiew,
Lotyń i Silno. Uchwaliła również 2 zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości
Topole oraz Chojniczki. Rada Gminy podjęła trzy uchwały
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu dla terenu
w miejscowości Krojanty, Zbeniny i Charzykowy (teren przy plaży)
oraz dwie uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
(Charzykowy i Swornegacie).

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wpłynęło 361 wniosków
dotyczących ustalenia warunków zabudowy, 19 o zmianę
wydanych decyzji i 99 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego. W tym czasie wydano 154 decyzje o warunkach
zabudowy i 101 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Wydano 48 decyzji odmownych, 56 decyzji
przenoszących, 8 decyzji zmieniających oraz umorzono 56
postępowań w sprawie wydania decyzji. Wydano również 32 wypisy
i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz 733 zaświadczenia o przeznaczeniu terenów. Wydano 112
opinii o uzgodnieniu architektury i kolorystyki elewacji budynków.

Daniel Michalak / Beata Burda. Wydział Programów Rozwojowych

Wokół tematu zamówień publicznych
Mijający 2021 rok był przełomowy jeżeli chodzi
o procedury udzielania zamówień publicznych. To od 01
stycznia tegoż roku weszły w życie przepisy nowej ustawy
Prawo zamówień publicznych, które to w odmienny od
dotychczasowego sposób regulują zasady prowadzenia
postępowania oraz sposób wyłaniania wykonawców. Do
najważniejszych rozwiązań należy zaliczyć:
• obowiązek składania przez Wykonawców ofert w formie
elektronicznej w przeciwieństwie do dotychczasowo
obowiązkowej formy pisemnej;
• rozszerzenie katalogu środków ochrony prawnej poprzez
możliwość wnoszenia odwołań od każdej niezgodnej
z prawem czynności lub bezczynności Zamawiającego
w przeciwieństwie do dotychczasowego zamkniętego
katalogu tych przesłanek;
• obniżenie
maksymalnej
wysokości
wadium
w postępowaniach krajowych z dotychczasowych 3%
wartości zamówienia do 1,5% oraz
• zmiany zawartości umowy o zamówienie publiczne
poprzez wprowadzenie klauzul zakazanych (np. zakaz
karania wykonawców za opóźnienia), wprowadzenie
zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawców (np.
w przypadku zmian cen materiałów) czy też
wprowadzenia obowiązku stosowania zaliczek lub
częściowych płatności w przypadku umów trwających
powyżej 12 miesięcy.

a dwa są w toku. Pozostałe zakończyły się zawarciem umów
i zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji.
Wśród nich znalazły się zamówienia m. in. na:
1. wykonanie przebudowy dróg na terenie gminy Chojnice
poprzez wykonanie nawierzchni z żelbetowych płyt
drogowych wielootworowych typu JOMB; postępowanie t
o zostało podzielone na 3 części i w jego ramach zawarto
umowy na łączną kwotę 4.761.336,89 zł,
2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych
wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę lub decyzji ZRID wraz z kompletem niezbędnych
zgód i opracowań towarzyszących; postępowanie to
zostało podzielone na 2 części i w jego ramach zawarto
umowy na łączną kwotę 195.380,00 zł,
3. budowę dwóch pomostów w Swornegaciach za kwotę
639.600,00 zł,
4. budowę parkingu w Charzykowach za kwotę 615.000,00 zł,
5. dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla
wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie
Gminy Chojnice za kwotę 172.015,50 zł,
6. budowę linii kablowej oświetlenia drogowego
w miejscowości Chojniczki na odcinku ChojniceChojniczki-Charzykowy za kwotę 614.983,11 zł,
7. budowę dróg w obrębie ul. Ogrody w miejscowości
Charzykowy – etap I za kwotę 914.259,00 zł,
8. remont dachu oraz wykonanie zewnętrznej instalacji
kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi
w budynku Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach za
kwotę 361.250,00 zł.

W takiej zmienionej rzeczywistości w dobiegającym
końca 2021 roku Gmina Chojnice wszczęła łącznie 18
postępowań (stan na dzień 06.12.2021 roku) o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Pięć z nich zostało podzielone na
dwie lub więcej części. Żadne z nich nie zostało unieważnione,

W ramach pozostałych postępowań zamawiano głównie
roboty budowlane związane z budową lub modernizacją dróg
gminnych.
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Swornegacie doczekały się plaży z prawdziwego zdarzenia
pomostów opracował Pan Bogdan Rydzkowski.
Budowę budynku stanicy wraz z infrastrukturą
zrealizowała firma Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz
z Borzestowskiej Huty.
Budowę dwóch pomostów zrealizowała firma MATBUD Michał Piechowiak z Przytocznej.
Nadzór nad realizacją budowy stanicy sprawowali
Panowie Marcin Belzerowski i Jan Sabiniarz – branża
budowlana, Jakub Gorlik – branża sanitarna, Tomasz Gwiazda
– branża elektryczna.
Nadzór nad budową pomostów sprawował Pan Eligiusz
Michalak – branża mostowa.

W październiku 2021 roku zakończyliśmy realizację
rozpoczętego przez Gminę Chojnice w roku 2020 zadania pod
nazwą: Zagospodarowanie terenu plaży w Swornegaciach.
Na plaży gminnej powstała infrastruktura zapewniająca
zaplecze dla ratowników WOPR obsługujących kąpielisko oraz
imprez organizowanych w amfiteatrze przez Gminny Ośrodek
Kultury, stowarzyszenia i inne podmioty. Inwestycja została
powiązana z modernizacją ulicy Podgórnej prowadzącej do
plaży. Znacząco wzrosła atrakcyjność turystyczna plaży gminnej
oraz całej miejscowości.
Zadanie obejmowało:

Koszt realizacji zadania wyniósł:
Budowa budynku stanicy z infrastrukturą 1.790.940,40 zł
Budowa dwóch pomostów 689.433,38 zł
Budowa trzech masztów 8.610,00 zł

• Budowę budynku stanicy wodnej, w której znalazły
się posterunek WOPR z miejscami do nocowania dla
dyżurujących ratowników, pomieszczenia socjalne, garaż dla
łodzi ratowniczej, ogólnodostępne WC dla turystów oraz osób
niepełnosprawnych korzystających z plaży, łazienki dla żeglarzy.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej drewnianej
stylistycznie nawiązującej do architektury regionalnej. Ściany
pomurowano i obłożno deską sosnową imitując ścianę
o konstrukcji sumikowo-łątkowej, strop i więźba dachowa
powstały z bali sosnowych , dach pokryto strzechą z trzciny.
• Wykonanie zewnętrznej przebieralni z prysznicami
oraz stojaki dla rowerów.
• Budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz
z miejscami dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z płyt
MEBA, wygrodzonego płotem z bali modrzewiowych.
• Budowę stylowej bramy witającej plażowiczów.
• Budowę
dwóch
pomostów
stacjonarnych
ze stanowiskami dla ratowników WOPR o długości 80 m
i szerokości 3m każdy, pięciu y-bomów służących do cumowania
żaglówek. Drewniane pokłady i konstrukcja nośna z drewna
modrzewiowego została oparta na stalowych palach wbitych
w dno.
• Budowę trzech masztów flagowych o wysokości 8m.
Budynek stanicy wraz z infrastrukturą zaprojektował
Pan Jan Sabiniarz reprezentujący pracownię projektową
„ARCHIDEO Karol Sabiniarz”. Dokumentację projektową

Całkowity koszt: 2.485.983,78 zł

Pomosty stacjonarne ze stanowiskami
dla ratowników WOPR

Brama witająca mieszkańców i turystów

Budynek stanicy wodnej
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MOST W KAMIONCE
W dniu 7 września 2021 roku doszło do awarii
mostu na rzece Brdzie w Kamionce. Przęsło mostu zarwało
się na skutek przejazdu przez niego auta ciężarowego
„śmieciarki”
Zakładu
Zagospodarowania
Odpadów
w Nowym Dworze. Mimo, że most w 2022 roku jest
planowany do przebudowy, reagując na liczne monity ze
strony mieszkańców zdecydowano się na naprawę zarwanego
mostu. Brak możliwości przejazdu w znacznym stopniu
utrudniał codzienne funkcjonowanie społeczności lokalnej.
Podpisano umowę na naprawę mostu z firmą Patryka Boli
z Ogorzelin 20.09.2021r. na kwotę 18 250 zł, przy czym koszt
naprawy pokryto ze środków ZZO Nowy Dwór. Po usunięciu
przez Wykonawcę uszkodzonych elementów przęsła, a także
miejscowym odsłonięciu pokładu nad podporami nurtowymi
dokonano szczegółowych oględzin istniejącej konstrukcji oraz
przeanalizowano stan techniczny elementów istniejących.
Odsłonięte elementy konstrukcji wykazały także duże
biologiczne zużycie materiału, fragmentaryczną ich destrukcję,
która to znacznie osłabia na dziś ich przydatność użytkową.
Stwarzało to zagrożenie podczas zaplanowanego przywrócenia
obiektu do tymczasowej eksploatacji do czasu wybudowania
nowego mostu. Uzgodniono, iż Wykonawca wbuduje
w konstrukcję ocalałego przęsła nurtowego dodatkowe belki
nośne wzmacniając tym samym mocno nadwyrężone belki
nośne, przeciwdziałając mogącej powtórzyć się sytuacji
zarwania kolejnego przęsła. Tym samym pozwoliło to na
zapewnienie bezpiecznego przejazdu pojazdów na okres
tymczasowy, do momentu wybudowania nowego mostu.
Dodatkowo wprowadzono ograniczenie przejazdu
pojazdów do 3,5 tony oraz wybudowano bramownice
najazdowe o wysokości 2,5 m ograniczające wysokość
pojazdów, uniemożliwiając w ten sposób wjazd na most
pojazdów o masie większej niż 3,5 tony. Dodatkowy koszt
pokryto już ze środków gminy Chojnice w wysokości 6 400 zł.

Zerwany most w Kamionce

Naprawa zakończona

Most oddany do użytku

Most został uszkodzony 7 września 2021 r
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Budowa drogi gminnej
- ul. Podgórnej w Swornegaciach

Budowa drogi gminnej ul. Piaskowej
w Swornegaciach wraz z kanalizacją
deszczową oraz oświetleniem
Zadanie obejmowało budowę drogi gminnej - ulicy
Piaskowej, dróg wewnętrznych, chodników oraz miejsc
postojowych przy ulicy Piaskowej w miejscowości Swornegacie,
w szczególności:
• budowę jezdni drogi gminnej, dróg wewnętrznych, zjazdów
indywidualnych, zatok parkingowych oraz chodników
o nawierzchni z kostki betonowej,
• korektę łuku na skrzyżowaniu ulicy Międzymostowej
z projektowaną drogą,
• montaż słupów oświetleniowych,
• wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
• przyłącza kanalizacyjne,
• przebudowę kolidujących hydrantów z zastosowaniem
nowych nadziemnych.

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej ul.
Podgórnej, przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
236 (część w pasie drogi gminnej), budowa skrzyżowań, budowa
zjazdów publicznych i indywidualnych.
Całkowita długość budowanego odcinka wyniosła 720
m. Wzdłuż całego odcinka zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny
o szerokości jezdni 5,5m oraz szerokości opasek od 0,75-1,5 m.
Wzdłuż ciągu zlokalizowano wyniesione skrzyżowania pełniące
funkcję progów spowalniających. Warstwę ścieralną nawierzchni
jezdni i zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej typu polbruk.
Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane powierzchniowo
do wpustów deszczowych a następnie do kanalizacji deszczowej.
W ramach inwestycji wykonano również nową linię
kablową oświetlenia ulicznego o dł. 834 m. Inwestycja otrzymała
dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.
Całkowita wartość inwestycji: 1 936 884,47 zł
Dofinansowanie: 968 442,00 zł

Inwestycja mająca na celu poprawę jakości eksploatacyjnej
dróg nieutwardzonych w Swornegaciach poprzez budowę drogi
gminnej, współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Wartość inwestycji: 1 833 265,73 zł
Dofinansowanie: 933 424,00 zł

ul. Podgórna po przebudowie

ul. Piaskowa w Swornegaciach

ul. Podgórna po przebudowie
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Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
Centrum Projektów Cyfrowa Polska ogłosiła nabór
wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa
Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – „Granty PPGR”. Konkurs Grantowy realizowany
jest w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 – 2020.

została odrzucona na etapie początkowym w związku z tym,
iż podane we wnioskach miejscowości nie były
miejscowościami, w których istniały niegdyś zlikwidowane
PPGR bądź też osoby jako pracownicy PPGR byli
pracownikami ZDZ, a nie zlikwidowanych PGR.
Dnia 5.11.2021 r. Gmina Chojnice złożyła wniosek
o dofinansowanie na 510 laptopów.
W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków.

Ubiegający się o wsparcie to:
• mieszkańcy Gminy Chojnice,
• uczniowie szkół podstawowych bądź ponadpodstawowych, których krewni w linii prostej (rodzice,
dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) pracowali
niegdyś w zlikwidowanych Państwowych Przedsiębiorstwach
Gospodarki Rolnej lub Rybackiej,
• uczniowie nieposiadający w drodze użyczenia lub
na własność komputera stacjonarnego, laptopa bądź tabletu
zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji
pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania
zakupu tych rzeczy.
Gmina Chojnice prowadziła nabór wniosków w ramach
ww. programu od 12.10.2021 r. do 27.10.2021 r. Wpłynęło
ich 559, z czego 19 wpłynęło po terminie. Część wniosków

Gmina Chojnice złożyła wniosek o dofinansowanie
na 510 laptopów
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Nic dla nas, bez nas
Gdzie Gmina szukała źródeł dofinansowania w 2021 r.
Zakres

Wartość zadania

Wysokośc
wnioskowanego
doﬁnansowania

1

Rozbudowa i przebudowa
systemu zaopatrzenia w
wodę oraz systemu
kanalizacyjnego w gminie
Chojnice

budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ogorzelinach,
likwidacja aktualnych ujęć wody w Ogorzelinach, Sławęcinie i Nieżychowicach,
rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Ogorzeliny-Sławęcin i OgorzelinyNieżychowice,
rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa nowych odcinków i przebudowa
sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa istniejącej stacji wodociągowa i
sieci wodociągowej w Swornegaciach.

47 355 000,00 zł

32 725 000,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego

wniosek nie został wybrany
do doﬁnansowania

2

Przebudowa i rozbudowa
systemu kanalizacyjnego i
wodociągowego w
miejscowości Swornegacie

rozbudowa oczyszczalni ścieków,
budowa nowych odcinków i przebudowa istniejącej sieci kan. sanitarnej - ok. 5
km sieci oraz 7 szt. przepompowni
rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej - stacja będzie pracowała z
wydajnością procesu uzdatniania na poziomie Q=80 m3/h oraz umożliwi
dostarczanie wody w ilości Q=120 m3/h
budowa dodatkowego zbiornika magazynowego wody o obj. V=160m3

30 750 000,00 zł

21 250 000,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego

wniosek nie został wybrany
do doﬁnansowania

3

Kompleksowa modernizacja
systemu zaopatrzenia w
wodę w południowej części
Gminy Chojnice

budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ogorzelinach,
budowa dwóch zbiorników magazynowych wody o objętości V=2x250m3,
likwidacja aktualnych ujęć wody w Ogorzelinach, Sławęcinie i Nieżychowicach
z uwagi na ich zły stan techniczny,
rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Ogorzeliny-Sławęcin i OgorzelinyNieżychowice

16 605 000,00 zł

11 475 000,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego

wniosek nie został wybrany
do doﬁnansowania

4

Rewitalizacja terenu w
Nowym Ostrowitem

zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na park (m.in. nasadzenia roślin,
wiata z przyłączem energetycznym) wraz z budową zatoki autobus. z
nawrotką. Powstanie ogólnodostępna, wielofunkcyjna przestrzeń rekreacji i
aktywizacji mieszkańców, miejsce do spotkań i zabaw.

200 000,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla
gmin z przeznaczeniem na inwestycje
realizowane
w miejscowościach, w których
funkcjonowały zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

wniosek został wybrany do
doﬁnansowania

5

Poprawa powiązań
komunikacyjnych i
przebudowa drogi z chodnikiem przy osiedlu Jedność w Silnie oraz budowa
bezpieczeństwa pieszych
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę wojewówdzką nr
poprzez przebudowę drogi z
240 wraz z oświetleniem
chodnikiem przy osiedlu
Jedność w Silnie

300 000,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla
gmin z przeznaczeniem na inwestycje
realizowane
w miejscowościach, w których
funkcjonowały zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

wniosek został wybrany do
doﬁnansowania

6

budowa ścieżki rowerowej łączącej dwie miejscowości, w których
Budowa ścieżki rowerowej na funkcjonowały zlikwidowane PGR tj. Ciechocin i Lichnowy.
odcinku Ciechocin-Lichnowy Ścieżka rowerowa wykonana będzie z asfaltu.
Łączna długość ścieżki – 5,2 km; szerokość – 2m

2 350 000,00 zł

1 997 500,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla
gmin z przeznaczeniem na inwestycje
realizowane
w miejscowościach, w których
funkcjonowały zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

wniosek nie został wybrany
do doﬁnansowania

7

Kompleksowe
uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Swornegacie

35 550 000,00 zł

33 772 500,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych

wniosek nie został wybrany
do doﬁnansowania

8

Uporządkowanie gospodarki
wodnej w południowej części budowa stacji uzdatniania wody w Ogorzelinach
Gminy Chojnice - etap I

9 980 000,00 zł

9 481 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych

wniosek został wybrany do
doﬁnansowania

9

Budowa drogi gminnej na
budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na odcinku Granowo–
odcinku Granowo – Lichnowy Lichnowy

4 060 000,00 zł

3 857 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych

wniosek nie został wybrany
do doﬁnansowania

Budowa dróg gminnych: ul.
10 Św. Huberta i ul. Długiej w
Chojniczkach

Inwestycja polega na wykonaniu:
jezdni o nawierzchni bitumicznej (ul. Św. Huberta)
jezdni o nawierzchni z kostki betonowej (ul. Długa)
zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
poboczy z kruszywa łamanego
trzech wyniesionych skrzyżowań
radaru z aktywną tablicą informującą o prędkości pojazdu
progu zwalniającego

1 443 175,00 zł

721 587,00 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

wniosek złożony do
doﬁnansowania - oczekuje
na doﬁnansowanie

Budowa dróg gminnych: ul.
11 Brzozowej i ul. Żwirowej w
Chojniczkach

Inwestycja polega na wykonaniu:
jezdni o nawierzchni z kostki betonowej
zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
poboczy z kruszywa łamanego
wyniesionego skrzyżowania
trzech progów zwalniających

1 636 104,00 zł

818 052,00 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

wniosek złożony do
doﬁnansowania - oczekuje
na doﬁnansowanie

Budowa dróg gminnych: ul.
12 Polnej, ul. Słonecznej i ul.
Jasnej w Charzykowach

Inwestycja polega na wykonaniu:
jezdni o nawierzchni z kostki betonowej
zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
poboczy z kruszywa łamanego
dwóch wyniesionych skrzyżowań

1 552 281,00 zł

776 140,00 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

wniosek złożony do
doﬁnansowania - oczekuje
na doﬁnansowanie

Lp.

Nazwa zadania

przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swornegaciach
przebudowa i budowa przepompowni ścieków-10 szt.
przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej-3,8 km
przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Swornegaciach
rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej-6 km

300 000,00 zł

540 000,00 zł
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Usuwanie/sadzenie drzew w Gminie Chojnice
Usuwanie drzew.
Przez ostatni rok przepisy regulujące zasady uzyskiwania
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów obowiązujące od 17 czerwca
2017 r. nie uległy zmianie. Funkcjonują dwa tryby postępowań:
1) Zgłoszenie, które ma zastosowanie gdy drzewo planuje usunąć
osoba fizyczna a powód usunięcia nie jest powiązany z prowadzeniem
działalności gospodarczej w miejscu posadowienia drzewa.
2) Wniosek, który ma zastosowanie gdy drzewo planuje usunąć osoba
prawna lub osoba fizyczna w powiązaniu z prowadzeniem działalności
gospodarczej na gruncie gdzie usytuowane jest drzewo. Oba tryby
zasadniczo różnią się sposobem procedowania, w tym wysokością
pomiaru pnia drzewa.
W Urzędzie Gminy w Chojnicach rocznie rozpatrywane jest
około 300 wniosków/zgłoszeń związanych z usuwaniem drzew.

Drzewa posadzone przy drodze z Silna do Ciechocina.

52 8801313. Warto wiedzieć, że odpowiedni termin usuwania drzew
i krzewów przypada na okres od 16 października do końca lutego,
który jest uznawany za okres bezlęgowy ptaków. W terminie od
1 marca do 15 października usunięcie drzew lub krzewów można
przeprowadzić po bezwzględnym upewnieniu się, że usuwane drzewa
lub krzewy oraz ich najbliższe sąsiedztwo nie zawierają zasiedlonych
stanowisk lęgowych ptaków. W przypadku stwierdzenia występowania
zasiedlonych stanowisk lęgowych, od usunięcia drzew lub krzewów
należy odstąpić do czasu zakończenia lęgów.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Uproszczony tryb postępowania administracyjnego zwany
„milczącą zgodą”, który ma zastosowanie w przypadku usuwania drzew
z nieruchomości należących do osób fizycznych. Tryb uproszczony, ale
nadal wymagający złożenia pisemnego „wniosku” w formie zgłoszenia.
Zalecane jest użycie gotowego wzoru formularza, który można
pobrać w Urzędzie Gminy w Chojnicach (pokój 110) lub w wersji
elektronicznej ze strony internetowej Gminy Chojnice. Formularz
zawiera dwie strony oraz trzecią z objaśnieniami pomocniczymi.
Informacje i czynności konieczne do prawidłowego wypełnienia
formularza to: określenie gatunku drzewa, pomiar obwodu pnia
(w cm) na wysokości 5 cm nad powierzchnią gruntu, orientacyjne
zlokalizowanie drzewa na mapie poglądowej lub sporządzonym
rysunku. Dołączenie do zgłoszenia fotografii usuwanych drzew ułatwi
jego rozpatrzenie.

Formularz.
W Urzędzie Gminy w Chojnicach można pobrać gotowy
formularz wniosku/zgłoszenia, wspólny dla obu trybów postępowania
administracyjnego. Formularz wniosku/zgłoszenia dostępny jest
również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzędu Gminy pod adresem: www.bip.gminachojnice.com.pl;
w zakładce druki do pobrania, wydział Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami.
Sadzenie drzew.
Corocznie na terenie Gminy Chojnice sadzimy kilkaset,
a czasami i ponad tysiąc drzew i krzewów w zadrzewieniach,
zieleńcach, skwerach, parkach, poboczach dróg oraz wzdłuż ścieżek
rowerowych. W ostatnich latach obserwuje się tendencję wzrostową
prowadzonych przez gminę nasadzeń, czyli porównując rok do roku
ilość sadzonych drzew i krzewów rośnie.

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa.
Tryb postępowania dla osób (podmiotów) prawnych oraz
osób fizycznych stosowany w przypadku, gdy usunięcie drzewa
powiązane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Po przeprowadzeniu pełnej procedury administracyjnej
zezwolenie na usunięcie drzew orzeka się w formie decyzji. W tym
trybie postępowania pomiaru drzew dokonuje się na wys. 130 cm.
We wniosku należy określić gatunek usuwanego drzewa i dołączyć
mapkę lub rysunek z jego usytuowaniem w obrębie nieruchomości.
Podczas prowadzonego postępowania organ orzeka czy usuwane
drzewa podlegają opłacie. Na wniosek usuwającego drzewa organ
może warunkowo zastąpić opłatę wykonaniem nasadzeń zastępczych
i zawiesić pobranie opłaty. Opłata ta podlega umorzeniu po upływie 3
lat od spełnienia określonych warunków.

Największe zadrzewienia zrealizowane przez Gminę
Chojnice w 2021r.:
• droga śródpolna łącząca Silno z Ciechocinem,
		 posadzono 446 szt. drzew z gatunku lipa,
• droga śródpolna z Lichnów do Zakładu
		 Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze,
		 w ramach uzupełniania ubytków posadzono
		 350 szt. drzew z gatunku brzoza,
• droga śródpolna – ul. Lisia Góra w Sławęcinie,
		 w ramach uzupełniania ubytków posadzono
		 167 szt. drzew z gatunku lipa,
• w ramach zainicjowanej w 2021r. akcji
		 „Sadzimy dla pszczół w gminie Chojnice”
		 (zakładanie parków - remiz dla pszczół i ptaków)
		 posadzono łącznie 1230 szt. miododajnych drzew
		 i krzewów. Nasadzeń dokonano w miejscowościach:
		 Topole, Nowa Cerkiew, Silno-Burdychowo, Gockowice.

Informacje dodatkowe związane z usuwaniem drzew.
Drzewa o obwodzie pnia do 50 cm (dla wybranych gatunków
drzew nawet do 65 lub 80 cm) zmierzonym na wysokości 5 cm nad
powierzchnią gruntu – z pewnymi wyjątkami - można usunąć bez
konieczności uzyskiwania zezwolenia. Nie wymagają też zezwolenia
na usunięcie drzewa rosnące na plantacjach oraz drzewa owocowe.
Szczegółowe informacje w zakresie wycinki drzew można uzyskać w
Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój 110 lub pod numerem telefonu
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Dbamy o pszczoły, bo od nich zależy nasza przyszłość

Środowisko naturalne to zwierciadło zależności występujących na Ziemi. Na jego
przykładzie można zauważyć, jak ważne są poszczególne, nawet najmniejsze elementy
przyrodnicze. Pszczoły, choć nie należą do największych zwierząt ani nawet owadów,
z pewnością są jednymi z najważniejszych na świecie. Ich funkcja w ekosystemie jest
nieoceniona. Dzięki nim możemy nie tylko korzystać ze zdrowotnych i smakowych zalet
różnego rodzaju miodów, ale i pozyskiwać między innymi propolis (kit pszczeli), pyłek
kwiatowy, czy mleczko pszczele. Dzięki pszczołom jesteśmy też zdolni produkować
żywność. Szacuje się, że pszczoły odpowiadają za zapylanie aż 71 ze 100 roślin, które
dostarczają 90% pożywienia dla ludzi. Niestety, te pożyteczne owady zmagają się obecnie
również z problemami. Kłopotem jest dla nich zarówno nadmierne zanieczyszczenie
powietrza, jak i nadużywanie w rolnictwie pestycydów. Dlatego dla Gminy Chojnice
tak ważne jest tworzenie pszczołom odpowiednich warunków do życia. W ramach
akcji „Sadzimy dla pszczół w gminie Chojnice” (zakładanie parków - remiz dla pszczół
i ptaków), która odbyła się w dniu 23 października 2021 roku przy udziale członków
Towarzystwa Pszczelniczego w Chojnicach, Stowarzyszenia Chojnicki Alarm dla
Klimatu, Ligi Ochrony Przyrody oraz innych wolontariuszy dokonano nasadzeń drzew
i krzewów w czterech miejscowościach:
• Topole (powierzchnia ok. 1500m2),
• Nowa Cerkiew (powierzchnia ok. 1000m2),
• Silno – Burdychowo (powierzchnia ok. 3500m2),
• Gockowice (powierzchnia ok. 1500m2).
Łącznie w przeprowadzonej akcji społecznej posadzono 1230 szt. drzew
i krzewów z gatunków miododajnych, w tym 130 szt. drzew wysokich typu: lipa, klon
zwyczajny, robinia akacjowa, jabłoń, grusza, 190 szt. drzew niskich i krzewów wysokich
z gatunku: amorfa, leszczyna, wierzby iwa i sachalińska, wiśnia wonna, klon tatarski oraz
910 szt. krzewów niskich takich jak: śnieguliczka, mydleniec. Na grunty nie zadarnione
wysiano 5 kg nasion koniczyny białej, która jest jedną z bardziej miododajnych bylin.
Nasadzenia kontynuowane będą również w latach kolejnych.
Wyrazem nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Chojnice, a Towarzystwem
Pszczelniczym w Chojnicach jest miniekspozycja zawierająca materiały edukacyjnoinformacyjne o pszczelej tematyce, z którą można zapoznać się w Urzędzie Gminy
Chojnice.
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Czekamy na nowy, kochający dom
Serdecznie zachęcamy wszystkich do adopcji
bezdomnych psiaków odłowionych z terenu gminy
znajdujących się w Schronisku dla Zwierząt „Przytulisko” w
Chojnicach. Gmina Chojnice w ramach realizowanego od wielu
lat programu adopcyjnego bezdomnych psów odłowionych
z terenu Gminy Chojnice dokonuje zwrotu wydatków
poniesionych przez nowego właściciela psa związanych
z jego utrzymaniem nawet do 1.200 zł. Rekompensata wypłacana
będzie w ciągu 6 miesięcy od podpisania z Gminą stosownej
umowy adopcyjnej i dostarczenia faktur za poniesione koszty,
np. za zabiegi weterynaryjne, zakup karmy, niezbędnych
akcesoriów i budy dla psa. Realizowany program przewiduje, iż
jedna rodzina może adoptować maksymalnie 3 psy.
W roku 2021 Gmina Chojnice wspomogła również
przytulisko mieszczące się przy ulicy Igielskiej w Chojnicach
poprzez zakup nowych bud dla „gminnych” psiaków za kwotę
5.000 złotych.
Zdjęcia psów, które czekają na nowy dom, można oglądać
na stronie internetowej Gminy Chojnice gminachojnice.pl oraz
„Przytuliska” www.przytuliskochojnice.pl. Wszelkie informacje
dotyczące procedury związanej z adopcją psów można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Chojnicach w pok. nr 111 lub pod numerem
tel. 52 880 13 16 oraz w Schronisku dla Zwierząt „Przytulisko”
w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24, tel. 523973102.

Pies imieniem Tobiaszek odłowiony w miejscowości Sternowo

Pies imieniem Sara odłowiony w miejscowości Sławęcin

Przykład jak nie powinno trzymać się psa na posesji
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Zasady dofinansowania utylizacji wyrobów zawierających azbest
Informujemy, że wnioski na utylizację wyrobów
zawierających azbest w 2022 roku będą przyjmowane od
stycznia do końca marca 2022 roku. Gmina rozpatrując
wnioski (realizowane przez firmy wybrane indywidualnie przez
właścicieli nieruchomości) będzie weryfikowała jednostkowy
koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest. Realizacja
wniosków złożonych po terminie będzie uzależniona od tego,
czy gmina będzie dysponowała środkami ujętymi na ten cel w
budżecie przyjętym na rok 2022.
Dotacje na usunięcia wyrobów zawierających azbest
udzielane są ze środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz na
podstawie uchwały Rady Gminy w Chojnicach podjętej w dniu
22 listopada 2019 roku.
W ramach uchwalonego regulaminu przewiduje się
następujące formy dotacji:
1) 100% kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów
zawierających azbest, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł,
2) 100% kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających
azbest, lecz nie więcej niż 2.500,00 zł, w przypadku, gdy elementy
zawierające azbest są zdemontowane i składowane na posesji.
Dofinansowanie nie obejmuje wydatków poniesionych
na montaż i zakup nowego pokrycia dachowego.
Usługę utylizacji wyrobów zawierających azbest w roku
2021 wykonała firma Eco-Pol Sp. z o.o. z Pruszcza. Usługę
wykonano za łączną kwotę 34.092,00 zł z następującym
podziałem zleconych przez gminę prac:
- demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z pokrycia dachowego 5 nieruchomości o łącznej masie
16,76 ton,
- transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
z pokrycia dachowego 23 nieruchomości o łącznej masie 60,09 ton.
Zgodnie z zapisem uchwały Rady Gminy w Chojnicach
utylizacji wyrobów zawierających azbest, dokonały również
firmy wybrane indywidualnie przez właścicieli nieruchomości.
W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku zrealizowano 22
wnioski, co pozwoliło na uśnięcie łącznie 40,00 ton azbestu
z naszej gminy.

W 2021 roku usunięto łącznie 40 ton azbestu
z naszej gminy

Wnioski na utylizację wyrobów zawierających azbest będą
przyjmowane od stycznia do końca marca 2022 roku

Anna Michalak. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
Na terenie Gminy Chojnice trwają kontrole
nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe
(szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z
przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu
kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są w trakcie przeprowadzanej
kontroli do udokumentowania sposobu pozbywania się
nieczystości ciekłych poprzez okazanie podpisanej umowy z
przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych oraz dowodów potwierdzających uiszczenie
opłat za te usługi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury
VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości
ciekłych.
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno
odbywać się systematycznie, nie dopuszczając do przepełnienia
urządzenia, gwarantując zachowanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości. W przypadku zbiorników
bezodpływowych wywóz nieczystości nie powinien odbywać się
rzadziej niż raz na kwartał, natomiast w przypadku przydomowych
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oczyszczalni ścieków minimum raz w roku. Przepisy prawa
miejscowego dopuszczają pozbywanie się nieczystości ciekłych
w obiektach sezonowych (domki letniskowe) minimum jeden raz
w sezonie w okresie ich zamieszkiwania, ale tylko wówczas, gdy
są wykorzystywane w okresie do trzech miesięcy. W przypadku
użytkowania ich w czasie dłuższym niż trzy miesiące właściciel
zobowiązany jest opróżniać zbiornik na nieczystości ciekłe nie
rzadziej niż raz na kwartał.
Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie
przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy
Chojnice.
Warto wiedzieć, że każdy właściciel nieruchomości
zlokalizowanej przy istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek
się do niej przyłączyć. Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Przyłączenie nieruchomości do
sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych
oraz w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest w tym
miejscu technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona (wówczas
właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć ją
w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków).
Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków
o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/doba, należy

dodatkowo zgłosić do Urzędu Gminy Chojnice.
Należy podkreślić, że pozbywanie się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami
prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia. W związku z powyższym właściciele
nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wymienionych
w niniejszym artykule podlegają karze grzywny.
Przestrzeganie wyżej opisanych obowiązków podyktowane
jest przepisami prawa zarówno na poziomie lokalnym jak
i krajowym oraz troską o środowisko naturalne - jego jakość
budzi bowiem coraz większy niepokój, a świadomość skali zmian
obliguje do skutecznego działania na rzecz ochrony naturalnych
zasobów.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie
przedsiębiorcy posiadający zezwolenie
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
- zgłoś czym ogrzewasz dom
budynki użyteczności publicznej. Każdy właściciel budynku,
który posiada zamontowany piec węglowy, kaflowy, a nawet
kominek zobowiązany jest złożyć deklaracje. Obowiązek
dotyczy również budynków ogrzewanych OZE np. pompą
ciepła lub kolektorami słonecznymi. Zgłoszenia należy dokonać
także w przypadku, gdy energia do budynku dostarczana jest za
pośrednictwem sieci ciepłowniczej.
Jak zatem złożyć deklarację?
Opcje są trzy: dokumenty możemy wysłać pocztą
do Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a,
89-600 Chojnice, dostarczyć osobiście lub złożyć elektronicznie
poprzez stronę internetową https://zone.gunb.gov.pl/.
Zgłoszenia w formie papierowej należy dokonać na
właściwym druku deklaracji dostępnym pod adresem: https://
zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub w Urzędzie
Gminy w Chojnicach (pokój 111).
Termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022
roku w przypadku źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw
eksploatowanych przed dniem 1 lipca 2021r.
Źródła ciepła lub źródła spalania paliw uruchomione
po 1 lipca 2021 r. należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia
uruchomienia instalacji.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
to system informacji o źródłach ogrzewania budynków
w Polsce, którego zadaniem jest wspieranie działań w wymianie
„kopciuchów”, a tym samym walka ze smogiem. Za budowę
systemu odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021 roku. Od tego czasu powstał
obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł
spalania paliw.
Za niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie grozi
sankcja w postaci kary grzywny.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdym
właścicielu lub zarządcy budynku mieszkalnego, usługowego
lub innego, w którym znajduje się źródło ciepła lub źródło
spalania paliw. Do rejestru muszą zostać wpisane również
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SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
Od 1 stycznia 2021 r. na terenie gminy Chojnice obowiązuje
system selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
obejmujący następujące pojemniki:
•
•
•
•
•
•

srebrny (metalowy) – na popiół
żółty – na odpady z tworzyw sztucznych, metalu
zielony – na odpady ze szkła
niebieski – na odpady z papieru
brązowy – na bioodpady
czarny – na odpady zmieszane

CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU ODPADÓW

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronie internetowej Gminy Chojnice pod adresem:
https://gminachojnice.pl/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami/gospodarka-odpadami-6.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice, właściciele nieruchomości obowiązani
są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem od godziny 6.00,
w szczególności poprzez ich wystawienie przy granicy posesji, przed bramą wjazdową lub bezpośrednio przy otwartej bramie wjazdowej
znajdującej się od strony wyznaczonej drogi wjazdowej.
UWAGA! Po każdorazowym opróżnieniu pojemników przez firmę wywożącą odpady, pojemniki należy z powrotem
odstawić na teren swojej posiadłości, niedopuszczalne jest pozostawianie pojemników przed posesją do czasu następnego
wywozu odpadów!
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ZASADY SEGRAGACJI ODPADÓW
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ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującą do dnia 31.12.2023 r. umową,
usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu
gminy Chojnice z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, świadczy wyłoniona w wyniku przetargu firma SUEZ
Północ Sp. z o.o. Od dnia 1 czerwca 2021 r. działalność w sektorze
zagospodarowania odpadów i recyklingu Spółek SUEZ została
przejęta przez spółkę PreZero, w związku z czym nastąpiła zmiana
nazwy przewoźnika na PreZero Service Północ Sp. z o.o. Powyższa
zmiana nie ma wpływu na warunki zawartej umowy.
Od stycznia 2022 roku uległa wzrostowi opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka za 1 mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość wynosi 24,00 zł miesięcznie,
zamiast dotychczasowych 21,00 zł miesięcznie. Wzrost cennika
wynika m.in. z rosnących kosztów pracy ZZO Nowy Dwór oraz
ulegającej wzrostowi w każdym roku opłaty za składowanie
odpadów, jaką Zakład uiszcza do Marszałka Województwa
Pomorskiego. Wysokość tej opłaty jest niezależna zarówno od ZZO
Nowy Dwór jak i od Gminy, gdyż reguluje ją Ministerstwo Klimatu
i Środowiska. Na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi istotny wpływ ma również prawidłowe prowadzenie
segregacji odpadów oraz stały wzrost ilości generowanych przez
mieszkańców gminy odpadów komunalnych.
UWAGA! Wójt Gminy Chojnice przypomina, że
zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. np.
zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel
tej nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku segregacji odpadów komunalnych
niezgodnie z ustalonymi przez Gminę zasadami firma wywozowa
ma obowiązek powiadomić o tym Gminę, natomiast Gmina
zobowiązana jest do naliczenia opłaty podwyższonej wynoszącej
dwukrotność stawki podstawowej ustalonej za odpady segregowane,
tj. 48 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Opłata
podwyższona naliczona zostanie za miesiące w których segregacja
była źle prowadzona. Obowiązek segregacji jest powszechny
i obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Gminy.
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zwolnienie z części
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
2 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość
zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na
terenie której bioodpady stanowiące odpady komunalne są
gromadzone i kompostowane w kompostowniku przydomowym.
Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na
kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie i chcą skorzystać
z w/w zniżki winni uwzględnić to w deklaracji – wówczas nie
otrzymają brązowego pojemnika na bioodpady.

GOSPODARKA ODPADAMI W LICZBACH
Odbierana ilość odpadów komunalnych w okresie od listopada 2020 roku do października 2021 r., wyrażona w tonach

Z przedstawionego wykresu wynika, że we wskazanym
okresie ilość odpadów utrzymywała się na względnie wyrównanym
poziomie w ciągu roku z tendencją spadkową w okresie zimowym
– wyjątek stanowi popiół, którego zwiększoną ilość można
zaobserwować właśnie w okresie zimowym. Ilość odpadów
komunalnych zmieszanych w przedstawionym powyżej okresie
czasu (XI.2020 r. - X.2021 r.) była porównywalna do analogicznego

okresu z poprzednich lat (XI.2018-X.2019). Średnio od jednego
mieszkańca z nieruchomości mieszkalnych odbierano w ciągu
12 miesięcy 262 kg odpadów komunalnych (odpady zmieszane,
papier, metale, tworzywa, szkło, popiół). Miesięcznie stanowi to
21,8 kg na jednego mieszkańca. Dla porównania w 2020 roku było
to rocznie 294 kg na jednego mieszkańca, co stanowiło 24,5 kg na
jednego mieszkańca.
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Jak wynika z powyższej tabeli w porównaniu do
ubiegłego roku zanotowano spadek ilości zebranych surowców
z papieru, metali i tworzyw sztucznych oraz wzrost ilości
szkła. Nieznacznie wzrosła również ilość zebranego popiołu.
W okresie letnim i jesiennym zaobserwować można było wzrost
zgłoszeń dotyczących zmiany źródła ogrzewania w budynkach
mieszkalnych na ekologiczne, w większości gazowe źródło ciepła.
Powyższy fakt pozwala wysnuć przypuszczenie, iż w przyszłym
roku ilość zebranego popiołu może się zmniejszyć - wpływ na
to mają m.in. działania podejmowane przez Gminę Chojnice
w celu gazyfikacji Gminy. Odpady zbierane selektywnie (szkło,
tworzywa sztuczne, metale, papier oraz popiół), stanowiły w
ostatnich 12 miesiącach aż 43,40 % wszystkich zebranych odpadów
komunalnych. W porównaniu do 2019 r. w 2021 r. zanotowano
spadek ilości zbieranych tworzyw sztucznych o 3,75 % oraz wzrost

ilości zbieranego szkła o 42,26 % w odniesieniu do roku 2019 i 2020.
Poprawnie prowadzona przez mieszkańców gminy
segregacja odpadów odgrywa ważną rolę w określeniu wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każda
tona odpadów zebrana selektywnie, która nie trafia do odpadów
zmieszanych przyczynia się do mniejszego zapełnienia kwatery
w Nowym Dworze oraz do znacznych oszczędności, gdyż cena
zagospodarowania surowców wtórnych jest kilkakrotnie niższa niż
odpadów zmieszanych.
W związku z wprowadzeniem od stycznia 2021
r. obowiązkowej segregacji odpadów, przypuszcza się, że
powyższe wskaźniki będą się stopniowo poprawiały, co może
prowadzić do redukcji kosztów związanych z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów na terenie gminy Chojnice.

Wzrastające ilości zbieranych odpadów wielkogabarytowych
oraz opon świadczą o rosnącym znaczeniu i zapotrzebowaniu
na świadczenie takich usług. Zwiększenie ilości zebranych
odpadów wielkogabarytowych o 73 % w porównaniu do 2019
roku, potwierdza tylko ten fakt. Nie bez znaczenia na wzrost
ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych ma również okres

pandemii i związana z nim tendencja do częstszego przebywania
w domu, a tym samym porządkowania posesji. Niestety nadal
zdarzają się niechlubne przypadki pozbywania się odpadów
wielkogabarytowych w sposób niezgodny z przepisami prawa np.
wyrzucając do okolicznych lasów.

Dopuszcza się przekazanie w/w odpadów do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w
Nowym Dworze na warunkach określonych w regulaminie.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otwarty
jest w godzinach pracy zakładu. Przed dostarczeniem odpadów
do PSZOK zaleca się wcześniejsze uzgodnienie z pracownikiem
terminu dostarczenia odpadów. Dzięki działaniom promocyjnym
prowadzonym przez PSZOK wśród mieszkańców gminy
Chojnice zwiększa się świadomość w zakresie możliwości
przekazania poszczególnych frakcji odpadów, szczególnie odpadów

budowlanych, poremontowych, czy wielkogabarytowych.
Odpady tego typu stanowiły często odpady porzucane
w lasach lub na nieużytkach gruntowych. Z powyższych analiz
jednoznacznie wynika, że w porównaniu do 2019 r. ilość odpadów
wielkogabarytowych zebranych w 2021 r. w PSZOK zmniejszyła
się o 13,13 %, jednakże zanotowano znaczny wzrost odpadów
wielkogabarytowych zebranych w ramach tzw. „wystawek”. Ilość
odpadów stanowiących zużyte opony przekazanych do PSZOK
wzrosła o 11,11 % w porównaniu do roku 2019 r.
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GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
powinna uzyskać najpóźniej do dnia złożenia wniosku zaświadczenie
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Ponadto w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do
podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za
który ustalony został przeciętny, miesięczny dochód wskazany
w zaświadczeniu, nie może przekraczać trzydziestokrotności
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku
poprzedzającego rok złożenia wniosek o dofinansowanie.
Realizacja programu Czyste Powietrze będzie trwała do
2029 roku. Umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku
podpisywane będą do 31 grudnia 2027 roku. Prace objęte umową
muszą się zakończyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2029 roku.
Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia
nierozpoczęte jak i te w trakcie realizacji. Przedsięwzięcia
zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż
6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Głównym założeniem rządowego programu Czyste
Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz
poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę
źródeł ciepła, wykonanie docieplenia budynku lub wymianę
stolarki okiennej czy drzwiowej. Na dofinansowanie w programie
mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem
jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą
wieczystą.
Dofinansowanie jest możliwe w dwóch formach:
1) Dotacja bezpośrednio z WFOŚiGW w Gdańsku,
za pośrednictwem Urzędu Gminy w Chojnicach lub poprzez
portal gov.pl;
2) Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału
bankowego (kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych
bankach. Szczegóły dostępne na stronie internetowej
www.czystepowietrze.gov.pl).
Beneficjenci, którzy chcą skorzystać z pierwszej formy
dotacji, mogą ubiegać się o środki finansowe na dwóch poziomach:
• poziom podstawowy, do którego zaliczają się osoby
		 o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100.000 zł,
• poziom podwyższony, do którego zaliczają się osoby,
		 których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
		 - 1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
		 - 2189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego

Wyróżnia się trzy rodzaje wspieranych przedsięwzięć:
Wariant 1 – demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
i wymiana źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze – woda
albo na gruntową pompę ciepła;
Wariant 2 – demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo
stałe i wymiana źródła ciepła na inne ekologiczne źródło ciepła, nie
wymienione w wariancie 1 lub zakup i montaż kotłowni gazowej;
Wariant 3 – termomodernizacja budynku, wymiana stolarki
okiennej lub drzwiowej, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (dla
wnioskodawców, którzy dokonali wymiany źródła ciepła wcześniej
i źródło zamontowane w ich budynku/lokalu mieszkalnym spełnia
wymagania programu).
W programie Czyste Powietrze zachodzą częste zmiany
dlatego aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej
pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl lub www.wfos.gdansk.pl
w zakładce Czyste Powietrze.
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Dofinansowaniu podlegają niżej wskazane koszty poniesione w ramach realizacji inwestycji:
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Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat programu „Czyste Powietrze”
lub weryfikacją wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt z:
Gminnym Punktem Konsultacyjno – Informacyjnym programu „Czyste Powietrze”
ul. 31-go Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, pokój 111
Punkt jest czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 8.00 – 14.00
Osoba do kontaktu: Justyna Lica, tel. 52 880 13 17
e-mail: czystepowietrze@gminachojnice.com.pl
Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze.
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Arkadiusz Weder / Ewa Rybakowska / Anna Depka Prądzyńska. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
INWESTYCJE
W roku 2021 kluczową inwestycją prowadzoną przez
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o był projekt pn.
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją
deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice-etap II. Inwestycja
prowadzona była z dofinansowaniem unijnym pochodzących z
Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w Aglomeracjach, oś priorytetowa II „ Ochrona
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” oraz pożyczką
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku. Struktura finansowania wyglądała następująco:

- 5 kpl. przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej
- 2 kpl. wylotów wód deszczowych
		 do jeziora Charzykowskiego wraz z pomostami
		 technicznymi i urządzeniami podczyszczającymi
W ramach projektu zrealizowane zostały również:
- budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
		 SUW Charzykowy o mocy do 42kWp,
- zakup specjalistycznego taboru samochodowego:
		 pojazd do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz
		 pojazd do diagnostyki i kontroli sieci kanalizacji sanitarnej
		 i deszczowej wyposażony w kamerę TV,
- zakup i wdrożenie systemu (klasy GIS) do inwentaryzacji
		 i zarządzania majątkiem sieciowym.
Dodatkowo w ramach projektu wybudowano sieć wodociągową
o średnicach od 90-160 mm o długości całkowitej 4 690,6 m. Budowa
sieci wodociągowej finansowana była ze środków własnych.

Całkowity koszt realizacji
Projektu wyniósł netto: 21 904 001,14 zł
Wartość dofinansowania
z Unii Europejskiej: 13 571 016,85 zł

Dalsze inwestycje przeprowadzone w 2021r. wg tabeli poniżej:

Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku: 4 000 000,00 zł
Roboty budowlane rozpoczęto w czerwcu 2019 r. Roboty
budowlane zakończyły się w lutym 2021r. Kontrola inwestycji
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zakończyła się 31.08.2021r. pozytywnymi protokołami
pokontrolnymi.
Efektem inwestycyjnym projektu jest wybudowanie
w miejscowościach Charzykowy i Ciechocin:
- sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach od 160-200 mm
		 o długości całkowitej 5 746,0 m
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 110 mm
		 o długości całkowitej 356,0 m
- sieci kanalizacji deszczowej o średnicach od 200-800 mm
		 o długości całkowitej 1 312,5 m
- 5 kpl. tłoczni ścieków kanalizacji sanitarnej

Samochód specjalistyczny do inspekcji TV
kanałów sanitarnych
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Tłocznia C-2 w miejscowości Ciechocin

Instalacja fotowoltaiczna SUW Charzykowy

Instalacja fotowoltaiczna - szafa sterownicza, inwerter

Wylot kanalizacji deszczowej WB2 w miejscowości
Charzykowy ul. Jeziorna

Samochód specjalistyczny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej

36

wstecznym przepływie wody, a poprzez ciągłe rejestrowanie
przepływu wody umożliwia alarmowanie odbiorcy usług nawet
o drobnych nieszczelnościach w instalacji wewnętrznej klienta
(instalacji za wodomierzem). Dzięki temu można szybko
zareagować na przeciek zapobiegając kosztom ponoszonym
przez Użytkownika. Należy zaznaczyć, że są to urządzenia o
znacznie większej dokładności pomiaru ilości zużytej wody
wg normy europejskiej PN-EN 14154/2005, klasa dokładności
nowego wodomierza wynosi R160, stare „liczniki” miały
klasę dokładności R80. Jak wskazuje nasze doświadczenie
nowe wodomierze ujawniają zły stan techniczny instalacji
wodociągowych użytkowników i rzeczywistą ilość pobieranej
wody.
Prosimy naszych Odbiorców o udostępnianie miejsca
monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do
liczników, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi
niedogodności.
UWAGA! Koszt wymiany wodomierza głównego
pokrywa GZGK Sp. z o.o.

SYSTEM DO ZDALNEGO ODCZYTU
WODOMIERZY

Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie
dla wszystkich odbiorców wody.

W celu rozliczenia zużytej wody na cele ogrodowe istnieje
możliwość wymiany wodomierza ogrodowego na wodomierz z
nakładką do zdalnego odczytu przez Pracowników Spółki za
odpłatnością. W tym przypadku rozliczenie następować będzie
automatycznie bez konieczności podawania stanu wodomierza
ogrodowego przez Odbiorcę.
Jeżeli Nabywca nie zdecyduje się na montaż
wodomierza ogrodowego z nakładką, zobowiązany będzie
do podawania stanu wodomierza ogrodowego w każdym
okresie rozliczeniowym pod numerem telefonu: 52 397-2450 (Sekretariat) lub 52 396-37-35 (Księgowość) bądź przez
formularz na stronie internetowej Spółki.
Wdrożenie nowych technologii wpłynie znacząco na
poprawę komfortu życia mieszkańców. Eliminacja błędów
podczas spisywania liczników czy brak wizyt inkasentów – to
tylko niektóre z udogodnień.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić
pod nr telefonu: 52 397-24-50 (Sekretariat) lub 52 396-37-37
(Dział techniczny).
Na wyżej wymienione telefony prosimy dzwonić
również w przypadku, gdy monterzy nie zastali Państwa w
domu lub mieszkają Państwo poza gminą Chojnice w celu
umówienia konkretnego terminu wymiany wodomierza.
Aktualny harmonogram wymiany wodomierzy w
poszczególnych miejscowościach dostępny jest na naszej
stronie internetowej www.gzgkchojnice.pl

W 2021r. system do zdalnego odczytu wprowadzono
w miejscowościach: Gockowice, Objezierze, Nicponie,
Doręgowice, Moszczenica.
Radiowy system odczytu to nowoczesny sposób zdalnego
zbierania danych z wodomierzy w lokalach mieszkaniowych.
Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody
za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy
GZGK Sp. z o.o. nie będą musieli już wchodzić do mieszkań
i domów, aby odczytać stan licznika. Wystarczy, że podjadą w
okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym
system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas
odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.
Samo urządzenie do pomiaru zdalnego nieznacznie
różni się od standardowego wodomierza. Dodatkowym
elementem wyposażenia jest nakładka radiowa dająca
możliwość poboru danych z odległości ok. 100 metrów.
Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne
udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Odczytu
licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili – nawet
w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku
obecności właściciela.
Oprócz zwykłego przekazywania danych o zużyciu wody
system sygnalizuje także ewentualne próby ingerencji poprzez
rejestrowanie prób rozłączenia nakładki z wodomierzem
czy przyłożenie magnesu. Przekazuje również informacje o

WYMIANA WODOMIERZY REJESTRUJĄCYCH ILOŚĆ WODY ZUŻYWANEJ BEZPOWROTNIE
(np. do podlewania zieleni tzw. ogrodowych)
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje
dotyczące wodomierzy odliczających rejestrujących ilość
wody zużywanej bezpowrotnie (np. do podlewania zieleni tzw.
ogrodowych) oraz zasad rozliczeń na podstawie ich wskazań.
• Wodomierze odliczające montowane są we własnym
zakresie na wewnętrznej instalacji wodociągowej, za której
eksploatację i prawidłowe działanie odpowiada klient (w tym:
właściciel / zarządca / administrator budynku).
• Wodomierze odliczające (niebędące w eksploatacji
Spółki) stosowane do rozliczeń między Dostawcą i Odbiorcą

usług powinny być poddane obowiązkowej prawnej kontroli
metrologicznej organów administracji miar w formie
legalizacji, a w następstwie, jako poświadczenie, że spełniają
wymagania metrologiczne, mieć ważną i nienaruszoną cechę
legalizacyjną.
• Dostawca usług nie ma obowiązku informowania
Odbiorcy Usług o utracie ważności cechy legalizacyjnej
wodomierza odliczającego.
• Cecha legalizacyjna nadana jest przez Okręgowy Urząd
Miar, umieszczona jest na ołowianej plombie na wodomierzu
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lub cechę legalizacyjną umieszczoną na wodomierzu i jest
dowodem legalizacji wodomierza.
• Zgodnie z obowiązującymi przepisami, określającymi
okres ważności legalizacji okres ważności cechy legalizacyjnej
wynosi 5 lat.
• Niektóre typy wodomierzy, poza cechą legalizacyjną
umieszczoną na plombie, posiadają widoczne na tarczy
oznaczenie, gdzie liczba obok litery M oznacza dwie ostatnie
cyfry roku produkcji/legalizacji wodomierza.
• Legalizacja traci ważność również w przypadku:
- stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać
wymagania;
- uszkodzenia wodomierza;
- uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacyjnej lub
cechy zabezpieczającej.
• W przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej
wodomierza odliczającego należy we własnym zakresie dokonać
jego wymiany, a następnie powiadomić Spółkę o tym fakcie
oraz umówić się na wizytę monterów celem oplombowania
wymienionego wodomierza. Zdjęty wodomierz należy
zachować celem spisania końcowego stanu wskazań urządzenia
pomiarowego na protokole wymiany.
• Informację należy przekazać do Spółki w ciągu 14 dni

od daty wymiany wodomierza odliczającego za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej: gzgk@gzgkchojnice.pl;
- poczty tradycyjnej/przesyłki kurierskiej na adres
Spółki GZGK ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice;
- telefonicznie: 52 397 24 50 Sekretariat, 52 396 37 37
Dział techniczny.
• Odczyty wodomierzy odliczających wyłącznie z
ważną cechą legalizacyjną należy podawać na dzień odczytu
wodomierza głównego. Terminy odczytów wodomierzy
głównych dostępne są na naszej stronie internetowej:
gzgkchojnice.pl
• Odczyty
wodomierzy
odliczających
można
przekazywać poprzez:
- Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)
- telefonicznie pod nr telefonów:
		 Odczytywacze wodomierzy:
		 Tomasz Majkowski 509 575 187,
		 Marek Kowalski 504 080 768;
		 Sekretariat 52 397 24 50;
		 Dział Księgowości 52 396 37 35;
- pocztą elektroniczną: gzgk@gzgkchojnice.pl
Odczyty wodomierzy odliczających bez ważnej cechy
legalizacyjnej nie będą uwzględniane w rozliczeniach.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
• Pierwszy rok – obejmuje okres, od dnia
		 08 października 2021r. do 07 października 2022r.
• Drugi rok – obejmuje okres,
		 od dnia 08 października 2022r. do 07 października 2023r.
• Trzeci rok – obejmuje okres,
		 od dnia 08 października 2023r. do 07 października 2024r.
W celu ochrony mieszkańców przed nadmiernym
wzrostem cen szczególnie w tak odległej perspektywie czasowej,
wzorem lat ubiegłych, Rada Gminy w Chojnicach na sesji w
dniu 29 października 2021r., Uchwałami nr XXVIII/481/2021
oraz XXVIII/480/2021 ustaliła zwiększone dopłaty do taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
lat dla poszczególnych grup odbiorców na okres trzech lat ich
obowiązywania.
Aktualne informacje na temat taryf, cenach usług
dostępne są na stronie internetowej www.gzgkchojnice.pl
w zakładce Oferta.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Chojnicach informuje, że w dniu 8 października 2021
roku zaczęła obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Taryfa
została
zatwierdzona
Decyzją
GD.RZT.70.322.127.2021/D.KR z dnia 10.09.2021 r. przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą
w Gdańsku. Opublikowano ją na stronie podmiotowej BIP
PGW Wody Polskie w dniu 30 września 2021r. Zgodnie z
art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2028), taryfa weszła w życie po upływie 7 dni
od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (czyli PGW Wody
Polskie).
Ustalone okresy obowiązywania taryfy za wodę i ścieki
są następujące:
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W poniższych tabelach przedstawiono zestawienie wysokości stawek opłat obowiązujących
od dnia 08 października 2021 r. do 07 października 2022 r.
1. Wysokość stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

2. Wysokość stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

3. Wysokość stawek miesięcznej opłaty abonamentowej:

W pierwszym roku obowiązywania taryfy dopłata
z budżetu Gminy do cen wody dla indywidualnych gospodarstw
domowych lub rolnych wynosi 274 255,00 zł brutto, natomiast
dla odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwa domowe
i rolne wynosi 21 654,00 zł brutto (nie przewiduje się).

W pierwszym roku obowiązywania taryfy dopłata
z budżetu Gminy do cen za odprowadzenie ścieków dla
indywidualnych gospodarstw domowych lub rolnych wynosi
3 203 539,00 zł brutto, dla odbiorców innych niż indywidualne
gospodarstwa domowe i rolne wyniesie 335 610,00 zł brutto.
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URUCHOMIENIE EBOK - ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Klienci, wychodząc naprzeciw Waszym
oczekiwaniom, myśląc o Waszej wygodzie, aby usprawnić
zarządzanie fakturami oraz przyspieszyć kontakt z nami,
uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK).
Od teraz każdy nasz Klient posiadający dostęp do internetu
oraz adres email, może cieszyć się bezpłatnym dostępem do
faktur 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

• wygodny kontakt z Biurem Obsługi Klienta GZGK
		 za pomocą formularza kontaktowego;
• oszczędność czasu i wygodę obsługi.
Jak samodzielnie założyć konto w eBOK?
Należy wejść na naszą stronę internetową:
www.gzgkchojnice.pl i zarejestrować się
w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta GZGK.
Korzystanie z eBOK odbywa się w bezpiecznym, szyfrowanym
połączeniu z internetem, dzięki temu podawane w czasie
rejestracji dane oraz przeglądane w eBOK informacje są
bezpieczne i niedostępne dla niepowołanych osób.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod nr
telefonu: 52 397-24-50 wew. 26 (Administrator eBOK).

Logując się do swojego konta, użytkownik eBOK zyskuje:
• bieżący podgląd salda rozrachunków;
• dostęp do faktur elektronicznych (pliki pdf),
		 ich terminów płatności oraz do archiwum
		 faktur wystawionych;
• dostęp do historii płatności;
• prosty i wygodny sposób na kontrolowanie należności
		 za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków;
• możliwość podawania stanu wodomierza;
• wgląd w historię odczytów wodomierza oraz
		 alarmów z nakładki radiowej (np. wyciek wody) 		 jeżeli już ją zamontowano;
• możliwość przeglądania danych zawartych umów (data
		 zawarcia, numer, numery wodomierzy, itp);

Wybierając e-Fakturę wnosisz swój wkład w ochronę środowiska,
oszczędzasz papier, nie wytwarzasz dodatkowych odpadów i
przyczyniasz się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Ale to
nie jedyne korzyści. Dodatkowo, faktura trafia na Twoje konto
praktycznie w momencie jej wystawienia. Bez konieczności
korzystania z poczty w tradycyjnym jej rozumieniu. Jest zatem
doręczana niezawodnie, bez pośredników.

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku dostępnego
pod adresem: https://www.facebook.com/gzgkchojnice/
Zamieszczane są tam informacje bieżące np. na temat awarii, wyłączeń wody.
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WYSTĄPIŁA AWARIA LUB MASZ PROBLEM – DZWOŃ LUB NAPISZ!
Występujące awarie i problemy bardzo prosimy zgłaszać
osobiście lub telefoniczne pod niżej wymienione numery
telefonów lub poprzez naszą stronę internetową.

Brygada „Południe” – w sołectwach: Nowy Dwór-Cołdanki,
Ogorzeliny, Sławęcin, Lichnowy, Chojnaty, Ciechocin,
Granowo, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Silno, GockowiceObjezierze, Pawłowo, Pawłówko, Racławki, Topole,
Nieżychowice, Moszczenica, Doręgowice, Nowa Cerkiew,
Lotyń.

Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne I
Jacek Pruski - Brygadzista tel. 509 574 829
Adrian Skajewski tel. 509 574 941
Kazimierz Skorowski tel. 504 099 664

Piotr Śledź - Brygadzista tel. 513 060 133
Marcin Żywicki tel. 502 609 946

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne II
Rafał Kiełpiński tel. 577 597 567
Jerzy Lica tel. 577 537 597
Janusz Danielewski tel. 502 610 824

Za eksploatację całej sieci wod.-kan. odpowiada szef
eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej:
Dariusz Półczyński tel. 513 060 144 lub (52) 397 24 50

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji
Ryszard Szopiński - Brygadzista tel. 504 099 836
Grzegorz Dąbkowski tel. 536 897 175

Informujemy również, że w dniach: poniedziałek ÷ piątek,
w godz. 7:00 ÷ 15:00, dostępne są następujące numery
telefonów stacjonarnych w siedzibie GZGK Sp. z o.o.,
ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice:

Pozostałe brygady, którymi dysponuje Zakład zajmują
się bezpośrednio eksploatacją urządzeń wodociągowokanalizacyjnych.

Sekretariat tel. (52) 397 24 50
Dział Techniczny tel. (52) 396 37 37
Księgowość tel. (52) 396 37 35

Poszczególne zespoły swoim zasięgiem obejmują następujące
sołectwa:

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.gzgkchojnice.pl i Facebooka dostępnego pod adresem:
www.facebook.com/gzgkchojnice/

Brygada „Północ” – w sołectwach: Swornegacie, Funka,
Kłodawa, Kruszka, Krojanty, Jarcewo-Czartołomie, Zbeniny,
Klosnowo, Klawkowo, Charzykowy, Chojniczki, Powałki
Zbigniew Werachowski - Brygadzista tel. 509 574 961
Joachim Kontek tel. 509 575 146
Piotr Miszewski tel. 509 573 631
Krzysztof Urbaniak tel. 509 574 963
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MIESZKAŃCY GMINY CHOJNICE - EWIDENCJA LUDNOŚCI
Pamiętajmy, że obowiązek meldunkowy dotyczy zarówno
obywateli polskich jak i cudzoziemców przebywających na
terytorium Polski. Przypominamy, iż równocześnie można
mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu
czasowego.
Obywatel
polski
przebywający
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w
miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc
od dnia przybycia do tego miejsca. Dotyczy to również obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast cudzoziemiec
spoza Unii Europejskiej winien zameldować się w miejscu pobytu
stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia
przybycia do tego miejsca.
Czynności zameldowania dokonujemy w urzędzie
właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
w której chcemy się zameldować.
Zameldowania w stosunku do dzieci urodzonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik
urzędu stanu cywilnego sporządzając akt urodzenia.
Wszelkie niezbędne informacje na temat zameldowania
(zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców), wymeldowania,

zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub
zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy możemy uzyskać
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Chojnicach oraz z portalu: gov.pl

DANE STATYSTYCZNE, STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Jak co roku odnotowujemy wzrost liczby mieszkańców
meldujących się na pobyt stały w naszej gminie. Według stanu
na dzień 31 grudnia 2021 roku na pobyt stały zameldowanych
było ogółem 19095 osób w tym: mężczyzn - 9596, kobiet 9499. Na pobycie czasowym przebywa obecnie 235 osób.
Do dnia 31.12.2021 r. urodziło się ogółem 209 dzieci, w tym:
chłopców- 109, dziewczynek- 100. Zanotowano 175 zgonów.
W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020r. liczba ludności
w naszej gminie wzrosła o 113 mieszkańców.
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Liczba mieszkańców w latach 2015 -2021

19095
18982
18826
18636
18436
18276
18104
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19 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW GMINY CHOJNICE
19 - tysięczna mieszkanka naszej gminy – Katarzyna, córka Państwa Arlety i Dominika Kroplewskich z Nowej Cerkwi urodziła
się w lutym 2021 r. Uroczyste powitanie nowej mieszkanki odbyło się w Urzędzie Gminy w Chojnicach w dniu 6 maja 2021 r.
Na 19 - tysięcznego mieszkańca naszej gminy czekaliśmy ponad 5 lat. W grudniu 2014 roku witaliśmy 18 - tysięcznego
mieszkańca, a we wrześniu 2009 r. 17 - tysięcznego.
Z uwagi na tendencję wzrostową liczby mieszkańców w gminie mamy nadzieję, iż za kilka lat powitamy 20 tysięcznego
mieszkańca Gminy Chojnice.

Aktualne informacje zawsze na naszym profilu Facebook
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Kwalifikacja wojskowa 2021
Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku była wyjątkowa pod
dwoma względami. Oba wynikały z wprowadzonego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Pierwszy dotyczył
przerwania kwalifikacji w dniu 13 marca 2020 r. Wobec czego,
mężczyźni z rocznika 2001 stawali na kwalifikację w 2021 r.
łącznie z rocznikiem podstawowym 2002. Drugi czynnik,
który powodował, iż była ona odmienna, to fakt, że odbyła się
jesienią. Tradycyjnie ma to miejsce na wiosnę. Na terenie powiatu
chojnickiego w 2021 roku funkcjonowała jedna Powiatowa
Komisja Lekarska, której siedziba mieściła się w budynku
Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ulicy 31 Stycznia 56.
Dla osób mieszkających na terenie gminy Chojnice kwalifikacja
wojskowa rozpoczęła się dopiero 11 października. Działania
te miały na celu szeroko rozumianą profilaktykę. Chodziło
bowiem o to, by zapobiegać wszelkimi możliwymi sposobami
rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zapewnić maksymalny
poziom bezpieczeństwa sanitarnego osobom stającym
do kwalifikacji wojskowej oraz personelowi w związku
z zapowiedziami czwartej fali koronawirusa.
W sumie wezwano 120 mężczyzn rocznika podstawowego,
116 rocznika 2001, dla którego odwołano kwalifikację w roku
ubiegłym oraz 5 mężczyzn roczników starszych (z pośród
nich stawił się 1 - otrzymał kat. A, 4 nie stawiło się z przyczyn
nieusprawiedliwionych, w tym 1 z kat. B 12).
W 2021 r. do kwalifikacji stawało również 7 kobiet z terenu
gminy Chojnice (3 jako ochotniczki), 6 otrzymało kat. A, 1 - D.
Dwie osoby z rocznika podstawowego oraz pięć ze starszych
stawało do kwalifikacji wojskowej przed innymi komisjami
lekarskimi.

Z rocznika podstawowego przed Powiatową Komisją
Lekarską stanęło 100 mężczyzn, z czego kategorię A otrzymało
90, B – 2, D - 6, E – 2.
Na kwalifikację wojskową nie stawiło się z przyczyn
usprawiedliwionych 5 mężczyzn rocznika podstawowego –
przebywają od wielu lat poza granicami kraju.
Z przyczyn nieusprawiedliwionych nie stawiło się 13 mężczyzn
rocznika podstawowego.
Z rocznika 2001 stanęło 95 mężczyzn, z czego kategorię A
otrzymało 87, B – 1, D - 4, E – 3.
Na kwalifikację wojskową nie stawiło się z przyczyn
usprawiedliwionych 4 mężczyzn rocznika podstawowego –
przebywają od wielu lat poza granicami kraju.
Z przyczyn nieusprawiedliwionych nie stawiło się 12 mężczyzn
roczników starszych.
W stosunku do tych osób przeprowadzono rozmowy
telefoniczne z właściwymi sołtysami oraz policjantami
w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu oraz wyjaśnienia
przyczyn braku spełnienia obowiązku wynikającego z ustawy
o powszechnym obowiązku obrony RP.
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej
obejmuje stawienie się przed wójtem, powiatową komisją
lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie
kwalifikacji wojskowej ww. organy urzędują w jednym lokalu).
Biorąc udział w kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy,
należy mieć ze sobą:
• dowód osobisty,
• zdjęcie bez nakrycia głowy o wymiarach 3x4 cm,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie
		 lub kontynuację nauki,
• dokumentację medyczną dotyczącą chorób
		 przewlekłych lub przebytych urazów,
		 jeśli taką posiadamy.
Biorąc udział w kwalifikacji wojskowej po raz kolejny
należy mieć ze sobą:
• dowód osobisty,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie
		 lub kontynuację nauki, jeśli zaszły zmiany w stosunku
		 do poprzednio posiadanych dokumentów,
• dokumentację medyczną dotyczącą chorób
		 przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli zaszły zmiany
		 w stosunku do poprzednio posiadanej dokumentacji,
• książeczkę wojskową.
Przypominamy, że od 2009 roku służba wojskowa nie
jest już obowiązkowa, co oznacza, że do wojska wstępują tylko
ci, którzy tego chcą. Nie zmienia to jednak faktu, że na każdym
wezwanym spoczywa obowiązek stawienia się przed Powiatową
Komisją Lekarską w celu ustalenia określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej. Coroczna kwalifikacja wojskowa
to też m.in. jeden z etapów rekrutacji do ochotniczej służby
wojskowej.
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Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne
Za organizację obrony cywilnej w Polsce odpowiada
Obrona Cywilna Kraju. Szefowie obrony cywilnej na poziomach
gminy, powiatu i województwa opracowują i opiniują tzw. plany
obrony cywilnej, które stanowią najważniejsze wytyczne dla władz
cywilnych w przypadku pojawienia się różnego rodzaju zagrożeń.
Centralnym organem administracji rządowej do spraw
obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, do którego
obowiązków zalicza się:
• przygotowywanie projektów działania
		 obrony cywilnej;
• ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań
		 obrony cywilnej;
• koordynowanie określonych przedsięwzięć
		 oraz sprawowanie kontroli nad realizacją przez organy
		 administracji rządowej i organy samorządu
		 terytorialnego zadań obrony cywilnej;
• sprawowanie nadzoru nad odbywaniem
		 służby w obronie cywilnej.
Szefami terenowych jednostek obrony cywilnej są
wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci
miast). Funkcjonowanie obrony cywilnej (OC) w Polsce reguluje
wielokrotnie nowelizowana Ustawa z 21 listopada 1967 roku
o powszechnym obowiązku obrony. Należy również podkreślić,
że z obowiązujących przepisów wynikają obowiązki obywateli
w zakresie obrony cywilnej. Polegają one na odbywaniu służby
w obronie cywilnej oraz uczestniczeniu w zajęciach edukacji dla
bezpieczeństwa i szkoleniach w zakresie powszechnej samoobrony
ludności, a także na wykonywaniu innych zadań przewidzianych
w ustawie.
Zadania obrony cywilnej dla Gminy Chojnice na 2021
r. określone zostały w Planie Działania Szefa Obrony Cywilnej
Gminy Chojnice w dziedzinie obrony cywilnej w 2021 r. Wytyczne
zawierają zasady doskonalenia systemu obrony cywilnej, ochrony
ludności w sytuacjach zagrożeń życia i zdrowia, doskonalenia
systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.
Zasadniczym kierunkiem działania Obrony Cywilnej na
2021 r. było przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19,
odbudowa i tworzenie rezerw zasobów materiałowych
i sprzętowych niezbędnych do działań ratowniczych, wzmocnienie
i przygotowanie administracji publicznej oraz struktur krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań
ratowniczych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa,
wdrożenie postanowień Strategii Bezpieczeństwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 r. w zakresie dotyczącym obrony
cywilnej, w tym m. in. budowania odporności państwa na
zagrożenia, zapewnienia powszechnego charakteru obrony cywilnej
i ochrony ludności oraz zdefiniowania systemu obrony cywilnej
i ochrony ludności, nadając mu powszechny charakter z położeniem
nacisku na budowanie zdolności do stałej akceptacji systemu wobec
zmieniających się wyzwań i zagrożeń.
Ze względu na epidemię SARS-CoV-2 w 2021 r. odwołano
wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania. Realizując zalecenia Szefa Obrony
Cywilnej Kraju przeprowadzono tylko powiatowy trening systemu

wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
Gminy Chojnice w miesiącu wrześniu. Trening miał na celu
doskonalić struktury powiatowe w sytuacji wystąpienia skażenia
biologicznego. W treningu wzięła udział Drużyna Wykrywania
i Alarmowania gminy Chojnice. Podczas treningów Drużyna
realizowała przekazane z Powiatowego Ośrodka Analizy Danych
i Alarmowania w Chojnicach sytuacje zagrożeń, sprawdzała
funkcjonowanie technicznych środków łączności oraz doskonaliła
znajomości z zakresu prognozowania, ostrzegania i alarmowania.
W 2021 roku odbył się 1 trening stałego dyżuru dotyczący
sprawnego kierowania informacją w sytuacjach kryzysowych
zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.
Ponadto przeprowadzono 8 nasłuchów radiowych sygnałów
ostrzegania przekazywanych w sieci radiowej ostrzegania Sił
Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej nadawanych przez 22
Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy.
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
i osobom przebywającym na terenie Gminy Chojnice prowadzony
jest bieżący monitoring dotyczący warunków meteorologicznych,
głównie pod kątem zagrożeń pogodowych, cyklicznie
przekazywane są informacje o zdarzeniach i zagrożeniach, które
mogą skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Otrzymywane
są one z Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW
w Gdyni za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach
i umieszczane na stronie internetowej UG Chojnice. W przypadku
możliwości wystąpienia realnych zagrożeń działania nie kończą
się na umieszczeniu samej informacji na stronach internetowych
i komunikatach radiowych., lecz prowadzą do realnej pomocy
i działań wynikających z ustaleń Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. Tego typu działania wynikają chociażby z pory
roku. W związku z tym prowadzone są przygotowania do sezonu
zimowego. W wyniku nagłego ataku zimy musimy być przygotowani
do organizacji pomocy
humanitarnej dla mieszkańców
w następujących kategoriach: transportu i dostarczania środków
do życia w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych
bądź kolejowych, zapewnienia zasilania w energię elektryczną dla
obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego
zagrożenia życia i zdrowia, organizacji czasowego zakwaterowania
ludności, przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz
posiłków osobom uwięzionym w samochodach/pociągach lub
przyjętych na czasowe zakwaterowanie oraz zasad wykorzystania
sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji innych podmiotów,
np. zarządców dróg.
Zgodnie z zapowiadaną w ubiegłym roku rozbudową
systemu ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Chojnice
o zagrożeniach realizowanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
projektu „Rozbudowy i modernizacja systemu ostrzegania ludności
o zagrożeniach dla województwa pomorskiego”, Gmina Chojnice
otrzymała 3 elektroniczne syreny alarmowe. Elektroniczne syreny
alarmowe zastąpiły stare mechaniczne syreny zamontowane na
budynkach remiz OSP. Niewątpliwą zaletą zamontowanych syren
jest również możliwość nadawania komunikatów głosowych.
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		 Rozpoczętą przez PUW Gdańsk modernizację naszego
systemu kontynuujemy. W miesiącu grudniu podobne syreny
zamontowano na maszcie przy remizie OSP Pawłowo.
W dniach 17-18 listopada odbyło się gminne ćwiczenie
obronne pk. „Grab 2021”. Było to ćwiczenie wieloszczeblowe
połączone z ćwiczeniem powiatowym „Brda 2021” oraz
kompleksowym ćwiczeniem obronnym „Jantar 2021”. Ogólnym
założeniem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania
podczas realizacji zadań obronnych (GSK) przez pracowników
urzędu i szkół, służby, inspekcje, straże oraz terenowe jednostki
administracji wojskowej. Ponadto doskonalenie i weryfikacja
procedur postępowania ww. organów i kierowników w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Ćwiczenie składało się z trzech etapów. Na pierwszy etap składała się

aktywacja systemu stałych dyżurów (SSD) w ćwiczących organach
administracji publicznej. Etap drugi, to analiza i uruchomienie
realizacji zadań zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił
Zbrojnych i wsparcie wojsk sojuszniczych w sytuacji zakłóceń.
W etapie tym przewidywało się realizację zadań obronnych
w organach samorządu terytorialnego, wsparcie działań wojsk
własnych w procesie mobilizacyjnego uzupełnienia oraz w ramach
HNS zabezpieczenie wojsk sojuszniczych przemieszczających
się przez teren województwa pomorskiego. W etapie trzecim
przewidywało się realizację zadań zarządzania kryzysowego
w zakresie zwalczania ataku dywersyjno - sabotażowego. Jego
prawdopodobieństwo wydawało się wysokie ze względu na
występujące niepokoje społeczne.
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INFORMACJA o pracy Rady Gminy w Chojnicach w 2021 roku
W 2021 roku odbyło się 9 Sesji Rady Gminy w Chojnicach,
na których to podjęto 177 uchwał oraz przedstawiano informacje
na temat funkcjonowania na terenie Gminy opieki zdrowotnej
oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Chojnicach.
Radni zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz omówiili sprawę zimowego utrzyma dróg
na naszym terenie. Poza tym Radzie Gminy zostało złożone
sprawozdanie dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie
Gminy Chojnice.
Podobnie jak w latach ubiegłych Radni przyjęli sprawozdanie
finansowe Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy
Chojnice, a także sprawozdania z działalności: Gminnego Ośrodka
Kultury w Chojnicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
realizacji prowadzonego w naszej gminie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za
2020 rok. Oprócz tego Radni zapoznali się z Oceną zasobów
pomocy społecznej na 2020 rok, a także sytuacją na rynku pracy
i przedstawioną przez Powiatowy Urząd Pracy ofertą zatrudnienia.
Ze względu na specyfikę naszej Gminy, Rada oceniała sytuację
w rolnictwie i interesowała się funkcjonowaniem podmiotów
współpracujących z tą gałęzią gospodarki.
Jak co roku Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania
budżetu oraz udzielili absolutorium Wójtowi Gminy. Na sesji
został przedstawiony Raport o stanie Gminy Chojnice za ubiegły
rok oraz Rada Gminy jednogłośnie podjęta uchwałę o udzieleniu
Wójtowi wotum zaufania. W grudniu Radni uchwalili Budżet
Gminy Chojnice na 2022 rok oraz zatwierdzali plany posiedzeń
sesji i komisji na kolejne dwanaście miesięcy. Podobnie jak w latach
ubiegłych Radni uchwalali miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla kolejnych miejscowości oraz podejmowali
uchwały w sprawie nadawania nazw ulic.
Z myślą o kształtowaniu polityki i wskazywaniu kierunków
rozwoju naszej „Małej Ojczyzny” oraz poprawie warunków życia
mieszkańców, Rada Gminy podjęła uchwały o:
- wyrażeniu zgody na wspólne przygotowanie
		 Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszarów gmin
		 Miejskich i Wiejskich: Chojnice oraz Człuchów
		 na lata 2021-2030,
- przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Chojnice
		 na lata 2021-2030,

- założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
		 elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chojnice
		 na lata 2021-2035,
- wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
		 wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
		 w posiadaniu GZGK.
W ramach dobrej współpracy z innymi jednostkami podjęto
uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej:
Województwu Pomorskiemu, Miastu Chojnice oraz Gminom
Tuchola i Kęsowo.
Radni określili również: warunki udzielenia pomocy de
minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień z podatku
od nieruchomości oraz wysokość podatków od środków
transportowych. Poza tym Rada ustaliła: dopłaty do taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie
ścieków, wysokość stawek i zwolnień podatku od nieruchomości,
zasady zwalniania z podatku od nieruchomości budynków i lokali
mieszkalnych, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.
W tym roku o kolejne dwie osoby poszerzyło się grono
„Zasłużonych Obywateli Gminy Chojnice”. Tytuły te otrzymali
Państwo Gabriela i Eugeniusz Słominscy.
Poza tym podjęto uchwałę w sprawie zaproszenia do
osiedlenia się na terenie gminy Chojnice w ramach repatriacji
jednej rodziny zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu.
W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi
obostrzeniami sanitarnymi sesje odbywały się bez udziału sołtysów
i zaproszonych gości, ponieważ liczba osób uczestniczących
w obradach musiała być ograniczona do niezbędnego minimum.
Przebieg sesji był na bieżąco rejestrowany i przekazywany
zainteresowanym za pomocą elektronicznych nośników przekazu
pod linkiem https: //gminachojnice.sesja.pl/

47

Mirosława Perszewska / Bożena Kubiak. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINIE CHOJNICE
Wójt Gminy Chojnice wydaje zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chojnice
w oparciu o zapisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku
„o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi“
posiłkując się jednocześnie w tym zakresie prawem
miejscowym, zapisami uchwał Rady Gminy w Chojnicach
z 2018 roku, które doprecyzowują zasady i limity wydawanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski, druki
i uchwały związane z tematyką zezwoleń dostępne są na
stronie internetowej: www.gminachojnice.com.pl.
W związku z pandemią COVID-19 i związanymi z nią
ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej
zwłaszcza z branży gastronomicznej, której funkcjonowanie
zostało zamrożone na kilka miesięcy Rady Gmin w Polsce
w zapisach kolejnych tarcz antykryzysowych otrzymały
możliwość uruchomienia różnego rodzaju rozwiązań
pomocowych mających na celu wsparcie dla przedsiębiorców.
Jednym z nich była możliwość zwolnienia z pobierania
obowiązkowych opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych,

które w kwocie podstawowej rocznie wynoszą odpowiednio:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających
		 do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających
		 powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających
		 powyżej 18% alkoholu;
Gminy pobierają te opłaty w celu pozyskania
dodatkowych środków na finansowanie zadań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
W lutym br. Rada Gminy w Chojnicach również podjęła
uchwałę w tym zakresie zwalniając przedsiębiorców z branży
gastronomicznej z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych (Uchwała Rady Gminy
w Chojnicach nr XXII/389/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty i zwrotu części
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży na terenie gminy Chojnice).
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REJESTR WYBORCÓW
Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej stale zamieszkały
na obszarze gminy, któremu przysługuje prawo wybierania, z urzędu
zostaje wpisany do stałego rejestru wyborców. Natomiast wyborca
zameldowany na pobyt czasowy, aby zostać ujętym w stałym
rejestrze wyborców winien złożyć w Urzędzie Gminy, na terenie
której stale zamieszkuje lub stale przebywa, wniosek o dopisanie do
stałego rejestru wyborców. Jeśli nie wpisze się na stałe do rejestru
wyborców, musi wówczas pamiętać, że aby móc wziąć czynny udział
w wyborach, każdorazowo powinien złożyć wniosek o dopisanie się
do spisu wyborców sporządzanego na dane wybory.
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 18 lat, nabywa czynne prawo wyborcze, które
uprawnia go do oddania swojego głosu w wyborach. Pozbawione
prawa wybierania są jedynie osoby: ubezwłasnowolnione
prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw publicznych

prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Należy pamiętać, że wymeldowanie z miejsca pobytu
stałego powoduje automatyczne skreślenie z rejestru wyborców,
prowadzonego przez właściwy miejscowo Urząd Gminy. Dzieje
się tak również w przypadku zgłoszenia w urzędzie wyjazdu poza
granice Polski.
Pamiętajmy!
Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
Więcej informacji dotyczących rejestru wyborców
dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Chojnicach, na stronie internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej oraz na portalu: gov.pl
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Działalność gospodarczą rozpoczyna się od bezpłatnej
rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej na stronie www.biznes.gov.pl. Jest to serwis
informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców oraz osób, które
dopiero zamierzają nimi zostać. Jeśli zdecydujemy się na
prowadzenie swojego biznesu w formie spółki osobowej albo
kapitałowej, rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze
Sądowym, prowadzonym przez sądy rejestrowe właściwe ze
względu na siedzibę tworzonej spółki. Drobna działalność
zarobkowa osób fizycznych może też w ogóle nie wymagać
rejestracji, jeśli przychód z niej nie przekroczy w żadnym
miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, jest
to tzw. działalność nierejestrowana. W grudniu 2021 roku
Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło kilka
istotnych zmian w obsłudze rejestru CEIDG, wśród nich, m.in.:
przeniesienie usług dla Przedsiębiorców z dotychczasowej
strony www.ceidg.gov.pl na stronę www.biznes.gov.pl, zmianę
szaty graficznej aplikacji, wprowadzenie nowych wzorów
formularzy i zaświadczeń, szereg informatorów i instrukcji
oraz udogodnienia i podpowiedzi dla osób wypełniających
wnioski on-line. Na szczególną uwagę w serwisie zasługuje
także nowa usługa, tzw.: „hurtownia danych CEIDG i Biznes.
gov.pl” dostępna na stronie www.dane.biznes.gov.pl. Można

tam pobierać i przeglądać różne dane statystyczne i raporty
dotyczące wpisów do CEIDG przedsiębiorców ze wszystkich
gmin w Polsce.
Bez zmian pozostały możliwości złożenia wniosku:
- osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
- listem poleconym (z poświadczonym notarialnie
		podpisem),
- elektronicznie, z użyciem bezpiecznego
		 podpisu kwalifikowanego,
- elektronicznie, bez użycia bezpiecznego
		 podpisu kwalifikowanego - e-PUAP.
Za pośrednictwem naszego urzędu w 2021 roku – 82
osoby zarejestrowały działalność w CEIDG, 247 zgłosiło zmiany
w swoich wpisach, 74 osoby złożyły wniosek z informacją
o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, 48 osób
zgłosiło wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
natomiast wniosków o wykreślenie wpisu z CEIDG
zanotowaliśmy w naszym urzędzie 72.
Przypominamy, że wszystkie czynności związane
z wpisem do CEIDG są bezpłatne. Od 13 grudnia 2021 r.
obowiązuje wersja 2.1.0 druku CEIDG-1 wniosku do Centralnej
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
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NIEODPŁATNE PRACE NA CELE SPOŁECZNE
W okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. do wykonania nieodpłatnej pracy na rzecz Gminy Chojnice sąd zobowiązał 34 osoby.

LICZBOWY WYKAZ SKAZANYCH, NA KTÓRYCH WYROKIEM SĄDOWYM NAŁOŻONO KARĘ WYKONANIA
NIEODPŁATNEJ, KONTROLOWANEJ PRACY NA CELE SPOŁECZNE NA RZECZ GMINY CHOJNICE
od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Skazani nieodpłatne, kontrolowane prace na cele społeczne wykonywali pod nadzorem sołtysów oraz jednostek organizacyjnych gminy.
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Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19
na terenie gminy Chojnice
Zagrożenie rozprzestrzeniania się kolejnych fal
zakażeń wirusem SARS-CoV-2 spowodowało konieczność
wprowadzenia szczególnych rozwiązań oraz kontynuacji
już wdrożonych w 2020 r., umożliwiających podejmowanie
działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Koronawirus nazywany SARS-CoV-2, został zidentyfikowany
pod koniec 2019 r. i jest nowym szczepem koronawirusa,
który nie był wcześniej identyfikowany u ludzi. Wywołana
nim choroba jest określana jako COVID-19. W związku
z narastającym zagrożeniem epidemii i rozprzestrzeniania
się chorób zakaźnych u ludzi konieczne było wprowadzenie
niezbędnych mechanizmów działania. Znaczna ich ilość
została wdrożona w 2020 r. Epidemia koronawirusa, następnie
uznana przez WHO pandemią, spowodowała konieczność
wprowadzenia ograniczeń niemal we wszystkich obszarach
funkcjonowania w granicach gmin, województw, a nawet
państw.
Niestety w 2021 r. sytuacja epidemiologiczna nie uległa
poprawie. Rosła dobowa liczba nowych przypadków zakażenia
wirusem SARS-CoV-2, a trend wzrostowy obserwowany był w
całej Europie. Zwiększała się również liczba osób wymagających
hospitalizacji. Ponadto zaczęły pojawiać się nowe mutacje
wirusa SARS-CoV-2. Prowadzona była ciągła praca związana
z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania
się koronawirusa oraz skutków, które on powoduje. W związku
z czym, nasze działania skupiały się głównie na koordynacji
działań związanych ze szczepieniem przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2, tzn. działaniem infolinii – dedykowanych nr
telefonów, koordynatorów, dowozem do punktów szczepień
osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia
we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu
do punktów szczepień. Źródłem finansowania tych działań
były środki pozabudżetowe, pochodzące z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.
Ponadto na polecenie Wojewody Pomorskiego,
działając w oparciu o konsultacje i zapewnienia w zakresie
współpracy przy realizacji szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2, Urząd Gminy w Chojnicach rozpoczął realizację
kluczowych zadań mających na celu minimalizowanie skutków
epidemii oraz dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców
gminy. Jednym z ważnych elementów wsparcia było
skomunikowanie mieszkańców z punktami, w których osoby
niepełnosprawne lub z ograniczoną funkcją ruchu mogły
przyjąć świadczenie. Podjął współpracę w zakresie organizacji
i promocji szczepień oraz publikacji aktualnych informacji
dotyczących Narodowego Programu Szczepień. Gmina
Chojnice uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień za
pośrednictwem Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice. Od samego początku programu przychodnia
realizuje szczepienia populacyjne aż w siedmiu puntach
szczepień, zlokalizowanych na terenie gminy, angażując
cały swój możliwy potencjał. Pracownicy przychodni robili
wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej doprowadzić
do osiągnięcia poziomu zaszczepienia umożliwiającego

zapanowanie nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku,
przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów
bezpieczeństwa.
W miesiącu marcu, za pośrednictwem Wojewody
Pomorskiego oraz Starostwa Powiatowego w Chojnicach,
odebrano maseczki jednorazowe przekazane z Rządowej
Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) dla mieszkańców
Gminy Chojnice. Maseczki odebrano z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Pomiędzy
mieszkańców rozdystrybuowano 76 tys. szt. maseczek.
Dystrybucją zajęli się sołtysi oraz strażacy OSP.
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W kwietniu z tego samego źródła pozyskano nieodpłatnie
42 opakowania (5l) płynów do dezynfekcji rąk.
W lipcu natomiast, nastąpiły dostawy środków ochrony
indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla podmiotów
udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) w ramach akcji dystrybucyjnej zabezpieczanej
przez struktury powiatowe ze składnic RARS. W ramach tych
dostaw do POZ na terenie gminy Chojnice dotarło:
- płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń (5l) – 88 szt.,
- gogle ochronne – 255 szt.,
- rękawice diagnostyczne lateksowe – 256 op.,
- fartuchy medyczne z gumką – 1700 szt.,
- półmaski filtrujące FFP 2 – 3000 szt.
Od miesiąca czerwca zaczęło obowiązywać polecenie
Wojewody Pomorskiego w zakresie podjęcia działań
promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub
organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie
liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+)
poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19. Promocja
szczepień była kolejnym elementem realizacji Narodowego
Programu Szczepień. W związku z dobrowolnym charakterem
szczepień, ich promocja, miała na celu zwiększenie liczby osób
zaszczepionych w populacji i ma zasadnicze znaczenie dla
powodzenia zwalczania i przeciwdziałania epidemii.
W związku z tym na wszystkich stronach głównych
serwisów regionalnych i naszemiasto.pl umieszczony został
BLOK TEMATYCZNY #SzczepiMYgminy. W bloku były
emitowane artykuły główne dotyczące szczepień, wywiad
z Wójtem oraz artykuły poradnikowe.
Materiały dotyczące szczepień i koronawirusa pojawiały
się w mediach społecznościowych z dodatkową komunikacją
o akcji. Wykorzystano w tym celu Twittera, Facebooka, strony
internetowe gminy. Dla osób 60 + dystrybuowano specjalny
dodatek drukowany.

Nadal kontynuowana jest dystrybucja plakatów we
wszystkich sołectwach oraz gazetek z informacjami nt. szczepień.
Ponadto prowadzone są działania reklamowe w postaci rollupów
wystawianych przed budynkami użyteczności publicznej oraz
w siedzibie urzędu.

Ponadto zakupiono gadżety promocyjne, których dystrybucja
miała zachęcić mieszkańców do szczepień.
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DOWODY OSOBISTE
podpisu posiadacza dokumentu. Z kolei w warstwie elektronicznej
dowodu osobistego zostały zamieszczone odciski palców
posiadacza dokumentu. Teraz każda osoba, która ukończyła 12
rok życia będzie miała w dowodzie osobistym zamieszczony swój
podpis. Wyjątek stanowi jedynie fizyczna niemożność złożenia
podpisu. Natomiast z obowiązku pobrania odcisków palców będą
zwolnione jedynie dzieci do 12 roku życia oraz osoby, od których
pobranie odcisków palców jest fizycznie trwale niemożliwe.
Zmianie uległy również okresy ważności dowodów
osobistych i tak: dowód osobisty dla dzieci do 12 roku życia
będzie ważny przez 5 lat; dla osób powyżej 12 roku życia
dokument zachowa swą ważność przez okres 10 lat; dla osób, od
których pobranie odcisków palców jest chwilowo niemożliwe np.
z powodów medycznych - 12 miesięcy.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć
w dowolnym urzędzie gminy niezależnie od adresu zameldowania.
Pamiętać należy jednak, że dowód osobisty odbiera się w miejscu
złożenia wniosku o jego wydanie. Dowód osobisty wydawany
jest bezpłatne.
WAŻNE! Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
oraz odbiór wyprodukowanego dokumentu wymaga osobistego
stawienia się w urzędzie, z uwagi na konieczność pobrania
odcisków palców oraz potwierdzenia tożsamości.
Osoby pełnoletnie, które podczas składania wniosku wyrażą
zgodę na przekazanie swoich danych do Rejestru Danych
Kontaktowych (RDK) otrzymają powiadomienie sms/mail,
iż dowód osobisty jest gotowy do odbioru.
Za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej ePUAP od 7 listopada 2021 r.
zawnioskować o dowód osobisty może jedynie rodzic, opiekun
bądź kurator dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia.
Spowodowane jest to faktem odstąpienia od konieczności
zamieszczenia w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
odcisków palców. (więcej informacji dostępnych na stronach:
BIP Gminy Chojnice, edowód.gov.pl oraz na portalu Gov.pl).
W sytuacji, gdy osoba nie może samodzielnie udać się do
urzędu w celu złożenia wniosku i odbioru dowodu osobistego
z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się
pokonać przeszkody może zgłosić ten fakt do urzędu, który został
wyposażony w mobilną stację do obsługi spraw dowodowych.
Przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby może nastąpić
po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego
przypadku.
W w/w stacje mobilne wyposażone zostały organy gmin
będące siedzibą władz powiatu i organy miasta na prawach
powiatu. UWAGA! W powiecie chojnickim w mobilną stację do
obsługi dowodów osobistych wyposażony został jedynie Urząd
Miejski w Chojnicach.

W 2021 roku w tutejszym Urzędzie wydane zostały
1274 dowody osobiste. Dużą popularnością cieszyła się
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
ePUAP za pośrednictwem której 134 osoby zawnioskowały
o dowód osobisty.
Usługa ta zablokowana została z dniem 27.07.2021 r.
w związku z planowanym wejściem w życie dowodów osobistych
z drugą cechą biometryczną.
Od 7 listopada 2021 r. wydawane są dowody osobiste
z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej
oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego w warstwie
graficznej. Dowodów z drugą cechę biometryczną w minionym
roku zostało wydanych 148.
Nowy dowód osobisty nadal pełni dotychczasowe funkcje,
tj. potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie posiadacza
dowodu osobistego oraz uprawnia do przekraczania granic
niektórych państw.
Nie zmieniły się również dotychczasowe funkcjonalności
dowodu z warstwą elektroniczną. Za pomocą certyfikatów
w nim zawartych możemy: logować się do portali administracji
publicznej i korzystać z e-usług (certyfikat identyfikacji
i uwierzytelnienia); elektronicznie podpisywać dokumenty
(certyfikat podpisu osobistego); korzystać z automatycznych
bramek granicznych np. na lotniskach (certyfikat obecności).
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje
każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast
obowiązek posiadania dowodu osobistego dotyczy już
pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujących
na jej terytorium.
Obecny wzór dowodu osobistego zbliżony jest wyglądem
do e-dowodu wydawanego od 4 marca 2019 r. W warstwie
graficznej dodano dwuliterowy kod państwa członkowskiego
wydającego dokument, wydrukowany na tle niebieskiego
prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami oraz odwzorowanie

PAMIĘTAJMY! Dowód osobisty odbiera się osobiście
w miejscu złożenia wniosku o jego wydanie.
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Formy wsparcia dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy

Gmina Chojnice już od wielu lat w ścisłej współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach wprowadza
na swoim terenie różnego rodzaju formy wsparcia dla osób
bezrobotnych w celu łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej bezrobotnych z terenu gminy Chojnice.
Spośród wielu form wsparcia do najbardziej popularnych na
terenie Gminy Chojnice należą:
• roboty publiczne,
• prace społecznie użyteczne,
• prace interwencyjne,
• staże.
Skupmy się na dwóch pierwszych formach wsparcia,
tj. robotach publicznych i pracach społecznie użytecznych.
W 2021 r. w ramach robót publicznych zatrudniliśmy łącznie 12 osób, w tym 11 osób na stanowisku robotnika gospodarczego
i 1 osobę na stanowisku pomocy administracyjnej. Prace
na stanowisku robotnika gospodarczego wykonywane były
w okresie od kwietnia do września br. w następujących
sołectwach: Charzykowy, Sławęcin, Lichnowy, Pawłowo,
Pawłówko-Lipienice, Racławki, Czartołomie-Jarcewo, Silno,
Nowa Cerkiew i Swornegacie. Roboty publiczne oznaczają
zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż
12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub
dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego,
budżetu
państwa,
funduszy
celowych,
organizacji
pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Roboty
publiczne mogą trwać do 6 lub 12 miesięcy. Jeżeli jesteś osobą
bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy to

możesz zostać skierowany do podjęcia zatrudnienia właśnie
w ramach robót publicznych. Ponadto jeżeli jesteś dłużnikiem
alimentacyjnym, to masz pierwszeństwo w zatrudnieniu
w ramach właśnie robót publicznych.
Z kolei w ramach Prac Społecznie Użytecznych (PSU)
zatrudniliśmy łącznie - 13 osób, w okresie od kwietnia do
końca listopada br. w następujących sołectwach: Ciechocin,
Czartołomie-Jarcewo, Gockowiece-Objezierze, Klawkowo,
Klosnowo, Kruszka, Lichnowy, Moszczenica, NowyDwór-Cołdanki, Ogorzeliny, Pawłowo i Racławki. Dla
przypomnienia Prace Społecznie Użyteczne skierowane są do
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających przy
tym ze świadczeń z pomocy społecznej, albo uczestniczących
w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie
usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub
w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te
odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę
wymiarze 10 godzin tygodniowo (40 godzin w miesiącu).
Warto kolejny raz podkreślić, że poza Powiatowym
Urzędem Pracy w Chojnicach, Gmina Chojnice niezmiennie
od lat może liczyć na wsparcie i pełne zaangażowanie ze
strony Sołtysów, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chojnicach oraz Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach, którzy niejednokrotnie
koordynują i nadzorują pracę osób korzystających z ww. form
wsparcia, za co oczywiście bardzo dziękujemy i liczymy na
kolejne lata owocnej współpracy na rzecz osób bezrobotnych i
poszukujących pracy z terenu Gminy Chojnice.
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Powrót do ojczyzny przodków
– repatrianci z Kazachstanu w Gminie Chojnice

Rodzina repatriantów przed domem w Ostrowitem

Repatriacja oznacza powrót do Ojczyzny osób
pochodzenia polskiego, a także jest akcją prowadzoną przez Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej, mającą na celu spełnienie etycznego
obowiązku zadośćuczynienia historycznych krzywd Rodakom
zamieszkałym w azjatyckiej części byłego ZSRR. W preambule
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji można przeczytać,
że „W poczuciu głębokiej więzi z Polakami - potomkami
dawnej Rzeczypospolitej, ofiarami komunistycznego terroru,
przemocą zmuszonymi do opuszczenia ziemi przodków,
osiedlonymi wbrew własnej woli na najtrudniejszych do
zamieszkania obszarach byłego Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich; pozbawionymi możliwości powrotu
do Polski, prześladowanymi z powodu swojego pochodzenia
oraz przywiązania do wiary, tradycji i umiłowania wolności,
skazanymi na pracę w nieludzkich warunkach, głód, choroby
i częstokroć na fizyczne wyniszczenie; którzy, mimo wszelkich
przeciwności, nigdy nie wyrzekli się Polski, jej tradycji
i kultury, a miłość i przywiązanie do Ojczyzny przekazali
swoim potomkom - pragnąc zadośćuczynić za doznawane
przez zesłańców krzywdy, (…) powinnością Państwa Polskiego
jest umożliwienie repatriacji rodakom, którzy pozostali na
Wschodzie". Ustawa o repatriacji umożliwia, zatem powrót do
kraju osobom, które na skutek historycznych uwarunkowań
nie mogły się w Polsce nigdy osiedlić.
Repatriacja to także jeden ze sposobów nabycia
obywatelstwa polskiego przez osoby pragnące przesiedlić się na

stałe do Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem osoba przybywająca
do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej
w celu repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa
z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
To dla nas bardzo ważne, że jako samorząd Gminy
Chojnice mogliśmy włączyć się, już drugi raz, w ten proces
swoistej sprawiedliwości dziejowej. Pierwszą rodzinę
z Kazachstanu przyjęliśmy w 2017 roku. Teraz jest już ona
zupełnie samodzielna, zwolniła mieszkanie komunalne
i prowadzi szczęśliwe życie.
Wniosków od rodzin polskiego pochodzenia
z Kazachstanu w sprawie zapewnienia warunków do osiedleni
a się jest bardzo wiele. Nasz wybór padł na młode małżeństwo
Annę i Sergeja oraz seniorkę rodu Walentynę. Po spełnieniu
wszystkich formalności, a jedną z najważniejszych było
zaproszenie jakie wystosowała Rada Gminy w Chojnicach, cała
trójka przybyła do Ostrowitego 16 grudnia 2021 r.
Pani Anna przekazała, że „Myśli o tym, że chcemy
żyć w Polsce były u nas zawsze. Moja prababka i pradziadek
zostali wywiezieni do Kazachstanu, ale wszystkie ich myśli
dotyczyły Polski, ich ojczyzny. Niestety ani mojej prababce,
ani pozostałym krewnym nie udało się wrócić do Polski. Tak
z pokolenia na pokolenie słuchałam opowieści o życiu mojej
prababki w Polsce. Jesienią 2018 roku podjęliśmy decyzję,
że powinniśmy wrócić do ojczyzny naszych przodków
- do Polski.” Repatrianci rozpoczynają swoje nowe życie
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w Polsce. Mają jeszcze problemy z biegłym posługiwaniem się
językiem polskim, ale są pełni zapału i chęci do pracy. Pani
Walentyna jest już na emeryturze i jak zadeklarowała, chętnie
zajmie się domem i gotowaniem, podczas gdy młodzi będą
w pracy. Zapewniają, że wszystko się im podoba, zaskoczyła
ich polska gościnność i otwartość z jaką zostali przyjęci
w Ostrowitem. Cieszą się też wysoką (!) temperaturą jaka
w grudniu panuje w Polsce, a to dla tego, że gdy opuszczali swój
dotychczasowy dom w Kazachstanie temperatura spadła poniżej
– 20 stopni. To norma na kazachskim stepie. Jak relacjonują
latem dla odmiany temperatury sięgają nawet + 40 stopni.
Jak zapewniają nasi nowi mieszkańcy - „Nie
doświadczymy żadnych trudności, jedyną rzeczą jest zmiana

stref czasowych. W przyszłości chcemy zdobyć w Polsce
wykształcenie, zbudować duży dom, w którym będzie mieszkać
nasza całą rodzina, no i doskonale opanować język polski.”
Pierwsze tygodnie po przyjeździe upłynęły na załatwianiu
licznych formalności. Ze strony Urzędu Gminy otrzymali w tym
zakresie pomoc i wsparcie. Ważnym wydarzeniem w życiu tej
rodziny było zapewne oficjalne powitanie w Gminie Chojnice,
które odbyło się 30 grudnia 2021 r. z udziałem władz naszego
samorządu, i zaproszonych gości. Symboliczny klucz do nowego
domu wręczył Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański.
Życzymy naszym repatriantom dużo zdrowia,
pomyślności oraz tego by Gmina Chojnice stałą się dla nich
prawdziwym domem i miejscem w którym będą szczęśliwi.

Uroczyste powitanie repatriantów w Gminie Chojnice
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Zasłużeni Obywatele Gminy Chojnice
W uznaniu zasług za wieloletnią działalność realizowaną
na rzez Gminy Chojnice oraz jej mieszkańców, w dniu 26 lutego
2021r. Rada Gminy w Chojnicach, na wniosek Wójta, nadała
tytuły „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice” Państwu Gabrieli
i Eugeniuszowi Słominskim.
Pani Gabriela Słominska wraz z mężem Eugeniuszem od
zawsze łączyli biznes i interesy ze szczególną dbałością o więzy
rodzinne i pomoc najbardziej potrzebującym. Dzięki ciężkiej
pracy i wytrwałości, ambitne plany Państwa Słominskich udało
się przekuć w kolejne inwestycje i rozwój małej rodzinnej firmy.
Przychylny klimat dla realizacji dynamicznego rozwoju firma
znalazła w Gminie Chojnice, gdzie w miejscowości Topole
wybudowano nowoczesny zakład produkcyjny.

Państwo Gabriela i Eugeniusz Słominscy

Ze względu na pandemię, uroczystość wręczenia aktów
nastąpiła na sesji 26 czerwca 2021 r.
Rada Gminy w Chojnicach dotychczas uhonorowała
tytułem „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice” siedem osób,
zaś tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Chojnice” nadano
w 2013 roku Pani Kazimierze Szark.
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Imię moje Św. Jan Paweł II

Podobizna papieża Polaka okazała się
bardzo realistyczna

Na podstawie umowy międzynarodowej zawartej we wrześniu 2000
roku sformalizowano trwającą już współpracę pomiędzy naszym samorządem
a samorządem miasta i gminy Beli Manastir. Osobą, która odpowiadała za
tę współpracę ze strony chorwackiej była pani Janja Čeliaković. Niedawno
przekazała, że uczestniczy w budowie małego kościoła znajdującego się we wiosce
Gajić. Miejscowość położona jest na wschodzie kraju w pobliżu trójstyku granic:
chorwackiej, węgierskiej i serbskiej. Wieloletnia przyjaciółka Gminy Chojnice
poprosiła o ufundowanie dzwonu, który będzie zawieszony na wieży kościoła.
Właśnie rozpoczynała się jego budowa. W związku z tym, że przepisy polskiego
prawa nie pozwalają samorządom na wspieranie takich inicjatyw, ustalono,
że poszukamy sponsorów, którzy zechcą włączyć się w to przedsięwzięcie.
Oszacowano wartość zadania na około 10 000,- zł.
Wkrótce okazało się, że jeden z przedsiębiorców, którego firma ma siedzibę
na terenie gminy Chojnice (przedsiębiorca chce pozostać anonimowy) zgodził się
przekazać konieczną sumę na wykonanie dzwonu. Jego odlanie zostało zlecone
ludwisarni Macieja Felczyńskiego z Ostrowa koło Przemyśla. To firma z 200-letnią
tradycją. Efekt pracy ludwisarzy był niebywały. Podobizna papieża Polaka okazała
się bardzo realistyczna. Pod postacią świętego widniał napis: „IMIĘ MOJE ŚW.
JAN PAWEŁ II”. Takie imię dla dzwonu to nie przypadek. Chorwaci darzą tą
postać wielkim szacunkiem i uznaniem. Gdy Chorwacja dążyła do uzyskania
międzynarodowego uznania swojej państwowości i niepodległości to Stolica
Apostolska była pośród pierwszych państw, które przyszły z pomocą. Watykan
uznał niepodległość Chorwacji już 13 stycznia 1992 r., dwa dni wcześniej niż
uczyniła to Wspólnota Europejska.
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Piękny dzwon oraz oprawiony akt przekazania
w dwóch językach został przewieziony do Gajić. Bardzo ucieszył
mieszkańców. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się pomóc naszym
chorwackim przyjaciołom i liczymy, że nasze kontakty będą się
dalej pomyślnie rozwijały.

Piękny dzwon oraz akt przekazania sporządzony w dwóch
językach został przewieziony do Gajić

Akt przekazania dzwonu
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Aktywność organizacji pozarządowych w Gminie Chojnice
W Gminie Chojnice mamy wiele bardzo aktywnych
organizacji pozarządowych. Jesteśmy dumni, że na naszym terenie
prężnie działają podmioty, które skutecznie pozyskują dotacje
z budżetu Gminy Chojnice oraz z innych źródeł. Wysoko oceniamy
również stopień organizacji pracy stowarzyszeń. Wszystkie sprawnie
realizują powierzone zadania i potrafią prawidłowo je rozliczyć.
W roku 2021 r. ogłosiliśmy 8 otwartych konkursów ofert
w dwóch edycjach. Zgodnie z programem współpracy ustalono
kluczowe obszary wsparcia. Poniższa tabela ukazuje podstawowe
dane na ten temat:
W roku 2022 zaplanowaliśmy znaczące środki
(585 000,- zł) na 5 obszarów wsparcia. Cztery pierwsze są
powtórzeniem ubiegłorocznych, nowością jest priorytet
dotyczący organizowania warsztatów szkoleniowo edukacyjnych mających na celu przeszkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
z uwzględnieniem specyfikacji wypadków w rolnictwie
i gospodarstwach indywidualnych, i/lub działania w kierunku
propagowania ratownictwa medycznego wśród osób starszych,
w szczególności tych, których stan zdrowia utrudnia codzienne
funkcjonowanie.
Należy podkreślić, że nasze organizacje są bardzo
aktywne, kreatywnie i z pasją potrafią realizować nie tylko swoje
zadania statutowe, ale często współpracują pomiędzy sobą
przy akcjach charytatywnych i pomocowych. Obecność tylu
aktywnych organizacji dowodzi, że społeczeństwo obywatelskie
w naszym regionie ma się dobrze i potrafi artykułować swoje
potrzeby. Liczy na dalsza dobrą współpracę!
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Aktywni mieszkańcy to siła wspólnoty samorządowej
– inicjatywa lokalna w Gminie Chojnice
Czym jest inicjatywa lokalna?

realizację inicjatywy lokalnej. W 2021 r. wpłynęło ich aż 17.
Ostatecznie umowy podpisano z 14 grupami. Wnioski były bardzo
ciekawe i dotyczyły wielu sfer życia naszej Małej Ojczyzny. Są one
niezwykle cenne, bowiem dotyczą bezpośredniego zaangażowania
mieszkańców w prace nad realizacją konkretnego przedsięwzięcia.
Często zdarza się, że obok przekazywania środków finansowych,
oferują swoją pracę, użyczają maszyn czy rzeczy koniecznych do
realizacji.
Obok efektu założonego w inicjatywie, udaje się zwykle
osiągnąć nie mniej ważne rezultaty. Mamy tu na myśli zacieśnienie
więzi społecznych, integracje lokalnego środowiska oraz zmianę
podejścia do rozwiązywania problemów społecznych. To
prawdziwa siła naszych mieszkańców! W 2021 roku w ramach
inicjatyw społecznych zaangażowaliśmy kwotę 100 000,- zł. W
roku 2022 - widząc popularność tego sposobu realizacji zadań
ważnych dla społeczności lokalnej, zabezpieczono w budżecie
kwotę 150 000,- zł.
Zestawienie zrealizowanych inicjatyw lokalnych w 2021 r.
zamieszczamy pod galerią zdjęć.

Inicjatywa Lokalna - to forma współpracy jednostki
samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego
realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy zgłaszają pomysły
i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę wkładu
rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.
Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron:
mieszkańca i urzędu.
Celem inicjatywy lokalnej jest:
• włączenie mieszkańców w rozwiązywanie
		 problemów lokalnych,
• wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających
		 do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców
		 danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,
• realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców
		 w ich najbliższym otoczeniu.
W naszej gminie każdego roku przybywa wniosków na

INICJATYWA LOKALNA

Charzykowy

Krojanty

Chojniczki

Ciechocin

Doręgowice
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Kłodawa

Nieżychowice

Lichnowy

Ostrowite

Ostrowite

Powałki

Sławęcin

Swornegacie

Silno
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INICJATYWY LOKALNE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU
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WYTRWALI W MAŁŻEŃSTWIE 50 LAT
razem na dobre i na złe, i 29 sierpnia 1970 r. zawarli związek
małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego Lipnica, a po kilku
godzinach w kościele w Borzyszkowach. Po ślubie małżonkowie
zamieszkali w Lichnowach, gdzie Jubilatka podjęła pracę
jako polonistka w miejscowej szkole. Przepracowała w niej
35 lat do czasu przejścia na emeryturę. Natomiast Jubilat –
z wykształcenia rybak dalekomorski zatrudnił się w Stoczni
Jachtowej, a następnie w Spółdzielni Inwalidów, a przed
przejściem na emeryturę w Fabryce Mebli w Chojnicach. Na
emeryturze małżonkowie zamieszkali w nowo wybudowanym
domu w Lichnowach. Dużo czasu spędzają w ogrodzie. Pan
Ryszard chętnie majsterkuje. Wspólnie oglądają telewizję,
rozwiązują krzyżówki. Pani Zefirena udziela się w Kole
Gospodyń Wiejskich. Prowadzi kronikę i pisze scenariusze dla
kabaretu ,,Niezapominajki”, z którymi wyjeżdża na występy
i przeglądy. Małżonkowie wychowali troje dzieci i doczekali się
pięciorga wnucząt.

W 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po raz
kolejny uhonorował mieszkańców Gminy Chojnice medalami
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Trzy pary z Gminy
Chojnice obchodziły złote gody czyli 50-tą rocznicę ślubu.
W imieniu Prezydenta RP medale Jubilatom wręczył
Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności
pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnicach i Urzędu
Gminy w Chojnicach.
9 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach
dostojni jubilaci Państwo Zofia i Kazimierz Witkowscy z Silna
oraz Państwo Zefirena i Ryszard Cieślińscy z Lichnów zostali
odznaczeni medalem za wieloletnie pożycie małżeńskie.
W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wójt Gminy
Chojnice, który życzył Jubilatom wielu lat wspólnego,
szczęśliwego życia, zdrowia oraz pociechy z dzieci i wnuków.

Zofia i Kazimierz Witkowscy poznali się w Silnie. Pan
Kazimierz był wówczas pracownikiem firmy poszukującej naftę,
a pani Zofia mieszkanką tej miejscowości. Związek małżeński
zawarli 25 kwietnia 1970 r. w Chojnicach. Jubilat przez 40 lat
pracował jako spawacz w firmach prowadzących poszukiwania
naftowe, a Jubilatka zajmowała się wychowaniem dzieci
i prowadzeniem domu. Małżonkowie mają trzech synów
i córkę, i doczekali się dziewięciorga wnucząt.

16 listopada 2021r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach
odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie Państwu Elżbiecie i Kazimierzowi Leszczyńskim
z Pawłowa.
Jubilaci związek małżeński zawarli dnia 10 kwietnia 1971
roku. Jako nowożeńcy mieszkali w miejscowości Ciechocin, a po
wybudowaniu własnego domu do chwili obecnej w Pawłowie.
Jubilat urodził się 5 listopada 1948 roku w Ciechocinie, pracował
jako murarz w Bydgoskim Przedsiębiorstwie BudowlanoPrzemysłowym, potem w Państwowym Gospodarstwie
Rolnym w Chojnicach i Zakładzie Energetycznym Bydgoszcz
SA w Chojnicach. Jubilatka urodziła się 4 listopada 1951
w miejscowości Ostrowite, gdy dzieci jubilatów były małe
pracowała chałupniczo. W późniejszych latach pracowała
jako instruktor Świetlicy Wiejskiej w Pawłowie, opiekun ludzi
starszych i chorych w Niemczech. Jubilaci wychowali 4 dzieci
– 1 córkę i trzech synów. Doczekali się dziewięciorga wnucząt
(w tym 2 wnuczek). W wolnym czasie jubilaci dużo podróżowali
po Europie. Obecnie większość czasu spędzają w domu,
jubilatka udziela się w Stowarzyszeniu Świętego Mikołaja.

Zefirena i Ryszard Cieślińscy poznali się w Lipnicy,
dokąd na wakacje u krewnych przyjeżdżał pan Ryszard. Mieli
wówczas po 14 lat, więc początkowo była to znajomość na
zasadach koleżeństwa. Po 7 latach zdecydowali, że chcą być
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ŚPIEWAJĄCE DIAMENTOWE GODY PAŃSTWA MRÓZ
się w 1958 roku. Para wstąpiła w związek małżeński w 1961
roku w Chojnicach (16 września odbył się ślub cywilny, a 8
października ślub kościelny). Pan Stefan przez 11 lat pracował
w Przedsiębiorstwie Transportowym, następnie wraz z żoną
prowadził gospodarstwo. Małżonkowie mają czterech synów i
doczekali się 9 wnucząt i 4 prawnucząt. Przypomnijmy, że przez
lata oddani byli aktorskiej pasji, gdyż występowali w kabarecie
Serca Dwa, który działał w Sławęcinie.
Uroczystość zakończyło symboliczne wzniesienie
toastu, wspomnienia Jubilatów oraz pamiątkowe fotografie.
Niespodzianką dla obecnych był występ wokalny Jubilatów.

7 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach
dostojni jubilaci Państwo Zofia i Stefan Mróz ze Sławęcina
obchodzili piękny jubileusz Diamentowych Godów. Jubilaci już 60
lat dzielą wspólnie troski i radości życia dla dobra założonej rodziny
i wychowania dzieci na prawach obywateli naszej ojczyzny.
Z tej okazji Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański wręczył
małżonkom symboliczną „diamentową” statuetkę i życzył Jubilatom
wielu lat wspólnego, szczęśliwego życia, zdrowia oraz pociechy
z dzieci, wnuków i prawnuków.

Każda z par świętujących Diamentowe czy Złote Gody
ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię, ale wszystkich
Jubilatów łączy miłość, tolerancja, wzajemny szacunek, bowiem
to one stanowią podstawy trwałości każdego małżeństwa.
Jeszcze raz zacnym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnie
przeżytych lat, w czasie których będą mogli cieszyć się sobą
nawzajem.

Zofia Mróz z domu Sala urodziła się 20 maja 1940 roku
w Goszczowej w powiecie radomszczańskim. Jej mąż Stefan
Mróz przyszedł na świat 29 stycznia 1941 roku w miejscowości
Todzia w powiecie ostrołęckim. Przyszli małżonkowie poznali

Lucyna Zawiszewska. Sekretarz Gminy Chojnice

NAJSTARSI MIESZKAŃCY GMINY CHOJNICE
W dniu urodzin zacnej Jubilatce życzenia składali: Wójt
Gminy Chojnice oraz sołtys Sołectwa Lichnowy Zbigniew
Nojman. Nasza Jubilatka – 100 latka urodziła się 29 stycznia
1921 roku w Lipuszu, mieszkała w sołectwie Lichnowy. Pani
Weronika wcześnie została wdową i sama wychowywała dzieci.
Doczekała się 28 wnucząt, 56 prawnucząt i 12 praprawnucząt.
Pani Teresa Sreberska zmarła w sierpniu 2021 roku.
Z kolei 3 marca 2021 r. 100 urodziny obchodził
mieszkaniec Gminy Chojnice Pan Józef Polus ze Sławęcina,
który jest obecnie najstarszym mieszkańcem Gminy Chojnice.
W dniu urodzin zacnemu Jubilatowi życzenia składali: Wójt
Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański oraz sołtys Sołectwa
Sławęcin Kazimierz Sikora. Nasz Jubilat – 100 latek urodził się 3
marca 1921 roku w miejscowości Pohulanka. Pan Józef mieszka
ze swoją córką Janiną i zięciem Kazimierzem, który jest także
sołtysem Sławęcina. Doczekał się 9 wnucząt i 12 prawnucząt.

29 stycznia 2021 r. 100 urodziny obchodziła mieszkanka
Gminy Chojnice Pani Weronika Sreberska z Lichnów.
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się do Cołdanek. Mieszkała w Nowym Dworze. Dwukrotnie
wychodziła za mąż. Doczekała się dwójki dzieci, czworga wnucząt
i dwojga prawnucząt. Pani Teresa Gubernat nie doczekała
kolejnych urodzin – zmarła w sierpniu 2021 roku.

Szanownemu Jubilatowi życzymy jeszcze raz wszelkiej
pomyślności, a każda chwila niech będzie źródłem szczęścia
i upływa w spokoju, a przede wszystkim w zdrowiu.
W 2021 roku swoje 101 urodziny obchodziła mieszkanka
Gminy Chojnice Pani Teresa Gubernat z Nowego Dworu.
Jubilatka – 101 latka urodziła się 15 czerwca 1920 roku we wsi
Gliśno Wielkie w gminie Lipnica. Jako dziecko przeprowadziła

Lucyna Zawiszewska. Sekretarz Gminy Chojnice

PRZESZLI NA EMERYTURĘ
W 2021 roku z Urzędem Gminy w Chojnicach
pożegnało się trzech pracowników. Wójt Gminy Chojnice
Zbigniew Szczepański wraz ze współpracownikami wręczył im
podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę w urzędzie.
Dzień 28 lutego 2021 r. był ostatnim dniem pracy dla Pana
Zdzisława Ziemińskiego, który zatrudniony był na stanowisku
Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
Wójt Gminy Chojnice podziękował Panu Zdzisławowi za ponad
24 lata pracy. Przypomnijmy, że pan Zdzisław zanim rozpoczął
pracę w urzędzie pracował w Gminnym Zakładzie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach - ponad 12 lat. Łącznie
Pan Inspektor przepracował ponad 40 lat, po których nadszedł
w końcu ten upragniony dzień emerytury.

29 lipca 2021 r. pożegnaliśmy Panią Bożenę
Gołłą – inspektora w Wydziale Finansowym. Mieszkańcy
i współpracownicy zapamiętają uśmiech i życzliwość z jaką Pani
Bożenka pracowała w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach. Pani
Inspektor łącznie przepracowała 45 lat.
Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy za wieloletnią
współpracę, zaangażowanie, pomoc w rozwiązywaniu problemów
i życzymy dużo zdrowia oraz realizacji zamierzonych celów na
emeryturze.

Dzień 25 czerwca 2021 r. był ostatnim dniem pracy
w Urzędzie Gminy w Chojnicach Pana Zygmunta Ringwelskiego,
który zatrudniony był na stanowisku kierowcy. Wójt Gminy
Chojnice podziękował Panu Zygmuntowi za ponad 45 lat pracy
dla naszego samorządu, a przede wszystkim za zaangażowanie
i wspólne bezpieczne podróże.
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RAPORT O STANIE GMINY CHOJNICE ZA 2020 ROK
RAPORT O STANIE GMINY CHOJNICE / www.gminachojnice.com.pl
w 2020 roku zostały wykonane wszystkie zaplanowane
przedsięwzięcia. Ponadto od lat Gmina Chojnice współpracuje
z samorządem wojewódzkim, powiatowym i sąsiednimi
gminami przy realizacji wspólnych inwestycji leżących w interesie
społecznym i gospodarczym gminy.
Atrakcją turystyczną Gminy Chojnice jest z całą pewnością
system ścieżek rowerowych oplatający cały jej obszar. Szczególnie
znane są ścieżki w ramach tzw. Kaszubskiej Marszruty, które
wiodą przez cały Powiat Chojnicki, a ich znaczna część prowadzi
bezpośrednio do największych atrakcji turystycznych gminy,
związanych z obszarami chronionymi – Parkiem Narodowym
„Bory Tucholskie” czy Zaborskim Parkiem Krajobrazowym.
Budowane są kolejne ścieżki rowerowe, które stanowią
alternatywne szlaki komunikacyjne i łączą w sposób funkcjonalny
poszczególne wsie południowej części gminy z miastem Chojnice.
W 2020 roku w Gminie Chojnice powstały kolejne ścieżki
rowerowe, które są do dyspozycji Mieszkańców i turystów. Widać
wyraźnie stały wzrost liczby mieszkańców, który utrzymuje się od
wielu lat. Gmina Chojnice jest atrakcyjna osadniczo ze względu
na dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, techniczną i wodno
– kanalizacyjną. Inwestycje to jeden z głównych priorytetów
Gminy Chojnice. Wszystkie działania dokonane na terenie
gminy Chojnice w 2020 roku były efektem wsłuchiwania się
w potrzeby lokalnej społeczności. Z myślą o Mieszkańcach
uruchomiono w urzędzie gminy Punkt konsultacyjny programu
„Czyste Powietrze”. Ponadto wprowadzono: ulgi podatkowe dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, programy
profilaktyki zdrowotnej, bezpłatne udostępnianie obiektów
sportowo – rekreacyjnych dla Mieszkańców. Każda z inwestycji,
chociażby ta najmniejsza, przyczynia się do poprawy życia
lokalnej społeczności i jest ważna. Małe kroki prowadzą do
zrównoważonego rozwoju całej gminy i dają Mieszkańcom
poczucie sprawiedliwości społecznej.
Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z Raportem
o stanie Gminy Chojnice za 2020 rok. Mamy nadzieję, że
przedstawiony dokument przekazał najważniejsze informacje
związane z funkcjonowaniem naszej „Małej Ojczyzny”. Jak
widać rok 2020 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdej
miejscowości. Te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie
wiedza pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach, a także
zaangażowanie Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich, organizacji
pozarządowych, a przede wszystkim Mieszkańców, którzy
najlepiej wiedzą, co należy poprawić w ich otoczeniu. Dziękujemy
wszystkim za wsparcie, informacje i napływające wnioski,
z których część została zrealizowana w minionym roku, a kolejne
oczekują na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach.
Mając na względzie stały rozwój naszej Gminy oraz dalsze
podnoszenie standardu życia Mieszkańców zapraszamy do
debaty oraz wspólnych rozmów. Zachęcamy także do aktywnego
uczestnictwa w życiu sołectw poprzez włączenie się do działalności
kół gospodyń wiejskich, jednostek ochotniczych straży
pożarnych, klubów sportowych. Dziękujemy za dotychczasowe
zainteresowanie i zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi
edycjami raportów, które prezentowane będą zgodnie z ustawą do
końca maja każdego roku.

W związku z wprowadzoną na początku 2018 roku
nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 ze zm.), a dokładnie zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ww. ustawy
wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie
gminy. Jak wskazuje art. 28 aa ust. 2 ustawy opracowany dokument
obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Raport ma na celu przybliżenie Mieszkańcom Gminy
Chojnice informacji na temat funkcjonowania samorządu
gminnego, a także jest podstawą do prowadzenia dialogu na
temat przyszłości gminy. Tym bardziej, że zgodnie z art. 28 aa
ust. 6 cytowanej ustawy „w debacie nad raportem o stanie gminy
mieszkańcy gminy mogą zabierać głos”. Raport o stanie Gminy
Chojnice za 2020 rok został przyjęty zarządzeniem nr 77/2021
Wójta Gminy Chojnice z dnia 4 maja 2021 r. i znajdą go Państwo
pod linkiem:
http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=546
W raporcie o stanie gminy podsumowano największe
sukcesy Gminy Chojnice w 2020 roku, które realizują wizję, jaką
wypracowano w Strategii Rozwoju Gminy Chojnice. Rok 2020 był
dla naszej Gminy okresem owocnej pracy nad realizacją bieżących
zadań oraz wzmożonych przygotowań do realizacji inwestycji
zaplanowanych na najbliższe lata. Odpowiednio kreowana
polityka atrakcyjności osadniczej i konsekwentne dążenie do
zmian umożliwiły przeprowadzenie w ciągu ubiegłego roku wielu
kluczowychzadańinwestycyjnych,poprawiającychstandardijakość
życia Mieszkańców i odwiedzających nas gości. Chlubą Gminy
Chojnice były budżety sołeckie, na które przeznacza się z roku na
rok coraz większe fundusze, aby Mieszkańcy sami mogli decydować
o tym, co jest dla nich najważniejsze i jakie inwestycje powinny
zostać zrealizowane w pierwszej kolejności. Z powodzeniem
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10 LAT DOBREJ WSPÓŁPRACY W ORGANIZACJI
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
To już 10 lat jak we współpracy z Miastem Chojnice
organizujemy publiczny transport zbiorowy na terenie gminy
Chojnice. 30 grudnia 2011 roku zostało podpisane porozumienie
międzygminne, które regulowało warunki współpracy. Ustalono
między innymi, że operatorem realizowanego projektu będzie
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Później określono przebieg
linii komunikacyjnych, ilość kursów, usytuowanie przystanków,
długość tras, w tym dostosowanie linii do bezpłatnego transportu
uczniów do szkół. W pierwszym roku realizacji przyjęto, że
na terenie gminy Chojnice autobusy przejadą 300 000 wozkm.
Każdy wozokilometr wyceniono na 2,96 zł. Łączna wartość
zrealizowanego porozumienia w roku 2012 wyniosła 888 000,- zł.
Rok 2021 zamyka 10 leni okres współpracy, która
każdego roku stawiała nowe wyzwania przed Miejskim
Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. i Gminą Chojnice.
Dostosowanie siatki połączeń do oczekiwań mieszkańców
wobec stale rozwijających się osiedli mieszkaniowych, a co
za tym idzie wzrostem liczby mieszkańców oraz reorganizacji
oświaty na poziomie podstawowym i gimnazjalnym (likwidacja
gimnazjum) stawiały nowe wyzwania dla sprawnej i co ważne
efektywnej organizacji dowozu uczniów do szkół na terenie
gminy. Nie zapominaliśmy o uczniach mających problemy
z dojazdem do szkół średnich zlokalizowanych na terenie
miasta Chojnice. Wynika to z faktu, że wielu przewoźników,
w tym PKS Chojnice, wycofało się z powodu braku
opłacalności z realizowania kursów pasażerskich na terenie
gminy Chojnice. Wiele kłopotów po stronie przewoźnika ale
i po stronie gminy spowodowała sytuacja związana z pandemią
COVID-19, zamykanie szkół, początkowo całkowite, później
poszczególnych szkół czy pojedynczych klas powodowało
spore zamieszanie w dowozach. Tak jak wspominałem
dzięki pracownikom MZK, z którymi współpracujemy,
udało się nam te trudne sytuacje przezwyciężyć. Szczególne
podziękowania należą się p. Sylwestrowi Mietelskiemu –
Kierownikowi działu przewozów i warsztatów, który sprawnie
i co ważne bezzwłocznie reagował na nasze sygnały związane
z nieoczekiwanymi zmianami sytuacji – szczególnie w szkołach.
W roku 2022 wchodzimy w kolejne zmiany zapisów
porozumienia wynikające ze wzrostu cen paliw i wyższej
niż planowano inflacji. Ustaliliśmy, że MZK na terenie
Gminy Chojnice przejedzie 372 000 wozokilometrów. Cena

wynegocjowana przez strony Porozumienia wyniesie 5,11 zł za
1 wozkm. Oznacza to, że dotacja przekazana Miastu Chojnice
w roku 2022 wyniesie 1 900 920 zł. Cena ta nie obejmuje
opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu do i ze szkół
Gminy Chojnice. Łączny koszt obsługi i pracy opiekunów
w 2022 roku to ok. 285 000 zł.
Jak widać przez 10 lat koszty znacząco wzrosły i stanowią
duże obciążenie dla budżetu gminy. Pragniemy jednak, aby
siatka połączeń była optymalna. Z jednej strony stawiamy na
dopasowanie rozkładu do potrzeb mieszkańców, z drugiej
pamiętać musimy o obowiązku racjonalnego gospodarowania
środkami publicznymi. Z tego względu kluczowe jest obłożenie
kursów, zwłaszcza tych, które obsługują długie trasy. Dla
przykładu trasa na linii nr 1 Chojnice – Swornegacie - Chojnice
to blisko 30 km w jedną stronę. Obsługa mieszkańców
Swornegaci realizowana jest od poniedziałku do piątku
czterema kursami w obie strony. Natomiast w sezonie letnim
dodatkowo uruchamiamy kursy autobusowe 2 x dziennie
w soboty i niedziele. Jak łatwo policzyć obsługa tylko jednej linii
generuje wydatek z budżetu, a więc z pieniędzy podatników na
kwotę 1 250,- zł dziennie x 5 dni w tygodniu, co poza sezonem
daje koszt 6 250,- zł. w sezonie letnim tygodniowa kwota
wzrasta do ok. 7 500,- zł. W rozliczeniu rocznym utrzymanie
połączenia autobusowego MZK Chojnice – Swornegacie –
Chojnice to koszt ok. 350 000,- zł. Wyliczenie to obejmuje
tylko 1 linię autobusową i daje chociażby orientacyjną
informację o skali kosztów ponoszonych przez gminę
w realizacji publicznego transportu zbiorowego.
Warto podkreślić, że takich kursów na wszystkich
liniach mamy bardzo dużo. Statystycznie można przyjąć,
że dziennie jest to ponad 1000 wozkm za kwotę ponad 5 tys.
złotych. Kluczowy jest zatem dochód ze sprzedaży biletów,
który podobnie jak wzrost kosztów zakupu i utrzymania taboru
oraz paliwa ma niebagatelny wpływ na cenę wozokilometra.
Liczymy jednak, że sytuacja niebawem się ustabilizuje.
Wypracowane przez nas rozwiązania sprawdzają się i pozwalają
spojrzeć z optymizmem i nadzieją na kolejne lata dobrej
współpracy z sąsiednim samorządem i realizującym zadania
transportu publicznego Miejskim Zakładem Komunikacji
w Chojnicach.
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Konta sołeckie w 2022 roku
Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba
mieszkańc
ów na
dzień
30.06.2021

Kwota
na 1
mieszkańca

Budżet naliczony
zgodnie z
Uchwałami Rady
Gminy

Kwota stała dla
sołectwa

Kwota
dodatkowa
dla sołectwa
(za wiatraki,
maszty telefonii
komórkowej,
sąsiedztwo ZZO)

Budżet ogółem

30 000,00 zł

64 055,00 zł

1

Angowice

283

85

24 055,00 zł

10 000,00 zł

2

Charzykowy

2026

115

232 990,00 zł

10 000,00 zł

242 990,00 zł

3

Chojnaty

210

115

24 150,00 zł

10 000,00 zł

34 150,00 zł

4

Chojniczki

1355

85

140 825,00 zł

10 000,00 zł

150 825,00 zł

5

Ciechocin

487

85

41 395,00 zł

10 000,00 zł

51 395,00 zł

6

CzartołomieJarcewo

346

85

29 410,00 zł

10 000,00 zł

39 410,00 zł

7

Doręgowice

322

85

27 370,00 zł

10 000,00 zł

37 370,00 zł

8

Funka

181

115

20 815,00 zł

10 000,00 zł

30 815,00 zł

9

GockowiceObjezierze

286

115

32 890,00 zł

10 000,00 zł

42 890,00 zł

10 Granowo

213

115

24 495,00 zł

10 000,00 zł

34 495,00 zł

11 Klawkowo

480

85

40 800,00 zł

10 000,00 zł

50 800,00 zł

12 Klosnowo

156

115

17 940,00 zł

10 000,00 zł

27 940,00 zł

13 Kłodawa

333

85

28 305,00 zł

10 000,00 zł

14 Kopernica

60

115

6 900,00 zł

10 000,00 zł

15 Krojanty

591

85

52 965,00 zł

10 000,00 zł

16 Kruszka

328

85

27 880,00 zł

10 000,00 zł

17 Lichnowy

1313

115

150 995,00 zł

10 000,00 zł

18 Lotyń

381

85

32 385,00 zł

10 000,00 zł

42 385,00 zł

19 Moszczenica

180

115

20 700,00 zł

10 000,00 zł

30 700,00 zł

20 Nieżychowice

747

115

85 905,00 zł

10 000,00 zł

95 905,00 zł

21 Nowa Cerkiew

933

85

92 295,00 zł

10 000,00 zł

102 295,00 zł

22 Nowe Ostrowite

271

85

23 035,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

43 035,00 zł

Nowy DwórCołdanki

335

85

28 475,00 zł

10 000,00 zł

70 000,00 zł

108 475,00 zł

24 Ogorzeliny

1157

85

98 345,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

118 345,00 zł

25 Ostrowite

485

115

55 775,00 zł

10 000,00 zł

20 000,00 zł

85 775,00 zł

26 Pawłowo

984

85

98 160,00 zł

10 000,00 zł

108 160,00 zł

27 Pawłówko

643

115

73 945,00 zł

10 000,00 zł

83 945,00 zł

28 Powałki

486

115

55 890,00 zł

10 000,00 zł

65 890,00 zł

29 Racławki

233

85

19 805,00 zł

10 000,00 zł

29 805,00 zł

30 Silno

1005

85

85 425,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

105 425,00 zł

31 Sławęcin

543

115

62 445,00 zł

10 000,00 zł

40 000,00 zł

112 445,00 zł

32 Swornegacie

1176

85

99 960,00 zł

10 000,00 zł

20 000,00 zł

129 960,00 zł

33 Topole

275

115

31 625,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

51 625,00 zł

34 Zbeniny

233

115

26 795,00 zł

10 000,00 zł

1 915 145,00 zł

340 000,00 zł

23

Razem

19037

66

10 000,00 zł

48 305,00 zł
16 900,00 zł

10 000,00 zł

72 965,00 zł
37 880,00 zł

60 000,00 zł

220 995,00 zł

36 795,00 zł
300 000,00 zł

2 555 145,00 zł

Aleksandra Wojcieszyńska. Skarbnik Gminy Chojnice

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA ROK 2022
DOCHODY - 106.398.454,- zł

f) Dowożenie uczniów do szkół - 358.000,- zł
g) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 132.300,- zł
h) Stołówki szkolne i przedszkolne - 1.151.769,- zł
i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
		 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
		 w szkołach podstawowych i innych formach
		 wychowania przedszkolnego - 655.269,- zł
j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
		 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
		 podstawowych - 873.635,- zł
k) Pozostała działalność - 184.779,- zł

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2021 r. - 19.095
Dochód Gminy średnio na 1 mieszkańca wynosi 5.572,- zł
Źródłem dochodów są:
- Podatki i opłaty lokalne - 20.178.062,- zł
- Udziały w dochodach budżetu państwa
		 tj. podatek dochodowy od osób fizycznych
		 i od osób prawnych - 9.193.582,- zł
- Dotacje na zadania zlecone i własne - 19.421.248,- zł
- Subwencje (oświatowa, wyrównawcza) - 23.422.284,- zł
- Dotacje na zadania inwestycyjne - 5.816.778,- zł
- Dochody z majątku gminy - 2.103.000,- zł
		 (sprzedaż majątku, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania
		 w prawo własności, użytkowanie wieczyste)
- Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń - 6.000.000,- zł
		 (gospodarka odpadami komunalnymi
		 i opłaty za korzystanie ze środowiska)
- Pozostałe dochody - 263.500,- zł
		 (wpływy z usług, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych)

11. Ochrona zdrowia - 260.000,- zł
12. Pomoc społeczna - 5.046.500,- zł w tym:
a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.400,- zł
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne
		 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
		 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
		 w centrum integracji społecznej - 52.000,- zł
c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
		 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 268.000,- zł
d) dodatki mieszkaniowe - 105.000,- zł
e) zasiłki stałe - 470.000,- zł
f) ośrodek pomocy społecznej - 2.091.100,- zł
g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 261.000,- zł
h) pomoc w zakresie dożywiania - 497.000,- zł
i) pozostała działalność - 1.300.000,- zł

WYDATKI - 137.245.214,- zł

Wydatki Gminy średnio na 1 mieszkańca wynoszą 7.188,- zł w tym:
- wydatki bieżące - 97.070.986,- zł
- wydatki majątkowe (inwestycje) - 40.174.228,- zł
		 co stanowi 29,3 % wydatków budżetu
Niektóre dane w budżecie przedstawiają się następująco:
1. Rolnictwo i łowiectwo - 7.419.858,- zł w tym:
6.121.700,- zł przeznacza się na uporządkowanie, budowę
i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Chojnice

13. Edukacyjna opieka wychowawcza - 45.500,- zł
14. Rodzina - 18.720.700,- zł w tym:
a) świadczenia wychowawcze - 9.155.000,- zł
b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
		 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		 z ubezpieczenia społecznego - 9.092.000,- zł
c) wspieranie rodziny - 178.900,- zł
d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
		 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki
		 dla opiekunów - 104.000,- zł
e) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 190.800,- zł

2. Leśnictwo - 43.500,- zł
3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 290.928,- zł w tym:
dopłata do kosztów produkcji wody - 290.928,- zł
4. Transport i łączność - 20.368.672,- zł w tym:
a) dopłata do zbiorowych przewozów pasażerskich (MZK Chojnice) zgodnie
		 z porozumieniem zawartym między Gminą Chojnice a Miastem Chojnice
		 Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku MZK przejedzie
		 372000 wozokilometrów w cenie 5,11 zł za 1 wozokilometr - 1.900.920,- zł
b) inwestycje (budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych,
		 powiatowych i wojewódzkich, program budowy
		 dróg 2:1, budowa parkingów) - 16.013.348,- zł
c) konserwacja i utrzymanie bieżące dróg gminnych - 2.454.404,- zł

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14.128.350,- zł w tym:
a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.672.876,- zł w tym:
		 dopłata do kosztów produkcji ścieków - 3.592.876,- zł
b) Gospodarka odpadami - 4.700.000,- zł w tym:
		 odbiór i wywóz odpadów - 4.452.329,- zł
c) Oczyszczanie miast i wsi - 46.300,- zł
d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.301.872,- zł
e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 22.000,- zł
f) Schroniska dla zwierząt - 144.000,- zł
g) Oświetlenie ulic, placów i dróg - 3.100.610,- zł
h) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 395.000,- zł
i) Pozostała działalność - 745.692,- zł

5. Turystyka - 8.553.000,- zł w tym:
a) budowa ścieżek rowerowych Szlaki Kajakowe, wniesienie wkładów
		 do GZGK (sprzątanie ścieżek rowerowych), pomoc dla Gminy Kęsowo
		 na budowę punktu widokowego - 7.808.000,- zł
6. Gospodarka mieszkaniowa - 6.354.500,- zł w tym:
a) wydatki inwestycyjne - 5.795.000,- zł
7. Działalność usługowa - 798.000,- zł

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.189.665,- zł w tym:
a) Świetlice sołeckie - 219.040,- zł
b) Koszty inscenizacji szarży pod Krojantami - 180.000,- zł
c) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.457.700,- zł
d) Biblioteka - 211.925,- zł
e) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 51.000,- zł
f) Pozostała działalność - 70.000,- zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.023.690,- zł
(utrzymanie remiz strażackich, obrona cywilna)
9. Obsługa długu publicznego - 663.840,- zł
10. Oświata i wychowanie - 36.060.910,- zł w tym:
a) Szkoły podstawowe - 26.599.289,- zł
b) Oddziały przedszkolne w szkołach
		 podstawowych - 2.273.648,- zł
c) Przedszkola - 2.397.020,- zł
d) Inne formy wychowania przedszkolnego - 132.000,- zł
e) Świetlice szkolne - 1.303.201,- zł

17. Kultura fizyczna - 402.030,- zł w tym:
a) Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu - 310.000,- zł
b) Wydatki bieżące - 92.030,- zł
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Świadczenie wychowawcze 500+ od 1 stycznia 2022 r.
będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Od 2022 roku obsługą programu zajmie się Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, rodzice będą składać wnioski wyłącznie
drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego
odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez rodziców
numer rachunku bankowego.
Wnioski o świadczenia na nowy okres od 1 czerwca 2022
roku do 31.05.2023 r. można składać już od 1 lutego 2022 r.
Od lipca 2019 roku prawo do 500+ ma rodzic lub inna
uprawniona osoba na każde dziecko w wieku do ukończenia
18.r.ż. bez konieczności spełniania kryterium dochodowego.
Świadczenia już przyznane do 31 maja 2022 r. będzie nadal
wypłacać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Liczby dzieci, na które zostało wypłacone świadczenie
wychowawcze oraz kwoty wypłaconych świadczeń, w latach
2016-2021, zawiera przedstawiona obok tabela:
Maria Wierzbowska / Beata Pryba. GOPS w Chojnicach

Zmiany w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych
wprowadzone w związku z COVID-19

1. Przedłużanie prawa do świadczeń uzależnionych
od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności przez osobę niepełnosprawną.

ważności orzeczenia, pod warunkiem złożenia nowego wniosku.
Postępowania w sprawie przedłużenia prawa do świadczeń
uzależnionych od niepełnosprawności są wszczynane z urzędu,
nie jest wymagany wniosek strony.
W 2021 roku zostało wydanych 25 decyzji przedłużających
prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, 109 decyzji przedłużających
prawo do zasiłków pielęgnacyjnych, 19 decyzji przedłużających
prawo do dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Zgodnie z zapisami tzw. ustawy covidowej,
z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego
ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w
życie tej ustawy lub upływa od dnia wejścia w życie tej ustawy,
zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej
niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności
albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku
orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS i KRUS zachowuje ważność
przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu

2. Wprowadzenie nowej przesłanki utraty dochodu
w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych
Ustawa covidowa wprowadza również nową przesłankę
utraty dochodu, którą jest obniżenie wynagrodzenia z tytułu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie
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Do tej pory utrata dochodu następowała w przypadku
utraty zatrudnienia, nie zaś obniżenia wynagrodzenia,
a w przypadku działalności gospodarczej – wyrejestrowania
działalności lub zawieszenia działalności, ale w związku z opieką
nad dzieckiem – nie zaś w przypadku zmniejszenia dochodów
wynikającego z przeciwdziałania COVID-19.

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu
przeciwdziałania COVID-19. Obniżenie wynagrodzenia
z powodu przeciwdziałania COVID-19 stanowi utratę dochodu
i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019
r. do dnia 31 października 2022 r., a w przypadku świadczeń
alimentacyjnych od 1 października 2019 do 30 września 2022 r.
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Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 - wsparcie dla opiekunów
osób niepełnosprawnych, trzeci rok realizacji w gminie Chojnice
Gmina Chojnice w 2021 r. otrzymała dofinansowanie ze
środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki
wytchnieniowej w miejscu zamieszkania w ramach Programu
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021. To już trzeci rok realizacji
zadania, które cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców
naszej gminy.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin
lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej,
czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie
opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza czy załatwić
sprawę w urzędzie.
W 2021 roku całkowity koszt zadania to 88 804,20 zł,
w całości sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługami opieki wytchnieniowej, w okresie od czerwca
do grudnia 2021 r., objęto 28 osób, tj. opiekunów 25 osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 dzieci
niepełnosprawnych, najczęściej w ilości 85 godzin dla członka
rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę.
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Program „Wspieraj Seniora”
3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje
się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę dokonania
zgłoszenia przez seniora oraz weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres
usługi wsparcia. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do
seniora w celu udzielenia pomocy oraz wskazuje datę udzielenia
tej pomocy. Koszty zakupów pokrywa senior.
Program jest finansowany ze środków Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19. Gmina Chojnice, ze względu na małą
liczbę zgłoszonych przez mieszkańców potrzeb w tym zakresie,
nie występowała o środki z ww. funduszu na jego realizację.

Gmina Chojnice przystąpiła również do realizacji
ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w
październiku 2020 r. programu „Wspieraj Seniora”. Pierwsza jego
edycja była ogłoszona na rok 2020, kolejna do 31 marca 2021
roku, ale została przedłużona do 31 grudnia 2021 roku. Celem
programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 70 lat i
więcej (w szczególnych przypadkach również osobom poniżej 70
r.ż.), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na
pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny
zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa
wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.
Realizacja programu przebiega w sposób następujący:
1. Osoba, która zamierza skorzystać z pomocy dzwoni
na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – numer:
22 505 11 11 (czynna od 8.00 do 21.00).
2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę
o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.
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Zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”
zakwalifikował do wypłaty 34 zaświadczenia wydane w okresie od
początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku.

Od października 2020 r. GOPS w Chojnicach realizuje
nowe zadanie, którym jest prowadzenie postępowań i wydawanie
– z upoważnienia Wójta – zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego
do programu „Czyste powietrze”. Jeżeli dochód nie przekracza
kwot określonych w ww. programie, tj. aktualnie kwoty 2189,00 zł
w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub kwoty
1564,00 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego,
wnioskodawca może skorzystać z podwyższonego poziomu
dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych w ramach ww. programu.
Dochód jest wyliczany na zasadach określonych
w ustawie o świadczeniach rodzinnych, z zastrzeżeniem, że nie
stosuje się przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu.
W 2020 r. wydano 7 zaświadczeń, natomiast w 2021 roku 95
(44 w pierwszym półroczu oraz 51 w drugim półroczu).
Zgodnie z zapisami Porozumienia zawartego pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice, za wydane przez
Gminę zaświadczenie Gmina otrzyma ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 50 zł,
jeżeli to zaświadczenie, w szczególności, będzie uprawniało do
podwyższonego poziomu dofinansowania oraz wpłynie do
WFOŚiGW w Gdańsku w terminie umożliwiającym jego rozliczenie.
Do 30 listopada 2021 roku WFOŚiGW w Gdańsku
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Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Gmina Chojnice przystępuje do realizacji ogłaszanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ww. programu od
2020 roku. W 2021 r. otrzymała na jego realizację z Funduszu
Solidarnościowego środki w kwocie 35 716,00 zł. W programie
nie jest wymagany wkład własny gminy.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta
jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób
niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym
albo z orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionych, a
także dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne, zgodnie z założeniami programu,
mają możliwość nieodpłatnego skorzystania z pomocy asystenta
przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym.
W gminie Chojnice z Programu skorzystały dwie osoby
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jedna
osoba z 372 godzin usług asystenta, natomiast druga z 269 godzin.
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Ireneusz Szark / Beata Pryba. GOPS w Chojnicach

Współpraca ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach

W 2021 roku mieszkańcom gminy Chojnice przekazaliśmy
ze Stowarzyszenia Bank Żywności w Chojnicach artykuły
spożywcze o wartości 325 220 zł i wadze 57,6 tony. Koszty
obsługi tego działania zostały skalkulowane na kwotę 13 017 zł
(w tym: składki członkowskie – 10 056 zł, opłata za wynajmowany

magazyn - 2 961 zł), co oznacza, że za jedną złotówkę otrzymaliśmy
żywność o wartości 24 zł 98 gr. Dla przypomnienia, w minionych
latach, realna wartość „naszej” złotówki wynosiła: w 2020 r. 29,26 zł, w 2019 r. - 21,74 zł, w 2018 r. - 33,28 zł, w 2017 r. - 34,53
zł, w 2016 r. - 19,02 zł, w 2015 r. - 24,54 zł, w 2014 r. - 8,79 zł;
w 2013 r. - 19,80 zł; w 2012 r. - 25,58 zł; w 2011 r. - 21,41 zł;
w 2010 r. - 26,20 zł; w 2009 r. - 22,53 zł ; w 2008 r. - 19,06 zł;
w 2007 r. - 19,18 zł; w 2006 r. - 15,01 zł; w 2005 r. - 7,26 zł; w 2004
r. - 5,14 zł; w 2003 r. - 7,41 zł; w 2002 r. - 5,32 zł i w 2001 r. - (rok,
w którym bank rozpoczął swoją działalność) - 2,36 zł. Z pomocy
w tej formie korzysta corocznie ponad 400 rodzin.

Ireneusz Szark / Beata Pryba. GOPS w Chojnicach

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

Od 2019 r. funkcjonuje nowy rządowy program „Posiłek
w szkole i w domu”. W ramach ww. programu w 2021 r. naszej
gminie przyznano środki finansowe z budżetu państwa w
wysokości 444 000 zł z przeznaczeniem na zakup posiłku,
świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Dla porównania w 2020 roku otrzymaliśmy na ten cel wsparcie
w wysokości 551 300 zł. Ze wsparcia w tej formie w 2021 r.
skorzystało 549 mieszkańców naszej gminy (w 2020 r. 647
mieszkańców).
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Adrian Senger / Beata Pryba. GOPS w Chojnicach

Karta Dużej Rodziny Gminy Chojnice
Rodziny. Partnerami Programu są przedsiębiorcy i instytucje,
niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy Chojnice,
którzy przystąpili do Programu proponując ulgi, rabaty, upusty
dla rodzin wielodzietnych.
W październiku 2021 r. Program Karty Dużej Rodziny
Gminy Chojnice poszerzył grono swoich partnerów. Bardzo
dziękujemy Pani Paulinie Skibie właścicielce Pracowni Optycznej
przy ulicy Świętopełka 16 w Chojnicach oraz Panu Jarosławowi
Klauzo reprezentującemu Eurostandard Klauzo S.k. z siedzibą
w miejscowości Topole za wspieranie rodzin wielodzietnych
w gminie Chojnice.
Serdecznie zachęcamy lokalnych przedsiębiorców oraz
instytucje do włączania się do Programu. Przedsiębiorcy i
instytucje, niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy
Chojnice, mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając
deklarację i zawierając Porozumienie z gminą Chojnice.

Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
Gminy Chojnice został skierowany do mieszkańców gminy
Chojnice. Program przyznaje uprawnienia członkom rodzin
wielodzietnych, którzy posiadają ogólnopolską Kartę Dużej
Rodziny, przyznawaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej

Partnerzy zadeklarowali następujące ulgi/rabaty/upusty:

Salon Optyczny OKOmedicus
al. Bayeux 10, 89-600 Chojnice
10% rabatu na zakup okularów korekcyjnych
Rabat będzie realizowany w placówkach
w Chojnicach, al. Bayeux 10 tel.503420530
oraz ul. Reymonta 10 tel. 516150120
Porozumienie zawarto na okres
od dnia 12.08.2020 r. do dnia 11.08.2022 r.

Centrum Okulistyczno-Optyczne Lemańczyk Sp. z o.o.
ul. Jantarowa 4/41, 89-600 Chojnice
10% ulgi na zakup okularów korekcyjnych,
10% ulgi na wymianę szkieł korekcyjnych
we własnej oprawie okularowej,
15% ulgi na zakup okularów przeciwsłonecznych,
Oferowane ulgi nie łączą się z innymi ofertami rabatowymi.
Porozumienie zawarto na czas nieokreślony

Restauracja - Odejewska Aleksandra
Nieżychowice 1, 89-620 Chojnice
5% upustu na jedzenie
Porozumienie zawarto na okres
od dnia 12.08.2020 r. do dnia 11.08.2022 r.

Pracownia Optyczna Paulina Skiba
ul, Świętopełka 16 89-600 Chojnice
10% zniżki na okulary korekcyjne
10% zniżki na okulary przeciwsłoneczne
Bezpłatne badanie wzroku przy zakupie okularów
Badanie wzroku bez zakupu okularów w cenie 29 zł
Porozumienie zawarto na czas nieokreślony

SZYPRYT I. Szypryt, A. Szypryt S.j.
ul. Ogrodowa 8, 89-600 Chojnice
5% rabatu na cały asortyment
Bonifikata nie obejmuje artykułów
promocyjnych i wyprzedaży.
Rabat będzie realizowany w placówkach
w Chojnicach - ul. Ogrodowa 8 oraz ul. Kościerska 19B,
Brusach - ul. Mickiewicza 1A,
Sępólnie Krajeńskim - ul. Sienkiewicza 105.
Porozumienie zawarto na czas nieokreślony
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EUROSTANDARD KLAUZO S.k.
Topole 20, 89-620 Chojnice
10% rabatu na produkty
*nie objęte promocjami
Porozumienie zawarto na czas nieokreślony

Krzysztof Syngierski / Justyna Rząska. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

Sport i rekreacja w trudnym czasie
Koronawirus wpłynął na życie każdego. Pokrzyżował
również plany wielu osób w środowisku sportowym. Nie odbyły się
zaplanowane na I kwartał 2021 roku imprezy sportowe. Z powodu
zakazów i obostrzeń oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach
musiała zostać poddana wielu modyfikacjom oraz ograniczeniom.
Pierwszymi zawodami zorganizowanymi w nowej
rzeczywistości, po zniesieniu obostrzeń, była Liga Małych Mistrzów
w piłce nożnej. Dla amatorskich drużyn dziecięcych była to okazja,
by wrócić do sportowej rywalizacji po kilkumiesięcznej przerwie.
Finały zawodów odbyły się 29 maja na kompleksie boisk Orlik
w Charzykowach. Biorąc udział w rozgrywkach każdy z uczestników
mógł poczuć się jak prawdziwa gwiazda futbolu i emocjonować
się piłkarskimi wydarzeniami nie tylko przed telewizorem,
ale osobiście na boisku. Rozgrywki skierowane były do dzieci
z następujących kategorii wiekowych: rocznik 2007/2008 oraz
2010 i młodsi. W pierwszej kategorii wiekowej bezkonkurencyjne
okazały się obie drużyny Szarży Krojanty. Trzecie miejsce na podium
przypadło młodym zawodnikom Akademii Piłkarskiej Eurotur.
W drugiej kategorii wiekowej najlepsi okazali się młodzi adepci
futbolu Charzykowianki Charzykowy. Drugie miejsce przypadło
zawodnikom Akademii Piłkarskiej Eurotur, a trzecie wywalczyli
reprezentanci Szarży Krojanty.
Sporym zainteresowaniem młodych adeptów futbolu cieszyły
się inne zawody piłki nożnej rozgrywane zarówno na boisku, jak
i na hali. Ciekawym przedsięwzięciem, współorganizowanym wraz
z klubem Szarża Krojanty, był rozegrany w połowie sierpnia turniej
piłki nożnej pn. „Z wiejskiego boiska na stadion”. W zawodach
wzięło udział 12 drużyn w powiatu chojnickiego. Mecze rozgrywano
w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 2007 i młodsi oraz 2009
i młodsi. W roczniku 2007 pierwsze miejsce zajęła Gwiazda Karsin,
drugie miejsce przypadło Tęczy Brusy, a trzecie Szarży Krojanty. W
roczniku 2009 dwa czołowe miejsca zajęły drużyny Chojniczanki,
a trzecie miejsce wywalczyła drużyna Salosu Brusy.
Na początku grudnia odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Chojnice. W zawodach wzięło udział 13
drużyn. Mecze rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych:
rocznik 2007 i młodsi oraz 2010 i młodsi. W roczniku 2007 pierwsze
miejsce zajęła Szarża Krojanty I, drugie miejsce przypadło Kaszubi
Kościerzyna, a trzecie Szarży Krojanty II. Tuż za podium uplasowała

się Chojniczanka Chojnice. W roczniku 2010 dwa czołowe miejsca
zajęły drużyny Salosu Brusy, a trzecie miejsce wywalczyła drużyna
AP Eurotur. Czwarte miejsce zajęła Szarża Krojanty.
Po rocznej przerwie odbyły się również XXII Kaszubskie Regaty
Wioślarskie im. Bolesława Drewka. W zawodach rozegranych na
Jeziorze Karsińskim w Swornegaciach wzięło udział 11 klubów:
GKW Drakkar Gdańsk, AZS UMK Toruń, UKS Szóstka Gdańsk,
GTW Gedania Gdańsk, RTW LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz,
BTW Bydgoszcz, BKW Bydgoszcz, UKS Brdów, KKS Unia Tczew,
UKS Bekawianka oraz UKS Tur Swornegacie. Zawody fabułą
nawiązywały do regat rozegranych podczas Igrzysk Olimpijskich
w 1928 roku. Wówczas na torze Sloten w Amsterdamie, polska
czwórka ze sternikiem wywalczyła brązowy medal. Rolę sternika
w polskiej osadzie pełnił pochodzący ze Swornegaci Bolesław Drewek.
Zawodnicy, którzy stanęli na podium otrzymali medale wzorowane
na krążku z 1928 roku. Imprezę swoją obecnością zaszczycił syn
polskiego olimpijczyka pan Marian Drewek. Organizatorami
przedsięwzięcia byli: UKS Tur Swornegacie, Szkoła Podstawowa
w Swornegaciach i Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach. Patronat
główny nad zawodami objął Wójt Gminy Chojnice Zbigniew
Szczepański.
W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
kontynuował rozpoczętą w latach poprzednich propozycję
programową zajęć i zawodów skierowanych do dorosłych
mieszkańców
gminy
wiejskiej
Chojnice.
Największym
zainteresowaniem cieszył się cykl turniejów siatkówki plażowej
o Puchar Wójta Gminy Chojnice rozgrywany w Ostrowitem.
Zwieńczeniem rozgrywek był turniej rozegrany 26 czerwca na
nowych boiskach nad Jeziorem Ostrowite. Rozgrywki zakończyły
się zwycięstwem duetu Paweł Wieczorek/ Bartosz Adrych.
W drodze do finału para z Ostrowitego nie przegrała żadnego meczu.
W finale Wieczorek i Adrych pokonali parę Poturalski/Kwasigroch.
Obfitujący w efektowne wymiany, bloki oraz skuteczne obrony mecz
finałowy był prawdziwą ucztą dla oka. W turnieju finałowym wzięło
udział 8 zespołów. Nagrody wręczyli: wójt Zbigniew Szczepański,
radny Robert Piesik oraz sołtyski Bożena Wilk i Helena Jessa.
Pod koniec lipca odbyła się I edycja turnieju siatkówki
plażowej Plaża Ostrowite Open. Do rywalizacji nad Jeziorem
Ostrowite przystąpiło 11 zespołów. Na zawody zjechali zawodnicy

Szarża Krojanty. Zdobywcy pucharu Wójta Gminy Chojnice.

Unia Klawkowo. Zdobywcy pucharu Wójta Gminy Chojnice.
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z całego Pomorza. Rywalizację wygrała para z Gdańska Jakub Roszyk/
Przemysław Wawer.
Z plaży w Ostrowitem swoje działania przenieśliśmy na boisko
do siatkówki plażowej w Charzykowach. Tam na początku sierpnia
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Chojnice. Turniej wygrała
para Dawid Helta/Karol Gajo.
Na początku lipca w Pawłowie odbył się Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Chojnice. Najlepszą drużyną turnieju została
Unia Klawkowo. Piłkarze z Klawkowa zdobyli puchar po raz drugi
z rzędu. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Adrian Remiszka
z Jantara Pawłowo, natomiast najlepszym bramkarzem Maciej
Michalski z Unii Klawkowo. Nagrody oraz gratulacje, drużyny
i indywidualnie wyróżnieni, otrzymali z rąk patrona zawodów – wójta
gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego.
W 2021 roku podjęliśmy kolejną próbę włączenia się
w promocję aktywnego stylu życia wśród najstarszych mieszkańców
gminy wiejskiej Chojnice. W tym celu wraz ze stowarzyszeniem
Walking Futbol Polska zorganizowaliśmy warsztaty pod nazwą
„Weekend z piłką chodzoną”. Warsztaty odbyły się 12 i 13 czerwca na
boisku Orlik w Charzykowach. W warsztatach wzięły udział głównie
panie 40+. Na zajęciach nie zabrakło również panów po pięćdziesiątce
i sześćdziesiątce. Piłkarska przeszłość i umiejętności nie miały
podczas tych spotkań żadnego znaczenia. Pokłosiem warsztatów była
organizacja turnieju piłki chodzonej w Charzykowach. W turnieju
„Tur Senior Cup” wzięły udział cztery zespoły, które do ostatniego
meczu rywalizowały o zwycięstwo. Ostatecznie najlepsi okazali się
gospodarze zawodów – Szarża/Charzykowianka, którzy lepszym

stosunkiem bramek wyprzedzili złożoną z pań i panów drużynę
Pozytywnych Łódź. Warto dodać, że w zespole zwycięzców też grała
jedna kobieta, co jest dowodem na to, że w piłkę chodzoną grać mogą
jak równy z równym także drużyny mieszane. Należy odnotować
również fakt, że w zespole Szarży/Charzykowianki zagrał pierwszy
w historii polskiej piłki chodzonej siedemdziesięciolatek – Tadeusz
Patertek z Charzyków.
Po rocznej przerwie zostały wznowione rozgrywki
Rekreacyjnej Ligi Piłki Nożnej Halowej Gminy Chojnice. Do 9 edycji
ligi halowej w Charzykowach zgłosiło się 10 drużyn. Inauguracja
rozgrywek nastąpiła 4 grudnia. Finały zaplanowano na połowę lutego
2022 roku.
Przedmiotem naszej działalności było również zarządzanie
kompleksem boisk typu „Orlik 2012” w Charzykowach. Do
prowadzenia zajęć zatrudniliśmy instruktora posiadającego pełne
kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Połowę wynagrodzenia
instruktora stanowiła dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach projektu „Lokalny
Animator Sportu”. Z kompleksu boisk w Charzykowach
w godzinach przedpołudniowych korzystały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w ramach lekcji wychowania fizycznego, natomiast w
godzinach popołudniowych kompleks był do dyspozycji gminnych
stowarzyszeń sportowych oraz mieszkańców Charzyków i okolic.
Na obiekcie prowadzone były zorganizowane zajęcia piłki siatkowej,
piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki i tenisa ziemnego. W sezonie
letnim natomiast obiekt oblegany był przez liczną rzeszę turystów
i zorganizowane grupy kolonijne.

Turniej piłki nożnej chodzonej w Charzykowach.
Mecz Szarża - Pozytywni.

Finał turnieju siatkówki plażowej
o Puchar Wójta Gminy Chojnice

Regaty wioślarskie im. Bolesława Drewka
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Justyna Rząska / fot. A. Czupryniak. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

NAGRODY WÓJTA GMINY CHOJNICE ZA SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA
W DZIEDZINIE SPORTU, TWÓRCZOSCI ARTYSTYCZNEJ
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY ZA ROK 2020
Rok 2020 był szczególnym rokiem. Polacy, a wśród nich
TAKŻE mieszkańcy naszej gminnej społeczności, musieli się
zmagać z trudami pandemijnej codzienności. Poddana ona została
licznym obostrzeniom, czas musiał na chwilę zwolnić. Byli jednak
ludzie, którzy na przekór trudnościom, podejmowali z sukcesami
aktywność na polu sportu oraz kultury.
Początek 2021 roku był okazją, aby takie osoby docenić.
16 marca 2021r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach
odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Chojnice za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturowego za rok 2020.
Kultura i sport to dziedziny ważne w życiu człowieka.
I nie jest to kwestia wyłącznie indywidualnych zainteresowań,
a płaszczyzna odpowiedzialna za jakość życia społecznego.
Dziedziny te nie są już dziś przysłowiowym „kwiatkiem do kożucha”,
a zdaniem wielu ekspertów stanowią element zrównoważonego
rozwoju naszych małych wspólnot. Stanowią również doskonałą
platformę do promocji regionu.

Dlatego też w trosce o rozwój różnych dziedzin kultury i dyscyplin
sportu, Wójt Gminy Chojnice co roku wręcza specjalne nagrody.
Wśród nagrodzonych za 2020 r. najwięcej było
przedstawicieli
Chojnickiego
Klubu
Żeglarskiego
z
multimedalistkami,
Irminą
Mrózek
Gliszczyńską
i Magdaleną Kwaśną na czele. Statuetki i nagrody finansowe
otrzymali również: Agnieszka Pawłowska, Laura Szulc,
Patryk Kosmalski, Jeremi Szczukowski. Nagrodzeni zostali
także: wioślarz Adam Chrapkowski (Bydgostia Bydgoszcz)
i lekkoatleta Kacper Fojuth (MKS Chojniczanka Chojnice).
Kapituła doceniła również trenerów Chojnickiego Klubu
Żeglarskiego: Mirosława Laskowskiego i Karola Jączkowskiego.
Nagrody za sukcesy w twórczości artystycznej,
upowszechnianiu kultury i dziedzictwa kulturowego odebrali
przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Pomorze”
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Charzykowy
„Charzy”.
Statuetka trafiła również do rąk pani Eryki Gappa
z Czartołomia, rękodzielniczki zajmującej się koronkarstwem.

Eryka Gappa

Bożena Stępień - Stowarzyszenie Charzy

Edyta Barwina - Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych Pomorze

Nagrody wójta 2020
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Lucyna Bucław / Justyna Rząska. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

„Nadmienić można, że mam duże zaciekawienie wynalazczością"
Już wiele lat temu załoga Gminnego Ośrodka Kultury
Chojnicach postawiła przed sobą pytanie jak i co zrobić by
kultura ludowa trafiła do młodych ludzi, była dla nich inspiracją
do rozwoju i samodzielnych poszukiwań?
Wydaje się, że odpowiedź nasuwała się sama. Skupiliśmy
się na tym, że kultura ludowa jest przykładem kultury użytecznej,
więc musi mieć ona charakter użyteczny także dla młodych ludzi.
Elementy kultury ludowej zaczęły pojawiać się
w kolejnych naszych projektach. Przy ich tworzeniu ważny był głos
młodych, którzy dawali nam wskazówki, co byłoby autentyczną
dla nich inspiracją. Kluczowe stało się to, by realizowane projekty
posługiwały się językiem młodych, by wykorzystane zostały
w nich nowoczesne metody pracy i techniki .
Nie inaczej było z realizowanym w 2021 projekcie
„Nadmienić można, że mam duże zaciekawienie
wynalazczością". Głównym celem projektu było podniesienie
poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych
młodych ludzi.
Inspiracją do opracowania naszego projektu stała się
twórczość Józefa Chełmowskiego – jednego z ostatnich polskich
prymitywistów, artysty z Kaszub, którego ciekawość świata
i filozoficzne podejście do twórczości ludowej uczyniło artystą
znanym na świecie. Wielu krytyków zestawia jego twórczość
z dorobkiem Teofila Ociepki czy Nikifora Krynickiego.
Uznaliśmy, że wszechstronność i niebywała ciekawość
świata Pana Józefa tworzy wspólny mianownik z otwartością
i ciekawością świata młodych ludzi. Pan Józef stawiał zawsze wiele
pytań, wiele spraw poddawał pod wątpliwość, szukał na postawione
pytania odpowiedzi. To był także ważny wątek, który mógł
w naszym przekonaniu zjednać uwagę i zainteresowanie
młodych.
Istotnym było także ukazanie w projekcie szerokich zainteresowań
artysty oraz jego zamiłowania do konstruowania różnego rodzaju
machin (mięśniolot, maszyna do łapania żywiołów itp.) Któż
z nas, będąc młodym, nie wcielał się w rolę konstruktora?
W projekcie postawiliśmy na połączenie tradycyjnych form
edukacji regionalnej i artystycznej z zakresu rękodzieła ludowego
(warsztaty, lekcje muzealne) z nowymi formami sztuki (animacje
poklatkowe). Poznanie artysty, którego ciekawość świata wciąż
inspirowała do podejmowania nowych wyzwań artystycznych
oraz możliwość obcowania z jego sztuką stworzyła młodym
ludziom z gminy Chojnice nowe perspektywy rozwoju twórczego
i intelektualnego.
Projekt, którego tytuł nawiązywał do słów
wypowiedzianych
przez
artystę,
realizowany
był
w trzech placówkach kulturalnych Gminnego Ośrodka
Kultury w Chojnicach - Wiejskich Domach Kultury
w Silnie i Ogorzelinach oraz Świetlicy Wiejskiej
w Doręgowicach.
W każdej z wymienionych miejscowości 15 osobowe
grupy dzieci i młodzieży w okresie od maja do końca września
uczestniczyły w
wyjazdach i
zajęciach warsztatowych.
Młodzież miała okazję odwiedzić dom nieżyjącego już Józefa
Chełmowskiego w Brusach – Jaglie. Wysłuchali tam prelekcji
opiekuna chaty na temat sztuki ludowej Kaszub i sztuki naiwnej,
zwiedzili pracownię artysty i ogród pełen rzeźb, świątków i
wynalazków.

Uczestnicy projektu z wizytą w Skansenie
– domu Józefa Chełmowskiego

Odwiedzili także Muzeum Historyczno-Etnograficzne
w Chojnicach, gdzie w trakcie lekcji muzealnej z etnografem
i historykiem sztuki, przeprowadzili kwerendę twórczości Józefa
Chełmowskiego. Obejrzeli także liczne dzieła sztuki tego artysty
zgromadzone w chojnickim muzeum.
Młodzież była z wizytą także w Muzeum
Zachodniokaszubskim w Bytowie, które w swoich zbiorach
posiada najbogatszą kolekcję dzieł twórcy, w tym namalowaną
na płótnie 55-metrową Apokalipsę, która jest zobrazowaniem
Apokalipsy Św. Jana i dziełem życia Józefa Chełmowskiego.
Po części wyjazdowej w trakcie, której młodzież poznała
twórczość Józefa Chełmowskiego, w okresie wakacji przyszedł
czas na własną twórczość. Każda z grup młodzieży wzięła udział
w 4 rodzajach warsztatów nawiązujących do tych gałęzi sztuki
ludowej Kaszub, którymi zajmował się Józef Chełmowski. Były
to malowanie na szkle, malowanie na drewnie oraz rzeźbiarstwo
i tworzenie zabawek ludowych. Młodzi ludzie poznali materiały
i tradycyjne techniki wykorzystywane w poszczególnych
gałęziach sztuki. Pod okiem rzeźbiarza Pana Jakuba
Orpiszewskiego młodzież zgłębiała techniki tej sztuki oraz
konstruowała zabawki, z kolei pod kierunkiem artysty ludowego
Pana Zygmunta Kędzierskiego zajmowała się malarstwem na
szkle. Tematyka warsztatów była dowolna, wynikała z własnej
wrażliwości uczestników i inspiracji poznaną twórczością Józefa
Chełmowskiego. Uczestnicy mieli jednak wiedzę, iż dzieła,
powstałe podczas warsztatów, posłużą do stworzenia wystawy
oraz jako kanwa opowieści przedstawionych w postaci filmów
poklatkowych.
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Stworzone przez uczestników prace można było podziwiać
w Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach końca października br.

Prezentacja stworzonych przez dzieci i młodzież prac
w Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach (fot. Marta Potulska)

Uczestnicy projektu w trakcie warsztatów rzeźbiarskich

Spotkanie podsumowujące projekt, prezentacja filmów
poklatkowych (fot. Marta Potulska)
Uczestnicy projektu w trakcie tworzenia filmów poklatkowych
(fot. Aleksander Knitter)

Powstałe w czasie realizacji projektu filmy poklatkowe są jednak
cały czas dostępne do obejrzenia na stronie internetowej Ośrodka
(www.gokchojnice.pl ), do czego szczerze Państwa zachęcamy.
To nie jednak koniec naszego projektu. Zależy nam
by dowiedzieć się od młodych ludzi czy znaleźliśmy klucz do
zainteresowania ich tradycją i poznawaniem zasobów kulturowych
naszego regionu? Jakie elementy projektu były dla nich interesujące,
a które powinny podlegać zmianie?
W tym celu na naszą prośbę socjolog zajął się ewaluacją
projektu. Młodzież poproszona została o wypełnienie
opracowanej na potrzeby projektu ankiety oraz spotkała się ze
specjalistą. Informacje pozyskane tą droga zostaną opracowane
i opublikowane na stronie internetowej i profilu FB GOK. Materiały
prześlemy również do instytucji kulturalnych i edukacyjnych
w regionie, które pracują z młodzieżą. Mamy nadzieję, że otrzymane
informacje będą pomocne nam w pracy z młodzieżą.
Warto podkreślić, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez
osobistego zaangażowania pracowników GOK: autorki projektu
Lucyny Bucław, koordynatorki projektu Doroty Chmara, instruktorów
placówek Edyty Barwina z WDK w Silnie, Natalii Krzoska i Marzeny
Zgrzebniak z WDK w Ogorzelinach, Moniki Hałasowskiej ze Świetlicy
Wiejskiej w Nowym Dworze i Sabiny Stolpa ze Świetlicy Wiejskiej
w Doręgowicach. W naszej ocenie był to jeden z najciekawszych
dotąd realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
projektów kulturalnych.
Jestem przekonana, że tegoroczny projekt „Nadmienić można,
że mam duże zaciekawienie wynalazczością" nie zakończy przygody
dzieci i młodzieży z gminy Chojnice z twórczością Pana Józefa
Chełmowskiego, a będzie dopiero jej początkiem.
Najbliższy czas pokaże…

To właśnie filmy poklatkowe oraz proces ich tworzenia za
sprawą nowoczesnych technologii, miały połączyć twórczość Józefa
Chełkowskiego z światem młodych ludzi.
Pod okiem utytułowanego fotografa i specjalisty od tworzenia
filmów poklatkowych i przekazów medialnych Pana Aleksandra
Knittera młodzi ludzie pracowali nad scenariuszem swoich filmów,
uczyli się jak narysować storyboard, zaplanować ruch postaci, nagrać
dźwięk, ustawić światło. Poznali różne techniki tworzenia animacji:
animacja rzeźby, rysunek, wycinanie i animacja lalek/konstrukcji
zbudowanych podczas zajęć. Poznali też obsługę darmowych
programów do tworzenia filmów poklatkowych i zasady montażu
swoich filmów.
Efekty kilkumiesięcznej pracy zostały zaprezentowane
1 października 2021 r. podczas uroczystego spotkania
w Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach. Tam oprócz wystawy
wykonanych przez dzieci i młodzież prac, odbyła się uroczysta
premiera i pokaz filmów/ etiud poklatkowych powstałych w ramach
projektu. W trakcie spotkania była okazja na wymianę doświadczeń,
wysłuchania opinii prowadzących warsztaty oraz osób, które na co
dzień obcują z kulturą ludową Kaszub. Wśród gości zaproszonych na
spotkanie nie zabrakło bliskich Pana Józefa Chełmowskiego – córki
Ewy Rudnik oraz wnuczki Magdaleny Wirkus reprezentujących
Fundację im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich oraz władz Zrzeszenia
Kaszubsko - Pomorskiego Oddziału Miejskiego w Chojnicach
w osobach Pana Jarosława Kuklewskiego, Pani Janiny Kosiedowskiej
oraz Pana Włodzimierza Łangowskiego. Ich obecność na
podsumowaniu projektu była wyróżnieniem dla uczestników oraz
docenieniem ich kilkumiesięcznej pracy.
77

Anita Sznajder/Mariola Ossowska. Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach

OŚWIATA W GMINIE CHOJNICE
Szkoły podstawowe:
Gmina Chojnice jest organem prowadzącym dla dziesięciu szkół w miejscowościach: Charzykowy, Kłodawa, Lichnowy, Nieżychowice,
Nowa Cerkiew, Ogorzeliny, Ostrowite, Pawłowo, Silno, Swornegacie. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych:

Liczba oddziałów/Liczba uczniów

Razem liczba
uczniów
i oddziałów

Razem liczba
uczniów
i oddziałów

SP+0

SP bez "0"

Szkoła
Szkoły podstawowe

SP CHARZYKOWY

SP KŁODAWA

SP LICHNOWY

SP NIEŻYCHOWICE

SP OGORZELINY

SP OSTROWITE

SP PAWŁOWO

SP NOWA CERKIEW

SP SILNO

SP SWORNEGACIE

Razem

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

3

3

2

2

2

2

1

2

3

20

17

56

56

38

45

43

50

24

52

63

427

371

2

1

1

1

1

1

1

1

2

11

9

50

17

18

4

17

18

9

17

30

180

130

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

8

23

21

21

17

22

12

5

24

25

170

147

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

8

16

12

8

9

8

12

7

13

15

100

84

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

8

48

11

16

16

10

12

15

17

18

163

115

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

8

38

16

15

14

18

13

14

23

22

173

135

2

2

1

1

1

1

2

1

1

12

10

50

30

23

16

22

18

33

19

25

236

186

3

2

1

1

1

1

1

1

2

13

10

72

27

16

24

20

12

23

26

31

251

179

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

8

44

15

12

13

12

7

11

13

19

146

102

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

8

43

13

8

11

11

5

8

12

9

120

77

20

14

11

11

11

11

11

11

14

114

94

440

218

175

169

183

159

149

216

257

1966

1526

Demografia w poszczególnych szkołach Gminy Chojnice.

Placówki niepubliczne:
W Gminie Chojnice funkcjonuje łącznie 5 placówek niepublicznych, w tym 3 przedszkola w miejscowościach Pawłowo,
Klawkowo i Charzykowy oraz 2 punkty przedszkolne w Lichnowach.
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NAGRADZANIE PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

Dotacja dla placówek niepublicznych w roku szkolnym 2020/2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2021 r.
Wójt Gminy Chojnice wręczył nagrody 10 wyróżnionym
pracownikom oświaty (3 dyrektorom szkół i 7 nauczycielom).
W czerwcu 2021 r. 10 absolwentów szkół podstawowych
z terenu gminy Chojnice otrzymało Nagrody Wójta w postaci
bezprzewodowych głośników i słuchawek JBL.
Uczniowie ze Szkół Podstawowych w Charzykowach
(8 uczniów), Pawłowie (1 uczeń), Ogorzeliny (1 uczeń) i Silnie
(1 uczeń) brali udział w Projekcie „Zdolni z Pomorza” organizowanym
przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
otrzymało 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Charzykowach.
Stypendium edukacyjne z programu „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
otrzymał uczeń ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi.
Laureatką VI Gali Konkursu Marszałka Województwa
Pomorskiego „Nauczyciel Pomorza Roku 2021” została pani Sylwia
Ropińska nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej
w Silnie. Znalazła się ona w ścisłej piątce uhonorowanych nauczycieli
z województwa pomorskiego.

REALIZACJA DODATKOWYCH ZADAŃ W ROKU
SZKOLNYM 2020/2021
W szkołach gminy Chojnice funkcjonują cztery oddziały
sportowe w Szkole Podstawowej w Charzykowach (3 oddziały)
i Szkole Podstawowej w Kłodawie (1 oddział).
W pięciu szkołach 245 uczniów kontynuowało naukę
języka kaszubskiego:
- Szkoła Podstawowa w Swornegaciach - 77 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Charzykowach - 71 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach - 8 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Ostrowitem - 69 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Kłodawie - 20 uczniów.
W Szkole Podstawowej w Swornegaciach w ramach edukacji
języka kaszubskiego działa Kaszubskie koło wokalno – taneczne.
Dzieci i młodzież uczestniczą w uroczystościach patriotycznych,
regionalnych i środowiskowych w strojach kaszubskich. Koło
ściśle współpracuje z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej
„Kaszuby”.
W sześciu szkołach realizowane są dodatkowe zajęcia
sportowe SKS finansowane przez Ministerstwo Sportu (łącznie
6 grup): Charzykowy, Kłodawa, Nieżychowice, Nowa Cerkiew,
Ogorzeliny, Swornegacie. Z uwagi na pandemię w każdej ze szkół
można było zorganizować tylko jedną grupę.
Szkoły Podstawowe w Charzykowach i Swornegaciach biorą
udział jako partnerzy w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy w
gminach Konarzyny i Chojnice” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zakończono nabór uczniów do projektu, w ramach którego będą
prowadzone zajęcia pozalekcyjne, doradztwo zawodowe, zajęcia
żeglarskie, wyjazdy edukacyjne a na zakończenie odbędzie się
piknik żeglarski. Łączna wartość projektu to około 250 tys.
Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi była jednym z pięciu
partnerów projektu Erasmus+ „Akademia młodego ratownika w
pierwszej pomocy i ochronie życia”(realizowany w latach 20182021). Liderem projektu była Politechnika Śląska. W spotkaniach
online uczestniczyli partnerzy projektu z Gliwic, Wetzlar (Niemcy)
i Bukaresztu (Rumunia). Koszt projektu dla uczniów naszej szkoły
to 30 237 euro (projekt zakończono online w czerwcu 2021).

Nagrodzeni nauczyciele z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Najlepsi absolwenci szkół podstawowych

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi
przed wylotem do Bukaresztu (Program Erasmus+)

Najlepsi absolwenci szkół podstawowych

79

zdalny lub w reżimie sanitarnym. Siedmiu uczniów uzyskało tytuły
finalistów, a dwoje laureatów w konkursach przedmiotowych. Udział
i osiągnięcia w tego typu konkursach dają absolwentom dodatkowe
punkty podczas rekrutacji do szkół średnich.
ETATY NAUCZYCIELI
W szkołach gminnych zatrudnionych jest 250 nauczycieli,
co stanowi 201 etatów.
Awans zawodowy otrzymało 7 nauczycieli dyplomowanych,
4 nauczycieli mianowanych (w sesji letniej) i 1 nauczyciel (w sesji
zimowej) i 8 nauczycieli kontraktowych.
Struktura zatrudnienia ze względu na awans zawodowy
nauczycieli przedstawia się następująco:

„Nauczyciel Pomorza Roku 2021” pani Sylwia Ropińska

NAUKA ZDALNA I STACJONARNA
Nauczanie zdalne trwało od października 2020 r. do 30 maja
2021 r. W tym okresie zajęcia stacjonarne miały dzieci z oddziałów
przedszkolnych, a od 17 stycznia 2021 r. do szkoły uczęszczały
również dzieci z kl. I –III. Szkoły działały zgodnie z opracowanym
regulaminem, a zajęcia odbywały się wg planu lekcji (30-minut).
Głównymi narzędziami do realizacji nauki zdalnej były platformy
edukacyjne, między innymi : Teams, Microsoft Office 365, G- Suite.
Do komunikacji z uczniami i rodzicami nauczyciele wykorzystywali
dziennik elektroniczny Librus Synergia. Stanowił on jednocześnie
dokumentację przebiegu nauczania.
Szkoły w czasie nauki zdalnej umożliwiały uczniom jak
i nauczycielom wypożyczenia sprzętu elektronicznego będącego na
wyposażeniu placówek. W okresie nauki zdalnej zostało użyczonych
313 tabletów i laptopów.
Zaplanowane w planie pracy szkół konkursy oraz obchody
rocznic i uroczystości szkolnych (DEN, Narodowe Święto
Niepodległości, Święto Narodowe 3 Maja, andrzejki i wigilie klasowe
itp.) odbywały się z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
Działania podjęte na rzecz uczniów po powrocie do nauki
stacjonarnej:
• szkolenia rad pedagogicznych, np: Jak pomóc dzieciom
		 i młodzieży odnaleźć się w nowej rzeczywistości
		stacjonarnej,
• diagnozy wychowawcze we wszystkich oddziałach,
		 a następnie dostosowanie form i metod pracy
		 do indywidualnych potrzeb uczniów,
• działania integracyjne: wyjścia klasowe,
		 zajęcia wychowawcze, realizacja
		 programów profilaktycznych,
• częste kontakty z rodzicami uczniów.
W czasie nauki zdalnej uczniowie naszych szkół brali
udział w konkursach organizowanych na szczeblu wojewódzkim.
Podobnie jak inne konkursy te również były organizowane w sposób

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela
mianowanego (sesja letnia)

Uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego (sesja zimowa)
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Inwestycje/remonty w szkołach w 2021 roku
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BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ CERKWI
Na terenie Gminy Chojnice funkcjonuje 11 boisk
wielofunkcyjnych, które mieszczą się przy szkołach podstawowych.
Budowa boisk trwała na przestrzeni lat 2009-2021. Ostatnia
„Jaskółeczka” powstała przy szkole w Nowej Cerkwi. Prace
zakończono w listopadzie 2021r. Projekt został wykonany przez
Pracownię Projektową Zdzisława Kufel . Wykonawcą była Firma
„WO-KOP Wojciech Drewczyński.” Funkcję Inspektora nadzoru
z ramienia Gminy przy realizacji przedmiotowej pełnił Marcin
Belzerowski. Zadanie obejmowało budowę boiska wielofunkcyjnego
oraz bieżni lekkoatletycznej o długości 70m, rozbiegu i skoczni do
skoku w dal (wszystkie o nawierzchni poliuretanowej), placu zabaw,
siłowni terenowej, wiaty zadaszonej, chodników, dojścia do placu
zabaw i drogi pożarowej. Powstała również kanalizacja deszczowa,
drenaż, odwodnienie liniowe, instalacja oświetlenia zewnętrznego
i monitoringu. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie

z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie
440 tys. zł. Ogólna wartość wykonanych robót wyniosła 1 425 085zł.

Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi
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FOTOWOLTAIKA W SZKOŁACH

M&G Szopińscy świadczy kompleksowe usługi w zakresie instalacji sanitarnych. Doradzamy, instalujemy, serwisujemy
i modernizujemy. Uczestniczymy w budowach na terenie całego kraju. Cechuje nas wieloletnie doświadczenie w dziedzinie instalacji:
sanitarnych, gazowych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, pomp ciepła oraz fotowoltaiki. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do kontaktu;
P.H.U. SZOPIŃSCY sp.z o.o
ul. Gdańska 118, 89 – 600 Chojnice
tel. 52 52 123 99
www.mgszopinscy.pl

Fotowoltaika w Szkole Podstawowej w Charzykowach

Fotowoltaika w Szkole Podstawowej w Ostrowitem

Dwie szkoły wyposażone zostały w instalację fotowoltaiczną: Szkoła Podstawowa w Ostrowitem oraz Szkoła Podstawowa
w Charzykowach.
W Szkole Podstawowej w Ostrowitem zamontowano instalację o mocy 30 kWp. Wartość całego zadania to 144 tys.zł., połowę
tej kwoty zapłaciła gmina, a pozostałą część zadania sfinansował wykonawca firma M&G Szopińscy.
Natomiast moc paneli fotowoltaicznych na Szkole Podstawowej w Charzykowach wynosi 50 kWp. Wartość całego zadania
wyniosła 240 tys.zł. Dzięki partycypacji firmy M&G Szopińscy, gmina poniosła 60% kosztów. Obecnie siedem szkół posiada instalację
fotowoltaiczną.
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GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
W PRZEBUDOWANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KŁODAWIE
W czerwcu dokonano końcowego odbioru robót w Szkole Podstawowej w Kłodawie. Do istniejącego budynku dobudowano dwie sale
lekcyjne oraz stołówkę z zapleczem. Wyremontowane zostały sale lekcyjne, zmienił się także sposób ogrzewania na bardziej proekologiczny.
Powstała kotłownia gazowa, a na dachu obiektu zostały zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. 1 września 2021r. odbyła się uroczysta Gminna
Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022 w nowo rozbudowanej szkole z udziałem zaproszonych gości.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Kłodawie

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie podczas inauguracji roku szkolnego

FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W LATACH 2011-2021
Liczba uczniów w szkołach
Gminy Chojnice w okresie
ostatnich 10 lat utrzymuje się na
podobnym poziomie. W tym czasie
subwencja otrzymywana z budżetu
państwa na funkcjonowanie szkół
wzrosła o blisko 50 %. Natomiast
finansowanie szkół ze środków
gminnych wzrasta systematycznie
(blisko 500%).
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Kazimiera Szark. Szarża 18 Pułku Ułanów Pomorskich

Pamiętamy

Pandemia po raz kolejny pokrzyżowała nasze plany.
Ze względu na ograniczenia spowodowane koronawirusem
zarówno w 2020 i minionym roku uroczystości rocznicowe
Szarży pod Krojantami i festyn kawaleryjski zostały odwołane.
Jednak organizatorzy uznali, że nie możemy zaniechać
działań związanych z upamiętnieniem szarży i zorganizowano
uroczystości patriotyczno-religijne pod pomnikiem. Wiemy
jednak, że bez względu na trudności, naszą powinnością jest
pamiętać!
Pamięć ludzi żyjących na tej ziemi zroszonej krwią
jest zapisana w tym oto pomniku, stojącym wśród drzew pod
Krojantami. Skromny, ale wymowny w swej treści “Poległym na
chwałę, potomnym ku pamięci”. Pamiętajmy, że razem ze śmiercią
tych młodych, bohaterskich żołnierzy, umierała nadzieja,
marzenia, które otwierały drogę dla naszego szczęśliwego
i spokojnego życia w upragnionym pokoju i zgodzie narodowej.
W tym duchu i przekonaniu otworzył uroczystość
Gospodarz Gminy Chojnice - Pan Zbigniew Szczepański, który
jednocześnie od wielu lat jest Przewodniczącym Komitetu
Organizacyjnego Uroczystości pod Krojantami.
Uroczystościom w bieżącym roku towarzyszyła
przepiękna, słoneczna pogoda. Toteż przybyli goście,
członkowie rodzin ułańskich z odległych zakątków Polski władze samorządowe, miłośnicy historii, młodzież szkolna.
Splędoru i bogatych przeżyć dostarczyło obecnym wojsko i kluby
jeździeckie, które zaciągnęły wartę i zapalali znicze. Załopotały
sztandary i flagi. Młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej im.
18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi przygotowała
bogaty program artystyczny, składający się z wierszy i piosenek
o treści wojennej. Dużym przeżyciem zwłaszcza dla
przedstawicieli rodzin ułańskich była Msza Święta, którą
odprawił proboszcz parafii Krojanty.
Tradycyjnie - opiekun Izby Pamięci 18 Pułku Ułanów
Pomorskich przy szkole w Nowej Cerkwi - Kazimiera
Szark, krótko opowiedziała o historii i znaczeniu bitwy pod
Krojantami. Szczególny nacisk tym razem położyła na znaczenie

pielęgnowania pamięci przez potomnych. Powiedziała, że w tym
miejscu zawsze mówiła przez szereg długich lat o bohaterstwie,
czynach i zasługach 18 Pułku Ułanów Pomorskich “Malowanych
Chłopców”, o zasługach dowódców, o znaczeniu tej bitwy pod
Krojantami dla nas żyjących na tej ziemi.
W tym roku postanowiła zrobić wyjątek i powiedzieć
młodemu pokoleniu: dlaczego mają pamiętać, co zawdzięczają
tym, których krew wsiąkła w tę ziemię, na której dziś żyją
i budują swoje szczęście.
Ponieważ upływający czas nie zabliźnił ran tragicznej
wojny musimy nadal pracować, pamiętać i uczyć pamięci
obecnych i przyszłych pokoleń.
Zacytowała słowa współczesnego papieża - Franciszka.
“Pamięć jest wyrazem człowieczeństwa, pamięć jest znakiem
cywilizacji. Pamięć jest warunkiem lepszej przyszłości, pokoju
i braterstwa, pamięć to także ostrożność, bo takie rzeczy mogą
się wydarzyć po raz kolejny”.
Na koniec uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni
do szkoły w Nowej Cerkwi na zwiedzenie Izby Pamięci 18 Pułku
Ułanów Pomorskich oraz tradycyjną grochówkę.
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Łukasz Kwiatkowski. Komendant Gminny OSP

Działalność Gminnego Związku OSP w 2021 roku
W 2021 roku Gmina Chojnice na działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych przeznaczyła 793 217,00 zł. Dużym wsparciem
dla działalności OSP były także środki otrzymane od Rad Sołeckich
w wysokości 70 185,00 zł. W ubiegłym roku Gmina Chojnice
otrzymała również wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego. W ramach pozyskanych środków
zakupiono umundurowanie strażackie dla jednostek OSP z Gminy
Chojnice.

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym decyzję
o samorozwiązaniu podjęła jednostka OSP Agra Nowe Ostrowite,
a jednym z powodów tej decyzji jest fakt, że w Nowym Ostrowitem
brakuje chętnych do służenia w tej formacji. Liczba jednostek OSP
w gminie Chojnice zmniejszyła się tym samym do 12 jednostek OSP.
W drugim kwartale 2021 roku, ze względu na ogłoszenie
na terenie kraju pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd
Gminnego OSP w Chojnicach, po raz kolejny podjął decyzję
o rezygnacji z organizacji cyklicznych imprez pożarniczych, takich
jak Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega
Pożarom" (OTWP) oraz Gminnych Zawodów Sportowo –
Pożarniczych.
Realizując zadania dotyczące przeciwdziałaniu epidemii,
jednostki OSP z Gminy Chojnice kierowane były do przeprowadzenia
dezynfekcji miejsc publicznych. Dezynfekowane były przystanki
autobusowe, ławki, siłownie, place zabaw oraz budynki użyteczności
publicznej takie jak szkoły.
W maju, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w jednostkach
OSP odbyły się uroczyste spotkania z okazji Dnia Strażaka, na
których druhowie za swoją społeczną pracę i zaangażowanie na rzecz
OSP oraz udział ochronie zdrowia i życia drugiego człowieka.
W czerwcu 2021 roku w Świetlicy Wiejskiej w Klawkowie,
odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Chojnicach. Zjazd, który odbywa się co 5
lat, jest spotkaniem sprawozdawczo-wyborczym, podczas którego
uchwalono program działania na kadencję 2021-2026. Do priorytetów
zaliczono rozwój infrastruktury, uzupełnianie wyposażenia
i szkolenie strażaków. Duży nacisk postanowiono położyć także
na pracę z młodzieżą oraz profilaktykę przeciwpożarową wśród
społeczności lokalnej.

Rok 2021 był w jednostkach OSP rokiem sprawozdawczo
– wyborczym. Podczas zebrań strażacy podsumowali działalność
swoich jednostek za rok 2020 oraz wybierali nowe władze na kolejną
kadencję 2021 – 2026. Podczas wyborów w 12 jednostkach OSP
wybrano następujące władze:
1. OSP Charzykowy
Prezes Zbigniew Drążkowski, Naczelnik Paweł Żukowski;
2. OSP Ciechocin
Prezes Henryk Wysocki Naczelnik Łukasz Francikowski;
3. OSP Doręgowice
Prezes Edmund Żychski, Naczelnik Kazimierz Skiba;
4. OSP Kłodawa
Prezes Ryszard Szopiński, Naczelnik Tomasz Wanda;
5. OSP Lichnowy
Prezes Tomasz Orzłowski, Naczelnik Marcin Nyks;
6. OSP Nowa Cerkiew
Prezes Mateusz Przytarski, Naczelnik Piotr Sikorski;
7. OSP Ogorzeliny
Prezes Tadeusz Kujawski, Naczelnik Krzysztof Laszkiewicz;
8. OSP Ostrowite
Prezes Andrzej Włódzik, Naczelnik Szymon Król;
9. OSP Pawłowo
Prezes Andrzej Kropidłowski, Naczelnik Janusz Bieliński;
10. OSP Sławęcin
Prezes Daniel Grugiel, Naczelnik Krzysztof Drogosz;
11. OSP Silno
Prezes Andrzej Grala, Naczelnik Grzegorz Wysocki;
12. OSP Swornegacie
Prezes Dominik Dykier, Naczelnik Mateusz Rosa;

Podczas Zjazdu odbył się wybór Zarządu Gminnego ZOSP
RP w Chojnicach.
W skład Prezydium Zarządu weszli:
• Prezes – Druh Józef Januszewski – OSP Silno
• Wiceprezes – Druh Mateusz Przytarski
		 – OSP Nowa Cerkiew
• Komendant Gminny OSP – Druh Łukasz Kwiatkowski
		 – OSP Charzykowy
• Sekretarz – Druh Szymon Król – OSP Ostrowite
• Skarbnik – Druh Edmund Żychski – OSP Doręgowice
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W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
• Przewodniczący – Druh Kazimierz Nosiński
		 - OSP Ostrowite
• Członek – Druh Szymon Grala - OSP Silno
• Członek – Druh Benedykt Jażdżewski - OSP Ciechocin
Członkowie Zarządu:
• Dh Tomasz Orzłowski - OSP Lichnowy
• Dh Marcin Nyks - OSP Lichnowy
• Dh Zbigniew Drążkowski- OSP Charzykowy
• Dh Paweł Żukowski - OSP Charzykowy
• Dh Henryk Wysocki - OSP Ciechocin
• Dh Łukasz Francikowski - OSP Ciechocin
• Dh Mateusz Rosa - OSP Swornegacie
• Dh Dominik Dykier - OSP Swornegacie
• Dh Krzysztof Laszkiewicz - OSP Ogorzeliny
• Dh Tadeusz Kujawski - OSP Ogorzeliny
• Dh Janusz Bieliński - OSP Pawłowo
• Dh Andrzej Kropidłowski - OSP Pawłowo
• Dh Piotr Sikorski - OSP Nowa Cerkiew
• Dh Grzegorz Wysocki - OSP Silno
• Dh Andrzej Grala - OSP Silno
• Dh Daniel Grugiel - OSP Sławęcin
• Dh Krzysztof Drogosz - OSP Sławęcin
• Dh Andrzej Włódzik - OSP Ostrowite
• Dh Ryszard Szopiński - OSP Kłodawa
• Dh Tomasz Wanda - OSP Kłodawa
• Dh Kazimierz Skiba - OSP Doręgowice

Ford Transit, który był użytkowany przez druhów z OSP
Charzykowy został przekazany do jednostki OSP w Sławęcinie.

5 lipca 2021r. w Charzykowach przy Remizie OSP odbyła
się oficjalna uroczystość, podczas której przekazany został pojazd
ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP Charzykowy.
Wśród zaproszonych gości byli m.in:
• Aleksander Mikołaj Mrówczyński
		 – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
• Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski,
• Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
• st. bryg. Tomasz Siemiętowski – Zastępca Komendanta
		 Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
• Mariusz Paluch – Wicestarosta Chojnicki,
• mł. bryg. Błażej Chamier Cieminski – Komendant
		 Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
		 wraz zastępcą,
• Marek Buza – Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych
		 Straży Pożarnych RP w Chojnicach,
• Radni Rady Gminy w Chojnicach na czele
		 z przewodniczącym Ryszardem Kontkiem,
• Lucyna Zawiszewska – Sekretarz Gminy Chojnice,
• Adam Kuklewski Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego
		 Urzędu Gminy w Chojnicach,
• Zbigniew Łącki – były Nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel,
• Witold Neumann – Leśniczy Leśnictwa Funka,
• Jędrzej Ilkowski Sołtysa Sołectwa Charzykowy,
• Arkadiusz Pałubicki Sołtys Sołectwa Funka,
• Janusz Szczepański Sołtys Sołectwa Chojniczki,
• Marek Hackert – Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia
		 Ratowniczego w Chojnicach,
• Ksiądz Henryk Borkowski – proboszcz Parafii pw. Matki
		 Boskiej Częstochowskiej w Charzykowach,
• fundatorzy, którzy finansowo wsparli zakup
		 nowego pojazdu.

Ze względu na obostrzenia, w ubiegłym roku odbyły się tylko
dwa szkolenia, podczas których strażacy wzbogacili swoją wiedzę
teoretyczną i praktyczną, uzyskując uprawnienia do uczestnictwa w
akcjach ratowniczo-gaśniczych. Kurs podstawowy na strażaka OSP
zakończyło 24 strażaków, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
ukończyło 16 strażaków.
W okresie wakacyjnym odbyły się ćwiczenia, w których
uczestniczyły wszystkie jednostek OSP z gminy Chojnice. Scenariusz
ćwiczeń zakładał podawanie wody na dalekie odległości, a także
sprawdzenie i przegląd sprzętu pożarniczego. Ćwiczenia te odbyły
się na terenie lasów nadleśnictwa Rytel przy jeziorze Niedźwiedź
w Chojniczkach.

86

		 ratowników podczas zagrożeń związanych
		 z akcją ratowniczo
– gaśniczą, oraz przygotowaniem i organizacją ewakuacji
		 osób poszkodowanych z pojazdów komunikacyjnych,
W ćwiczeniach udział wzięli:
1. JRG Chojnice,
2. OSP Ogorzeliny,
3. OSP Doręgowice,
4. OSP Charzykowy,
5. Zespoły Ratownictwa Medycznego,
6. Policja.
Jednostki OSP wzbogaciły się o nowe wyposażenie i sprzęt
pożarniczy. Zakupiono między innymi umundurowanie strażackie,
armaturę pożarniczą, hełmy, obuwie strażackie. Gmina dofinansowała
również zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Kłodawa.
Zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Ogorzeliny. Ponadto w
ramach Zarządzania Kryzysowego Gmina Chojnice sfinansowała
zakup namiotu i sprzętu kwatermistrzowskiego, które znajdują się na
wyposażeniu OSP Kłodawa.
W roku 2020 wykonano remonty pomieszczeń garażowych,
salek szkoleniowych, łazienek w remizach: OSP Doręgowice, OSP
Charzykowy, OSP Lichnowy, OSP Ciechocin, OSP Ogorzeliny, OSP
Nowa Cerkiew, OSP Pawłowo i OSP Ostrowite.

We wrześniu br. wspólnie z KP PSP w Chojnicach, Gmina
Chojnice zorganizowała ćwiczenia zgrywające siły i środków jednostek
ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych służb mundurowych.
Ćwiczenia wypadku masowego przeprowadzono na terenie stacji
Nieżychowice blisko obwodnicy Chojnic, wszystko po to, by warunki
jak najbardziej odpowiadały tym, które mogą ratowników zastać w
przyszłości.
Celem ćwiczeń było:
– sprawdzenie skuteczności alarmowania, dysponowania sił
		 i środków przez SK KP PSP Chojnice,
– doskonalenie współpracy pomiędzy siłami JRG,
		 Ochotniczych Straży Pożarnych,
– doskonalenie współpracy pomiędzy służbami
		 współdziałającymi,
– doskonalenie budowy zaplecza logistycznego na terenie
		 prowadzonych działań,
– zapoznanie ćwiczących z zagrożeniami występującymi
		 w transporcie drogowym,
– sprawdzenie umiejętności i wyszkolenia strażaków,

Serdecznie dziękuję Radzie Gminy w Chojnicach, Wójtowi
Gminy Chojnice, Prezesom OSP, Naczelnikom OSP, Sołtysom
i wszystkim Strażakom oraz sympatykom Ochotniczych
Straży Pożarnych za współpracę, zaangażowanie na rzecz ochrony
przeciwpożarowej oraz realizację zadań ochrony życia, zdrowia
i mienia Mieszkańców Gminy Chojnice.
Szczególne podziękowanie za współpracę i pomoc
w realizacji szkoleń kieruję także pod adresem Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.
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Jerzy Sikora. Instytut Archeologii Uniwersytet Łódzki

Badania archeologiczne w Ostrowitem w 2021 roku
Badania archeologiczne zrealizowane nad Jeziorem
Ostrowite w 2021 r. były kontynuacją prac podjętych już
rok wcześniej w ramach współpracy i umowy pomiędzy
Uniwersytetem Łódzkim a Gminą Chojnice. Gmina udostępniła
ponownie teren badań, czyli wyspę na jeziorze oraz pracowników
fizycznych, którzy walnie przyczynili się do sukcesu badań.
Współfinansuje także wykonanie analiz specjalistycznych,
które będą niezbędne na etapie tzw. badań kameralnych, czyli
szczegółowego, naukowego opracowania wszystkich źródeł
pozyskanych w 2020 i 2021 r. Uniwersytet zaś zapewnia
współfinansowanie analiz specjalistycznych oraz przede
wszystkim kompetentną kadrę badawczą. W bieżącym roku, w
badaniach uczestniczyli także studenci kierunku archeologia,
którzy realizowali w Ostrowitem obowiązkowe ćwiczenia
terenowe, objęte programem studiów.
Był to już drugi, jak wspomniano, sezon badań
realizowanych we współpracy z Gminą Chojnice i jednocześnie
drugi, po długiej przerwie, sezon prac na wyspie. Wcześniejsze
podstawowe rozpoznanie archeologiczne wyspy było dziełem ekip
ówczesnej Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (w 1993
r.) oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu (wykopaliska z lat 1995 i 1996). Archeolodzy z Torunia
prowadzili tu także podwodne prace wykopaliskowe, zarówno
w latach 90. XX wieku, przy okazji wspomnianych wykopalisk na
wyspie, jak i w 2007 r. Odsłonięto wówczas relikty drewnianych
mostów, które zbudowano z drewna ściętego około 1159-1160 r.
oraz około 1299-1300 r. W ten sposób potwierdzono naukowymi
metodami znaną legendę o skórzanym moście, zanotowaną
przez Oskara Kolberga, choć most okazał się być drewniany,
a nie skórzany i nieco później wzniesiony, niż chciała tego
legenda. Wspomnieć też należy, że archeolodzy łódzcy prowadzili
w latach 1994 oraz 2000-2021 badania multidyscyplinarne na
tzw. stanowisku 2, czyli na wschodnim brzegu Jeziora, podczas
których odkryto pozostałości kolejnych faz osadniczych,
pochodzących z okresu neolitu, czyli młodszej epoki kamienia
(ok. 5200 r. p.n.e.), wczesnej epoki żelaza (ok. 800-600 r.
pn.e.), okresu rzymskiego (ok. 100-400 r. n.e.) i średniowiecza

(XI – początek XIV wieku). Wyniki wszystkich tych prac, a przede
wszystkim badań zeszłorocznych, pozwalały przypuszczać, że na
wyspie w XI – XIV wieku kwitło bogate osadnictwo, związane
z ówczesnymi elitami – lokalną arystokracją, która zapewne
sprawowała kontrolę nad całym zespołem osadniczym nad
Jeziorem Ostrowite i całą okolicą.
Podczas zeszłorocznych prac udało się zidentyfikować
w centralnej części wyspy tajemniczą kamienną konstrukcję,
która rozpoznana została w niewielkim wykopie, o wymiarach
3 x 3 m. Ponieważ jednak okazał się zbyt mały i nie udało
się objąć nim całej konstrukcji, podjęto wówczas decyzję
o zakończeniu prac w tej części stanowiska i kontynuacji
ich w roku kolejnym. W bieżącym roku założyliśmy w tym
rejonie znacznie większy wykop, o wymiarach 10 x 10 m,
który pozwolił na pełne przebadanie tajemniczej struktury.
Okazało się, że jest to nasyp w przybliżeniu prostokątny,
o wymiarach 1, 7 x 3, 6 m i wysokości około 40 cm, składający się
z kilku poziomów kamieni eratycznych o różnych rozmiarach.
Początkowo przypuszczaliśmy, że może być to relikt kamiennego
fundamentu lub podwaliny okazałej budowli drewnianej, ale
przeczy temu brak jakiegokolwiek spoiwa łączącego kamienia
oraz obecność między nimi próchnicznego piasku oraz licznych
fragmentów potłuczonych naczyń ceramicznych i kości
zwierząt hodowlanych. Na wschód od tego kamiennego kopca
zalegały trzy okazałe kamienie, z których przynajmniej jeden
początkowo był postawiony pionowo (umieszczono go w tym
miejscu jeszcze zanim rozpoczęto budowę kopca). Na zachód
od kopca, na poziomie jego posadowienia odkryliśmy obszerną
jamę o wymiarach 1,7 x 4,2 m, położoną równolegle do niego.
W jej wypełnisku pozyskaliśmy dziesiątki kości, w tym czaszek,
należących do bydła, koni i innych zwierząt. Oba obiekty
prawdopodobnie stanowiły jeden zespół funkcjonalny.
Podobne kamienne kopce, o różnych rozmiarach, znane
są z dość licznych stanowisk z okresu wczesnego średniowiecza.
Odkrywano je na grodzisku w Bonikowie, na Górze Lecha
w Gnieźnie, czy u podnóża Góry Świętego Wawrzyńca w Kałdusie.
Zwykle towarzyszą im szczątki kostne zwierząt, a niekiedy także

Położenie wykopów archeologicznych z 2020 i 2021 r.
na podkładzie Numerycznego Modelu Terenu w ujęciu 3D

Wyspa na jeziorze Ostrowite z lotu ptaka.
Widoczne wykopy archeologiczne.
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Studenci Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczący w ćwiczeniach
terenowych podczas prac wykopaliskowych na wyspie

Widok wykopu archeologicznego z kamiennym nasypem z okresu wczesnego
średniowiecza. Czy to przedchrześcijańskie miejsce składania ofiar i obrzędów?

ziarna roślin użytkowych, w tym zbóż, czy np. czarnego bzu.
Wśród archeologów trwa dyskusja dotycząca ich interpretacji,
ale często zestawia się je z podobnymi kamiennymi obiektami
znanymi z obszaru wczesnośredniowiecznej Skandynawii.
Określane one są tam z hörgr/plur. hörgar, pojęciem znanym ze
źródeł pisanych, m. in. z Eddy Poetyckiej i Prozaicznej oraz sag
islandzkich, a także staroangielskiego poematu Beowulf. Oznacza
ono świątynię (niekiedy źródła precyzują, że chodzi o konstrukcję
drewnianą), ale także ołtarz, na którym składane są ofiary,
w tym ofiary ze zwierząt. Niekiedy taki ołtarz bywa opisywany
jako kamienny kopiec (jak np. w poemacie Hyndluljóð,
stanowiącym część Eddy Poetyckiej). Czy więc na wyspie Jeziora
Ostrowite udało się odkryć pozostałość przedchrześcijańskich
praktyk pogrzebowych? Zbyt wcześnie jest na odpowiedź na
to pytanie. Pozyskane w trakcie badań próbki gleby zostaną
poddane badaniom makroszczątków roślinnych, które powinny
pokazać, czy deponowano tu także zboża. Odnalezione kości
zostaną przekazane archeozoologowi, który nie tylko określi
gatunki zwierząt, po których pozostały, ale także sposoby ich
obróbki (m.in. obecność ewentualnych śladów ćwiartowania,
obgryzania, nacinania czy gotowania). Wybrane próbki posłużą
także do analiz radiowęglowych, co pozwoli na bardziej
precyzyjne datowanie. Szczegółowo przeanalizowana zostanie
także odnaleziona tutaj średniowieczna ceramika. Na obecnym
etapie prac możemy jedynie ramowo określić chronologię
funkcjonowania kamiennej konstrukcji i towarzyszącej jej jamy
z kośćmi na XI – XII wiek. Mamy nadzieję, że specjalistyczne
badania pozwolą na uzyskanie większej ilości danych, które
pozwolą wyjaśnić nam tę zagadkę.
Poza tajemniczą kamienną konstrukcją, w wykopie
na kulminacji wyspy odsłoniliśmy liczne pozostałości jam
o charakterze osadniczym, zarówno starszych od owej konstrukcji,
jak i młodszych od niej. Są świadectwem zamieszkiwania w tym
miejscu ludzi. Jamy powstawały między XI a XIII wiekiem. Jedna
z nich jest starsza od pozostałych. Wypełniały ją połupane kamienie
i fragmenty naczyń ceramicznych, które z dużą pewnością możemy
datować na ok 800-600 r. p.n.e., a więc na wczesną epokę żelaza.
Związana była z ludnością tzw. fazy wielkowiejskiej, stanowiącej wstęp
do archeologicznej kultury pomorskiej. Warto tu przypomnieć, że
bogate ślady osadnictwa ludności fazy wielkowiejskiej rejestrowane
były wcześniej na wschodnim brzegu jeziora. Natrafiliśmy tam
także na niewielkie, liczące sobie 6 pochówków cmentarzysko.
Dwie popielnice, zwierające spalone szczątki ludzkie, pochodzące
ze zniszczonych przez późniejszą aktywność ludzką grobów

odnaleźliśmy w wypełnisku jamy średniowiecznej. W 12 wieku ktoś,
przypadkowo zapewne, zniszczył starożytne groby, a odnalezione
w nich popielnice po prostu wyrzucił do ówczesnego śmietnika.
Tegoroczne obserwacje wskazują, iż ludzie we wczesnej epoce żelaza
zamieszkiwali nie tylko obszar na wschodnim brzegu jeziora, ale
także przynajmniej okresowo, zamieszkiwali wyspę.
We wschodniej części wyspy, w miejscu gdzie wykonane
w zeszłym roku pomiary geofizyczne wskazywały obecność
zagadkowej anomalii, przebiegającej wzdłuż brzegu wyspy,
postanowiliśmy założyć kolejny wykop, o rozmiarach 2 x 10 m. Jego
celem było sprawdzenie owej anomalii metodą wykopaliskową.
Okazało się, że w tym miejscu zarejestrowaliśmy obecność
rowu o szerokości około 6 m i głębokości przekraczającej 1 m.
Charakterystyka nawarstwień piaszczysto – mułkowych w spągu
wypełniska tego rowu wskazuje, że przynajmniej okresowo napełniał
się on wodą, co mogło mieć miejsce np. wskutek intensywnych
opadów. Rów ten, jak należy sądzić z wyników badań geofizycznych,
otaczał wyspę przynajmniej na odcinku ¼ jej obwodu, od strony
wschodniej i południowej, a zapewne po prostu otaczał całą
wyspę. Jaki był cel wykopania takiego rowu w sytuacji, gdy kilka
metrów dalej znajdował się już brzeg jeziora, a wyspa w całości była
otoczona jego wodami? Tego nie wiemy. Praktyczne zastosowanie
takiego obiektu w celach obronnych (a po to zwykle takie rowyfosy się kopie) wydaje się być pozbawione sensu. Być może więc
cel jego wykopania nie był praktyczny, a miał coś wspólnego
z symbolicznymi znaczeniami wyspy i jej domniemanym związkiem
z przedchrześcijańskimi praktykami religijnymi?
Rów ten został w pewnym momencie zapełniony piaskami
próchnicznymi zawierającymi bardzo liczne fragmenty naczyń
ceramicznych i kości, pochodzącymi zapewne z centralnej części
wyspy, gdzie stwierdziliśmy obecność nawarstwień o takim
charakterze. Oznacza to, że w jakimś momencie użytkowania wyspy,
zapewne około 12 wieku, zmieniła się koncepcja jej wykorzystywania.
W pewnym momencie, być może jeszcze w 12, lub w 13 wieku,
w owo zasypisko wkopano obszerne jamy osadnicze.
Podsumowując badania w 2021 r. należy podkreślić olbrzymie
bogactwo pozyskanych źródeł ruchomych, czyli fragmentów
ceramiki naczyniowej, kości oraz zabytków wydzielonych. Wśród
tych ostatnich są zarówno monety srebrne, żelazne noże,
fragment żelaznego sierpa, jak i górny kamień (tzw. biegun)
okazałego żarna rotacyjnego. Pochodzą one z bogatych
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nawarstwień wskazujących na wielofazowe i bardzo intensywne
osadnictwo na wyspie, które datować możemy wstępnie
na okres pomiędzy XI a schyłkiem XIII wieku. Podkreślić
natomiast należy brak wyraźnych śladów użytkowania wyspy
w XIV wieku. Na taką aktywność wskazuje fakt datowania
najmłodszego mostu na rok około 1300. Niestety nie potrafimy
wskazać zwartych zespołów zabytkowych, które pozwalałyby na
określenie charakteru osadnictwa w tym okresie. Wiązać z nim
możemy jedynie pojedyncze zabytki (sprzączki i inne elementy
pasów).
Warto poświęcić też nieco miejsca odkryciom, których
dokonaliśmy na wschodnim brzegu Jeziora. W tym miejscu
założyliśmy długie, 15-metrowe wykopy przeprowadzone od
północy i od południa wykopu, w którym w 2020 r. odkryliśmy
grób mężczyzny, którego pochowano w 12 wieku z brązową misą
(data radiowęglowa pozwala z 92,2% pewności datować ten grób
na okres między 1156 a 1230 rokiem, cechy pochówka wskazują
na połowę XII wieku jako górną granicę chronologiczną). W
wykopach tych spodziewaliśmy się zastać kolejne pochówki.
Ku naszemu zaskoczeniu nie udało się ich zlokalizować.
Natomiast w odległości 3,3 m na północ i 3 m na południe od
krawędzi jamy grobu 80, zarejestrowaliśmy płytkie, nieckowate
jamy szerokości około 1,5 m. W północnej jamie zalegały
kości konia (w tym czaszka). Położenie tych jam sugeruje, że
mogą być pozostałościami tzw. rowu przykurhanowego. Rowy
takie otaczały nasypy kurhanów wczesnośredniowiecznych i
starożytnych. Jeśli ta interpretacja jest słuszna, oznaczałoby to, że
grób 80 był przykryty nasypem kurhanu o średnicy około 8,3 m.
Teza ta wymaga dalszych badań wykopaliskowych i odsłonięcia
większych fragmentów tego rowu.
Jednocześnie, dalej na północ, nadal na wschodnim
brzegu jeziora, dzięki pomocy poszukiwaczy skupionych w
Stowarzyszeniu Rozwoju Sołectwa Raciąż, Stowarzyszeniu
Eksploracyjnym Ostroga z Tucholi oraz Stowarzyszeniu
Historycznym Pałumika, wykorzystujących wykrywacze
metalu, udało się zlokalizować kolejny pochówek wyposażony w
brązową misę. W obszernej jamie grobowej, o wymiarach 1,55 x
2,96 spoczywał szkielet, najpewniej mężczyzny, któremu oprócz
tego cennego, importowanego naczynia, włożono do grobu

nóż z bogatą pochewką, zdobioną okuciami z brązu oraz dwa
pierścienie bursztynowe. Dzięki temu odkryciu nazwaliśmy go
Władcą Bursztynowych Pierścieni. Bez wątpienia była to ważna
osobistość, której śmierć uhonorowano niezwykłym pogrzebem
w nieprzeciętnie dużym i bogato wyposażonym grobie.
Rezultaty badań z 2021 roku są fascynujące. Niestety,
dając odpowiedzi na szereg stawianych przez nas pytań, rodzą
kolejne: czy na wyspie rzeczywiście praktykowano obrzędy
ofiarne związane z przedchrześcijańskim kultem? Jeśli tak, to
kiedy ich zaprzestano? Czy na brzegu oprócz cmentarzyska z
tzw. grobami płaskimi, zaznaczanymi na powierzchni tylko
niewielkim nasypem, znajdowały się także groby kurhanowe?
Ile ich było? Czy skrywały szczątki chrześcijan, czy może
pochowano w nich osoby wyznające dawną religię? Wszystkie
te pytania wymagają dalszych badań. Ostrowite powoli odsłania
przed nami swoje tajemnice.

Górny kamień żarna rotacyjnego znaleziony na wyspie
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Jeden z trzech dużych kamieni odnalezionych przy nasypie kamiennym, ustawiony
w pozycji pionowej, w jakiej najprawdopodobniej pierwotnie się znajdował

Znalezisko fragmentu sierpa

Prace w wykopie na wyspie
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Mariusz Grzempa. Zaborski Park Krajobrazowy

Ważny dokument
Plan ochrony jest dokumentem, który sporządza się i
realizuje dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków
krajobrazowych oraz obszarów Natura 2000. Dla tych form ochrony
przyrody jest to podstawowy dokument planistyczny. Projekt
planu ochrony parku krajobrazowego sporządza dyrektor parku
krajobrazowego lub dyrektor zespołu parków krajobrazowych.
W przypadku Zaborskiego Parku krajobrazowego, który od
2010 r. funkcjonuje w ramach zespołu parków krajobrazowych,
sporządzającym projekt planu jest dyrektor Pomorskiego Zespołu
Parków Krajobrazowych w Słupsku.
Plan ochrony dla parku krajobrazowego sporządza się na okres
20 lat, z uwzględnieniem: charakterystyki i oceny stanu przyrody,
identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych, charakterystyki i oceny uwarunkowań
społecznych i gospodarczych, analizy skuteczności dotychczasowych
sposobów ochrony, charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania
przestrzennego oraz wyników audytu krajobrazowego.
Prace przy sporządzaniu planów ochrony polegają na
opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników
przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub
ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych oraz wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem
rodzaju, zakresu i lokalizacji. Projekt planu ochrony parku
krajobrazowego nie wymaga zaopiniowania przez właściwe
miejscowo rady gmin, ale będzie z gminami oraz innymi
interesariuszami szeroko konsultowany. Sejmik województwa
ustanawia, w drodze uchwały, plan ochrony w terminie sześciu
miesięcy od dnia otrzymania projektu planu albo odmawia jego
ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony
przyrody. Dokument może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb
ochrony przyrody. Projekt uchwały w sprawie planu ochrony
Zaborskiego Parku Krajobrazowego wymagał będzie uzgodnienia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku
i zaopiniowania przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdańsku.

Współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W latach od
2019 do 2022 opracowane zostaną projekty planów ochrony
dla siedmiu parków krajobrazowych wchodzących w skład
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Celem
projektu jest ochrona stanu środowiska przyrodniczego
i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie
zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
Wykonawcy
Wykonawcą planu ochrony dla Zaborskiego Parku
Krajobrazowego jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Gdyni. Zespół autorski tworzą doświadczeni eksperci,
w tym m.in.: biolodzy, geografowie, leśnicy, urbaniści, architekci
krajobrazu, hydrolodzy, specjaliści systemów informacji geograficznej.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
Umowa została podpisana 30 kwietnia 2020 r. i obowiązuje do końca
września 2022 r.
Konsultacje społeczne
W ramach prac nad projektem planu prowadzone
są warsztaty konsultacyjne. Do udziału w konsultacjach
zaproszeni zostali interesariusze planu ochrony, w tym m.in.:
przedstawiciele administracji wojewódzkiej, samorządowej,
Lasów Państwowych, Wód Polskich, Parku Narodowego „Bory
Tucholskie”, Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowach,
organizacje pozarządowe i przedstawiciele branży turystycznej.
Pierwsze spotkanie z uwagi na ograniczenia wynikające
z pandemii COVID-19 odbyło się w listopadzie 2020 r.
w formie zdalnej. Drugie warsztaty odbyły się 22 września 2021 r.
w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, podczas
których zaprezentowana została diagnoza stanu zasobów, tworów
i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości
kulturowych. Przedstawiono, zidentyfikowane w toku prac nad
planem, istniejące i potencjalne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne,
które mogą mieć wpływ na stan tych zasobów. Wszystkie materiały
do planu dostępne są na stronie internetowej parku w zakładce „plan

Finansowanie
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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ochrony”. Wnioski odnoszące się do zaprezentowanych zagadnień
można składać na adres e-mail zpk.planochrony@pomorskieparki.
pl. W pierwszej połowie 2022 r. odbędzie się trzecie spotkanie
warsztatowe, na którym zaprezentowane zostaną wyniki kolejnego
etapu prac, tzw. etapu strategii ochrony. Na tym spotkaniu będzie
możliwość poznania wstępnej koncepcji ochrony Zaborskiego
Parku Krajobrazowego oraz pierwszej wersji projektu uchwały
sejmiku. Po tym spotkaniu będzie możliwość ponownego składania
uwag i wniosków. W kolejnym etapie powstanie wersja projektu
planu ochrony, która zostanie wyłożona do publicznego wglądu i
poddana oficjalnym konsultacjom społecznym w trybie przepisów
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

torfowiska zasadowe o charakterze mechowisk oraz torfowiska
nakredowe. Spośród siedlisk leśnych do szczególnie cennych na
obszarze parku należą: kwaśne buczyny, żyzne buczyny, kwaśne
dąbrowy, bory i lasy bagienne, łęgi w dolinach rzek i nad jeziorami
oraz śródlądowe bory chrobotkowe.
Plan wskaże miejsca o najwyższych walorach krajobrazowych
i kulturowych, w tym przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty
widokowe, obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą
architektoniczną oraz zawierać będzie wykaz obiektów o istotnym
znaczeniu historycznym i kulturowym.
Prace nad planem ochrony zostaną zakończone 30 września 2022
r. Ich efektem będzie projekt uchwały sejmiku województwa
w sprawie planu ochrony z kompletem uzgodnień i opinii.
Bardziej zielone Pomorze

Po co to wszystko?

Jesteśmy świadkami szybkich zmian klimatycznych
powodowanych w dużym stopniu przez działalność człowieka.
Szczególnie dobitnie uświadomiła nam to nawałnica w 2017 r.
Zwiększająca się emisja dwutlenku węgla, wzrost temperatury,
obniżanie się poziomu wód gruntowych, susze, huragany,
gwałtowne powodzie czy zanikanie gatunków i siedlisk to tylko
niektóre z przejawów zmian zachodzących w naszym otoczeniu.
Ochrona przyrody jest jednym z najważniejszych wyzwań
cywilizacyjnych naszych czasów. Nasza przyszłość zależy od
zmian globalnych, ale równie ważne są nasze działania na szczeblu
lokalnym. To od zachowania drzew w naszym otoczeniu, mądrej
polityki przestrzennej oraz ochrony korytarzy ekologicznych,
retencjonowania wody i wielu innych działań podejmowanych na
miejscu - w naszej gminie, powiecie i województwie - zależeć będzie
jakość naszego życia.
Istnieje pilna potrzeba wdrożenia opracowywanych planów
ochrony parków krajobrazowych należących do Pomorskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych. Ochrona przyrody jest trudna,
bo nie ma w niej jednoznacznych recept. Naprawienie tego, co
zostało zepsute przed laty bardzo często dużo kosztuje. Ochrona
przyrody wymaga też przełamania stereotypów. „W lesie powinien
być porządek”, „martwe drewno to tylko siedlisko szkodników”,
„rzeka powinna płynąć w korycie, a łąki muszą być chronione przed
zalaniem”, „moja ziemia więc mogę budować co i gdzie chcę” oraz
„drzewa stwarzają zagrożenie” to przykłady groźnych dla przyrody
poglądów, z którymi nie raz przyszło nam się zmierzyć. Równie
niebezpieczne jest przekonanie, że każdy skrawek przestrzeni
powinien być produktywny i użyteczny dla człowieka. Jakby
zachowanie starodrzewów, nieuregulowanych rzek czy otwartych
krajobrazów bez wszechobecnej zabudowy nie służyło człowiekowi!
W 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego konsultował
projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 20212027. Program przewiduje realizację przedsięwzięcia strategicznego,
koordynowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego,
wynikającego z Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie
bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego pt. „Realizacja
zapisów planów ochrony przyjętych dla parków krajobrazowych
należących do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.
Obejmują one czynną ochronę przyrody, edukację ekologiczną
społeczeństwa, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz
wykonanie ekspertyz i dokumentacji dla proponowanych w planach
ochrony parków krajobrazowych innych form ochrony przyrody. Jest
zatem szansa, że plan ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego
będzie efektywnym narzędziem w ochronie przyrody i krajobrazu.

Planowanie ochrony na okres 20 lat w dynamicznie
zmieniającym się świecie jest dużym wyzwaniem. Plan ochrony
ma pozwolić na efektywną ochronę zasobów, tworów i składników
przyrody oraz wartości krajobrazowych, historycznych
i kulturowych Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Dokument
będzie określał cele ochrony oraz sposoby udostępniania parku dla
celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.
Plan zawierał będzie ustalenia do studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Brusy
i Chojnice, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub
zewnętrznych.
W planie ochrony wskazane będą kluczowe gatunki, siedliska
oraz obszary ich występowania, charakterystyczne dla Zaborskiego
Parku Krajobrazowego, wymagające specjalnej troski.
Listę porostów o szczególnym znaczeniu tworzą taksony
uznawane za wskaźniki dobrze zachowanych lasów, o długiej
ciągłości ekologicznej i niewielkim wpływie człowieka, m.in.:
wyprószek napęczniały, trzonecznica brunatnawa, złociszek
jaskrawy i otwornica żółtawa. Inwentaryzacja brioflory Zaborskiego
Parku Krajobrazowego wykazała występowanie 143 gatunków
– w tym 130 mchów oraz 13 wątrobowców, z czego szczególnej troski
wymagają m.in.: drabinowiec mroczny, haczykowiec błyszczący,
mszar krokiewkowaty czy torfowiec brunatny. Gatunki grzybów
wielkoowocnikowych specjalnej troski to: błyskoporek podkorowy,
gęstoporek cynobrowy, gołąbek olszowy, hełmówka błotna, łysiczka
bagienna, piestrzenica infułowata, siedzuń sosnowy, szczeciniak
żółtobrzegi, świecznik rozgałęziony, wrośniaczek sosnowy. Wśród
flory roślin naczyniowych gatunkami specjalnej troski są m.in.:
turzyca strunowa, kłoć wiechowata, obuwik pospolity, zimoziół
północny, poryblin jeziorny, lipiennik Loesela, lobelia jeziorna,
elisma wodna, grążel drobny, nasięźrzał pospolity, gnidosz błotny,
skalnica torfowiskowa, bagnica torfowa, pełnik europejski.
Spośród gatunków zwierząt są to m.in.: zalotka białoczelna,
zalotka spłaszczona, zalotka większa, trzepla zielona, szlaczkoń
torfowiec, czerwończyk nieparek, rak szlachetny, poczwarówka
zwężona, poczwarówka jajowata, skójka gruboskorupowa, minóg
strumieniowy, piekielnica, koza, różanka, śliz, troć jeziorowa, pstrąg
potokowy, miętus, sielawa, traszka grzebieniasta, kumak nizinny,
włochatka, zimorodek, puchacz, gągoł, łabędź krzykliwy, łabędź
niemy, dzięcioł czarny, bielik, nocek łydkowłosy i wilk.
Siedliska specjalnej troski to m.in.: jeziora lobeliowe, jeziora
ramienicowe, rzeki włosienicznikowe, ekstensywnie użytkowane
niżowe łąki świeże, wszystkie torfowiska, w tym szczególnie
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Adam Modrzejewski. Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice

OFERTA PROFILAKTYCZNA NA ROK SZKOLNY 2021/22 W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W RODZINIE
Samorządowy Ośrodek Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice
ul. Strzelecka 31a w Chojnicach zaprasza na zajęcia:

Punkt Konsultacyjny Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice ul. Strzelecka 31a w Chojnicach
tel. 52 506 53 50 zaprasza:
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Katarzyna Włodarczyk-Torsz. Informacje gminne

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice

W 2022 roku Przychodnia będzie nadal świadczyła
usługi zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-rodzinnego,
medycyny szkolnej oraz medycyny paliatywno-hospicyjnej.
Obecna sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do
reorganizacji systemu pracy, ale nadal jesteśmy dostępni dla
naszych pacjentów, choć na trochę innych zasadach.
Będziemy nadal funkcjonować w oparciu o teleporady, ale
każdy pacjent który będzie wymagał wizyty bezpośredniej,
zostanie do nas zaproszony.
Rok 2021 był rokiem trudnym, nadal walczyliśmy
z epidemią, która znacząco wpłynęła na nasze zachowania.
Nieustannie prosimy o zachowywanie podstawowych zasad
epidemiologicznych (maseczki + dezynfekcja + dystans
społeczny).
Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny
przebieg. U większości zarażonych osób rozwijają się objawy
o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby
wyzdrowieją bez konieczności hospitalizacji, ale pod naszą
opieką i kontrolą.
Jednocześnie, aktywnie włączyliśmy się również
w proces szczepień populacyjnych, tworząc siedem punktów
szczepień na terenie całej gminy. Zaszczepiliśmy już ponad
65% zaoptowanej populacji. Zachęcamy wszystkich pacjentów
do korzystania ze szczepień przeciwko COVID-19 – można się
u nas zaczepić dawką pierwszą, drugą, a także przypominającą.

Mijający rok, to również dalszy rozwój systemu
informatycznego. Udało się wdrożyć takie produkty jak
e-zwolnienia (e-ZLA) oraz e-recepty i e-skierowania. Chcemy
coraz bardziej rozwijać się w kierunku IT, gdyż w przyszłości
pozwoli to na lepszą opiekę nad pacjentem, szczególnie
w zakresie telemedycyny. Zachęcamy również wszystkich
pacjentów do zakładania kont w naszym Portalu Pacjenta,
gdyż jest on podstawowym narzędziem wymiany informacji
i źródłem aktualnej wiedzy.
Ponadto, jeśli sytuacja epidemiologiczna się ustabilizuje,
planujemy kontynuować możliwość potwierdzania profilu
zaufanego, aby oszczędzić naszym pacjentom konieczności
odwiedzania innych urzędów. Profil ten będzie niezbędny do
założenia Internetowego Konta Pacjenta, który docelowo ma
być dostępny dla całej populacji.
Nowy rok, to dalej okres wzmożonej weryfikacji
ubezpieczeń pacjentów, dlatego zachęcamy do jak najszybszego
wyjaśniania w lokalnym oddziale NFZ wszelkich wątpliwości,
w przypadku negatywnej weryfikacji („czerwony e-wuś”).
Zapobiegnie to ewentualnym niedogodnościom, z którymi
mogą się Państwo zetknąć po nowym roku.
Przychodnia nasza działa w Chojnicach w budynku
Centrum Medycznego przy ul. Kościerskiej 9 oraz
w Ośrodkach Zdrowia: Charzykowy, Ogorzeliny, Silno
i Punktach Lekarskich: Lichnowy, Nowa Cerkiew, Swornegacie.
Zachęcamy również wszystkich naszych pacjentów
do korzystania ze strony internetowej www.przychodnia.
gminachojnice.com.pl, na której znajdziecie Państwo wszystkie
niezbędne informacje, dotyczące naszego funkcjonowania,
a także możecie się z nami skontaktować w celu wyjaśnienia
nurtujących problemów.

Numery telefonów do naszych placówek:

Przychodnia Centralna Chojnice
52 3979297
Wiejski Ośrodek Zdrowia Charzykowy		
52 3988650
Wiejski Ośrodek Zdrowia Ogorzeliny		
52 3987987
Wiejski Ośrodek Zdrowia Silno			
52 3987695
Punkt Lekarski Lichnowy
52 3987007
Punkt Lekarski Nowa Cerkiew			
52 3987324
Punkt Lekarski Swornegacie			
52 5212028
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Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa
Rybacka „Mòrénka” ostatniego dnia listopada 2021 roku ogłosiło
nabór wniosków o dofinansowanie dla osób, które chcą założyć
działalność gospodarczą oraz osób prowadzących działalność
gospodarczą chcących ją rozwijać. Formą wsparcia był zwrot
kosztów kwalifikowalnych inwestycji w wysokości do 50 % tych
kosztów. Warunkiem udzielenia wsparcia było złożenie wniosku
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, zgodność z
zakresem tematycznym konkursu, wskazanym w ogłoszeniu o
naborze, zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju oraz uzyskanie
minimum 30 % punktów, w ramach kryteriów wyboru. Limit
środków dostępnych w tym naborze to 3 500 000,00 zł.

Funduszy Europejskich (dyżury specjalistów poza siedzibą Punktu)
oraz przeprowadzano spotkania informacyjne w formie on-line.
„Inicjatywa obywatelska – model lokalny” to kolejny projekt
LGR, który rozpoczął się w 2021 r. Jego podmiotem i przedmiotem
działań są lokalne organizacje pozarządowe oraz wszelkie
obywatelskie grupy inicjatywne z terenu powiatu chojnickiego.
Celem projektu jest wzmocnienie działań w/w organizacji i grup
i, poprzez wspólne wypracowanie modelu lokalnej inicjatywy
obywatelskiej, tak, aby był on pomocnym źródłem informacji i
wskazówek dla wszystkich przyszłych inicjatyw podejmowanych
przez organizacje pozarządowe z naszego powiatu, jak i wszelkie
inne grupy mniej lub bardziej sformalizowane, które chciałyby
zorganizować wydarzenie dla lokalnej społeczności.

W czerwcu 2021 roku Stowarzyszenie po raz pierwszy
ogłosiło konkurs grantowy w ramach funduszu Nowy
Akumulator Społeczny, w ramach którego można było ubiegać
się o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:
• na działania ze sfery pożytku publicznego
		 (mini-grant do 1 000 zł lub grant do 6 000 zł),
• na wsparcie młodej organizacji pozarządowej
		 (grant do 10 000 zł).
Pula środków na powiat Chojnicki wynosiła 25 000 zł.
Konkurs, który cieszył się dużym zainteresowaniem, skierowany
był do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
oraz aktywnych grup mieszkańców z terenu powiatu
chojnickiego, chcących działać na rzecz dobra wspólnego. W
2022 roku LGR „Mòrénka” planuje kolejny konkurs w ramach
tego funduszu, aby wspierać lokalne inicjatywy.

W końcówce ubiegłego roku ruszył także projekt
pn.: “Akademia aktywnego Seniora 2.0 – cykl zajęć i działań
edukacyjnych związanych z aktywnością seniorów z obszaru
LGD”, mający na celu umożliwienie aktywizacji i wsparcia
grupy seniorów poprzez realizację szeregu działań edukacyjno
– integracyjnych dla Seniorów, zamieszkałych na obszarze
działania Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy”, czyli de
facto, całego powiatu chojnickiego oraz gminy Lipnica z pow.
bytowskiego.
W 2022 roku rozpoczną się szkolenia dla branży
turystycznej, które dadzą możliwość poznania elementów
nowoczesnego marketingu, tworzenia niskobudżetowej
rozpoznawalnej reklamy, poznania nowych dziedzin turystyki
oraz tworzenia długofalowych relacji z klientami. Szkolenia
adresowane są do branży turystycznej, jak i osób tym
zainteresowanych zamieszkałych na powiatu chojnickiego oraz
gminy Lipnica z pow. bytowskiego.

W dniu 30.09.2021 r. w Centrum EdukacyjnoWdrożeniowym w Chojnicach, odbyła się zorganizowana przez
LGR „Mòrénka” konferencja pn. „RLKS w nowej perspektywie
finansowej w oparciu o doświadczenia z okresu programowania
2014-2020” na której można było posłuchać wypowiedzi m.in.:
Ryszarda Kamińskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grażyny Wery-Malatayńskiej Prezes Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” Justyny Durzyńskiej Dyrektor Departamentu Programu Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz wziąć
udział w dyskusji pt. „Dobre i złe doświadczenia we wdrażaniu
RLKS z wnioskami na przyszłość”.

W przyszłym roku powstanie także strona internetowa,
mapa interaktywna oraz aplikacja mobilna poświęcona
Rezerwatowi Biosfery Bory Tucholskie. Głównym zadaniem
strony internetowej będzie gromadzenie treści, zdjęć oraz
filmów na temat różnorodności obszaru Rezerwatu.. Mapa
interaktywna będzie integralną częścią strony internetowej oraz
aplikacji mobilnej i obejmowała będzie między innymi: obszary
ochrony przyrody, infrastrukturę turystyczną, szlaki rowerowe i
pisze oraz bazę noclegową i gastronomiczną obszaru. Aplikacja
mobilna będzie zawierała informacje i odnośniki ze strony
internetowej oraz interaktywnej mapy obszaru.

Do końca 2021 r., LGR „Mòrénka” prowadziła
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPIFE)
w Chojnicach dla powiatu człuchowskiego, chojnickiego
i kościerskiego. Chojnicki Punkt był jednym z pięciu
w woj. pomorskim, w ramach ogólnokrajowej sieci punktów.
Wprowadzone obostrzenia epidemiologiczne, mocno ograniczyły
dotychczasową działalność Punktu, nie mniej jednak Specjaliści
LPI FE w Chojnicach stale udzielali konsultacji telefonicznych
i mailowych. Zorganizowano także mobilne punkty informacyjne

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa
Rybacka „Mòrénka”
ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy
tel. 504-099-958, e-mail: biuro@lgrmorenka.pl
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Chojnice
gmina wiejska

Wybrane dane o gminie wiejskiej Chojnice w 2020 r.
W odniesieniu do roku poprzedniego
Ludno�� a

19 498

Urodzenia żywe

(+187)

Małże�stwa zawarte

87

143

217

156

(-34)
Pracujący ab

(-1)

Bezrobotni zarejestrowani a

657

3 976

(+4)
Mieszkania oddane do uzytkowania

Zgony

(+75)

(+81)

Turystyczne obiekty noclegowe c

Podmioty gospodarki narodowej d

1 757

27

(+13)

(+98)

(-3)

a Stan w dniu 31 grudnia. b Bez podmiot�w gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os�b oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie; według faktycznego miejsca pracy.
c Stan w dniu 31 lipca. Łącznie z pokojami go�cinnymi i kwaterami agroturystycznymi; dane dotyczą obiekt�w posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. d Zarejestrowane w rejestrze REGON.

Chcesz wiedzie� więcej?

Wejd� na �ortal Informacyjny GUS oraz Urzędu Statystycznego w Gda�sku
stat.gov.pl gdansk stat.gov.pl

Korzystaj z naszych baz i bank�w danych
Bank Danych Lokalnych (BDL)
http://bdl.stat.gov.pl/

Cele Zr�wnoważonego Rozwoju
https://sdg.gov.pl/

Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW)
http://swaid.stat.gov.pl/

Baza Demografia
https://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/

Portal Geostatystyczny
https://geo.stat.gov.pl/

STRATEG
https://strateg.stat.gov.pl/

Portal API GUS
https://api.stat.gov.pl/

Dashboard gospodarczy
https://dashboard.stat.gov.pl/

Bank Danych Makroekonomicznych
https://bdm.stat.gov.pl/

API

A czym się jeszcze zajmujemy?
Zbieramy dane (ankieterzy realizują badania ankietowe w gospodarstwach domowych, a firmy składają sprawozdania na
Portalu Sprawozdawczym)
Udostępniamy dane statystyczne (na stronie internetowej, telefonicznie, elektronicznie, na miejscu w urzędzie i jego
oddziałach)
Prowadzimy rejestr REGON i TERYT
Zajmujemy się edukacją statystyczną w szkołach i instytucjach regionalnych
Prowadzimy prace metodologiczne w zakresie edukacji i kapitału ludzkiego, warunk�w pracy i badania aktywno�ci
ekonomicznej ludno�ci

Urząd Statystyczny w �da�sku:
ul. Danusi 4
80-434 Gda�sk
tel. 58 768 31 00, fax 58 768 32 70
e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl

Oddział w Tczewie:
ul. Gda�ska 33 �
83-110 Tczew
tel. 58 532 78 30,
97 wew. 18
fax 58 532 78 30/46

Oddział w Słupsku:
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 84 56,
fax 59 842 71 96

Oddział w Chojnicach:
Plac Niepodległo�ci 7
89-600 Chojnice
tel. 52 397 40 62,
fax 52 397 72 78

źródło: www.forum-ekonomiczne.pl

Gala VI Europejskiego Kongresu Samorządów

W dniach 6 – 7 grudnia w Mikołajkach odbyła się
Gala VI Europejskiego Kongresu Samorządów. To bardzo
ważne wydarzenie w ramach którego, odbyło się ponad
70 paneli. Obecnych było 841 gości, wśród których byli
reprezentanci 25 krajów. 80 przedstawicieli najważniejszych
mediów: Rzeczpospolita, PAP, Polskie Radio, Wirtualna Polska,
Gazeta Polska, Wprost, a także 3 wiceministrów, 2 marszałków
województw, 17 Prezydentów, 54 Burmistrzów, 56 Wójtów.
Najbardziej uroczystą częścią Europejskiego Kongresu
Samorządów była gala na której wręczono nagrody dla
zwycięzców Rankingu Finansowego Samorządów.
Gali towarzyszyły utwory grane przez Orkiestrę
Akademicką
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Uroczystość prowadzili Bogusław Chrabota
redaktor naczelny Rzeczpospolitej i Paulina Sudoł z Instytutu
Studiów Wschodnich.
Oficjalnie galę otworzyli marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin razem
z burmistrzem Mikołajek Piotrem Jakubowskim.
Ranking Finansowy Samorządów przygotowuje
Uniwersytet Ekonomiczny z Wrocławia oraz ISW. Podstawą
punktacji są oficjalne dane o finansach wszystkich samorządów.
Nagrody zostały przyznane w 5 kategoriach,
Wśród gmin wiejskich pierwsze miejsce zajęła gmina
wiejska Chojnice z województwa pomorskiego. Nagrodę z rąk
ministra Pawła Szefernakera odebrał wójt Zbigniew Szczepański.
Wójt stwierdził, że rozwój jego gminy opiera się na dwóch
filarach: kapitale przyrodniczym i kapitale ludzkim. To wielkie
wyróżnienie dla nas samorządowców ale przede wszystkim dla
Mieszkańców. Jestem dumny, że od 31 lat mogę reprezentować
Gminę Chojnice.
98

PISZĄ O GMINIE CHOJNICE

99

PISZĄ O GMINIE CHOJNICE

100

Fot. Daniel Frymark

GALERIA GMINY CHOJNICE

101

Fot. Daniel Frymark

GALERIA GMINY CHOJNICE

102

DANE TELEADRESOWE

Urząd Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
gminachojnice.pl
mail: gmina@gminachojnice.com.pl
tel. 52 397 21 29, 52 88 01 303, 52 88 01 393
Wójt Gminy Chojnice
dr inż. Zbigniew Szczepański
tel. 52 88 01 302
Zastępca Wójta
mgr Piotr Stanke
pok. 304
tel. 52 88 01 302
Sekretarz Gminy Chojnice
mgr Lucyna Zawiszewska
tel. 52 88 01 302
Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
p.o. Dyrektora Wydziału
mgr Marcin Siudziński
pok. 204
tel. 52 88 01 334
mail. marcins@gminachojnice.com.pl

Wydział Programów Rozwojowych
Dyrektor Wydziału
mgr Beata Burda
pok. 305
tel. 52 88 01 343
mail: beatab@gminachojnice.com.pl

Wydział Finansowy
Skarbnik Gminy
Aleksandra Wojcieszyńska
pok. 202
tel. 52 88 01 335
mail: olaw@gminachojnice.com.pl

Zastępca Dyrektora
mgr Robert Sawicki
pok. 306
mail: roberts@gminachojnice.com.pl
tel. 52 88 01 344

Księgowość Podatkowa
pok. 200
tel. 52 88 01 319, 52 88 01 320,
52 88 01 321, 52 88 01 322

Zamówienia Publiczne
tel. 52 88 01 345
pok. 306
52 88 01 346
Informatycy
pok. 104
tel. 52 88 01 304
mail: mariusz@gminachojnice.com.pl,
benedykt@gminachojnice.com.pl

Ewidencja Ludności
pok. 206
tel. 52 88 01 331

Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
Dyrektor Wydziału
inż. Zdzisław Stormann
pok. 107
tel. 52 88 01 308

Dowody Osobiste
pok. 205
52 88 01 332, 52 88 01 333

Zagospodarowanie Przestrzenne
pok. 106, 109
tel. 52 88 01 306, 52 88 01 311

Sprawy Wojskowe, OC i obronne,
straże pożarne
pok. 212
tel. 52 88 01 323, 52 88 01 324

Drogi Gminne
pok. 108
tel. 52 88 01 309

Działalność Gospodarcza
pok. 207
tel. 52 88 01 330
Biuro Rady
pok. 301
tel. 52 88 01 340, 52 88 01 348
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Kontek
pok. 302
tel. 52 88 01 341
Sekretariat
pok. 100
tel. 52 88 01 302
fax. 52 397 35 59
Inspektor Ochrony Danych
pok. 301
tel. 52 88 01 340
Biuro Podawcze
pok. 113
Centrala
52 397 21 29, 52 88 01 303, 52 88 01 393

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa
pok. 106, 108
tel. 52 88 01 307, 52 88 01 310
Wydział Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
p.o. Dyrektora Wydziału
mgr Anna Michalak
pok. 112
tel. 52 88 01 318
mail: annami@gminachojnice.com.pl
Gospodarka Nieruchomościami
pok. 105
tel. 52 88 01 305
Kształtowanie i Ochrona Środowiska
pok. 110 / 111
tel. 52 88 01 313, 52 88 01 314, 52 88 01 316
Gospodarka Odpadami
pok. 111
tel. 52 88 01 315
Czyste Powietrze
pok. 111
tel. 52 88 01 317
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Księgowość Budżetowa
pok. 201
tel. 52 88 01 338, 52 88 01 339
Podatki i Opłaty Lokalne
pok. 209
tel. 52 88 01 326
Kasa
pok. 210
tel. 52 88 01 325
Profilaktyka i Rozwiązywanie
Problemów Alkoholowych
mgr Adam Modrzejewski
mgr Lucyna Narloch
Chojnice, ul. Strzelecka31a pok. 09
tel. 52 506 53 50
mail: adamm@gminachojnice.com.pl
mail: lucynan@gminachojnice.com.pl
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chojnicach
Dyrektor
mgr Beata Pryba
tel. 52 88 01 380
tel. 52 88 01 381
tel. 52 88 01 382
fax. 52 396 38 41
mail: gops@gminachojnice.com.pl
Gminny Zespół Oświaty
w Chojnicach
Dyrektor
mgr Anita Sznajder
pok. 307
tel. 52 88 01 350, 52 88 01 351
mail: anitas@gminachojnice.com.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Chojnicach
Dyrektor
mgr Justyna Rząska
ul. Kościerska 10/2
tel./fax. 52 397 25 59
kom. 793 610 036
mail: gok@gokchojnice.pl
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.
w Chojnicach
Prezes
mgr inż. Arkadiusz Weder
ul. Drzymały 14
tel. 52 396 37 36, 52 397 24 50
mail: gzgk@gzgkchojnice.pl
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