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GMINA CHOJNICE POMAGA FINANSOWO POWIATOWI CHOJNICKIEMU, 
MIASTU CHOJNICE  I SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

Od kilku już lat Samorząd Gminy Chojnice corocznie  
za zgodą Rady Gminy przekazuje znaczące środki finansowe 

na przebudowę i modernizację dróg powiatowych położonych  
na terenie naszej gminy.
 W poprzedniej kadencji 2014-2018 Gmina Chojnice 
przekazała Powiatowi środki finansowe w kwocie ponad 7 mln zł 
m.in. na realizację następujących inwestycji drogowych:
 1. droga Silno (budowa mostu) 
  – Ostrowite – Ciechocin – 1 mln zł,
 2. Krojanty – odcinek od drogi wojewódzkiej 235 
  w kierunku drogi krajowej 22 – 1,5 ml zł,
 3. Ogorzeliny – przebudowa centrum wsi – 1,1 mln zł,
 4. Chojniczki – Charzykowy do drogi 
  wojewódzkiej 212 – 2,8 mln zł,
 5. droga Powałki – Kłodawa – 0,3 mln zł.

 W minionym roku nasze Samorządy solidarnie po połowie 
sfinansowały przebudowę drogi powiatowej na odcinku Nowe 
Ostrowite – Sławęcin w kwocie 1,917 mln zł oraz przebudowę 
drogi powiatowej do Klawkowa od strony drogi wojewódzkiej 
235 o łącznej wartości 1,915 mln zł. W tej drogowej inwestycji 
połowa środków finansowych pochodziła z Funduszu Dróg 
Samorządowych (Budżet Państwa). W bieżącym i przyszłym 
roku Gmina Chojnice planuje przekazać Powiatowi kwotę  
7,546 mln zł na realizację następujących inwestycji: 
 a. przebudowa drogi powiatowej Chojnaty 
  – Lichnowy – 546 tys. zł,
 b. przebudowa drogi powiatowej Chojnice 
  – Angowice – Nowy Dwór – Ogorzeliny – 7 mln zł.

 Niezależnie od tego już w piśmie z dnia 18 lutego  
2019 r. w imieniu Gminy Chojnice złożyłem Zarządowi 
Powiatu Chojnickiego propozycję sfinansowania w bieżącym  
i przyszłym roku projektów przebudowy i modernizacji 
następujących odcinków dróg powiatowych  do szerokości do 
6 m wraz z zaprojektowaniem wzdłuż nich ścieżek rowerowych.  
Jednocześnie Gmina Chojnice złożyła Powiatowi propozycję 

sfinansowania wszelkich wykupów niezbędnych gruntów 
potrzebnych pod budowę projektowanych ścieżek rowerowych. 
 Nasza propozycja dotyczy następujących odcinków dróg 
powiatowych:
 1. droga powiatowa Nr 2628G Racławki 
  – Nowa Cerkiew – skrzyżowanie z drogą 22 – Krojanty,
 2. droga powiatowa Nr 2643G na trasie: 
  Silno – Gockowice – Objezierze,
 3. droga powiatowa Nr 2642G Klawkowo 
  do drogi gminnej (stara „Berlinka”),
 4. droga powiatowa Nr 2640G Pawłowo – Stare Parcele 
  – skrzyżowanie z drogą krajową 22,
 5. droga powiatowa Nr 2623G na trasie Jeziorki – Kruszka
 6. droga powiatowa Nr 2638G na trasie Ogorzeliny 
  – Sławęcin – Obrowo.

 Dla tego ostatniego zadania dokumentacja budowlano 
- techniczna jest już prawie gotowa. Należy jeszcze doprojektować 
odcinek Sławęcin – Obrowo. 
 Według wstępnych założeń te 6 projektowanych  
i planowanych inwestycji drogowych może kosztować nawet 100 
mln złotych. Jestem przekonany, że aktywny Powiat Chojnicki 
ze Starostą Markiem Szczepańskim na czele i w uzgodnieniu  
z nie mniej aktywną Gminą Chojnice corocznie będzie 
skutecznie aplikować za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego  
o pozyskanie co najmniej połowy środków finansowych  
na konkretne, wcześniej wymienione drogi z Funduszu Dróg 
Samorządowych, tj. z Budżetu Państwa.
 W wariancie optymistycznym, w co bardzo wierzę, przy 
pozyskaniu środków finansowych przez Powiat na wszystkie 
wcześniej wymienione inwestycje drogowe ze wspomnianego 
Funduszu, Samorządy Powiatu Chojnickiego i Gminy Chojnice 
musiałyby dołożyć solidarnie po 25% brakujących pieniędzy, 
czyli po około 25 mln złotych. Mam nadzieję, że w perspektywie 
kilku najbliższych lat uda nam się wspólnie te ambitne inwestycje 
drogowe zrealizować. 
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MIASTU CHOJNICE  I SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO c.d.

Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

GMINA CHOJNICE NA PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ 
WYMIENIONYCH 6 INWESTYCJI DROGOWYCH WRAZ 
Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH DEKLARUJE 
POWIATOWI CHOJNICKIEMU POMOC FINANSOWĄ 
NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25 MLN ZŁOTYCH), tj. około 25% 
wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych. 

 Czasami słyszę pytania, zgłaszane wątpliwości ze strony 
radnych, sołtysów, mieszkańców co do celowości przekazywanych 
pieniędzy gminnych na realizację ustawowych zadań Powiatowi 
Chojnickiemu. Bo nikt nie ma wątpliwości, że utrzymanie, 
modernizacja, budowa dróg powiatowych nie jest naszym 
zadaniem czy też obowiązkiem. I mamy pełną świadomość, że 
pomoc finansowa dla naszego Powiatu liczona w wielu milionach 
złotych przekłada się bezpośrednio na ograniczenie realizacji 
naszych ustawowych zadań, np.: na budowę naszych dróg 
gminnych, w tym osiedlowych. 
 Dla naszych mieszkańców nie jest najważniejsza 
kategoria drogi przy której mieszkają. Bo zarówno mieszkańcy 
Jeziorek, Szlachetnej, Kamionki (drogi krajowe), mieszkańcy 
Klawkowa, Powałek, Zbenin, Doręgowic, Moszczenicy, 
Nieżychowic, Pawłówka, Pawłowa, Silna, Chocińskiego 
Młyna, Drzewicza czy też Swornegaci (drogi wojewódzkie)  
jak i w zdecydowanej większości mieszkańcy naszych gminnych 
miejscowości położonych wzdłuż dróg powiatowych marzą  
o pięknych, bezpiecznych dla wszystkich mieszkańców drogach 
ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej narażonych 
na różne niebezpieczeństwa. Stąd modernizację, przebudowę 
dróg powiatowych wiążemy z jednoczesną budową wzdłuż nich 
ścieżek rowerowych. Z mojej wstępnej analizy wynika, że co 
najmniej połowa naszych mieszkańców mieszka wzdłuż dróg 
powiatowych lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie. 
 Względy bezpieczeństwa, komfortu podróżowania  
i jakiegokolwiek przemieszczania się (pieszo, rowery, rolki), 
a co za tym idzie komfortu naszego codziennego życia legły  
u podstaw decyzji Samorządu Gminy Chojnice o znaczącej 

pomocy dla Powiatu Chojnickiego na realizację inwestycji 
drogowych na terenie naszej gminy. 
 Warto także przypomnieć, że także Samorządowi 
Województwa Pomorskiego w roku ubiegłym Rada Gminy 
w Chojnicach na mój wniosek udzieliła pomocy finansowej 
na „projekt przebudowy drogi wojewódzkiej 236 przez wieś 
Swornegacie na odcinku ok. 2 km w kwocie 200 tys. zł, 
modernizację 5,5 km drogi wojewódzkiej Nr 235 od Chojnice do 
Kłodawki oraz 300 tys. zł na modernizację drogi wojewódzkiej  
o długości 2,5 km od chojnickiej obwodnicy do Nieżychowic, na 
wysokości dawnego „POM-u”. Dzięki tej dotacji, Pan Marszałek 
Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk wraz z Zarządem 
podjęli decyzję o rozszerzeniu  modernizacji dróg wojewódzkich 
na terenie naszej gminy z planowanych wcześniej 4 km na drodze 
Chojnice – Brusy o łącznej wartości 3 mln zł do 7 km o łącznej 
wartości 5,25 mln złotych. Średnio 1 km modernizacji dróg 
wojewódzkich kosztował 750 tys. złotych. 
 W nawiązaniu do ubiegłorocznych uzgodnień pomiędzy 
Miastem Chojnice, Gminą Chojnice, Powiatem Chojnickim  
a Samorządem Województwa Pomorskiego, Samorządy Chojnickie 
w bieżącym roku sfinansują solidarnie po 1/3 opracowanie 
dokumentacji przebudowy i modernizacji drogi wojewódzkiej 
Nr 212 wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku 3 km,  
od I zjazdu do miejscowości Charzykowy jadąc od strony Chojnic 
do zjazdu w drogę gminną w miejscowości Wolność. Łączny 
koszt dokumentacji – 360 tys. złotych. W 2021 roku planowana 
jest realizacja tej ważnej inwestycji drogowej w 50% z Budżetu 
Województwa Pomorskiego, a pozostała część solidarnie, czyli 1/6 
wartości całej inwestycji przez Miasto, Gminę i Powiat. 
 Jeszcze w tym roku zamierzam przedstawić Radzie 
Gminy w Chojnicach projekt pomocy publicznej dla Samorządu 
Województwa Pomorskiego w kwocie 1 mln zł z myślą  
o przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 236 na odcinku Chociński 
Młyn – Swornegacie.
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Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami 
pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Urząd Miejski w Chojnicach. Pomoc finansowa dla Miasta Chojnice. Rozwijamy się i inwestujemy

Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Chojnice 
w partnerstwie z Gminą Miejską Człuchów, Powiatem 

Chojnickim oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podmioty 
te w czerwcu 2016 r. zawarły umowę partnerską i wspólnie 
wystąpiły o uzyskanie dofinansowania realizacji swoich 
zakresów ze środków Unii Europejskiej. 

 Celem utworzenia węzła integrującego przy dworcu 
kolejowym w Chojnicach jest zapewnienie zintegrowanej 
obsługi publicznej komunikacji zbiorowej oraz kompleksowe 
powiązania systemu drogowego i rowerowego. To zadanie 
historyczne, które podnosi prestiż Chojnic, a co najważniejsze 
daje w przyszłości możliwość skomunikowana naszego miasta 
nie tylko z Trójmiastem, ale również z innymi miastami 
i miejscowościami w Polsce. Jest to zadanie angażujące 
ogromne środki finansowe - szacuje się, iż budżet projektu 
w części dotyczącej Chojnic przekroczy 60 mln zł. Dlatego 
też zaplanowaliśmy jego realizację na lata 2018-2022  
i podzieliliśmy na kilka etapów. 
 Pierwszy etap, to budowa dworca autobusowego  
- dworca z prawdziwego zdarzenia, którego nigdy w Chojnicach 
nie było (rys.1.). Przetarg na budowę tegoż dworca oraz ścieżek 
rowerowych łączących dworzec z centrum miasta wygrała 
Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k. za 12, 5 mln zł i realizuje go w 
formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie wspólnie z Powiatem 
Chojnickim budujemy już ścieżki rowerowe. Przebrnęliśmy 

przez bardzo trudne uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i mamy gotowy projekt dworca, 
którego budowa zakończyć się ma w styczniu 2021 r. Oprócz 
dworca i ścieżek rowerowych powstaną też parkingi od strony 
ul. Towarowej i Nad Dworcem, które będą monitorowane.
 

Druga część tego zadania, to budowa przejścia podziemnego 
łączącego dworzec autobusowy z obecnym dworcem 
kolejowym. To zadanie realizuje spółka państwowa PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Tunel podziemny  za kwotę 17,5 mln zł 
wykonuje firma Mosty Gdynia. W przejściu zainstalowana 
będzie winda, a wystrój tego przejścia podlega również 
uzgodnieniom z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Pozostałe perony i przejścia podziemne będą 
modernizowane ze środków państwowych w ramach 
modernizacji linii kolejowej nr 203 – najprawdopodobniej  
w latach 2023-2027, w ramach naszego projektu w pozostałych 
istniejących przejściach zamontowane zostaną platformy 
przyścienne. 
 Trzecią częścią tego zadania, realizowaną przez miasto 
jest budynek główny dworca (rys.2.). Projekt od lipca 2019r. 
wykonuje dla nas warszawskie biuro projektowe Studium 
Spółka z o.o. Sp. k. Firma przedstawiła już wstępny projekt. 
Zakładamy, że w październiku 2020 r. uzyskamy pozwolenie 
na budowę, ogłosimy przetarg i prace rozpoczną się zimą na 



6

 Mimo iż jest to projekt partnerski Gminy Miejskiej 
Chojnice, Gminy Miejskiej Człuchów, Powiatu Chojnickiego 
oraz PKP PLK S.A., to w jego realizację zaangażowała 
się również Gmina Chojnice, udzielając miastu wsparcia 
finansowego w wysokości 5 mln zł. Biorąc pod uwagę,  
iż Chojnice realizują równolegle aż trzy wysokobudżetowe 
projekty (wody opadowe i rewitalizacja dzielnicy dworcowej), 
pomoc finansowa Gminy Chojnice ma dla nas ogromne 
znaczenie i serdecznie Panu Wójtowi i Radnym Rady 
Gminy za nią dziękujemy. Musimy mieć świadomość, że 
gdyby nie wsparcie  środków zewnętrznych, to Chojnic 
nigdy nie byłoby stać na realizację tak dużych przedsięwzięć 
inwestycyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby prace przy 
realizacji tych trzech programów przebiegały systematycznie,  
ale najważniejsze jest to, że mamy perspektywę ich ukończenia  
i po raz kolejny doprowadzimy do bardzo korzystnych zmian 
w przestrzeni miejskiej. 

przełomie 2020/2021 r. Termin odrestaurowania i modernizacji 
głównego budynku dworca to jesień 2022 r. Projektanci we 
wnętrzu budynku w reprezentacyjnej części ogólnodostępnej 
łączą styl nawiązujący do epoki powstania dworca z neutralnym 
stylem nowoczesnym w części „użytkowej”. Gruntowną 
przemianę przejdzie teren przed budynkiem dworca, gdzie 
dzisiaj funkcjonuje nasz dworzec autobusowy (rys.3.). W tym 
miejscu wydzielone zostaną nowe przestrzenie parkingowe 
dla samochodów osobowych i rowerów, zarówno tradycyjne, 
jak i typu Kiss&Drive, ponadto postój TAXI, jednostronny 
ciąg pieszo-rowerowy oraz trzystanowiskowa stacja ładowania 
samochodów elektrycznych. Ruch autobusów zostanie  
w tym miejscu całkowicie wyeliminowany. Szacujemy, że koszt 
realizacji tego zadania wyniesie ok. 16 mln zł. 

 Istotnym elementem projektu jest też zrealizowana 
w 2018 r. rozbudowa taboru autobusowego (rys. 4.)  
- za kwotę 8 mln zł zakupiono 8 nowych monitorowanych 
autobusów posiadających funkcjonalny system informacyjny 
– zapowiedzi głosowe przystanków zsynchronizowane 
z nawigacją satelitarną oraz wewnętrzny wyświetlacz 
informujący o lokalizacji kolejnych przystanków. Pasażerowie 
mogą także skorzystać z ładowarek USB. 
 Reasumując, do końca 2022 r. przy zaangażowaniu 
znacznych środków finansowych, zadanie to zostanie 
wykonane. 

Rys. 3  / Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 1  / Dworzec autobusowy
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CHOJNICE 
W 2020 ROKU – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 68 MLN ZŁ

Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

 I. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 1. Kontynuacja porządkowania gospodarki 
  wodno-ściekowej na terenie naszej gminy. 

Zadania te będą realizowane przy udziale środków unijnych 
pochodzących z Funduszu Spójności – Program Operacyjny 
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”.

 a)Uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej 
  w Charzykowach – część 2. 
 
Wartość kosztorysowa zadania – 24 254 mln zł brutto, w tym 
dotacja z Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 12, 
820 mln zł (środki unijne). 
Zakres: wymiana ponad 60-letniej istniejącej sieci wodno-
kanalizacyjnej w pozostałej części Charzyków, która to nie 
była ujęta w już zrealizowanej części 1 obejmującej centrum 
tej miejscowości. Planuje się także budowę kanalizacji 
deszczowej, budowę 3 nowych tłoczni oraz 5 przepompowni 
ścieków. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się 
również  budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody oraz zakup specjalistycznego samochodu 
do ciśnieniowego udrażniania sieci oraz do profesjonalnych 
inspekcji kanalizacji kamerami TV.
Termin realizacji: 2020/2021r.
Inwestor: GZGK Sp. z o.o. 
 
 b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechocinie.

Wartość kosztorysowa – 300 tys. zł w tym 50% środki unijne  
z Programu „Infrastruktura  i Środowisko”.
Zakres: budowa nowej tłoczni ścieków wraz z nową 
infrastrukturą w tym: 160 mb sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej.
Inwestor: GZGK Sp. z o.o.
 
 c) Wykonanie projektu budowy SUW 
  w m. Ogorzeliny wraz z siecią wodociągową.

Wartość kontraktowa 327 000,00 zł. 
Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień 2020r.
 
 d) Budowa rurociągu tłocznego na trasie 
   Nowa Cerkiew – Racławki.

Wartość szacunkowa zadania ok. 900.000,00 zł. Wystąpiono o 
wydanie decyzji środowiskowej. Obecnie opracowywana jest 
dokumentacja projektowa. 
Planowany termin realizacji inwestycji do końca grudnia 2020r.

 e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
  w m. Nowa Cerkiew, ul. Szkolna.

Kanalizacja sanitarna ø200; L=175,0 mb. Przykanaliki sanitarne 
ø160; L=41,2 mb; 8 szt.
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 159.248,96 zł.  
W 2016r. wykonano sieć wodociągową na kwotę 20 000,00 zł.
Planowany termin realizacji zadania listopad 2020r.

 f) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
                  w m. Nowa Cerkiew, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich.

Kanalizacja sanitarna ø200; L=207,5 mb. Przykanaliki sanitarne 
ø160; L=95,8 mb; 17 szt.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi  230 000,00 zł. W roku 
2018 wykonano sieć wodociągową za kwotę 60 000,00 zł. 
Planowany termin realizacji zadania listopad 2020r.

 g) Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków 
  ze zmianą technologii tłoczenia w Racławkach.

Wartość kosztorysowa: 250 tys. zł.
 
 h) Likwidacja nieczynnych studni głębinowych 
  na terenie gminy Chojnice – 10 szt.: Sternowo 3 szt., 
  Chojnaty 2 szt., Lichnowy 1 szt., Charzykowy 1 szt., 
  Zbeniny 3 szt. - roboty budowlane. 

Likwidacja nieczynnych studni wykonana będzie bez 
poniesienia nakładów finansowych. Prace zostaną wykonane 
przez Wykonawcę w cenie materiału pozyskanego z odzysku. 
Termin realizacji do końca czerwca 2020r.

 i) Projekt modernizacji systemu kanalizacyjnego 
  w m. Swornegacie: 
 
 -  Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
  (zwiększenie przepustowości).
 -  Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z intensywną rozbudową i wzrostem popularności 
Swornegaci, jako miejscowości turystycznej istniejąca 
oczyszczalnia ścieków osiągnęła swoją maksymalną 
przepustowość i wymaga rozbudowy ciągu technologicznego. 
Intensywna rozbudowa mieszkaniowa i letniskowa wymaga 
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na nowych terenach 
inwestycyjnych.
Wartość szacunkowa zadania wynosi 650.000,00 zł.   
Planowany termin wykonania zadania do końca grudnia 2020r.
 
 j) Budowa sieci wodociągowej 
  w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice.
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Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

Wybudowanie sieci wodociągowej nastąpi w drogach gdzie 
prowadzona jest inwestycja finansowana z funduszy unijnych 
pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II 
przed  odtworzeniem nawierzchni. 
Wartość kontraktowa zadania opiewa na kwotę 929.000,00 zł. 
Termin zakończenia projektu grudzień 2020r.
 
 k) Budowa i modernizacja sieci wod.-kan. 
  w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice 
  i Starostwo Powiatowe.

Wartość szacunkowa zadania wynosi 1.000.000,00 zł. 
Planowany termin realizacji grudzień 2020r.
 
 2. Uzbrajanie w sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
 nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
 utworzonych na podstawie wcześniej uchwalonych 
 przez Radę Gminy planów miejscowych 
 – wartość 100 tys. złotych.

Gmina Chojnice dofinansowuje uzbrajanie prywatnych terenów 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe powstałych 
wyłącznie na mocy miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

SAMORZĄD GMINY CHOJNICE NIE DOFINANSOWUJE 
UZBROJENIA DZIAŁEK W INFRASTRUKTURĘ 
TECHNICZNĄ, NA KTÓRYCH TO REALIZUJE  SIĘ 
INWESTYCJE NA PODSTAWIE DECYZJI O WARUNKACH 
ZABUDOWY!  WSZYSTKIE KOSZTY PONOSI 
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI!
 
 3. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie 
  gminy (dofinansowanie 1,5-2,5 tys. zł 
  na 1 oczyszczalnię) – kontynuacja programu.

Środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, 
- 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.
Wartość: 50 tys. złotych.
 
 4. Utylizacja azbestu (w tym eternitu) na terenie gminy 
  Chojnice – kontynuacja programu. Nowe zasady 
  Dofinansowanie kosztów związanych z pozbywaniem 
  się eternitu (demontaż, transport i opłata 
  za składowanie w mogielnikach). 

ŁĄCZNY KOSZT POZBYWANIA SIĘ ETERNITU  WAHA SIĘ 
W GRANICACH 10-25 zł brutto/m2 powierzchni. 
Wartość: dofinansowanie 205 tys. zł w skali Gminy.
Źródła finansowania:  środki finansowe z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska, środki z Wojewódzkiego  Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
właściciele  posesji zameldowani na terenie gminy.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW CELEM 
UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W BIEŻĄCYM  ROKU 
TO 31 MARCA!

Rada Gminy w Chojnicach 22 listopada 2019 r. przyjęła  
w formie Uchwały nowy regulamin udzielania dotacji na zadania 
związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Chojnice. Dotacja ta wynosi dla jednego gospodarstwa 
domowego (osoby fizycznej) czy też firmy (podmiotu prawnego) 
w danym roku kalendarzowym 100% kosztów demontażu, 
transportu i utylizacji azbestu ale nie więcej niż 5 000,00 zł oraz 
100% kosztów transportu  i utylizacji azbestu w przypadku, gdy 
elementy zawierające azbest są już zdemontowane i składowane 
na posesji ale nie więcej niż 2 500,00 zł. 
 
 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.
 
 6. Program poprawy stanu urządzeń melioracyjnych 
  poprzez dofinansowanie działających na terenie gminy 
  Chojnice Spółek Melioracyjnych 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. 30 tys. zł składek od swych 
członków, to taką samą kwotę w formie dotacji przekaże 
aktywnej organizacji rolników Gmina Chojnice. 
Środki przeznaczone na ten Program w 2020 roku – 100 tys. 
złotych.
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 II. DROGI, CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I ROWEROWE

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CHOJNICE 
W 2020 ROKU – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 68 MLN ZŁ c.d.

Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

 1. Budowa ul. Czarna Droga w Pawłowie. 

Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej dwuteowej  
o gr. 8cm.
Orientacyjna długość drogi – 1250mb, droga o szerokości  
b = 4,0m ; plus obustronne pobocza 0,5m.
Orientacyjny koszt inwestycji ok. 1 mln zł. 
Gmina wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku 
o dofinansowanie budowy tej drogi w ramach programu 
związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, jako 
drogi transportu rolnego.

 2. Budowa ul. Okrężnej w Lichnowach.

Planowany zakres inwestycji obejmuje 2 etapy:
Etap I: Przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej 
poprzez jej poszerzenie i wykonanie nakładki gr. 8 cm  
o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości – 792 mb, szerokość 
ul. Okrężnej – 4,0 mb ; plus obustronne pobocza – 0,5mb. 
Orientacyjny koszt I etapu szacuje się na: 700 tys. zł.
Etap II: Budowa nowego odcinka ul. Okrężnej od podstaw, 
tj. wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa 
kamiennego i nawierzchni dwuwarstwowej o gr. 8cm  
z asfaltobetonu.
Długość odcinka wyniesie; 140mb, szerokość; b = 4,0mb; plus 
obustronne pobocza – 0,5mb.
Szacowany koszt II etapu wyniesie; 120 tys. zł.  
Łączny koszt budowy inwestycji o tytule „Budowa ul. Okrężnej” 
w Lichnowach wyniesie: 820 tys. zł

 3. Budowa ul. Pszczelnej w Sławęcinie.

W ramach zadania przewiduje się budowę drogi o nawierzchni 
z kostki betonowej, dwuteowej gr. 8cm, wraz z jednostronnym 
chodnikiem z kostki betonowej gr. 6cm i wykonaniem 
odwodnienia. 
Ulica posiadać będzie długość: 370mb, szerokość: b = 5,0mb, 
chodnik o szerokości – 2,0mb.
Orientacyjny koszt zadania wyniesie: 520 tys. zł. 

 4. Budowa drogi – pętli w miejscowości Topole.

Istniejącą częściowo nawierzchnię z płyt drogowych, 
żelbetowych planuje się rozebrać i ułożyć nawierzchnię z kostki 
betonowej, dwuteowej gr. 8cm.
Szacowany koszt zadania: 400 tys. zł.

 5. Budowa dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Sosnowa, 
  ul. Kasztanowa w m. Chojniczki- II etap.

Planowany jest kolejny etap budowy dróg na osiedlu  
w Chojniczkach obejmujący wykonanie części dróg o nawierzchni 
z asfaltobetonu wraz z wykonaniem odwodnienia drogowego. 
Nawierzchnia wykonana zostanie na długość: 979mb  
i szerokości dróg b: 5,0 i 5,50mb, Długość kanalizacji deszczowej: 
343mb. 
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie w/w  zadania i w robotach 
budowlano – montażowych., wartość inwestycji wyniesie  
2 183  256 zł, z czego dofinansowanie w ramach „Funduszu 
Dróg Samorządowych” wyniesie 50%.
Przetarg wygrała firma Roboty Ziemne - Dariusz Sala  
ze Sławęcina.
Termin realizacji: do 31 lipca br. 

 6. Budowa ul. Jarzębinowej w Chojniczkach.

Zakres przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
dwuteowej o gr. 8cm, na długości- 130mb, szerokość ulicy: 
5,0mb; plus obustronne pobocza o szerokości 0,5mb.
Orientacyjny koszt budowy: 150 tys. zł.
Poważny udział w dofinansowaniu tego zadania będzie miał 
inwestor, który w sąsiedztwie będzie budował osiedle domów 
jednorodzinnych.

 7. Budowa drogi w Silnie, ul. Dworcowa 
  koło dawnej bazy GS. 

Szacunkowy koszt budowy ok. 100 tys. zł.  

 8. Budowa drogi w m. Kruszka.

Częściowo na istniejącej podbudowie wykonanej w ramach 
naprawy infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku 
nawałnicy wykonana zostanie nawierzchnia z asfaltobetonu 
wraz z poboczami; długość drogi; 820mb, szerokość drogi;  
b = 3,50mb; plus pobocza obustronne o szerokości; 0,75mb.
Szacowany koszt zadania: 600 tys. zł.

 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 solidarnie po połowie 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. 



10

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CHOJNICE 
W 2020 ROKU – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 68 MLN ZŁ c.d.

Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

W 2020r. planuje się przystąpić do opracowania szeregu 
dokumentów i dokumentacji: geodezyjnych, planistycznych 
i projektów budowlanych wraz z niezbędnymi pozwoleniami 
budowlanymi na wiele inwestycji drogowych  przewidzianych do 
rozpoczęcia, bądź wykonania w 2020r jak i w latach następnych, 
takich jak np.: ul. Kossaka i część ulic na osiedlu „Zacisze”  
w Charzykowach, kilka ulic w Chojniczkach (m.in. ulice Św. 
Huberta oraz Długa)  oraz wiele dróg w innych Sołectwach na 
terenie gminy. O kolejności budowy dróg w poszczególnych 
Sołectwach decydują sami mieszkańcy podejmując stosowne 
Uchwały Zebrań Wiejskich. 

 10. Projekt oświetlenia ulicznego w Chojniczkach 
  – koszt ok. 30 tys. zł. 

Gmina Chojnice planuje w bieżącym roku opracowanie 
dokumentacji oświetlenia ulicznego (ledowego) wzdłuż drogi 
powiatowej na odcinku od Lasku Miejskiego przez całą miejscowość 
aż do wylotu na Charzykowy tj. na wysokości istniejącej zabudowy. 
Łączna długość projektowanego odcinka – 3,25 km. 
Realizacja inwestycji o wartości ok. 1 mln zł - 2021 roku.           

 11. Przebudowa drogi gminnej (dawnej „Berlinki”) 
  od granicy z Miastem Chojnice w kierunku Czerska 
  – Etap I i II – wartość ok. 14,7 mln zł. 

Zakres: Gmina Chojnice złożyła stosowny wniosek do 
Funduszu Dróg Samorządowych celem pozyskania co najmniej 
50% dofinansowania ze strony Budżetu Państwa. Realizację tej 
inwestycji pod warunkiem pozyskania wnioskowanej pomocy 
planujemy wykonać w latach 2020 -2021 a więc w cyklu 
2-letnim. W ramach tej inwestycji planuje się kompleksową 
przebudowę tej drogi na odcinku 2,64 km wraz z budową 
ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową do Klawkowa oraz 
ulicą Podmiejską w Lipienicach. Poza tym, na całym odcinku 
tej drogi planuje się utworzenie ścieżki rowerowej a od strony 
Chojnic do ronda ciągu pieszo-rowerowego wraz z ulicznym 
oświetleniem. 

 12. Budowa ulicy Podgórnej w Swornegaciach.

Wartość inwestycji – 3,6 mln zł.
Zakres: długość 720 mb, szer. jezdni 5,5 m, oświetlenie, progi 
zwalniające. Podobnie jak w przypadku „Berlinki”, Gmina 
złożyła za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego wniosek 
do Funduszu Dróg Samorządowych celem uzyskania co 
najmniej 50% dotacji na to zadanie inwestycyjne.  W przypadku 
pozyskania wnioskowanych środków finansowych (ostateczna 
decyzja Wojewody Pomorskiego ma zapaść do końca stycznia) 
zamierzamy tę drogę zbudować w tym roku.   

 13.Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia 
  w Lichnowach. 

Wartość: ok. 140 tys. złotych.

 14. Inwestycje drogowe Powiatu Chojnickiego planowane 
  do realizacji we współpracy z Gminą Chojnice.
 a. przebudowa drogi powiatowej 2628 G na odcinku 
  Racławki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką 
  DW 240) – Granowo. Inwestycja przeniesiona z roku 
  ubiegłego ze względu na brak środków finansowych 
  w Budżecie Powiatu.

Wartość po przetargu – 1 511 346,88 zł
Termin realizacji: 05.06.2020 r.
Wykonawca: MARBRUK Sp. z o.o. Charzykowy
W nawiązaniu do wcześniejszych uzgodnień Gmina Chojnice 
po zrealizowaniu tej inwestycji przejmie na swoją własność  
tę drogę powiatową na całym odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką aż do Lichnów (do skrzyżowania z ul. Parkową).

 b. Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice 
 – Pamiętowo na odcinku Chojnaty – Lichnowy 
 realizowana w ramach dofinansowania z Funduszu 
 Dróg Samorządowych.

Wykonawca: „MARBRUK” Sp. z o.o. Charzykowy 
Cena: 2 183 590,92 zł 
Źródło finansowania: 50% Budżet Państwa 1 092 000 zł 
(Fundusz Dróg Samorządowych) 
25% Powiat Chojnicki (546 tys. zł)
25% Gmina Chojnice (546 tys. zł).
 
 c. Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice 
 – Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeliny. 

Wartość szacunkowa wg kosztorysu inwestorskiego –28 841 402 zł
Początek przebudowywanego odcinka drogi powiatowej  
nr 2644G zlokalizowano w km 0+000,00 w obrębie wiaduktu 
kolejowego na granicy z gminą Miejską Chojnice, gdzie 
następuje dowiązanie się do stanu istniejącego i istniejącej 
szerokości drogi pod wiaduktem kolejowym, który pozostaje  
w stanie niezmienionym. 
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Droga w stanie obecnym ma jezdnię szerokości zmiennej 
(średnio ok. 5,0 m),   a w związku z zaplanowaną przebudową 
następuje jej poszerzenie do min. 6,0 m.    W ciągu przebudowanej 
drogi m.in. wartość promienia łuku poziomego wynosi 
100,00 m (Jest to jedynie miejsce, gdzie wartość promienia 
łuku poziomego – w km 3+073,06 – nie spełnia wymogu dla 
prędkości projektowej 60 km/h, wobec czego konieczne jest 
lokalne obniżenie tego parametru do 50 km/h). 
W ramach przebudowy drogi przebudowane zostaną również 
pozostałe elementy infrastruktury jak, np. zjazdy, ewentualne 
chodniki, zatoki itp. Przy drodze wyprofilowane zostaną 
pobocza o szerokości min. 0,75 m, a także następuje dowiązanie 
się do istniejącego systemu rowów przydrożnych. 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CHOJNICE 
W 2020 ROKU – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 68 MLN ZŁ c.d.

Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

III. TURYSTYKA

 1. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Menadry Brdy i Chociny 
  – odbudowa progu piętrzącego oraz rynny spławnej. 

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono 
wykonawcę zadania firmę iPRO7 z Gdańska. Trwają prace nad 
przygotowaniem raportu oddziaływania na środowisko w celu 
uzyskania pozwolenia na budowę.  Łączny koszt 483 tys. zł. 
Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2021r.
 
 2. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pawłowskiej 
  w m. Lichnowy do zjazdu do m. Granowo – Łączna 
  długość budowanego ciągu pieszego i rowerowego 
  wynosi ok 620mb.

Nawierzchnia w obrębie wsi z kostki brukowej poza 
miejscowością masa bitumiczna. W zakres inwestycji 
wchodzi wykonanie ścieżki rowerowej wraz z wjazdami oraz 
odwodnienie. Wartość inwestycji to ok.  239 793 zł.
Wykonawca: Firma AMAR z Lichnów. 
Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca br.
 
 3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogorzelińskiej 
  na odcinku Lichnowy – Lichnowy Wybudowanie. 

Zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej, chodnika, 
przebudowie skrzyżowań, budowie zjazdów publicznych 
i indywidualnych, wykonaniu odwodnienia. W ramach 
inwestycji powstanie ok. 1km odcinek ścieżki rowerowej, szer. 
2m o nawierzchni bitumicznej. Przeprowadzono procedurę 

W miejscach tego wymagających wykonane zostaną nowe 
rowy przydrożne jako rowy samo odparowujące. W ciągu drogi 
znajdują się wsie Angowice, Nowy Dwór, dla których planowana 
jest budowa kanalizacji deszczowej. 
W ciągu projektowej trasy uwzględniono również konieczność 
dowiązania się i ewentualną korektę sytuacyjno-wysokościową 
istniejącej ścieżki rowerowej. W miejscowości Ogorzeliny 
istniejąca szerokość drogi oscyluje już w granicach 6,4 – 7,0m 
i tutaj również następuje jej uporządkowanie do min. 6,0m 
konsekwentnie jak dla reszty przebudowywanego odcinka. 
Źródło finansowania: 50% Budżet Państwa
25% Powiat Chojnicki
25% Gmina Chojnice.
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CHOJNICE 
W 2020 ROKU – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 68 MLN ZŁ c.d.

Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

IV. OŚWIATA, SPORT

przetargową i wybrano wykonawcę robót budowlanych -  Firma 
AMAR z Lichnów. 
Wartość inwestycji: 616 207 zł.
Termin zakończenia inwestycji: 31 lipca br. 
 
 4. Przedłużenie promenady w Charzykowach. 

Zadanie polega na wykonaniu z kostki brukowej ciągu pieszo-
rowerowego o szer. 2m i ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5m 
wraz z oznakowaniem. Inwestycja obejmuje również budowę 
oświetlenia poprzez montaż 14 lamp. Łączna długość 420mb. 
Wartość inwestycji: 373 533 zł.
Wykonawca: Firma AMAR z Lichnów.
Termin wykonania do 1 czerwca br.
             
 5. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku 
  Ostrowite – Silno. 2 mln złotych. 

W ramach inwestycji powstanie ok. 4km odcinek ścieżki 
rowerowej szer. 2m o nawierzchni bitumicznej. Zakłada się 
również przebudowę istniejących wjazdów i skrzyżowań.

 6. Remont mola w Charzykowach. 
  Wartość ok. 1,5 mln złotych. 

W ramach inwestycji planowany jest remont pomostu 
betonowego, zmiana nawierzchni pomostu betonowego, 
budowa drewnianych pomostów tarasowych w kierunku 
kąpieliska, oświetlenie pomostu, ogrodzenie, ławki.  

 7.  Otwarta Strefa Aktywności Nieżychowice. 

Projekt zakłada budowę ogrodzonego placu zabaw, siłowni 
terenowej, wiaty, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, 
oświetlenia terenu. Teren będzie wyposażony w ławki  
i ławo-stoły, stojaki do rowerów, kosze na śmieci oraz tablice 
informacyjne. Wartość kosztorysowa robót ok. 0,5 mln złotych. 
                      
 8. Budowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowa-
   niem terenu  rekreacyjnego w Ciechocinie.

Wartość inwestycji ok. 1,2 mln złotych.
Projekt zakłada uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, 
w skład którego wchodzi wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej 
z oświetleniem szer. 2m długość łączna 750mb o nawierzchni 
z kostki brukowej, szutrowych ścieżek spacerowych i nowych 
nasadzeń, urządzenie miejsc postojowych, utwardzenie drogi 
do przepompowni. Przewiduje się prace melioracyjne stawu 
oraz usytuowanie całego szeregu elementów malej architektury: 
pomost wzdłuż brzegu o łącznej dł. 11,38m, mostek dł. 6m, 
altanka, ławki, ławo-stoły, stojaki na rowery, pojemniki  
na śmieci. 

 9. Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości 
  Swornegacie wraz z budową budynku WOPR. 
  Wartość inwestycji ok. 1,5 mln złotych.

W ramach inwestycji planuje się typową zabudowę kaszubską. 
Powstanie brama wjazdowa, prysznic plażowy, pomost  
w kształcie dwóch symetrycznych liter L po 45mb długości, 
budynek WPOR z hangarem na łódź, pomieszczeniami 
socjalnymi, gospodarczymi, sanitariatami dla plażowiczów. 
Łączna powierzchnia użytkowa ok. 200 m2.
Termin realizacji: 2020/2021r. 

 
 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 
  o nawierzchni poliuretanowej tzw. „Jaskółeczki”  
  wraz z przebudową boiska piłkarskiego  
  w Nowej Cerkwi.

Wartość: ok. 3,8 mln zł.
Zakres: projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach  22x44 w ramach 
realizacji kompleksowego „Programu budowy wielofunkcyjnych 
boisk sportowych tzw. Jaskółeczek” przy wszystkich szkołach 
Gminy Chojnice.
Inwestycja ta w drugim etapie zakłada wykonanie nowej murawy 
trawiastej boiska piłkarskiego wraz z ustawieniem ławek dla 
widowni, budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.
Realizację etapu II uzależniamy od uzyskania Promesy od 
Wojewody Pomorskiego na 50% dofinansowania tej inwestycji 
z Budżetu Państwa. Natomiast Etap I – „Jaskółeczka” ma być 
gotowa do końca sierpnia br.
Wartość I etapu – ok. 1 mln zł.

 2. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły 
  Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie 
  wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowa- 
  niem terenu – wartość ok. 5 mln zł.

Zakres: dobudowa dwóch sal lekcyjnych oraz stołówki z zapleczem 
o łącznej dodatkowej powierzchni użytkowej ok. 500 m2
- budowa kotłowni gazowej,
- fotowoltaika na dachu szkoły ,
- zagospodarowanie terenu.
Termin realizacji: inwestycja dwuletnia, zakończenie – sierpień 
2021 rok.

 3. Utworzenie na bazie internatu 
  Szkoły Podstawowej w Swornegaciach Centrum 
  Edukacyjno-Wypoczynkowego dla mieszkańców 
  Gminy Chojnice. Projekt – ok. 70 tys. zł.

Centrum to będzie służyć potencjalnie wszystkim mieszkańcom 
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naszej Gminy, począwszy od najmłodszych (Zielona Szkoła na 
wzór Schodna w gminie Dziemiany) kończąc na sportowcach, 
strażakach, czy też aktywnych naszych seniorach, organizacjach 
pozarządowych, itp. (Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjne na 
wzór Wygonina w gminie Stara Kiszewa).

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CHOJNICE 
W 2020 ROKU – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 68 MLN ZŁ c.d.

Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

V. BEZPIECZEŃSTWO, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

VI. KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 b. domek Pszczelarza w Lotyniu – projekt ok. 20 tys. zł. 

Domek Pszczelarza to cenna inicjatywa niedawno zmarłego 
Tadeusza Stelmaszyka, wielkiego naszego Przyjaciela, Człowieka 
wielce zasłużonego dla Gminy Chojnice. Obiekt ten ma 
powstać na obrzeżach zniszczonego przez nawałnicę a już dziś 
zrewitalizowanego i po części odtworzonego parku wiejskiego 
w tej miejscowości. Obiekt ten będzie służył mieszkańcom, 
pszczelarzom do prowadzenia edukacji z życia pszczół. 

 9. Świetlica Wiejska w Ostrowitem 
  – wartość ok. 50 tys. zł. 

Zorganizowanie w bazie budynku przy boisku piłkarskim 
ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej uwzględniającej także 
potrzeby miejscowych sportowców. 

 10. Zorganizowanie Izby Kosznajderii przy Szkole 
  Podstawowej w Ostrowitem. 
  Wartość projektu: ok. 100 tys. zł. 

Zakres: na bazie szkoły planuje się zorganizować stałą ekspozycję 
wielowiekowej historii Kosznajdrów zamieszkujących  
od wieków tereny pomiędzy Tucholą, Sępólnem i Chojnicami 
ze swoją centralną miejscowością Ostrowitem – stolicą 
Kosznajderii. To między innymi Kosznajdrzy zbudowali 
nasze piękne kościoły w Ostrowitem, Lichnowach, Sławęcinie, 
Ciechocinie, Ogorzelinach czy też w Nieżychowicach. 
Termin realizacji: 2020/2021 rok.

 1. Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach 
  - wymiana kotła centralnego ogrzewania. 
  Wartość: ok. 75 tys. zł.

 2. Świetlica Wiejska w Ciechocinie 
  – kompleksowy remont piętra budynku.
  Wartość: ok. 100 tys. zł.

 3. Świetlica Wiejska w Kruszce 
  – remont budynku gospodarczego.
  Koszt ok. 80 tys. zł.

 4. Świetlica w Czartołomiu – remont dachu 
  – koszt ok. 20 tys. zł.

 5. Świetlica Wiejska w Chojniczkach 
  – projekt koszt ok. 50 tys. zł.

 6. Świetlica w Granowie – projekt przebudowy 
  i modernizacji koszt ok. 30 tys. zł.

 7. Świetlica w Chojnatach – projekt koszt ok. 20 tys. zł

 8. Świetlica Lotyń
 a. budowa wiaty integracyjnej wraz z piecem 
  chlebowym i wędzarnią w parku wiejskim 
  w Lotniu – wartość ok. 80 tys. zł. Zakładamy, 
  że będzie to podobny obiekt jak ten znajdujący 
  się przy Kaszubskim Domu Rękodzieła 
  Ludowego (KDRL) w Swornegaciach.

Zakres: modernizacja i przebudowa budynku szkoły wraz 
z internatem pod kątem stworzenia bazy edukacyjno-
wypoczynkowej dla co najmniej 50 osób.
Realizacja inwestycji: 2021/2022 rok.

 1. Budowa remizy OSP Swornegacie.

Budowa remizy o powierzchni zabudowy 260m2. Budynek 
remizy  zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony.  
Budynek będzie składał się  z dwóch boksów garażowych, 
wiat i wież do suszenia węży. Budowa przewiduje wykonanie 
dodatkowo dojścia do budynku, wykonanie miejsc 
parkingowych  i komunikacji wokół w postaci utwardzonej 
nawierzchni z kostki betonowej.  Szacowany koszt budowy 
wyniesie 1,8 mln zł.

 2. Rozbudowa remizy OSP Ogorzeliny.

Rozbudowa remizy OSP Ogorzeliny o kolejny boks garażowy 
wraz z budową wieży do suszenia węzy o łącznej powierzchni 
zabudowy 78m2. Rozbudowa przewiduje również poprawę 
odwodnienia placu manewrowego, wyznaczenie miejsc 
postojowych oraz dyslokacji istniejącej gabloty z pucharami 
jednostki OSP Ogorzeliny. Szacowany koszt rozbudowy 
wyniesie 700 tys. zł.
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VII. INWESTYCJE SOŁECKIE

Co roku w podobnym tonie piszę o inwestycjach sołeckich 
.Gmina Chojnice może pochwalić się poprzez tzw. „konta 

sołeckie” najwyższym funduszem obywatelskim w przeliczeniu 
na mieszkańca w Polsce. A przypominam, że samorządów 
gminnych mamy obecnie 2 480. W bieżącym roku Mieszkańcy 
naszej Gminy podzielonej administracyjnie na 34 jednostki 
pomocnicze, tj. sołectwa dysponują w tym roku łączną kwotą 
2  178  830 złotych. To wyłącznie Mieszkańcy uczestniczący  
w Zebraniach Sołeckich (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                          

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY CHOJNICE 
W 2020 ROKU – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 68 MLN ZŁ c.d.

Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

z Powiatowym Urzędem Pracy.
 Od ubiegłego roku koszty utrzymania całej 
infrastruktury ścieżek rowerowych wraz z otoczeniem  przejęła 
od sołectw Gmina. Drugą część tych środków (ok 50%) 
sołectwa przeznaczają na konkretne zakupy inwestycyjne lub na 
realizację inwestycji drogowych w ramach „Programu budowy 
dróg osiedlowych 2:1” 
 Przypominam, że dzisiaj w naszej Gminie mieszka 
ponad 18,8 tys. natomiast na koniec 1990 roku – 14 130 
mieszkańców.
Serdecznie dziękuję wszystkim szefom Samorządów 
Wiejskich, tj. Sołtysom, Radnym Gminy   i Radnym Sołeckim, 
pracownikom samorządowym oraz pracownikom jednostek 
podległych Gminie.
 Dziękuję za społeczną pracę i zaangażowanie 
strażakom, pracownikom kultury, Paniom z Kół Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszeniom oraz wszystkim osobom 
aktywnie uczestniczącym w życiu społeczno-kulturalnym   
i gospodarczym naszej Gminy.

WARTOŚĆ WSZYSTKICH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH 
PRZEZ GMINĘ CHOJNICE  W 2020 ROKU WYNIESIE 68 MLN ZŁOTYCH.
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Rozwój sieci gazowniczej na terenie 
gminy Chojnice – perspektywy i szanse

Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

Nasz Samorząd przykłada dużą wagę do rozbudowy sieci 
gazowniczej na terenie naszej gminy, gdyż uważamy,  

że gaz ziemny to nie tylko wygoda dla naszych mieszkańców 
ale przede wszystkim skuteczna metoda walki ze smogiem,  
z którym to coraz częściej mamy do czynienia także w naszych 
miejscowościach. Urządzenia pomiarowe czystości powietrza 
SYNGEOS zainstalowane w Silnie, w Lichnowach oraz  
w Swornegaciach często pokazują w okresie jesienno-zimowym 
przekroczenia dopuszczalnych norm pyłów w powietrzu. 
PM 10 i PM 2,5 powyżej 100%. A dopuszczalne normy to dla 
pyłów  PM10 - 50µg/m3, a dla pyłów PM2,5 to 25µg/m3. 
To oznacza, że są też w naszym kalendarzu dni, gdzie tzw. 
„świeże powietrze”,  którym oddychamy  jest wręcz dla nas 
trujące. Zbyt duże stężenie pyłu w powietrzu stanowi poważne 
niebezpieczeństwo dla organizmu człowieka. Parametry, 
które determinują skutki działania pyłu to: stężenie pyłu, 
skład chemiczny, struktura krystaliczna, rozpuszczalność 
pyłu w płynach ustrojowych a także wymiary cząsteczek. Pył 
przedostaje się do organizmu poprzez układ oddechowy i może 
powodować uszkodzenia błon śluzowych, pylicę płuc, choroby 
uczuleniowe a także często nieuleczalne choroby nowotworowe. 
Stąd bardzo trafne hasło środowisk proekologicznych: „spalając 
niskiej jakości węgiel, miał, śmieci, szmaty, plastiki, opony 
zabijasz siebie, rodzinę i sąsiadów”. Przede wszystkim z myślą  
o czystym powietrzu, czystym środowisku w którym pracujemy, 
mieszkamy, jednym słowem, żyjemy, podejmujemy szereg 

Sieć gazownicza zbudowana na przestrzeni ostatnich 10 lat przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. obejmuje około 1/3 
powierzchni naszej gminy. Miejscowości, w których ona występuje to Topole, Władysławek, Charzykowy, Klawkowo, Powałki, 
Kłodawa, Lipienice, a więc w miejscowościach położonych w pobliżu Chojnic. 
A co z kolejnymi miejscowościami naszej Gminy?

Na zdj. od lewej Renata Sulińska-Bogusz, Sylwia Surowiec, Zbigniew Szczepański oraz Przemysław Biesek-Talewski.

działań we współpracy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. 
mających na celu dalszą rozbudowę sieci gazowniczej na terenie 
naszej gminy. Potwierdzeniem tych działań może być fakt,  
że tylko 3 gminy  w Polsce na 2 480 gmin, z myślą o ekologii, z myślą 
o zdrowiu swoich mieszkańców (wygoda nie jest najważniejszym 
argumentem w procesie gazyfikacji i przyłączeń gazowych do 
poszczególnych posesji) zaprasza Polską Spółkę Gazownictwa 
Sp. z o.o. do budowy sieci gazowniczej na swym terenie poprzez 
stosowanie zwolnień z podatku od nieruchomości budowli i sieci 
związanych z przesyłem gazu ziemnego.  Oprócz naszej Gminy 
takie zwolnienia na mocy stosownych Uchwał Rad Gmin stosuje 
Gmina Kleszczów w województwie łódzkim oraz nasi sąsiedzi 
za miedzy Gmina Konarzyny. Zwolnienia, które nasza Gmina 
zastosowała wobec PSG Sp. z o.o. w 2019 roku to kwota ok. 200 
tys. złotych.
 Nasze działania w procesie rozbudowy sieci gazowniczej 
to cykliczne spotkania z przedstawicielami PSG sp. z o.o., naszymi 
radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami (z reguły najwięksi 
odbiorcy gazu) czy też wójtami, burmistrzami sąsiednich gmin. 
To także organizowane spotkania z mieszkańcami naszych 
sołectw. W „Aktualnościach z Gminy z Chojnice” z 2017/2018 
w artykule o rozwoju  sieci gazowniczej na terenie naszej gminy 
informowałem Państwa, że o kolejności (opłacalności) budowy 
sieci gazowniczej decyduje zainteresowanie (zapotrzebowanie) 
na „błękitne paliwo” ze strony mieszkańców oraz firm, instytucji 
działających w danej miejscowości. Polska Spółka Gazownictwa 
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Rozwój sieci gazowniczej na terenie 
gminy Chojnice – perspektywy i szanse c.d.

Zbigniew Szczepański. Rozwijamy się i inwestujemy

Sp. z o.o. na terenie całego kraju musi kierować się wyłącznie 
rachunkiem ekonomicznym w ramach, to którego nakłady 
inwestycyjne na budowę sieci gazowniczej dla określonej 
miejscowości (doprowadzenie gazu do miejscowości oraz sieć 
szczegółowa z przyłączeniami w obrębie danej miejscowości) 
muszą się zwrócić najpóźniej w ciągu 30 lat!!! I tutaj nastąpiła 
istotna zmiana bo jeszcze w 2018 roku nakłady te musiały się 
zwrócić o 10 lat szybciej, czyli w ciągu 20 lat. Ta zmiana przepisów 
otwiera nowe możliwości analizowania, projektowania czyli 
realizacji budowy sieci gazowniczej do kolejnych miejscowości  
w naszej gminie. 
 Na spotkaniu zorganizowanym 12 grudnia 2019 roku  
w Urzędzie Gminy w Chojnicach w obecności zaproszonych 
gości, tj. Sylwii Surowiec – Dyrektora Oddziału Zakładu 
Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku 
oraz Renaty Sulińskiej-Bogusz Kierownika Działu Obsługo 
Klienta z PSG w Gdańsku, Burmistrza Czerska – Przemysława 
Biesek-Talewskiego, Andrzeja Mazura przedstawiciela 
burmistrza Kamienia Krajeńskiego, w obecności sołtysów, 
radnych oraz przedsiębiorców dyskutowano o rozpoczęciu 
procesu inwestycyjnego poprzez projektowanie budowy sieci 
gazowniczej na następujących odcinkach (obszarach) gminy 
Chojnice z uwzględnieniem miejscowości sąsiednich gmin:
 
 - Kierunek 1 
  Lipienice – Nowa Cerkiew – Jeziorki – Rytel,
 - Kierunek 2
  Lipienice – Pawłówko – Pawłowo,
 - Kierunek 3 
  Chojnice -  Nieżychowice – Doręgowice – Zamarte.

 Według wstępnej analizy ekonomicznej opłacalności,  
tj. zwrotu poniesionych nakładów do lat 30 przeprowadzonej 
przez Oddział Zakładu Gazowniczego w Gdańsku te wymienione 
kierunki rozbudowy sieci, a przez to nasi mieszkańcy i firmy, mają 
ogromną szansę na „błękitne paliwo” w perspektywie 2-3 lat.  
Z kolei szansą na budowę sieci gazowniczej w Swornegaciach 

może być planowana przez PSG Sp. z o.o. w Gdańsku  
w perspektywie dwóch najbliższych lat budowa sieci gazowej  
w Konarzynach i doprowadzenie gazociągu do tej miejscowości 
od strony Przechlewa. W dotychczasowych analizach 
ekonomicznych doprowadzenia gazu do Swornegaci brana była 
pod uwagę koncepcja budowy gazociągu z Charzyków przez 
Funkę, Bachorze, Małe Swornegacie -  Chociński Młyn o długości 
gazociągu ok. 20 km i łącznej wartości ok. 12 mln złotych. W tym 
wariancie dla PSG Sp. z o.o. to nie była inwestycja opłacalna.  
W nowym wariancie opłacalność tej inwestycji wzrasta chociażby                             
o skrócenie budowy gazociągu przesyłowego o 11 km (odległość 
z Konarzyn do Swornegaci – 9 km).
 A poza tym nowy inwestor z branży turystycznej, 
który zakupił w ostatnim czasie piękny teren inwestycyjny  
o powierzchni 5,6 ha tzw.: „Psia Góra” w tej miejscowości jest 
wstępnie zainteresowany w perspektywie 3-4 lat poborem 
„błękitnego paliwa” dla planowanej inwestycji. Wstępnie wyraża 
zainteresowanie zakupem gazu w ilości ok. 300 tys. m3 rocznie. 
Ten potencjalny odbiorca oraz budowa gazociągu z Konarzyn 
daje nowe perspektywy dla tej miejscowości  i dużą nadzieję na 
gaz ziemnyw perspektywie 3-4 lat.
 Reasumując, to my mieszkańcy, nasze firmy, nasze 
instytucje we współpracy z PSG Sp. z o.o. decydujemy poprzez 
nasze zainteresowanie i zapotrzebowanie o tym, kiedy „błękitne 
paliwo” będzie w naszych miejscowościach, w naszych domach, 
szkołach, świetlicach czy w poszczególnych firmach.
 To tylko od nas zależy, czy dalej będziemy truć się 
zanieczyszczonym powietrzem. Bo determinacja ze strony 
naszego Samorządu dla programu gazyfikacji jest ogromna.
 A dodatkową szansą dla naszych działań, zabiegów i starań 
o gaz ziemny jest ogromna życzliwość ze strony Oddziału Zakładu 
Gazowniczego w Gdańsku na czele z Panią Dyrektor Sylwią 
Surowiec a także ze strony Dyrektora Zakładu Gazowniczego  
w Bydgoszczy – Sebastiana Latanowicza.
 Za Ich życzliwość, otwartość, a szczególnie za Ich tolerancję 
wobec mojego permanentnego „szantażu ekologicznego” 
składam serdeczne podziękowanie.
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Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego 
ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Lichnowach

Marcin Belzerowski. Wydział Programów Rozwojowych

 „Jaskółeczka przyleciała do Lichnów” tymi słowami 
Wójt Gminy Chojnice dr inż. Zbigniew Szczepański otworzył 
długo oczekiwane boisko wielofunkcyjne przy Szkole 
Podstawowej w Lichnowach. Podczas ceremonii otwarcia 
„Jaskółeczki” Pan Sołtys Zbigniew Nojman podziękował 
za wykonanie boiska, a uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny o tematyce sportowej. 
 Inwestycja została wykonana w okresie od 28.03.2019r. 
do 10.07.2019 r. przez firmę „JUL-DOM” Pana Przemysława 
Mazurkiewicza ze Szczecina. Zadanie zostało sfinansowane  
ze środkom własnych Gminy - koszt wykonania całości prac 
611 678,37 zł. 
 Nawierzchnię boiska wykonano w technologii 
poliuretanowej. Dokumentację projektową opracowała 
pracownia projektowa Pana Zdzisława Kufla z Chojnic. 
Teren boiska został zabezpieczony siatką polietylenową  
stanowiącą piłkochwyt. W części przylegającej do wejść  
na boisko wykonano nową nawierzchnię z kostki pol-bruk 

oraz zamontowano ławki i kosze. Boisko jest przystosowane 
do prowadzenia zajęć dla kilku grup uczniów i pozwala  
na uprawianie i trenowanie następujących dyscyplin 
sportowych: piłki ręcznej; piłki koszykowej; piłki siatkowej; 
tenisa ziemnego oraz mini piłki nożnej. Boisko jest 
obiektem ogólnodostępnym dla mieszkańców po uprzednim 
powiadomieniu  Sołtysa. 
 Firma „JUL-DOM” w trakcie prowadzenia robót przy 
budowie boiska w Lichnowach zaoferowała najkorzystniejszą 
ofertę na „remont boiska sportowego wielofunkcyjnego 
ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 22,0m x 43,50m= 
957m2 przy Szkole Podstawowej w Sławęcinie”  obejmującego 
wykonanie: zdjęcia nawierzchni istniejącej, oczyszczenia 
podbudowy betonowej, montażu maty SBR 10mm, natrysku 
koloru ceglastego - 3mm, malowania linii boisk.
 
 Całość prac remontowych wykonano 
 do dnia 01.09.2019 r. za kwotę brutto 116.533,89 zł.
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Kolejne kilometry ścieżek rowerowych w Gminie Chojnice

Beata Burda. Wydział Programów Rozwojowych

Następny zakończony i oddany do użytkowania ok. 7 km 
odcinek ścieżki rowerowej między miejscowościami 

Nieżychowice do Kamionki udało się odebrać 14.11.2019r.

 Inwestycja miała na celu poprawę stanu bezpieczeństwa 
ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez:
 - oddzielenie ruchu rowerowego i kołowego,
 - poszerzenie chodnika ,
 - budowę wjazdów,
 - oznakowanie przejść dla pieszych i przejazdów 
  dla rowerów.

 Dokumentację projektową przygotowywała firma  
Dro-Bud Jerzy Wiśniewski ze Złotowa.
 Najkorzystniejszą ofertę w postepowaniu przetargowym 
na roboty budowlane złożyła firma Roboty Ziemne Dariusz 
Sala ze Sławęcina. Prace budowlane prowadzone były w okresie  
od 05.11.2018r. do 14.11.2019r. W trakcie realizacji 
zdecydowano się na korekty przebiegu oraz wykonanie 
dodatkowych wjazdów, które wymagały zmiany pozwolenia  
na budowę. Ścieżka w większości posiada nawierzchnię 
bitumiczną wraz z wjazdami. Na niewielkim odcinku we wsi 
Doręgowice mamy nawierzchnię z kostki brukowej a na odcinku 
leśnym nawierzchnię szutrową. Nadzór nad całą inwestycją 
prowadził Pan Kazimierz Haliżak. 
 Łączny koszt wykonania ścieżki wyniósł  4 059 516,96zł. 
Gmina na realizację tego zadania uzyskała bardzo korzystną 
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 2,5mln złotych.
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Czyste Powietrze 
w Gminie Chojnice

Robert Sawicki. Wydział Programów Rozwojowych

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza stanowi 
sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa domowe. 

Odpowiadają one za prawie połowę całkowitej emisji pyłu 
zawieszonego. Produkty spalania węgla, a nierzadko śmieci 
w domowych piecach, kotłach i kominkach najróżniejszych 
typów przyczyniają się w głównej mierze do tak złego stanu 
naszego powietrza.

Sposoby zapobiegania oraz likwidacji niskiej emisji

1. Wymiana źródła ciepła wykorzystującego jako nośnik energii 
    paliwa stałe np.: węgiel złej jakości.

2. Termomodernizacja budynków – czyli ograniczenie 
    zapotrzebowania budynku na ciepło.

3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez 
    umiejętne gospodarowanie wyprodukowaną energią.

 Wychodząc naprzeciw problemom związanym  
z zanieczyszczeniem powietrza zrealizowaliśmy dwa projekty 
z zakresu modernizacji systemów grzewczych poprzez 
likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu 
ich jednym z ekologicznych rozwiązań: gaz, olej opałowy, 
pompy ciepła, biomasa:

1. „Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice”

2. „Czyste powietrze w Gminie Chojnice – budynki wielorodzinne”

 Projekty uzyskały dofinansowanie w formie dotacji  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Realizacja projektów przyniosła istotne 
efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji 
emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Stanowiło  
to jednocześnie zachętę dla pozostałych mieszkańców gminy 
Chojnice do wymiany obecnych kotłów opalanych węglem, 
którzy z uwagi na zakończenie realizacji projektu szukają 
innych źródeł finansowania zadań w zakresie modernizacji 
źródeł ciepła. Mniejsza emisja szkodliwych substancji  
do atmosfery to lepsza jakość życia mieszkańców. 
 W wyniku realizacji projektów uzyskano redukcję emisji 
CO2 o 607,355 Mg/rok.

Ostateczne koszty projektów

Koszty kwalifikowane w ramach projektu: 941 799,27 zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków 
WFOŚiGW w Gdańsku: 240 442,30 zł (30%)

Dofinansowanie ze środków budżetu 
Gminy Chojnice: 47 089,25 zł (5%)

Słońce źródłem pozyskiwania 
energii w gminach: Chojnice, 

Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny

Robert Sawicki. Wydział Programów Rozwojowych

CZYSTE POWIETRZE MÓJ PRĄD AGRO ENERGIA

Przedmiotem projektu była budowa łącznie 651 instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych 

na terenie gminy Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny oraz 
Karsin. Na terenie gminy Chojnice zrealizowano 182 instalacje 
fotowoltaiczne o mocy od 2 do 5kWp. Instalacje umieszczone 
zostały na dachach budynków mieszkalnych lub gospodarczych 
i służą wytwarzaniu energii elektrycznej z energii słońca  
na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną 
poszczególnych gospodarstw domowych.
 Dzięki realizacji projektu zwiększyło się wykorzystanie 
energii pochodzącej z OZE przez Gminę Chojnice oraz 
gminy partnerskie, przy jednoczesnej poprawie jakości 
powietrza w skutek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych  
do atmosfery.
 Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Brusy, 
Czersk, Konarzyny oraz Karsin, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 
Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.03.01 Odnawialne 
źródła energii – wsparcie dotacyjne.

Planowany okres realizacji projektu: 11.2018 r.- 08.2020 r.
Wartość projektu: 12 393 923,47 zł
Dofinansowanie: 9 559 992,60 zł (85%)

 Jeżeli nie udało się Państwu uzyskać wsparcia finansowego 
na montaż paneli fotowoltaicznych w ramach naszego projektu,  
to zachęcamy do skorzystania z innych form wsparcia i programów:       
     

Czyste Powietrze: 
     https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/strona-glowna-programu
     Mój Prąd:  http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/
     AgroEnergia:
     http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/  
     programy-priorytetowe/agroenergia/
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Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny

Robert Sawicki, Marcin Belzerowski. Wydział Programów Rozwojowych

Przedmiotem projektu są działania związane z kompleksowym 
zagospodarowaniem szlaku wodnego dla rozwoju 

turystyki kajakowej na rzece Brdzie i Chocinie w granicach 
administracyjnych gminy Chojnice i gminy Konarzyny.
 Gmina Chojnice i Konarzyny posiadają doskonałe 
warunki do rozwoju różnorodnych form wypoczynku, jednak 
sama przyroda to za mało – brak jest kompleksowej oferty dla 
turystyki kajakowej stanowiącej uzupełnienie oferty pozwalającej 
połączyć folklor, kulturę i historię z turystyką aktywną.
 Nasz region koncentruje liczne atrakcje turystyczne 
oraz usługi dla turystyki, jednakże obecna infrastruktura jest 
niewystarczająca w stosunku do potrzeb turystów, dlatego tak 
ważna jest realizacja niniejszego przedsięwzięcia, które przyczyni 
się do zwiększenia atrakcyjności gmin pod względem oferty 
turystycznej.
 Braki w infrastrukturze kajakowej, braki w oznakowaniu 
szlaków sprawia, że potencjał turystyczny nie jest w pełni 
wykorzystany. Brak infrastruktury kajakowej, uporządkowanych 
szlaków wodnych oraz miejsc postoju ma niekorzystne 
skutki środowiskowe, powodując niekontrolowany rozwój 
tzw. turystyki dzikiej, której efektem jest antropopresja na 
środowisko naturalne. Jest to istotny problem nie tylko  
ze względu na rosnące wymagania turystów, ale również ze 
względu na negatywne oddziaływanie na środowisko, zwłaszcza 
poprzez tzw. „dzikie obozowiska”, powodujące zanieczyszczenie 
szlaku śmieciami, niszczenie roślinności, płoszenie zwierząt, 
zagrożenie pożarem.

 W ramach projektu udało się już wybudować infrastrukturę 
turystyczną w: Chocińskim Młynie, Swornegaciach (przystań 
UKS), Kokoszce, Ciecholewach i Zielonej Chocinie.
 W ww. lokalizacjach wykonano m.in. pomosty  
do wyciągania i wodowania kajaków, wiaty (w tym wiaty  
na ognisko), suszarki dla kajaków oraz ławostoły.
 W 2020 r. zagospodarowana zostanie przystań nad 
Jeziorem Witoczno w Swornegaciach. Ponadto w Chocińskim 
Młynie przy istniejącym progu piętrzącym wodę na rzece 
zostanie wybudowana rynna spławna, która usprawni spływ 
kajakowy bez konieczności przenoszenia kajaków przez ruchliwą 
drogę wojewódzką.
 Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy 
i Chociny” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności 
walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu: 06.2017 r. – 06.2021 r.
Obszar realizacji projektu: gmina Chojnice, gmina Konarzyny.
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Konarzyny oraz 
Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński.
Wartość projektu: 1 991 640,12 zł
Dofinansowanie: 1 662 965,98 zł
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Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice
Robert Sawicki. Wydział Programów Rozwojowych

Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja centrum wsi 
Doręgowice, w zakresie: remontu zabytkowej kapliczki, 

przebudowy placu, przebudowy drogi wojewódzkiej i gminnej, 
przebudowy oświetlenia, budowy oświetlenia placu, budowy 
odwodnienia placu.

 Remont zabytkowej kapliczki polegał na pracach 
konserwatorskich elewacji m.in.: dezynfekcji cegieł, wymianie 
uszkodzonych cegieł odpowiadających kolorze i parametrom 
cegieł „gotyckich”, naniesieniu specjalnych kitów w miejsce 
ubytków, wymianie pokrycia dachowego, założeniu rynien 
i rur spustowych. Do operacji należało także: przebudowa 

istniejącego oświetlenia wokół placu kapliczki, wymiana 
starych lamp na nowe typu LED o mniejszym zużyciu 
energii, rozbiórka istniejącego budynku remizy i zbiornika 
przeciwpożarowego, odprowadzenie wód deszczowych przez 
wykonanie kanałów kanalizacji wraz z wpustami deszczowymi, 
przebudowa placu i drogi gminnej i wojewódzkiej przez 
przebudowę nawierzchni komunikacji pieszej z kostki 
brukowej, nawierzchnie drogi gminnej z asfaltu oraz budowa 
wiaty o konstrukcji drewnianej.
 Dzięki realizacji operacji został stworzony obszar 
o walorach przestrzeni publicznej przy jednoczesnym 
stworzeniu „wizytówki” Doręgowic, co przyczyni się do 
zwiększenia ruchu turystycznego.
 Projekt pn. „Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice” 
został wybrany przez LGD Sandry Brdy do dofinansowania 
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność, Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie zostało zrealizowane  
przez firmę MARBRUK Sp. z o.o. z Charzyków.
Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 036 521,59 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania: 254 520,00 zł.
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Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej 
dwutorowej w miejscowości Charzykowy

Marcin Belzerowski, Robert Sawicki. Wydział Programów Rozwojowych

Długo wyczekiwana inwestycja została sfinalizowana. Mimo 
trudności w realizacji zadania związanych z koniecznością 

wybudowania większych fundamentów pod zjeżdżalnię oraz 
rozwiązań technicznych poboru wody z jeziora, z sukcesem 
udało się ukończyć zadanie. 
 Inwestycja pn.: „Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej 
dwutorowej w miejscowości Charzykowy” została zrealizowana  
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej”, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność”.
 W dniu 14 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie zjeżdżalni wodnej na plaży Jeziora Charzykowskiego. 
W ramach inwestycji powstała zjeżdżalnia typu anakonda  
i prosta rodzinna służąca rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi. 
Zjeżdżalnia anakonda jest najpopularniejszą i najchętniej 

wybieraną atrakcją zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych 
użytkowników. Zjeżdżalnia rodzinna to równie chętnie 
wybierany model zjeżdżalni - największą jego zaletą jest 
możliwość zjazdu kilku osób jednocześnie przy zachowaniu 
pełnej kontroli i bezpieczeństwa.
 Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania  
z nowej infrastruktury turystycznej, która jak mniemamy stanie 
się wizytówką naszej gminy.

Zadanie zostało zrealizowane 
przez firmę MAZUR sp. z o.o. sp. k. 
Łączna wartość inwestycji wyniosła 793 612,96 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania: 300 000,00 zł.
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W mijającym 2019 roku Gmina Chojnice wszczęła łącznie 26 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w drodze 
przetargu nieograniczonego. 6 z nich zostało podzielonych na części. 20 przetargów zakończyło się podpisaniem umów,  

4 zostały unieważnione, a 1 jest w toku oraz 1 jest aktualny.  Ogólna liczba złożonych w nich ofert wyniosła 183 sztuki co daje średnią 
blisko 5 ofert (5,08) na każde z procedowanych zamówień bądź części zamówień. Wśród nich znalazły się zamówienia m. in. na:

Wokół tematu zamówień publicznych
Daniel Michalak . Wydział Programów Rozwojowych

W ramach pozostałych postępowań realizowano głównie roboty budowlane związane  z budową lub modernizacją dróg gminnych.

budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej 
nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Lichnowach. 
Wartość zawartej umowy to 584.250,00 zł.

budowę przystani kajakowych w ramach projektu pn.: 
„Pomorskie Szklaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny” 
– zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część nr 1 
została rozstrzygnięta za kwotę 154.980,00 zł, część nr 2 
za kwotę 305.101,50 zł oraz część nr 3 za kwotę 174.660,00 
zł. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy 
Chojnice oraz podległych jednostek.  
Wartość zawartej umowy to 124.992,00 zł.

wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych dla 
budynków mieszkalnych z terenu Gminy Chojnice  
– zamówienie zostało podzielone na 4 części. Część 
nr 1 została rozstrzygnięta za kwotę 1.206.450,00 zł,  
część nr 2 za kwotę 639.240,00 zł, część nr 3 za kwotę 
689.850,00 zł oraz część nr 4 za kwotę 142.956,00 
zł. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie  
ze środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Było to najbardziej skomplikowane 
pod względem proceduralnym postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego zarówno dla 
Zamawiającego jak i Wykonawców z uwagi na fakt, 
że było ono prowadzone w pełnej elektronizacji na 
podstawie nowych przepisów, dla których brak jest 
jeszcze klarownej wykładni.

dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych  
dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych  
na terenie Gminy Chojnice – zamówienie zostało 
podzielone na 2 części. Część nr 1 została 
rozstrzygnięta za kwotę 123.615,00 zł, 
a część nr 2 za kwotę 60.270,00 zł.

przebudowę budynku szkoły podstawowej w Silnie wraz 
z programem prac konserwatorskich oraz infrastraukturą 
towarzyszącą - ETAP II i III. 
Wartość zawartej umowy to 998.987,67 zł.

dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów 
ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Swornegaciach oraz Ogorzelinach (Gmina 
jedynie prowadziła postępowanie w imieniu wskazanych 
jednostek OSP). 
Wartość każdej z zawartych umów to 831.480,00 zł.

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  
oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie odbudowy 
progu piętrzącego oraz budowy rynny spławnej  
w Chocińskim Młynie - w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Wartość zawartej umowy to 483.000,00 zł. Przedsięwzięcie 
uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogorzelińskiej 
na odcinku Lichnowy – Lichnowy Wybudowanie. 
Wartość zawartej umowy to 616.207,61 zł.

budowę dróg gminnych ul. Dębowej, Sosnowej 
i Kasztanowej w Chojniczkach – etap II. 
Wartość zawartej umowy to 2.183.256,29 zł.
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WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY
Sebastian Kwiatkowski / Zdzisław Stormann. Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
 nr 239017G Racławki-Objezierze 
 
 W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię 
bitumiczną gr. 8 cm na długość 999 m i szerokości 3,50 m, 
wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m oraz 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 633  798 zł, z tego Gmina 
Chojnice uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego w wysokości 120 885 zł. 

Wykonawcą robót była firma Usługi Transportowe, Ziemne, 
Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza.

 Budowa 0,346 km drogi gminnej 
 nr 239017G Racławki-Objezierze 

 Na odcinku 346 m i szerokości 3,50 m wykonano 
nawierzchnię bitumiczną gr. 8 cm wraz z obustronnymi 
poboczami o szerokości 0,75 m i wykonaniem podbudowy  
z kruszywa łamanego. 
Koszt zadania wyniósł 220 147 zł, a jego wykonawcą była firma 
„MARBRUK” sp. z o. o.  sp. k z Charzyków. Wykonane w br. 
dwa odcinki drogi gminnej łączącej Racławki z Objezierzem 
zamykają w jedną całość ciąg komunikacyjny obejmujący drogę 
gminną nr 239017G. Prace przy budowie drogi rozpoczęto  
w 2012 r. i z przerwami zakończono w 2019 r. Łączna długość 
drogi o nawierzchni bitumicznej wynosi 4,89 km, a jej koszt 
wyniósł 2,96 mln. zł.
 
 Budowa ul. Sadowej w Lichnowach

 Zadanie obejmowało budowę jezdni o nawierzchni  
z kostki betonowej (dwuteowej) na podbudowie z kruszywa 

Tak jak w latach poprzednich na terenie gminy Chojnice w 2019 r. wykonano szereg zadań związanych z infrastrukturą 
techniczną, głownie drogową, dot. budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych, chodników oraz budowy infrastruktury 

energetycznej obejmującej głównie budowę oświetlenia drogowego. Zmodyfikowany program budowy dróg gminnych  
tzw. 2:1 spowodował znaczną intensyfikację i zwiększenie zainteresowania Samorządów Wiejskich w tym zakresie. 

łamanego oraz warstwie gruntu stabilizowanego cementem  
i budowę chodnika. Długość drogi o szerokości 5,0 m wynosi 
173 m, natomiast szerokość  chodnika wynosi 2,0 m. 
Koszt inwestycji wyniósł 200 278 zł.

Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemne Dariusz Sala  
ze Sławęcina.

 Budowa ul. Dworcowej I i II etap w Krojantach 

 Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni  
z betonu asfaltowego 2x4 cm częściowo na istniejącej 
podbudowie z kruszywa (743,0 mb) oraz na budowie drogi od 
podstaw wraz z wykonaniem pełnej  podbudowy z kruszywa  
i warstwy gruntu stabilizowanego cementem na długości 779,0 
mb. Łączna długość wybudowanej drogi wynosi 1522,0 mb. 
Droga posiada szerokość 4,0 m oraz obustronne pobocza po 
0,75 m. Koszt zadania wyniósł 813 000 zł. 
Wykonawcą robót była firma: Usługi Transportowe, Ziemne, 
Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza. 

 Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
 na Osiedlu Słonecznym w Ogorzelinach

 Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m  
z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego.  
Powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wynosi 320 m2 oraz 
dodatkowo zjazdy indywidualne o pow. 26,0 m2. 
Koszt zadania wyniósł 60 698 zł.
Wykonawcą robót była firma: Usługi Komunalno-Transportowe 
„AMAR” Mariusz Rudnik. 

Wybudowana droga gminna Racławki - Objezierze

Budowa ul. Sadowej w trakcie i po odbiorze
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 Budowa drogi wewnętrznej w Pawłowie

 Droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej, 
dwuteowej gr. 8 cm o pow. 350 m2, na podbudowie z kruszywa 
łamanego i gruntu stabilizowanego cementem.
Koszt zadania wyniósł 79 760 zł. 
Wykonawcą robót była firma: Usługi Ogólnobudowlane 
„MARBRUK” Marcin Kwiatkowski z Charzyków.  

 Budowa drogi gminnej na terenie działki 
 nr 113 w miejscowości Sternowo

 Zakres rzeczowy obejmował budowę drogi z kostki 
betonowej gr. 8 cm (dwuteowej). I etap dot. odcinka o długości 
999 mb, natomiast w ramach II etapu wykonano odcinek drogi 
o długości 230 mb.
W ramach I etapu wykorzystano istniejącą podbudowę, 
natomiast nową podbudowę wykonano na poszerzeniach.  
W II etapie wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz  
z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm  
i gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Szerokość jezdni 
wynosi 4,0 m plus obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. 
Koszt inwestycji wyniósł 589 389 zł. 

Wykonawcą budowy była firma: Roboty Ziemne Mariusz Sala 
ze Sławęcina.  

 Budowa drogi wewnętrznej w Moszczenicy

 W ramach zadania inwestycyjnego wykonano drogę 
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (dwuteowej)  
na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 25 cm i warstwie 
gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Szerokość jezdni 
wynosi 4,0 m plus pobocza obustronne, a długość 300,0 mb.
Koszt inwestycji wyniósł 131 911 zł. 
Wykonawcą robót była firma: „AD-BET” Adrian Paszko  
z Chojniczek. 

 Przebudowa ul. Pogodnej w m. Ciechocin

 Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni 
z kostki betonowej gr. 8 cm (dwuteowej) oraz wykonaniu 
podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm i warstwy gruntu 
stabilizowanego cementem gr. 15 cm. 
Na długości 288 mb wykonano jezdnię o szerokości 4,0 m wraz 
z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. 
Koszt inwestycji wyniósł 242 904 zł.
Wykonawcą robót była firma: „AD-BET” Adriana Paszko  
z Chojniczek.

 Budowa drogi wewnętrznej w m. Kłodawa

 Zadanie obejmuje kontynuacje budowy drogi  
z kostki betonowej gr. 8 cm (dwuteowej) na podbudowie  
z kruszywa łamanego gr. 20 cm i warstwie gr. 15 cm z gruntu 
stabilizowanego cementem. Szerokość drogi wynosi 4,0 m plus 
obustronne pobocza, natomiast długość odcinka drogi wynosi 
115 mb. 
Koszt inwestycji wyniósł 87 255 zł.
Wykonawcą robót była firma: „AD-BET” Adriana Paszko  
z Chojniczek.

 Budowa ul. Bocznej w Ogorzelinach 

 W ramach zadania inwestycyjnego wykonano 
nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8 cm (dwuteowej)  
na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm i warstwie 
gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. 
Szerokość jezdni wynosi 6,0 m, natomiast długość 182,0 mb.
Koszt inwestycji wyniósł 217 385 zł. 
Wykonawcą robót była firma „AD-BET” Adriana Paszko  
z Chojniczek.

 Pozostała infrastruktura drogowa 
 i komunalna wykonana w 2019 r.

 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż 
 ul. Willowej w miejscowości Nowa Cerkiew

 Wzdłuż ulicy Willowej wybudowano linię kablową 

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY c.d.

Sebastian Kwiatkowski / Zdzisław Stormann. Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Wybudowana droga w Sternowie
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WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY c.d.

Sebastian Kwiatkowski / Zdzisław Stormann. Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

oświetlenia drogowego o długości 582 m wraz z montażem 
16 opraw typu LED. Koszt inwestycji wyniósł 103  319 zł,  
a wykonawcą była firma: Instalatorstwo Elektryczne, Edmund 
Prądziński z Chojnic. Realizacja tego zadania oraz jego termin 
były możliwe dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu części 
mieszkańców ul. Willowej oraz Samorządowi Wiejskiemu.
 
 Firma ENEA Oświetlenie sp. z o. o. Rejon Oświetleniowy 
w Bydgoszczy realizuje na terenie gminy Chojnice zadania 
związane z dobudową opraw oświetlenia ulicznego na 
istniejących słupach oświetleniowych. Za kwotę 66 137 zł 
zamontowanych zostanie 30 opraw typu LED w 10 sołectwach 
Gminy Chojnice. Partycypacja ENEA Oświetlenia w realizacji 
tego zadania wyniesie 19289 zł, natomiast pozostałe koszty 
sfinansują Samorządy Wiejskie. 

 
 Gmina Chojnice udzieliła pomocy finansowej  
 i współpracowała z innymi zarządcami  
 dróg powiatowych i wojewódzkich przy  
 budowie i remontach tych dróg:

 • Powiat Chojnicki wykonał inwestycje pod  nazwą 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości 
Klawkowo” 
Na długości 538 m, od drogi wojewódzkiej DW235  
do skrzyżowania w m. Klawkowo poszerzono istniejącą drogę 
do 5,5 m i wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz 
wykonano chodnik- ciąg ruchu pieszego z dopuszczeniem 
ruchu rowerowego z ustawieniem prefabrykatów typu „L”.
Koszt inwestycji wyniósł 1873 682 zł, z tego Powiat Chojnicki 
przeznaczył kwotę 481  120 zł, pomoc finansowa Gminy 
Chojnice wyniosła 478  660 zł oraz z budżetu Państwa- 
Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie wyniosło 
913 902 zł. 
Wykonawcą inwestycji była firma „MARBRUK” sp. z o.o.  
z Charzyków.

 • Zarządca dróg wojewódzkich drogi DW235 Korne 
– Chojnice i Drogi DW212 Bytów – Chojnice – Zamarte 
przeprowadził remonty polegające na frezowaniu nawierzchni, 
wykonaniu warstwy  wyrównawczej AC 8S grubości 4 cm, 
ułożeniu siatki przeciwspękaniowej, wykonaniu warstwy 
wyrównawczej AC11 W grubości 4 cm, wykonaniu oznakowania 
wraz z oznakowaniem krawędzi jezdni i wykonaniem poboczy. 
Koszt remontu drogi DW235 wyniósł 1 289 304 zł, z czego 
dofinansowanie Gminy Chojnice 200 000 zł. 
Wykonawcą robót była firma „POL-DRÓG” Drawsko 
Pomorskie S.A.
Koszt remontu drogi DW212 wyniósł 1 532 870 zł, z czego 
300 000 zł przekazała Gmina Chojnice.
Wykonawcą robót była firma „MARBRUK” sp. z o. o.  
z Charzyków. 

 • Gmina Chojnice zawarła w dniu 22.11.2019 r.  
z inwestorem- Lichnowy Windfarm sp. z o.o. Porozumienie 
o współpracy przy realizacji inwestycji na terenie gminy 
Chojnice, które nawiązuje do wcześniej zawartej w dniu 
19.12.2014 r. Umowy z Gamesa Energia  Polska spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 
Na mocy powołanego wyżej Porozumienia „LWF” wykonano 
remont dróg na terenie gminy Chojnice, w sołectwie Sławęcin 
o wartości ponad 1 000 000 PLN. Zakres rzeczowy obejmuje 
wykonanie dróg gruntowych w wersji ulepszonej, o szerokości 
4,0 m + pobocza obustronnie 0,5 m o łącznej długości  
(2 066+350) 2 416 mb, oraz ułożenie nawierzchni z płyt „jomb” 
z odzysku na długość 150 mb. 

Budowa ul. Bocznej w Ogorzelinach
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Anna Macijewicz / Zdzisław Stormann. Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Rada Gminy uchwaliła w 2019 r. trzy miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, w celu uporządkowania 

istniejącej zabudowy w miejscowości Swornegacie i Małe 
Swornegacie oraz pod zabudowę usługową, produkcyjną 
i usługowo-mieszkalną w miejscowości Karolewo obręb 
Nieżychowice, uchwaliła zmianę planów dla miejscowości 
Charzykowy oraz podjęła dwie uchwały o przystąpieniu  
do opracowania zmiany miejscowego planu (Topole  
i Chojniczki) i jedną uchwałę o przystąpieniu do opracowania 
planu pod ścieżki rowerowe.
 Do dnia 13 grudnia 2019 r. wpłynęło 377 wniosków 
dotyczących ustalenia warunków zabudowy, 13 o zmianę 
wydanych decyzji i 88 wniosków o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. W tym czasie wydano 223 decyzje 
o warunkach zabudowy i 70 decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Wydano 67 decyzji odmownych, 
43 decyzje przenoszące, 8 decyzji zmieniających oraz umorzono 
26 postępowań w sprawie wydania decyzji. Wydano również 
22 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz 594 zaświadczeń o przeznaczeniu terenów. 
Wydano 155 opinii o uzgodnieniu architektury i kolorystyki 
elewacji budynków.
 16 lipca 2019 r. zakończył się trwający 36 miesięcy okres 
przejściowy dla postępowań w przedmiocie wydania „decyzji 
WZ”, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku  
o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 
mieszkaniowa, wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy 
z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 654 ze zm.). Ustawa 
wprowadziła ograniczenia w lokalizacji budynków 
mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład 
której wchodzi funkcja mieszkaniowa. Przepisy ustawy weszły 

w życie 16.07.2016 r. Kwestie dotyczące odległości lokalizacji 
m.in. budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji 
mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa 
- od elektrowni wiatrowej - uregulowane zostały w  art. 
4 ust. 1 pkt 2  u.i.e.w. Zgodnie z jego treścią odległość,  
w której mogą być lokalizowane i budowane: budynek mieszkalny 
albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi 
funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej - jest równa lub 
większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej 
mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, 
wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz  
z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). 
Należy stwierdzić, że wolą ustawodawcy było wprowadzenie 
specjalnego vacatio legis dla skutków wywoływanych ustawą 
dla osób, których nieruchomości mogły znaleźć się we 
wprowadzanym ustawą obszarze oddziaływania elektrowni 
wiatrowych - na okres 36 miesięcy. Elektrownia wiatrowa 
bowiem przez ww. 3 lata nie miała negatywnego wpływu 
na sposób zagospodarowania nieruchomości, położonych 
w odległości mniejszej lub równej od dziesięciokrotnej 
wysokości wiatraka. Właściciele nieruchomości położonych  
w takiej odległości mogli bowiem nie tylko wystąpić  
o wydanie, ale i uzyskać decyzje o warunkach zabudowy 
(potocznie zwane „WZ”) w w/w terminie. Innymi słowy, prawa 
właścicieli takich nieruchomości do zabudowy mieszkalnej 
lub o funkcji mieszkaniowej nie zostały (aż do dnia upływu 
w/w 36 miesięcznego okresu) ograniczone. Dodać należy,  
że w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 
dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących 
lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji 
mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa,  
na podstawie przepisów dotychczasowych.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Iwona Wajer / Zdzisław Stormann. Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 Do końca listopada 2019 r. przyjęto 62 wnioski  
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego wydano 57 
decyzji pozytywnych i 5 negatywnych. Zgodnie z art. 7 ustawy  
o dodatkach mieszkaniowych przeprowadzono wywiady 
środowiskowe w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 Przyznano 342 miesięcznych dodatków mieszkaniowych, 
przy średniej wysokości dodatku wynoszącej 233,51 zł.
 Na realizację dodatków mieszkaniowych do końca roku 
2019 z budżetu Gminy wydatkowano łącznie 79 861,36 zł., z tego:
 - dla najemców gminnych lokali mieszkalnych 
  kwotę 35 311,56 zł.
 - dla spółdzielni mieszkaniowych kwotę 23 020,19 zł.
 - pozostali /wspólnoty mieszkaniowe, domy jednorodzinne 
  i właściciele mieszkań, nad  którymi zarząd sprawują 
  inne jednostki kwotę 21 529,61 zł.

 Od  1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z 10 kwietnia 
1997 - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018.755 ) 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 Energii z dnia 11 
kwietnia 2019 r. (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2019 r. poz. 
402) wysokość dodatku obowiązująca od dnia 1 maja 2019 do 30 
kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł./miesiąc
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł./miesiąc
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł./miesiąc

           Do końca listopada 2019 r. przyjęto 56 wniosków o przyznanie 
dodatku energetycznego, na realizację których przeznaczono 
ogółem 4 067,63 zł. 
           Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu 
administracji rządowej,  na które Gmina otrzymuje dotacje celowe 
z budżetu państwa.
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Program dotacji budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych

W dalszym ciągu udzielane są dotacje do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych 

zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. 
Warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie 
wniosku przez właściciela nieruchomości, będącego na 
stałe zameldowanym na terenie gminy Chojnice. Inwestycja 
musi być realizowana na posesji położonej poza obszarem, 

na którym jest lub będzie budowana zbiorcza kanalizacja 
sanitarna. Gminny program dopuszcza także dotacje do 
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w sytuacji, 
gdy na nieruchomości znajduje się nieszczelny zbiornik 
bezodpływowy. 
 Zgodnie z regulaminem wnioskodawca może liczyć 
na dofinansowanie w wysokości do 1.500 zł, jednak nie 
więcej niż 80% wartości inwestycji. W przypadku szczególnie 
niekorzystnych warunków gruntowych, gdzie należy 
zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków opartą o osad 
czynny, wysokość dofinansowania wynosi do 2.500 zł, jednak 
nie więcej niż 50% wartości przedsięwzięcia. Należy pamiętać, 
że dofinansowaniu podlegają inwestycje udokumentowane  
w postaci faktur wystawionych po rozpatrzeniu wniosku 
przez Gminę.
 Powyższy Program nie dotyczy podmiotów 
gospodarczych i nieruchomości przeznaczonych pod 
budownictwo letniskowe oraz budów realizowanych w oparciu 
o decyzję o warunkach zabudowy szczególnie dla działek  
o powierzchni równej lub większej niż 3000 m² i nie będących 
siedliskiem rolniczym. 

Marcin Górzyński. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Dofinansowanie do utylizacji eternitu
Marcin Górzyński. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Informujemy, że dnia 22 listopada 2019 roku uchwałą Rady 
Gminy w Chojnicach został przyjęty nowy regulamin 

udzielania dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. Według nowych zasad wnioskodawca 
będzie mógł liczyć na dotację w wysokości:

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.

W 2020 roku usługę utylizacji wyrobów zawierających azbest  
w ramach zapytania ofertowego wykonała firma Eco-Pol  
Sp. z o.o. z Pruszcza za łączną kwotę 33.511,04 zł  
z podziałem na:

• demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających 
azbest o łącznej masie 31,899 ton (2.126 m2) z 11 
nieruchomości za kwotę 15.152,03 zł (koszt jednostkowy 
475,00 zł za tonę, około 7 zł/1 m2),
• transport i utylizację wyrobów zawierających azbest  
o łącznej masie 54,803 ton (3.650 m2) z 24 nieruchomości 

za kwotę 18.359,01 zł (koszt jednostkowy 335,00 zł za tonę, 
około 5 zł/1 m2).

W ramach usługi utylizacji wyrobów zawierających azbest, 
którą wykonywały firmy indywidualnie wybrane przez 
właścicieli nieruchomości w 2019 roku rozliczono 13 wniosków 
na łączną kwotę 24.917,40 zł. Zutylizowano 20,158 ton (1.396 
m2) eternitu przy średnim koszcie jednostkowym 1.687,89 zł  
za tonę, około 24 zł/m2. 

 Wnioski na utylizację wyrobów zawierających 
azbest w 2020 roku będą przyjmowane od stycznia 
do końca marca 2020 roku. Urząd rozpatrując wnioski 
(realizowane przez firmy wybrane indywidualnie przez 
właścicieli nieruchomości) będzie weryfikował jednostkowy 
koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest. 

 Dotacje udzielane są ze środków uzyskanych  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku oraz z budżetu Gminy w zakresie w jakim 
zabezpieczono środki finansowe na dany rok. Dofinansowanie 
nie obejmuje wydatków poniesionych na montaż i zakup 
nowego pokrycia dachowego.
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Wycinka drzew

Urząd Gminy Chojnice rozpatruje rocznie około 300 spraw 
związanych z usuwaniem drzew. Usunięcie drzewa z posesji 

należącej do tzw. osoby fizycznej wymaga dokonania pisemnego 
zgłoszenia. Dla ułatwienia procedury przygotowaliśmy 
gotowy formularz, który zawiera instrukcję wypełniania, 
opis koniecznych czynności i wymaganych załączników. Po 
telefonicznym umówieniu wizyty można liczyć na pomoc w 
wypełnieniu formularza oraz w przygotowaniu wymaganych 
załączników. Dane konieczne do zakończenia sprawy to 
określenie gatunku drzewa, pomiar obwodu pnia na wysokości 
5 cm od gruntu, sporządzenie rysunku rozmieszczenia drzew 
na działce lub naniesienie ich rozmieszczenia na mapie 
poglądowej. Wskazane jest też wykonanie zdjęć usuwanych 
drzew np. telefonem komórkowym, które mogą zastąpić 
oględziny drzew w terenie, co ułatwia i znacznie przyspiesza 
rozpatrzenie zgłoszenia.

Usuwanie/sadzenie drzew w Gminie Chojnice

Maciej Drozd. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Corocznie opisuję zmiany w przepisach regulujących zasady uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 
ewentualnie przypominam w przypadku gdy przepisy nie uległy zmianie. I tak jest tym razem - z niewielkimi 
zmianami przepisy obowiązują od 17 czerwca 2017r., dlatego tym razem poświęcę więcej uwagi zagadnieniom 
związanym z sadzeniem drzew na terenie gminy.

 Podmioty prawne składają wniosek, w którym po 
przeprowadzeniu procedury administracyjnej zezwolenie  
na usunięcie drzew orzeka się w formie decyzji. 
Drzewa o obwodzie pnia do 50 cm zmierzonym na wysokości 
5 cm od gruntu – z pewnymi wyjątkami - można usunąć bez 
konieczności uzyskiwania zezwolenia.
Właściwy 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 przeprowadzamy 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.
W Urzędzie Gminy w Chojnicach można pobrać gotowy 
formularz wniosku/zgłoszenia, wspólny dla obu trybów 
postępowania administracyjnego. Formularz wniosku/
zgłoszenia dostępny jest również w internecie – w Biuletynie 
Informacji Publicznej (tzw. bip) Gminy Chojnice. Link do bip 
znajduje się na stronie internetowej Gminy Chojnice – flaga 
Polski z napisem bip.

Sadzenie drzew

 Corocznie na terenie gminy sadzimy kilkaset, a nawet 
ponad tysiąc drzew w zadrzewieniach, zieleńcach, w poboczach 
dróg, wzdłuż ścieżek rowerowych. Wprowadzenie z sukcesem 
nowych zadrzewień nie polega wyłącznie na posadzeniu, 
wymaga wiele wysiłku i niejednokrotnych dodatkowych 
działań, które często podwajają koszt samego sadzenia,  
w tym m.in. zastąpienie obumarłych lub uszkodzonych drzew, 
naprawienie lub wymiana palików ochraniających drzewko, 
wymiana osłon ochraniających korę drzew przed ogryzaniem 
przez zwierzynę, podlewanie. Koszt założenia jednego punktu 
w zależności od gatunku drzewa, jego wielkości, zastosowanych 
zabezpieczeń wynosi od 40 do nawet 100 zł.

W zależności od usytuowania miejsca sadzenia, na sadzonkę 
drzewa czyha wiele różnorakich zagrożeń.  

Pierwsza grupa zagrożeń to niszczycielskie działanie 
człowieka - to niezamierzone jak też i działania celowe:

• wandalizm, czasem uzasadniony wygodą lub obawami 
przed przyszłymi utrudnieniami powodowanymi rozmiarem 
drzewa, gdy urośnie, np. w uprawie sąsiadującego pola; często Sławęcin. Uszkodzenie podczas prac polowych palików 

zabezpieczających drzewko.
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wandalizm jest trudny do wyjaśnienia - ujawniony sprawca 
połamania wierzchołków kilkudziesięciu posadzonych 
drzew nie potrafił, bądź nie chciał, wyjaśnić przyczyn 
swojego czynu;
• złamanie lub wyrwanie młodych drzew przy nieuważnie 
prowadzonych pracach polowych;
• oprysk herbicydem drzew sadzonych wzdłuż pól, 
spowodowany zbyt blisko prowadzonym opryskiem upraw;
• uszkadzanie kory u nasady pnia drzewa podczas koszenia 
traw wykaszarkami żyłkowymi – zadziwiający jest zakres 
uszkodzeń nawet u drzewek zabezpieczonych trzema 
palikami, które chronią przed żyłką;

Druga grupa zagrożeń – siły natury:
• susza – niedobór wody w wierzchniej warstwie gruntu 
zanim korzenie wrosną głębiej;
• wysokie temperatury, np. upały powyżej 30 ⁰C, drzewo 
ochładza się poprzez odparowanie wody przez liście  
a przy wysokich temperaturach korzenie nie nadążają  
z dostarczaniem odpowiedniej ilości wody do parowania;
• ogryzanie (spałowanie) kory lub pączków przez dzikie 
zwierzęta;
• czemchanie - niszczenie kory poprzez wycieranie scypułu  
z poroży przez kozły (samiec sarny);
• podlewanie moczem przez psy oznaczające teren  
– wystarczy, że drzewko zostanie podlane przez jednego psa, 

każdy następny przechodzący obok będzie chciał pozostawić 
„swoje” oznaczenie terenu.

Jak wykazałem, wiele czynników zagraża nowo posadzonym 
drzewom a te służą nam na wiele sposobów, dlatego reagujmy 
jak ktoś celowo lub nieświadomie niszczy nasze wspólne 
dobro. Wystarczy telefon z informacją do Wydziału Rolnictwa, 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
w Chojnicach a pracownik urzędu podejmie odpowiednią 
interwencję, która przeciwdziała zagrożeniom lub przekaże 
sprawę Policji w celu ustalenia i ewentualnego ukarania sprawcy 
zniszczenia.
 
Najważniejsze zadrzewienia założone w ostatnich 
latach w Gminie Chojnice:

• ścieżka rowerowa w odcinku Chojnaty – Lichnowy,
• ścieżka rowerowa w odcinku Chojnice – Chojniczki,
• kulisa ochronna wzdłuż terenu ZZO w Nowym Dworze 
od strony Lichnów,
• droga śródpolna, przedłużenie ul. Sportowej w Ostrowitem,
• Charzykowy – otoczenie szkoły, nowego ośrodka zdrowia, 
nadjeziornej promenady spacerowej,
• rozpoczęcie obsadzania ścieżki rowerowej Pawłowo – Silno,
• ulica w strefie ekonomicznej w miejsc. Topole, 
• ulica Lisia Góra w Sławęcinie,
• bieżące uzupełnienia na ścieżce rowerowej Nowy Dwór  
– Ogorzeliny.
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Trudny rok dla rolników…
Izabela Wiencławek. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 Niezależnie od poziomu łącznej wysokości szkód  
w gospodarstwie rolnym, poszkodowani producenci mogli 
starać się m. in. o pomoc w formie:
 • kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej;
 • udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy  
w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne 
oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia 
terminu płatności składek i  rozłożenia ich na dogodne raty,  
a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
 • zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów 
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także 
umorzeniu raty płatności czynszu z  tytułu umów dzierżawy,  
na indywidualny wniosek producenta rolnego;
 • udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych, w których 
gospodarstwach szkody spowodowane wystąpieniem suszy, 
powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% danej 
uprawy.
Protokoły potwierdzające zakres i wysokość szkód wywołanych 
suszą stały się podstawą do ubiegania się o ww. pomoc.
 Producenci rolni od dnia 3 października do dnia 
29  listopada mogli składać  w biurach powiatowych ARiMR 
wnioski o dotację w  wysokości 1000 zł/ha upraw rolnych, 
na powierzchni których straty wyniosły co najmniej 70% oraz 
w  wysokości 500 zł/ha na powierzchnię upraw rolnych, na 
których straty wynosiły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej 
uprawy. Jednorazowa pomoc została przyznana w drodze decyzji 
administracyjnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, rolnikom, którzy złożyli stosowne wnioski, 
Przewidywana kwota pomocy podlegała pomniejszeniu o 50% 
dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia 
co najmniej połowy upraw rolnych, z wyłączeniem wieloletnich 
użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym.

Miniony rok przyniósł ogromne straty w uprawach 
rolnych na terenie całego kraju, w tym również  
na terenie naszej gminy. 

Najpierw przez nasz region, na początku maja przeszła 
fala przymrozków wiosennych, która zniszczyła głównie 

uprawy truskawek. Klęską zostało dotkniętych 543,64 ha, 
a straty zostały oszacowane na 774  848,11 zł łącznie dla 
wszystkich oszacowanych. Następnie na terenie gminy 
Chojnice zaistniała klęska suszy, która została ogłoszona 
dopiero 24 lipca. W związku wystąpieniem szkód w uprawach 
rolnych, Wojewoda Pomorski w dniu 2 sierpnia powołał 
na terenie naszej gminy komisję do spraw oszacowania 
zakresu i wysokości szkód w  gospodarstwach rolnych  
i w działach specjalnej produkcji rolnej, spowodowanych tym 
zjawiskiem. W jej skład weszli przedstawiciele Urzędu Gminy  
w Chojnicach, przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego oraz przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej.
 W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
ogólnych zasad szacowania szkód w  rolnictwie, straty 
spowodowane przez suszę można było szacować wyłącznie 
wówczas, gdy na danym terenie i w danej uprawie uprawianej 
w  plonie głównym, zgodnie z Klimatycznym Bilansem 
Wodnym, określonym przez IUNG w   Puławach, wystąpiła 
susza. Zgodnie z raportami IUNG-u susza na terenie gminy 
Chojnice w bieżącym roku wystąpiła we wskazanych uprawach 
wyłącznie na glebach kategorii I – bardzo podatnej na suszę oraz 
na kategorii II – podatnej na suszę. Komisja mogła szacować 
uprawy znajdujące się wyłącznie na ww. kategoriach gleb, które 
zostały uznane przez IUNG za zagrożone suszą i które w dniu 
szacowania były jeszcze na polu.
 Komisja gminna oszacowała straty w 435 gospodarstwach 
rolnych, na podstawie wniosków złożonych przez rolników. 
Klęską zostało dotknięte 12 246,87 ha upraw, a wysokość strat 
wyniosła 8 906 052,99 zł łącznie dla wszystkich oszacowanych. 
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SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
Artur Modrzejewski. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

System odbioru odpadów obowiązujący na terenie gminy 
Chojnice w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki 
odpadów oraz wytwarzania popiołu, składa się z następujących 
pojemników: 
 • czarny – na odpady zmieszane
 • żółty – na odpady z tworzyw sztucznych,  
  papieru, metalu
 • zielony – na odpady ze szkła
 • srebrny (metalowy) lub brązowy 
  (z plastiku) – na popiół

Od 2021r. zostanie on rozbudowany o pojemnik 
niebieski na papier i brązowy na bioodpady.

CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU ODPADÓW

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI
Artur Modrzejewski. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Od stycznia bieżącego roku uległa wzrostowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku 
segregacji odpadów stawka za 1 mieszkańca wynosi 18,00 zł miesięcznie, zamiast dotychczasowych 14,00 zł 
miesięcznie. Zmiana wynika z nowego cennika w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

Poniższa tabela obrazuje ceny, jakie Gmina musi płacić za dostarczane do ZZO Nowy Dwór odpady:
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ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI c.d.

Artur Modrzejewski. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Wzrost cennika wynika głównie z rosnących kosztów pracy 
ZZO Nowy Dwór oraz ulegającej wzrostowi w każdym 

roku opłacie za składowanie odpadów. W ciągu  ostatnich 
3 lat wzrosła ona z 170 zł za każdą tonę deponowanych odpadów 
do 270 zł za każdą tonę. Jest to opłata, którą wnosi Zakład do 
Marszałka Województwa Pomorskiego i na jej wysokość nie ma 
wpływu Gmina ani ZZO Nowy Dwór. Mamy nadzieję, że opłata 
nie będzie wzrastała w kolejnych latach co pozwoli zachować 
stabilizację cennika.
 Gmina zobowiązana jest również dostosować system 
odbioru odpadów do wymagań znowelizowanej ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co wiąże się  
z dostawieniem i odbiorem dodatkowych pojemników na 
papier i bioodpady. Jest to wymóg ustawowy i planuje się 
wprowadzenie zmian od 2021r. 

 Odbiór tych odpadów zostanie zlecony w nowym 
przetargu, którego ogłoszenie planowane jest na III kwartał 
2020r. Wyniki tego przetargu będą miały również wpływ na 
wysokość opłaty za odpady komunalne w 2021r.
 Od momentu wprowadzenia rozszerzonego systemu 
zbiórki odpadów jedynym dopuszczalnym przez ustawodawcę 
rodzajem zbiórki odpadów będą odpady segregowane. 
Osoby niesegregujące będą musiały zmienić swoje deklaracje 
odpadowe i zacząć segregować odpady. W przypadku 
segregacji niezgodnej z ustalonymi przez Gminę zasadami 
firma wywozowa będzie miała obowiązek powiadomić o tym 
Gminę, a Gmina naliczy opłatę podwyższoną od dwukrotności 
do czterokrotności stawki za odpady segregowane, za miesiące  
w których segregacja była źle prowadzona. Obowiązek segregacji 
stanie się powszechny dla wszystkich mieszkańców Gminy. 

GOSPODARKA ODPADAMI W LICZBACH
Odbierana ilość odpadów komunalnych na przestrzeni czasu (listopad 2018 – październik 2019) wyrażona w tonach.

 Ilość odpadów komunalnych zmieszanych  
w przedstawionym powyżej okresie czasu (XI.2018-X.2019)  
była podobna do analogicznego okresu poprzednich 
lat (XI.2017-X.2018). Średnio od jednego mieszkańca  
z nieruchomości mieszkalnych odbierano w ciągu 12 miesięcy 
288 kg odpadów komunalnych (odpady zmieszane, papier, 
metale, tworzywa, szkło, popiół). Miesięcznie stanowi to 24 kg 

na jednego mieszkańca. Dla porównania w 2015 roku było to 
rocznie 242 kg na jednego mieszkańca oraz miesięcznie 20 kg. 
    Zahamowanie wzrostu ilości wytwarzanych odpadów 
pozwala optymistycznie spojrzeć na system odbioru odpadów, 
gdyż świadczy to o coraz większej świadomości mieszkańców 
w zakresie ograniczania ilości odpadów, a także zwróceniu 
szczególnej uwagi na segregację surowców wtórnych.



34

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI c.d.

Artur Modrzejewski. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 Coraz większą świadomość mieszkańców w zakresie 
segregacji odpadów widać na powyższej tabeli obrazującej rosnącą 
ilość zebranych surowców wtórnych w ostatnich 36 miesiącach 
(od XI.2016r. do X.2019r.). Odpady zbierane selektywnie (szkło, 
tworzywa, metale, papier oraz popiół), stanowiły w ostatnich 12 
miesiącach aż 39% wszystkich zebranych odpadów komunalnych.  
Od 2016r. do 2019r. zanotowano 17% wzrost ilości zbieranych 
tworzyw sztucznych oraz 4% wzrost ilości zbieranego szkła. 
Znaczy to o rosnącej wiedzy mieszkańców dotyczącej segregacji 
odpadów i coraz skuteczniejszej segregacji odpadów. Każda 
tona odpadów zebrana selektywnie, która nie trafia do odpadów 
zmieszanych przyczynia się z jednej strony do mniejszego 

zapełnienia kwatery w Nowym Dworze oraz z drugiej do 
znacznych oszczędności, gdyż cena zagospodarowania surowców 
wtórnych jest cztery razy niższa. Zachęca się mieszkańców do 
segregacji odpadów, gdyż prowadzi to do redukcji kosztów 
wywozu odpadów na terenie gminy Chojnice. Malejąca ilość 
odbieranego popiołu wynika z łagodniejszych zim w ostatnich 
latach, a także z podejmowanych działań Gminy Chojnice w celu 
gazyfikacji Gminy. Gdyby wszystkie surowce zebrane w ostatnich 
12 miesiącach trafiły do pojemnika na odpady zmieszane, 
Gmina Chojnice musiałaby zapłacić o ok. 462 tys. zł więcej  
za zagospodarowanie odpadów, niż w sytuacji, gdy jest 
prowadzona selektywna zbiórka odpadów. 

 Wzrastające ilości zbieranych odpadów wielkogabarytowych oraz opon informują o rosnącym znaczeniu i zapotrzebowaniu na 
świadczenie takich usług. Zwiększenie ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych o 29% w porównaniu do 2017 roku, potwierdza 
tylko ten fakt.  To właśnie odpady wielkogabarytowe stanowiły większościowy odsetek w odpadach wyrzucanych do okolicznych lasów. 

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zwany 
potocznie „PSZOK” umiejscowiony w Nowym Dworze na 
terenie ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. otwarty jest w godzinach 
pracy instalacji. W „PSZOK”,  dzięki promowaniu w licznych 
gazetkach, ulotkach, na stronach internetowych, stale zwiększa 
ilość przyjmowanych odpadów, głównie tych problemowych, 

których przed objęciem systemu odbioru odpadów przez Gminę, 
praktycznie nie wykazywano w statystykach. Odpady tego typu 
stanowiły często odpady porzucane w lasach czy na nieużytkach.  
Ilość odpadów budowlanych zbieranych w punkcie wzrosła od 
2016r. o 32%, natomiast aktualnie zebrano 3.5 krotnie więcej 
odpadów wielkogabarytowych niż w 2016r. 
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GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM 
GMINY CHOJNICE

Andrzej Brunka. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Jednym z istotniejszych zadań Urzędu jest gospodarowanie 
mieniem komunalnym Gminy Chojnice. Aktualnie  

w skład mienia komunalnego wchodzi 2344 działek o łącznej 
powierzchni ponad 778ha. Składają się na nie nieruchomości, 
których właścicielem jest Gmina jak również nieruchomości, 
które zostały nam oddane w użytkowanie wieczyste np. przez 
Skarb Państwa. Zdecydowanie największą grupę nieruchomości 
stanowią drogi(1254 działki). Jednak można także wyszczególnić 
grunty orne (562 działki), tereny zabudowane (184 działki), 
lasy (214 działek). Stan ilościowy gruntów jest płynny i w ciągu 
roku ulega ciągłym zmianom. Wynika to z faktu sprzedaży, 
nabywania, podziałów geodezyjnych działek czy komunalizacji. 
 Nabywanie nieruchomości i wzbogacanie ilościowe 
mienia komunalnego następuje głównie poprzez zakupy, 
zamiany gruntów, darowizny (od osób fizycznych  
i np. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), komunalizacje 
czyli nabywanie z mocy prawa gruntów Skarbu Państwa  
i korzystanie przez Gminę z ustawowego prawa pierwokupu.
 W większości nabywane nieruchomości służą 
wykonywaniu i zabezpieczaniu zadań własnych samorządu jak 
np. budowa dróg gminnych, ujęć wody, urządzeń sanitarnych, 
boisk sportowych, terenów rekreacji itp. Na przejętych  
w przeszłości przez Gminę gruntach w miejscowości Topole 
powstała prężnie rozwijająca się strefa przemysłowa.
 Część nieruchomości, po opracowaniu  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego,  czy też warunków 
zabudowy jest przeznaczana na cele mieszkaniowe i zbywana 
osobom fizycznym. Tak na przykład, na gruntach gminnych  
w miejscowości Chojniczki powstało duże osiedle mieszkaniowe 
Środki ze sprzedaży zasilają budżet Gminy.
 W 2019 roku zostało sprzedanych 12 działek o łącznej 
powierzchni 6,7173ha i wartości 946 944,00 zł. Jednocześnie 
zostały zakupione 44 działki o łącznej powierzchni 3,2142ha 
o wartości 581 075,00 zł. Jedną z najciekawszych transakcji  
w bieżącym roku był zakup działki geodezyjnej  nr 6/1 w obrębie 
ewidencyjnym Ostrowite. Jest to wyspa na Jeziorze Ostrowite. 
Ma ona powierzchnię 9315m2. Jej wyjątkowość wynika  
z faktu, że badania wykopaliskowe nad Jeziorem Ostrowite 
ujawniły liczne stanowiska archeologiczne wskazujące,  
że na tych terenach istniało osadnictwo już 7000 lat temu. Istnieją 
uzasadnione przesłanki świadczące o tym, że również wyspa 
skrywa ciekawe dowody archeologiczne z przeszłości tych ziem. 
Można przypuszczać, że w związku z utrudnionym dostępem 
do wyspy dewastacji nie uległy pozostałości przeszłych kultur,  
a tak bardzo często dzieje się na gruntach użytkowanych rolniczo.
 W związku z tym Gmina zamierza zlecić wykonanie  
w obrębie wyspy kompleksowych badań archeologicznych,  
a po ich zakończeniu i udokumentowaniu być może odtworzyć 
istniejącą tu niegdyś osadę i udostępnić do zwiedzania jako 
niewątpliwą atrakcję turystyczną. 
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Przygarnij bezdomnego psiaka
Marcin Górzyński. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Gminy w Chojnicach serdecznie zachęca do 
adopcji bezdomnych piesków znajdujących się  
w Schronisku dla Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach. 

Nowy właściciel czworonoga wyłapanego z terenu gminy 
Chojnice może liczyć na zwrot wydatków związanych z jego 
utrzymaniem nawet do 1.000 zł. W ramach Programu jedna 
rodzina może adoptować maksymalnie 3 psy do kwoty 3.000 
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, akcesoriów i budy dla psa.
 W 2019 roku adoptowano 30 psów wyłapanych z terenu 
gminy Chojnice, w tym 22 w ramach Programu i wypłacono  
15 refundacji na łączną kwotę 12.218,96 zł. 
 
Poniżej prezentujemy zdjęcia piesków, które potrzebują domu. 
Można je też oglądać na stronie internetowej Gminy Chojnice www.
gminachojnice.pl oraz „Przytuliska” www.przytuliskochojnice.pl. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące procedury adopcji 
zwierząt można uzyskać 
w Urzędzie Gminy 
w Chojnicach w pokoju 
nr 111 lub pod numerem 
tel. 523972129 wew. 306 
oraz w Schronisku dla 
Zwierząt „Przytulisko” 
w Chojnicach przy 
ul. Igielskiej 24, 
tel. 523973102.

KAMADŻEKI - BAKS JAKUBEK SUŁTAN

KAWIOR ŻUCZEK SZARIK MAŁY OPAL

MUFINKA KOZAK SIŁEK FANTA

WIEDŹMA SEREK PIEPRZYK



37

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA ROK 2020
Aleksandra Wojcieszyńska. Informacje gminne

DOCHODY -  185.725.958 zł
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. -18 826
Dochód Gminy średnio na 1 mieszkańca wynosi 9 865,40 zł        
 Źródłem dochodów są:
 - Podatki i opłaty lokalne - 21.861.803 zł
          - Udziały w dochodach budżetu państwa
  tj. podatek dochodowy od osób fizycznych
              i od osób prawnych - 100.300.000 zł
 - Dotacje na zadania zlecone i własne - 27.845.794 zł
 - Subwencje (oświatowa, wyrównawcza) - 24.822.463 zł    
 - Dotacje na zadania inwestycyjne - 9.382.910 zł
 - Dochody z majątku gminy - 1.512.988 zł
  (sprzedaż majątku, dzierżawy,
  przekształcenia prawa użytkowania
  w prawo własności, użytkowanie wieczyste)  
  
WYDATKI - 167.257.882 zł
Wydatki Gminy średnio na 1 mieszkańca wynoszą 8 884,41 zł, w tym: 
 - wydatki bieżące - 98.740.335 zł
 - wydatki majątkowe (inwestycje) - 68.517.547 zł  
  co stanowi 40,1 % wszystkich wydatków budżetu.    
Wybrane dane w budżecie przedstawiają się następująco:
 1.	Rolnictwo	i	łowiectwo	-	10.453.800	zł   
  w tym: 8.913.000 zł przeznacza się na uporządkowanie, 
  budowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
  na terenie Gminy Chojnice             
 2.	Leśnictwo	-	25.000	zł
 3.	Wytwarzanie	i	zaopatrywanie	w	energię	elektryczną,	
	 	 gaz	i	wodę	-	245.998	zł,	w	tym:
  dopłata do kosztów produkcji wody  -  215.998 zł                      
 4.	Transport	i	łączność	-	29.382.433	zł,	w	tym:
 a) dopłata do zbiorowych przewozów
  pasażerskich (MZK Chojnice) zgodnie z porozumieniem 
  zawartym między Gminą Chojnice 
  a Miastem Chojnice - 1.718.640 zł
  Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku MZK przejedzie 
  372000 wozokilometrów w cenie 4,62 zł za 1 wozokilometr
 b) inwestycje - 25.948.273 zł (budowa, przebudowa 
  i modernizacja dróg gminnych, powiatowych 
  i wojewódzkich, program 2:1)
 c) konserwacja i utrzymanie bieżące dróg gminnych - 1.715.520 zł
 5.	Turystyka	-	8.631.600	zł,	w	tym:
              a) budowa ścieżek rowerowych i dydaktycznych,
                  mola Charzykowy oraz promenady - 8.098.600 zł
 6.	Gospodarka	mieszkaniowa	-	9.025.800	zł,	w	tym:
 a) wydatki inwestycyjne - 8.173.000 zł
                 - Budowa remizy Swornegacie, rozbudowa remizy Ogorzeliny
                    i parkingu Lichnowy - 2.770.000 zł
                 - Pomoc dla miasta na remont dworca 
                    kolejowego i autobusowego - 5.000.000 zł
 7.	Bezpieczeństwo	publiczne	i	ochrona	
  przeciwpożarowa	-	890.700	zł
                (utrzymanie remiz strażackich, obrona cywilna)
 8.	Obsługa	długu	publicznego	-	2.255.217	zł
  (odsetki od pożyczek i kredytów oraz 
  poręczenia dla GZGK i ZZO)  
 9.	Oświata	i	wychowanie	-	35.449.535	zł,	w	tym:
 a) Szkoły podstawowe - 28.707.636 zł
 b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.932.966 zł
 c) Przedszkola - 1.747.440 zł

 d) Inne formy wychowania przedszkolnego - 225.000 zł
 e) Dowożenie uczniów do szkół - 600.000 zł
 f) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 168.900 zł
 g) Stołówki szkolne i przedszkolne - 1.025.789 zł
 h) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
  organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
  i innych formach wychowania przedszkolnego - 231.102 zł  
 i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
  organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
  w szkołach podstawowych - 630.000 zł  
 j) Pozostała działalność - 180.702 zł
 10.	Ochrona	zdrowia	-	280.000	zł
 11.	Pomoc	społeczna	-	4.494.660	zł,	w	tym:
 a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
  w rodzinie - 3.000 zł
 b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
  za osoby pobierające niektóre świadczenia 
  z pomocy społecznej - 60.000 zł
 c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 272.610 zł  
 d) dodatki mieszkaniowe - 210.000 zł
 e) zasiłki stałe - 510.750 zł
 f) ośrodek pomocy społecznej - 1.422.000 zł
 g) usługi opiekuńcze - 236.500 zł
 h) pomoc w zakresie dożywiania - 579.800 zł
 j)  Domy Pomocy Społecznej - 1.200.000 zł
 12.	Edukacyjna	opieka	wychowawcza	-	600.965	zł
 13.	Rodzina	-	26.696.150,-	zł,	w	tym:
 a) świadczenia wychowawcze 500+ - 18.025.000 zł
 b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.565.000 zł
 c) wspieranie rodziny - 956.150 zł
 d) tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 108.000 zł  
 14.	Gospodarka	komunalna	i	ochrona	środowiska		
	 	 				-	11.128.740	zł	w	tym:
 a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód -  3.482.713 zł, w tym:
  dopłata do kosztów produkcji ścieków -  3.452.713 zł
 b) Gospodarka odpadami - 3.681.493 zł, w tym:
  odbiór i wywóz odpadów - 3.526.787 zł
 c) Utrzymanie zieleni w gminie - 1.335.405 zł
 d) Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.900.744 zł
 e) Wydatki związane z likwidacją pokryć dachowych 
  z eternitu - 205.000 zł (utylizacja eternitu)
 15.	Kultura	i	ochrona	dziedzictwa	narodowego	
	 							-	4.199.555	zł	w	tym:
 a) Świetlice sołeckie - 177.105 zł
 b) Koszty inscenizacji szarży pod Krojantami - 120.000 zł 
 c) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.592.450 zł
 d) Biblioteka - 208.000 zł
 e) Dotacja dla stowarzyszeń w ramach konkursu - 100.000 zł
 16.	Kultura	fizyczna	-	4.109.760	zł,	w	tym:
 a) Budowa boiska Nowa Cerkiew - 3.800.000 zł
 b) Dotacje dla stowarzyszeń - 185.000 zł
 c) Wydatki bieżące - 124.760 zł
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Konta sołeckie w 2020 roku
Ewa Rydygier. Informacje gminne
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MIESZKAŃCY GMINY CHOJNICE
Sprawy meldunkowe, stan na dzień 31.12.2019 r

Regina Marczak. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Obowiązek meldunkowy polega na zgłoszeniu zameldowania 
w miejscu pobytu stałego bądź czasowego, wymeldowaniu 

się z miejsca pobytu stałego bądź czasowego, zgłoszeniu wyjazdu  
za granicę oraz zgłoszeniu  powrotu z wyjazdu z zagranicy.
 Przypominamy, że obowiązek meldunkowy dotyczy 
zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców przebywających 
na terytorium Polski. Równocześnie można mieć jedno miejsce 
pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Czynności 
zameldowania można dokonać:  osobiście, przez pełnomocnika 
lub w formie dokumentu elektronicznego. 
 Od 2018 r. obowiązuje uproszczona procedura 
zameldowania się: można jednocześnie zameldować się na pobyt 
stały i wymeldować się z pobytu czasowego oraz odwrotnie. 
Pamiętajmy, że meldunku dokonujemy w gminie  właściwej  
ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba 
zamieszkuje. 
 Na uwagę zasługuje również fakt, iż coraz więcej osób 
korzysta z zameldowania drogą elektroniczną (przez ePUAP). 
Jest to wygodna forma, która umożliwia dokonanie meldunku 
o dowolnej porze dnia. Pamiętać jedynie musimy, aby dołączyć 
do zgłoszenia meldunkowego odpowiednie dokumenty.  
Do zameldowania przedstawiamy dowód osobisty albo paszport 
i druk zgłoszenia pobytu stałego/czasowego, na którym właściciel 
nieruchomości (podmiot dysponujący tytułem prawnym  

do lokalu) potwierdza fakt zamieszkania osoby meldującej się 
w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Do wglądu 
przedstawiamy również tytuł prawny do w/w lokalu (np. umowa 
najmu, akt notarialny itp.). W sytuacji, gdy zameldowanie 
następuje w formie elektronicznej, do zgłoszenia meldunkowego 
musimy dołączyć powyższe dokumenty również w formie 
elektronicznej, natomiast jeżeli jest to niemożliwe, możemy 
dołączyć odwzorowanie cyfrowe powyższych dokumentów  
w postaci skanu. Wnioskodawca, który nie jest właścicielem 
danej nieruchomości, a chce się w niej zameldować, musi 
dodatkowo dołączyć oświadczenie właściciela, potwierdzające 
pobyt wnioskodawcy w danej nieruchomości.
 Przy meldunku nie uiszcza się żadnej opłaty skarbowej ani 
administracyjnej. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały 
wydawane jest bezpłatnie, bezpośrednio po dokonaniu czynności 
zameldowania. Każde kolejne zaświadczenie o zameldowaniu 
na pobyt stały wydawane jest na wniosek i podlega opłacie  
w kwocie 17 zł. Zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt czasowy wydawane jest osobie na jej wniosek  
i jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, 
jednakże nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.  
Ze względu na to, iż zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt czasowy wydawane jest na wniosek, podlega opłacie  
w kwocie 17 zł.

DANE STATYSTYCZNE:

 Co roku odnotowujemy wzrost liczby mieszkańców meldujących się na pobyt stały w naszej gminie. Według stanu  
na dzień 31 grudnia 2019 r. na pobyt stały zameldowanych było ogółem 18826 osób, w tym: mężczyzn –  9470, kobiet – 9356.  
Na pobycie czasowym przebywają obecnie 242 osoby. Do dnia 31.12.2019 r. urodziło się ogółem 261 dzieci, w tym: chłopców – 138, 
dziewczynek – 123. Zanotowano 162 zgony. W porównaniu do stanu na koniec 2018 r. liczba ludności w naszej gminie wzrosła  
o 190 mieszkańców.
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DEMOGRAFIA GMINY CHOJNICE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH W LATACH 2015 - 2019

Liczba mieszkańców w latach 2006 -2019
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FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH

Żaneta Szulc/Bożena Kubiak. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoby bezrobotne, w tym zamieszkałe na terenie gminy 
Chojnice mogą korzystać z różnych form aktywizacji 

zawodowej, przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1482 z późn. zm.). 
 Aktywizacja zawodowa ma pobudzić osoby bezrobotne 
do aktywności zawodowej, poprzez różne formy tej 
aktywizacji, w ramach których przewidziana jest motywacja 
finansowa zarówno dla bezrobotnych, jak i pracodawców. 
Minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie  
na swojej stronie internetowej katalog podstawowych form 
aktywizacji zawodowej, który w 2019 roku obejmował swoim 
zakresem: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty 
publiczne; refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy, czy jednorazowe środki na dofinansowanie 
podejmowania działalności gospodarczej. Nie możemy  
tu jednak zapomnieć o innych instrumentach rynku pracy, jak 
np.: prace społecznie użyteczne, świadczenia aktywizacyjne, 
dodatek aktywizacyjny, stypendia z tytułu podjęcia dalszej 
nauki, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, różnego 
rodzaju bony: stażowy, szkoleniowy, zatrudnieniowy, czy na 
zasiedlenie. Jak widać wachlarz form aktywizacji zawodowej 

jest dość duży, jednak Gmina Chojnice w porozumieniu 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach najchętniej 
korzysta programów aktywizujących osoby bezrobotne 
zamieszkujące na wsi w ramach robót publicznych, prac 
interwencyjnych, staży, czy prac społecznie użytecznych.  
Te ostatnie skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku, korzystających jednocześnie ze świadczeń z pomocy 
społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, 
indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli 
podjęły uczestnictwo w tych formach  w wyniku skierowania 
PUP, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, polegający  
na wykonywaniu określonych prac organizowanych przez gminę,  
w wymiarze 10 godzin tygodniowo (40 godzin w miesiącu).
       W 2019 roku w ramach robót publicznych zatrudniliśmy 
- 21 osób, w ramach prac społecznie użytecznych – 26 osób, 
natomiast staż odbyły – 2 osoby. Warto w tym  miejscu zaznaczyć, 
że poza współpracą z PUP w Chojnicach, Gmina Chojnice 
może liczyć również na wsparcie Sołtysów,  pracowników 
GOPS w Chojnicach oraz GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, którzy 
służą pomocą w opiece nad osobami korzystającymi z ww. form 
aktywizacji zawodowej, za co bardzo Im dziękujemy i liczymy 
na dalszą, owocną współpracę w kolejnych latach. 

REJESTR WYBORCÓW
Bożena Kubiak / Małgorzata Beger / Magdalena Boniek. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W związku z mającymi się odbyć w 2020 r. wyborami 
Prezydenta RP ponownie przypominamy, co należy 

zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu. 
 Osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte  
w rejestrze wyborców, natomiast osoby zameldowane na pobyt 
czasowy muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.
 W przypadku, gdy stale zamieszkujemy na obszarze danej 
gminy, ale nie posiadamy stałego zameldowania lub nigdzie nie 
zamieszkujemy, a przebywamy stale na obszarze tejże gminy, 
możemy zostać wpisani do rejestru wyborców. W tym celu 
należy złożyć wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców 
w urzędzie gminy, na obszarze której stale zamieszkujemy bądź 
stale przebywamy, w/w wniosek jest dostępny na naszej stronie 
BIP (Zakładka: sprawy do załatwienia → wykaz spraw → rejestr 
wyborców → wniosek o wpisanie do rejestru wyborców).
 Jeżeli dokonamy wymeldowania ze stałego pobytu, bądź 
zgłosimy swój wyjazd na stałe poza granice Polski, wówczas 
zostaniemy skreśleni z rejestru wyborców. Więcej informacji 
na temat rejestru wyborców zamieszczone jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chojnicach oraz  
na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
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KONKURS  
„PIĘKNA  ZAGRODA  
  NIEROLNICZA 2019”

Iwona Orłowska. Przewodnicząca  Komisji  Konkursowej

Urząd  Gminy  w  Chojnicach  zorganizował  
konkurs  „Piękna  Zagroda  Nierolnicza  2019”,  który  
przeprowadzony  został  na  terenie  gminy  Chojnice  
i  był  rozstrzygany  na  szczeblu  gminnym.

Do  konkursu  „Piękna  Zagroda  Nierolnicza  2019”   
zgłoszono 12 zagród  nierolniczych  z  terenu  gminy  
Chojnice.

Laureatami  konkursu  „Piękna  Zagroda  
Nierolnicza  2019”   zostali:

I  miejsce:  
Pani Krystyna Papierkiewicz z Pawłówka,

II miejsce: 
Państwo Gabriela i Henryk Kosiedowscy 
z Klawkowa,

III miejsce: 
Państwo Maria i Stanisław Miotk z Chojniczek

Laureaci  konkursu   otrzymali  w  nagrodę  talony  na  
zakup  sprzętu  ogrodniczego i  krzewów  ozdobnych.

KONKURS  
„PIĘKNA WIEŚ  
  POMORSKA  2019”

Iwona Orłowska. Przewodnicząca  Komisji  Konkursowej

Gmina  Chojnice   przystąpiła  do    konkursu  „Piękna  
Wieś  Pomorska 2019”,  który  został  zorganizowany   
przez  Województwo  Pomorskie.

Konkurs  zorganizowany  został  w  kategorii  
„Zagroda”  (dot.  zagród  rolniczych)  oraz  w  kategorii  
„Wieś”  i   rozstrzygany  był  w  trzech  etapach:

-  gminnym,
-  powiatowym,
-  wojewódzkim.

Do  udziału  w  konkursie  w  kategorii  „Zagroda”  
zgłoszono dwie  zagrody,   natomiast   w  kategorii  
„Wieś”  zgłoszono  sześć  wsi  z  terenu  gminy  
Chojnice.

Laureatami konkursu 
na szczeblu gminnym zostali:

w kategorii „Zagroda”

I miejsce:  
Państwo Teresa i Jan Landowscy z Krojant,

II miejsce:  
Państwo Renata i Zbigniew Bielińscy z Lipienic

w kategorii „Wieś”

I  miejsce: Swornegacie
II  miejsce: Powałki
III  miejsce: Silno

Laureaci konkursu w kategorii „Zagroda”  otrzymali  
w  nagrodę  talony  na  zakup  sprzętu  ogrodniczego  
i  krzewów  ozdobnych, natomiast sołtysi ww. wsi  
otrzymali  nagrody  pieniężne  z  przeznaczeniem  na  
upiększenie wizerunku wsi.

Na  szczeblu  powiatowym konkursu  wieś  Swornegacie 
także  zdobyła  I  miejsce  i  tym  samym  wytypowana  
została  do  udziału  w  konkursie  na  szczeblu   
wojewódzkim.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Mirosława Perszewska. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zasady prowadzenia jednoosobowej działalności 
gospodarczej w Polsce reguluje pakiet pięciu ustaw 

stanowiących, tzw.: Konstytucję biznesu. Są to:
 • Ustawa Prawo przedsiębiorców, zawierająca ogólne 
zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności 
gospodarczej w Polsce. Z tej ustawy można się dowiedzieć czym  
jest działalność gospodarcza? Czy wymaga wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej? Czym jest 
działalność nierejestrowa? Jakie zwolnienia z obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych przysługują obecnie przedsiębiorcom, 
np., tzw.: „Ulga na start”? Jakie są terminy zawieszenia  
i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, czy 
też bardzo ważny z punktu widzenia przedsiębiorców temat -  
kontroli. 
 • Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej – zmienia szereg ustaw, w tym na przykład przepisy 
kodeksu cywilnego regulujące udzielanie pełnomocnictwa 
prokury przez przedsiębiorców podlegających wpisowi  
do CEIDG.
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  
– uszczegóławia terminy i zadania realizowane w CEIDG 
- rejestrze przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą w Polsce (www.ceidg.gov.pl).  
W ustawie dokonano podziału danych wpisowych na dane 
ewidencyjne (np.: przedmiot wykonywanej działalności 
gospodarczej wg PKD, adres do doręczeń, adres stałego 
miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz 
dane informacyjne o przedsiębiorcy (np.: data rozpoczęcia, 
data zawieszenia, wznowienia i zaprzestania wykonywania 
działalności gospodarczej). W sprawach ewidencyjnych zostaje 
zachowany termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany 
tych danych. Natomiast dane informacyjne przedsiębiorca 
może zgłosić w dowolnym czasie.

 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
– definiuje zasady podejmowania i wykonywania działalności 
gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców.
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców 
- zapisy tej ustawy określają powstanie nowego organu 
publicznego, którego zadaniem jest obrona interesów 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 
W temacie prowadzenia działalności gospodarczej na uwagę 
zasługuje jeszcze jedna nowa ustawa, która weszła w życie 
25 listopada 2018 roku, mianowicie: „Ustawa o zarządzie 
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Jej celem jest 
umożliwienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi 
zachowania ciągłości funkcjonowania działalności gospodarczej 
po ich śmierci.
 Przedsiębiorca może sam zgłosić zarządcę sukcesyjnego 
do CEIDG za życia, natomiast po jego śmierci - od jego 
następców prawnych będzie zależało czy zostanie ustanowiony 
zarząd sukcesyjny. W tym drugim przypadku wymagana jest 
forma aktu notarialnego. 
 Za pośrednictwem  naszego urzędu w 2019 roku -112 
osób zarejestrowało działalność w CEIDG,  473 zgłosiły zmiany 
w swoich wpisach, 122 osoby złożyły wniosek z informacją  
o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, 67 osób 
zgłosiło wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, 
natomiast wniosków o wykreślenie wpisu z CEIDG 
zanotowaliśmy w naszym urzędzie 78.

Uwaga! 
Od 25 listopada 2019 obowiązuje nowa zmieniona 
wersja formularza CEIDG-1.  
 
Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG 
są bezpłatne.
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DOWODY OSOBISTE
Magdalena Boniek / Małgorzata Beger. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

WAŻNE! Aby korzystać z e-dowodu w domu należy zaopatrzyć 
się w specjalny czytnik i oprogramowanie do obsługi warstwy 
elektronicznej dowodu osobistego (więcej informacji  
na stronie: „edowod.gov.pl.”).
 W 2019 r. w tutejszym Urzędzie wydanych zostało 
1486 dowodów osobistych. 283 dokumenty - to dowody 
starego wzoru, czyli nieposiadające warstwy elektronicznej, 
pozostałe zaś to e-dowody. O certyfikat podpisu osobistego 
zawnioskowało 195 osób.  W minionym roku można było 
również zaobserwować większe zainteresowanie Elektroniczną 
Platformą Usług Administracji Publicznej – ePUAP,  
za pomocą której wpłynęło do tutejszego urzędu 36 wniosków 
o wydanie dowodu osobistego. Obowiązek posiadania dowodu 
osobistego dotyczy  pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej zamieszkujących na jej terytorium. Jednakże  prawo 
do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu 
obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od wieku.
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego można 
złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy/miasta na 
terytorium Rzeczypospolitej Polski, niezależnie od miejsca 
zameldowania. Wniosek możemy złożyć zarówno osobiście, 
zabierając ze sobą aktualną fotografię, dotychczasowy dowód 
osobisty lub ważny paszport, bądź też drogą elektroniczną. 
Składając wniosek w postaci elektronicznej pamiętać należy, 
iż wymagane jest, aby wniosek opatrzony był kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem osobistym  lub podpisem 
zaufanym, do którego należy załączyć plik zawierający 
fotografię spełniającą określone wymogi. Bardzo ważne jest, 
aby fotografia dołączona do wniosku była aktualna i wykonana 
nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku.
 Jeżeli wnioskujemy o nowy dowód osobisty  
z powodu jego utraty lub uszkodzenia, pamiętać należy  
o równoczesnym złożeniu formularza utraty lub uszkodzenia 
dowodu osobistego, ażeby wniosek mógł zostać przekazany do 
personalizacji.

4 marca 2019 roku ruszyła produkcja długo oczekiwanych 
e-dowodów. E-dowód to dowód osobisty, który poza warstwą 

graficzną posiada również warstwę elektroniczną. Warstwa 
elektroniczna dowodu osobistego to wbudowany, bezstykowy 
chip. Połączenie z nią uzyskujemy poprzez wprowadzenie 
numeru CAN zamieszczonego w każdym nowym dowodzie 
osobistym. Nasz chip może zawierać 3 certyfikaty: 
 1. Certyfikat obecności, który znajduje się w każdym 
dowodzie i nie wymaga aktywacji. Potwierdza on obecność  
w wybranych placówkach i urzędach.
 2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania - zawarty 
jest w dowodach osób posiadających pełną lub ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych, czyli również osób 
małoletnich, które ukończyły 13 rok życia. Działa on jak profil 
zaufany, za pomocą którego można m.in. zalogować się na 
platformach usługowych takich, jak gov.pl lub obywatel.gov.
pl, czy też skorzystać z e-usług. Wymaga on aktywacji poprzez 
ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN.
 3. Certyfikat podpisu osobistego, o który musimy 
dodatkowo zawnioskować, umożliwia nam elektroniczne 
podpisywanie umów i pism. Ważne jest to aby obie strony czyli 
nadawca i odbiorca wyraziły zgodę na podpisanie dokumentu za 
pomocą certyfikatu podpisu osobistego. Aktywacja certyfikatu 
odbywa się poprzez nadanie 6-cyfrowego kodu PIN.
 Pamiętajmy, uruchomienie warstwy elektronicznej 
(nadanie kodów PIN) nie jest obowiązkowe. Jeżeli nie 
zdecydujemy się na jej uruchomienie przy odbiorze 
dowodu osobistego, możemy to uczynić w dowolnym czasie  
i w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Zmienić kod PIN 
można samemu w domu, jak również w dowolnym urzędzie. 
Jeżeli nieszczęśliwie zablokujemy któryś z kodów PIN, kod PUK 
posłuży do jego odblokowania. Niestety nie ma możliwości 
otrzymania drugiego kodu PUK w sytuacji, gdy go utracimy. 
Jednakże możliwe jest odblokowanie certyfikatu bez kodu PUK 
w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.
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DOWODY OSOBISTE c.d.

Magdalena Boniek / Małgorzata Beger. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną 
– odbiór dowodu osobistego następuje w siedzibie organu 
gminy, do którego został skierowany wniosek. Wyjątkiem 
jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru 
dowodu osobistego w sytuacji, gdy: wniosek o wyrobienie 
nowego dowodu osobistego złożony został w miejscu pobytu 
osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub 
innej niedającej się pokonać przeszkody nie ma możliwości 
stawienia się w urzędzie gminy/miasta, bądź też w przypadku, 
gdy: wnioskodawca złożył wniosek w siedzibie organu gminy, 
lecz nie ma możliwości osobistego odbioru dokumentu  
z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej 
się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia 
wniosku.  
 W momencie utraty lub uszkodzenia dowodu 
osobistego należy niezwłocznie osobiście zgłosić ten fakt 
organowi dowolnej gminy, natomiast przebywając poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w dowolnej placówce 
konsularnej RP. Należy tego dokonać na formularzu 
zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. 
Zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
osobistym lub podpisem zaufanym można kierować 

PAMIĘTAJMY! Dowód osobisty odbiera się osobiście w miejscu złożenia wniosku o jego wydanie.

wyłącznie do organu gminy, który wydał dowód osobisty.  
 W przypadku uszkodzenia dowodu osobistego  
do formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu 
osobistego należy dołączyć uszkodzony dowód osobisty. Jeżeli 
w/w formularz składamy elektronicznie, wówczas uszkodzony 
dowód osobisty należy dostarczyć w późniejszym terminie 
osobiście bądź pocztą. Nowością jest możliwość zawieszenia/
odwieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie 
elektronicznej dowodu osobistego w sytuacji, gdy czasowo 
utraciliśmy kontrolę nad tym dokumentem (więcej informacji 
dostępnych jest na stronie: „www.gov.pl lub obywatel.gov.pl”)
 Od 12 stycznia 2020 roku czekają nas kolejne zmiany. 
Mają one polegać na umożliwieniu przekazywania przez 
organ gminy do rejestru danych kontaktowych osoby, która 
wyraziła na to zgodę. Opcja wyrażenia zgody zamieszczona 
będzie we wniosku o wydanie dowodu osobistego. Z kolei 
nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych posiadacza 
dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, 
tzw. „kradzież tożsamości”, rozszerzy katalog przesłanek 
umożliwiających ubieganie się  o wydanie dowodu osobistego. 
Są to założenia projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie 
wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz 
utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ 
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE CHOJNICE

Mirosława Perszewska. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 • o zawartości powyżej 18 % alkoholu – 31 zezwoleń
   oraz 75 zezwoleń przeznaczonych do spożycia 
  w miejscu sprzedaży (gastronomia), w tym:
 • o zawartości alkoholu do 4,5 % (oraz na piwo) 
  – 41 zezwolenia
 • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
  (z wyjątkiem piwa) – 17 zezwolenia
 • o zawartości powyżej 18 % alkoholu – 17 zezwoleń

 Co roku wydajemy również zezwolenia jednorazowe 
głównie przy okazji organizowanych imprez na terenie sołectw. 
W 2019 roku wydano ich 29.
 Przypominamy, że przedsiębiorcy zainteresowani dalszą 
sprzedażą napojów alkoholowych powinni w terminie do dnia 
31 stycznia 2020 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży 
wyrobów alkoholowych w roku poprzednim (za 2019 r.) oraz 
do 31.01.2020 uiścić opłatę za dalsze korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Jednorazowo w terminie do 31 
stycznia lub w trzech równych ratach (dotyczy tylko zezwoleń, 
których termin ważności obejmuje pełen rok kalendarzowy)  
– do 31 stycznia, 31 maja i do 30 września 2020 r.
 Przypominamy również, że nadal obowiązuje  
ustawowy zakaz spożycia napojów alkoholowych w miejscach 
publicznych z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,  
np.: ogródki gastronomiczne.

Od 1982 roku temat wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych reguluje „Ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi“ . Zapisy ogólne 
zawarte w ustawie, zwłaszcza w zakresie zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenia 
maksymalnej liczby wydanych zezwoleń doprecyzowują zapisy 
w prawie miejscowym każdej z gmin. W gminie Chojnice 
aktualnie obowiązują poniższe uchwały:
 • Uchwała Nr XXXIII/536/2018 Rady Gminy  
w Chojnicach z 18 maja 2018 roku w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży  
i podawania tych napojów na terenie gminy Chojnice.
 • Uchwała Nr XXXIII/ 560/2018 Rady Gminy  
w Chojnicach z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  
w miejscu publicznym na terenie Gminy Chojnice.
Na terenie naszej gminy funkcjonuje 107 aktualnych zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przez Wójta 
Gminy Chojnice przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży (detal), w tym: 
 • o zawartości alkoholu do 4,5 % (oraz na piwo) 
  – 42 zezwolenia
 • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
  (z wyjątkiem piwa) – 34 zezwolenia
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INFORMACJA o pracy  Rady  Gminy  w  Chojnicach  w  2019  roku

Hanna  Papierkiewicz. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W 2019 roku odbyło się 9 Sesji Rady Gminy w Chojnicach, 
na których to podjęto 195 uchwał oraz przedstawiono 

następujące informacje o:  
  - stanie realizacji zadań oświatowych na terenie  
  gminy za rok 2018/2019,
  - przygotowaniu oferty kulturalnej, sportowej  
  i  turystycznej na sezon letni,   
      - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 W minionym roku Radni wysłuchali sprawozdań z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii, a także z działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury i  Samodzielnej, Publicznej Przychodni Wiejskiej 
Gminy Chojnice.
 W ubiegłym roku Radzie Gminy przedstawiono programy 
społeczne takie jak: Program osłonowy „Koperta życia” oraz 
Program wspierania rodziny na lata 2019-2021.  
  Radni przyjęli również Gminny Program Ochrony 
Środowiska na lata 2019-2022 oraz analizowali stan gospodarki 
odpadami komunalnymi  na terenie gminy Chojnice. 
 W 2019 roku podobnie jak w latach ubiegłych Rada 
uchwalała plany pracy komisji i sesji oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych miejscowości. 
Radni zatwierdzali wysokość stawek podatkowych oraz budżet 
gminy na kolejny rok. Rada Gminy przyjmowała Sprawozdanie 
z wykonania  budżetu oraz udzielała absolutorium Wójtowi 
Gminy. Zgodnie ze zmianą przepisów prawnych, na sesji 
absolutoryjnej po raz pierwszy przedstawiono Raport o stanie 
Gminy Chojnice za ubiegły rok oraz podejmowano uchwałę   
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.   
 W ubiegłym roku Rada Gminy zapoznała się również  
z doroczną informacją o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Chojnice na lata 2014-2020.
 Dodatkowo Radzie Gminy na sesjach przedstawiono 
informacje na temat: 
 - oświadczeń  majątkowych  za 2018 rok, 
 - podsumowania konkursu „Piękna Wieś Pomorska 
  2018”  i Piękna Zagroda Nierolnicza 2018”.
         
 W minionym roku odbyły się wybory ławników do Sądu 
Rejonowego w Chojnicach na kadencję 2020-2023.
 Na jednej z ubiegłorocznych sesji Rada Gminy  
w Chojnicach wystosowała Apel do Zarządu Poczty Polskiej SA  
o utworzenie filii Urzędu Pocztowego w Charzykowach.  

Wybory Parlamentarne 2019 rok
Bożena Kubiak. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W 2019 roku wybieraliśmy na 5-letnią kadencję swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego oraz na 4-letnią kadencję posłów  
do Sejmu RP i senatorów do Senatu RP. Frekwencja w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Chojnice wynosiła 
w 2009 r. – 17,70%; 2014 r. – 17,80%.  Natomiast w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP frekwencja wynosiła: w 2011 r. – 42,74%, 2015 r. – 43,37%. 

Frekwencja wyborcza wg obwodów głosowania / Opracowano na podstawie danych PKW
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OBRONA CYWILNA 
Zarządzanie kryzysowe

Adam Kuklewski. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

zagrożeń działania nie kończą się na umieszczeniu samej 
informacji na stronach internetowych i komunikatach 
radiowych. W 2019 r. sytuacja taka miała miejsce 15 czerwca. 
Około godziny 13:00 dotarła informacja z Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku o wystąpieniu 
na terenie województwa pomorskiego burz z gradem 3 stopnia. 
W trakcie burz przewidywało się opady deszczu do 60 mm/
m2, porywy wiatru do 130 km/h, grad i ryzyko wystąpienia 
trąb powietrznych. Po otrzymaniu wiadomości Wójt Gminy 
Chojnice, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, 
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, Dyrektor WBiZK SP  
w Chojnicach oraz Komendant Powiatowym PSP w Chojnicach 
ustalili prognozowane działania, które szczegółowo miały 
być omówione podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, które zwołano na godzinę 17:30  
w siedzibie KP PSP w Chojnicach. 
 Wystąpienie prognozowanych wówczas zjawisk 
meteorologicznych powodować mogło bardzo duże szkody 
o rozmiarach katastrof oraz bezpośrednie zagrożenie życia. 
Dlatego rozpoczęliśmy przygotowywać się na znaczące 
zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecono 
najwyższą ostrożność, konieczność częstego śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej, przestrzeganie 
wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze  
w sytuacji zagrożenia.
 W spotkaniu PZZK w siedzibie KP PSP wzięli udział: 
Starosta Powiatu Chojnickiego, włodarze gmin z powiatu 
chojnickiego, przedstawiciele straży pożarnej i policji oraz 
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
 Najważniejsza informacja, która została tam podana 
(otrzymana od WZZK w Gdańsku), to podtrzymanie 
trzeciego stopnia zagrożenia. Skutki nadchodzącej burzy 
miały być porównywalne do tego, co się wydarzyło dwa lata 
temu na naszym terenie. Dodatkowo pojawiła się informacja, 
że największa kumulacja tego zjawiska ma nastąpić głównie  
w okolicach Kaszub.
 Po zakończeniu posiedzenia PZZK na polecenie Wójta 
Gminy Chojnice zwołano posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego.
 Kolejnym etapem było powiadomienie wszystkich 
sołtysów o nadchodzącej burzy oraz zasadach bezpiecznego 
zachowania podczas niej. Ponadto w celu pozostawania  
w gotowości oraz nadzoru nad administrowanym mieniem 
powiadomiono o aktualnej sytuacji dyrektorów: GOPS, 
GOK, GZO oraz kierownictwo GZGK Sp. z o.o. w sprawie 
utrzymywania w stałej gotowości Brygady „Północ”  
i „Południe”.
 Ostrzeżenie obowiązywało od godziny 18:00 w sobotę 
15 czerwca do 4:00 rano w niedzielę 16 czerwca. Do tego czasu 
członkowie GZZK pozostawali do dyspozycji i w ciągłym 
kontakcie telefonicznym.

Realizując zalecenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju,  
w minionym roku  przeprowadzono  2 treningi  systemu 

wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 
ostrzegania Gminy Chojnice:
 - w czerwcu odbył się trening powiatowy  
nt. „Przewidywanie i prognozowanie sytuacji skażeń  
na obszarze powiatu oraz praktyczne sprawdzenie podsystemu 
rozpoznania skażeń”,
 - w listopadzie odbył się natomiast trening wojewódzki, 
który  podzielony został na dwie części. Pierwsza część 
treningu miała na celu doskonalić struktury wykrywania 
skażeń i alarmowania. Część druga, to realizacja praktycznego 
epizodu w ramach treningu Krajowego Systemu Wykrywania 
Skażeń i Alarmowania.  
 W treningach 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 2019 roku odbyły się 3 treningi stałego dyżuru 
dotyczące sprawnego kierowania informacją w sytuacjach 
kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.
 Ponadto przeprowadzono 12 nasłuchów radiowych 
sygnałów ostrzegania przekazywanych w sieci radiowej 
ostrzegania Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej 
nadawanych przez 22 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania 
w Bydgoszczy.
 Na terenie Powiatu Chojnickiego poszerzeniu uległ 
również radiowy System Łączności Zapasowej „TUR”. W skład 
systemu wchodzą teraz: Straż Pożarna, Policja, Ratownictwo 
Medyczne, Straż Miejska, Miejskie Wodociągi, MZK, Odział 
Zakładu Gazowniczego w Gdańsku – Gazownia w Chojnicach, 
Enea Chojnice,  gminy: Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny, 
Sanepid, Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego, a latem także WOPR i Nadleśnictwo 
Przymuszewo. Łączność systemu sprawdzana jest codziennie 
w godzinach porannych.
 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 
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NIEODPŁATNE   PRACE  NA  CELE  SPOŁECZNE
Magdalena Kwiatkowska / Bożena  Kubiak. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.  do  wykonania  nieodpłatnej  pracy  na  rzecz  Gminy  Chojnice  
sąd  zobowiązał  48  osób, w tym dwie osoby otrzymały do wykonania  po trzy kary, a cztery osoby - po dwie kary.

LICZBOWY  WYKAZ  SKAZANYCH,  NA  KTÓRYCH  WYROKIEM  SĄDOWYM  NAŁOŻONO  KARĘ  
WYKONANIA  NIEODPŁATNEJ,  KONTROLOWANEJ  PRACY  NA  CELE  SPOŁECZNE  NA  RZECZ  GMINY  CHOJNICE

od 1 stycznia 2019r. do  31 grudnia 2019r.

Nieodpłatne, kontrolowane prace na cele społeczne wykonywane były pod nadzorem sołtysów oraz jednostek organizacyjnych gminy.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W PIGUŁCE
Adam Kuklewski. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W Polsce nie ma już obowiązku służby wojskowej. Ustawa 
„O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej” mówi, że każdy obywatel ma obowiązek obrony 
Ojczyzny. Nie oznacza to koniecznie tak zwanego „pójścia  
w kamasze”. Obrona to także m. in. zwalczanie skutków klęsk 
żywiołowych czy edukacja na rzecz bezpieczeństwa. Aby 
państwo wiedziało, jakimi dysponuje zasobami potrzebnymi 
do zapewnienia krajowi bezpieczeństwa, powołana została 
Wojskowa Komenda Uzupełnień – w skrócie WKU.
 WKU musi wiedzieć ile obywateli jest zdolnych  
do ewentualnej służby, dlatego raz w roku organizuje 
kwalifikację wojskową, w której w danym roku musi wziąć udział 
część obywateli. Stąd obowiązek stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej. Obejmuje on w czasie pokoju wszystkich mężczyzn, 
którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat. W przypadku 
kobiet obowiązek dotyczy absolwentek, które w danym roku 
akademickim kończą naukę w uczelniach (publicznych  
i niepublicznych) na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, 
lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, 
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niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej 
przyczyny grożą sankcje prawne – grzywna lub przymusowe 
doprowadzenie przez policję.
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. 

 Na terenie powiatu chojnickiego w 2020 roku 
będzie funkcjonowała jedna Powiatowa Komisja Lekarska, 
której siedziba będzie mieściła się w budynku Starostwa 
Powiatowego w Chojnicach przy ulicy 31 Stycznia 56. Termin 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców  
z terenu gminy Chojnice wyznaczony został na dzień 19 – 23 
marca 2020 r. 

ratownictwo medyczne, weterynaria lub w szkołach 
policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, 
weterynaria. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie 
przydatności do służby wojskowej. W tym celu przeprowadza 
się badania lekarskie, zbiera wywiad oraz ocenia przydatność 
posiadanego wykształcenia lub umiejętności zawodowych.  
Po zebraniu wszystkich danych, otrzymuje się jedną z czterech 
kategorii:
 • kategoria A - oznacza osobę zdolną do czynnej 
  służby wojskowej, 
 • kategoria B - oznacza osobę czasowo niezdolną   
  do czynnej służby wojskowej; można ją otrzymać 
  jeśli jest prawdopodobne, że w ciągu 24 miesięcy 
  stan zdrowia ulegnie poprawie, 
 • kategoria D - oznacza osobę niezdolną do czynnej 
  służby wojskowej w czasie pokoju, 
 • kategoria E - oznacza osobę trwale i całkowicie 
  niezdolną do czynnej służby wojskowej 
  w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji 
  i w czasie wojny. 
 
 Po wydaniu wojskowego dokumentu osobistego 
(książeczka wojskowa) następuje przeniesienie wszystkich osób 
do rezerwy.
 Osoby z terenu Gminy Chojnice stanęły do kwalifikacji 
w dniach 21-27 marca 2019 r. Obejmowała ona rocznik 
podstawowy 2000 oraz starsze. Na kwalifikację wezwano 
140 mężczyzn rocznika podstawowego, 8 z roczników 
starszych oraz 5 kobiet. Jedna osoba stawała do kwalifikacji 
wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Grudziądzu.  
Na kwalifikację nie stawiło się z przyczyn usprawiedliwionych 
5 mężczyzn, z przyczyn nieusprawiedliwionych 13. Wobec tych 
osób podjęte zostały czynności wyjaśniająco-poszukiwawcze 
przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Chojnicach.
 Stawiennictwo na kwalifikację jest obowiązkowe. Nawet 
nieotrzymanie wezwania nie zwalnia  z obowiązku stawienia 
się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. W razie 

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
Bożena Kubiak. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wybory ławników odbywają się co cztery 
lata na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 

2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), oraz 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania 
z dokumentami złożonymi radom gmin przy 
zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru 
karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639).
 Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku 
ustaliło, że z Gminy Chojnice wybranych 
winno być dwóch ławników do orzekania  
w Sądzie Rejonowym w Chojnicach. Rada Gminy  
w Chojnicach w  dniu 18 października 2019 roku 
w głosowaniu tajnym wybrała na ławników Pana 
Józefa Januszewskiego oraz Pana Krzysztofa 
Pestkę. 
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RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 
INICJATYWA LOKALNA 2019

Marcin Siudziński. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W Gminie Chojnice Inicjatywa lokalna cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Społeczeństwo obywatelskie, które 

wspólnie budujemy, w coraz większym stopniu decyduje 
się na współtworzenie własnego otoczenia, organizowanie 
ciekawych wydarzeń, czy zajęć dla różnych grup mieszkańców. 
Pozytywny trend, który zauważamy, to stale rosnąca liczba 
wniosków i różnorodność poruszanych tematów. Mieszkańcy 
nie tylko znają najlepiej lokalne potrzeby, ale także mobilizują 
się wzajemnie by rozwiązywać problemy i realizować wspólne 
przedsięwzięcia.

 Przypomnijmy zatem, że inicjatywa lokalna jest to 
forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego 
z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania 
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł 
na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności 
przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu,  
aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć: 
 • mieszkańcy bezpośrednio lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji 
  pozarządowych lub podmiotów wymienionych 
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
  publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem 
  spółdzielni socjalnych - zob. art 3a 
  wspomnianej ustawy).

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących 
obszarów:
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
  i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności 
  budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji,
  sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek 
  samorządu terytorialnego, a także budynków 
  oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji 
  narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych 
  i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
  i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
  oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach 
  i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

  dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rewitalizacji.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron 
– Mieszkańców i Urzędu.
 • Wkład Mieszkańców (jako wnioskodawców) może 
  polegać na pracy społecznej, na świadczeniach 
  pieniężnych lub rzeczowych.
 • Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji 
  na inicjatywę lokalną.
 • Urząd wspiera realizację zadania w sposób 
  organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez 
  np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych 
  do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie 
  pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi 
  być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym 
  z prawem zamówień publicznych.
 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas 
  trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania 
  inicjatywy lokalnej.
 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku 
  z realizacji inicjatywy.
 
W gminie Chojnice w roku 2019 realizowaliśmy wspólnie 
10 inicjatyw lokalnych, które otrzymały wsparcie w łączonej 
kwocie 70 000 zł. 

Powałki
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INICJATYWA LOKALNA 2019

 Warto podkreślić, że na szczególną uwagę zasługują 
inicjatywy, które mają tzw. miękki charakter. W ubiegłych 
latach w zdecydowanej większości przeważały inicjatywy, 
które wiązały się z inwestycją w infrastrukturę. Były 
to przede wszystkim chodniki, ulice, prace związane  
z zagospodarowaniem terenu, czy budową placów zabaw. 
Natomiast w ubiegłym roku pojawiły się inicjatywy związane 
z warsztatami, organizacją dożynek, czy upiększaniem swojej 
wsi. Ten kierunek otwiera nowe możliwości i daje szanse na 

realizację pomysłów w sferze społecznej. Doskonały przykład 
to warsztaty w Moszczenicy zorganizowane dla dzieci  
w minione wakacje. Pod okiem instruktorki, dzieci miały 
okazję brać udział w zajęciach sportowych, artystycznych, czy 
kulinarnych. Uczestniczyły też w pokazie i szkoleniu z zakresu 
pierwszej pomocy, a także poznawały tajniki architektury. 
 
 Planowany budżet na rok 2020 to 80.000 zł. Liczymy,  
na kolejne ciekawe pomysły, które wspólnie zrealizujemy! 

Swornegacie Klosnowo
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RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! INICJATYWA LOKALNA 2019 c.d.

Marcin Siudziński. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Nieżychowice Ostrowite

Doręgowice Sławęcin

Krojanty Moszczenica

Ciechocin Moszczenica
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WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
Bożena Kubiak / Magdalena Kwiatkowska. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W dniach od  04.02.2019 r. do 21.02.2019 r.  r. odbyły się w 34 sołectwach gminy Chojnice zebrania wiejskie, 
na których mieszkańcy wybierali Sołtysów i Rady Sołeckie. O reelekcję ubiegało się 27 sołtysów.

NOWI SOŁTYSI

Chojniczki – Janusz Szczepański, 
zastąpił Pana Michała Rzepinskiego,  

Ciechocin – Helena Jessa,
zastąpiła Pana Henryka Wysockiego

Kruszka – Rafał Drążek,
zastąpił Pana Kazimierza Hinca

Lotyń – Bartosz Raszke,
zastąpił Pana Arkadiusza Kubczaka 

Nowa Cerkiew – Robert Chojnacki,
zastąpił Pana Tadeusza Wirkusa 

Nowe Ostrowite – Marek Łangowski,
zastąpił Pana Tadeusza Leszczyńskiego

Pawłowo – Bożena Borowicka,
zastąpiła Eugeniusza Śliwińskiego

Swornegacie – Dominik Dykier 
zastąpił Pana Grzegorza Wiśniewskiego

 Aktualnie najdłużej funkcję sołtysa pełni nieprzerwanie 
Pan Józef Cysewski , który w grudniu 2019 r.  obchodził jubileusz 
25-lecia piastowania tej funkcji. Następnie Pan Kazimierz Sikora 
– w styczniu 2020 r. minęło 23 lata. W lipcu 2019 r.  minęło 
20 lat pełnienia tej funkcji przez Panią Józefę Kalinowską  
z Moszczenicy. Frekwencja wyborcza wynosiła 17,69 %. 
 Największym zainteresowaniem cieszyły się wybory 
Sołtysa i Rady Sołeckiej w Moszczenicy (38,13%).  Na kolejnych 
miejscach pod względem frekwencji znalazły się wybory  
w Lotyniu (35,90%),  Racławkach (33,15%), Sławęcinie (32,02%) 
i  Doręgowicach  (29,84%).
 Z kolei najmniejsze zainteresowanie było w Silnie (9,40%),  
a następnie w Ogorzelinach (9,43%), Nieżychowicach (10,76%),  
Czartołomiu - Jarcewie (10,82%) i  Charzykowach (11,53%).

Wszystkim obecnym i byłym Sołtysom oraz członkom 
Rad Sołeckich serdecznie dziękujemy za współpracę 

i zaangażowanie w rozwój naszych sołectw.
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 15 marca 2019 r. nastąpiło uroczyste mianowanie nowych 
sołtysów wybranych na kadencję 2019 – 2023, którego w obecności 
Wójta Gminy Chojnice dokonał najstarszy Sołtys pełniący  
tą funkcję  nieprzerwanie od 25 lat Pan Józef Cysewski. Mianowani 
zostali Sołtysi: 

 Janusz Szczepański – sołectwo Chojniczki, 

 Helena Jessa – sołectwo Ciechocin, 

 Rafał Drążek – sołectwo Kruszka, 

 Bartosz Raszke – sołectwo Lotyń, 

 Robert Chojnacki – sołectwo Nowa Cerkiew,

 Marek Łangowski – sołectwo Nowe Ostrowite,

 Bożena Borowicka – sołectwo Pawłowo, 

 Dominik Dykier – sołectwo Swornegacie.

 Jeszcze raz nowym sołtysom życzymy skutecznej  
i owocnej działalności na rzecz swojej „małej ojczyzny”, satysfakcji  
z wykonywania mandatu społecznego oraz sukcesów i dobrej 
współpracy z Mieszkańcami.

PODZIĘKOWANIA DLA SOŁTYSÓW 
ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ

Lucyna Zawiszewska. Aktualności

W dniu 7 marca 2019 roku Wójt Gminy Chojnice wraz 
ze współpracownikami podziękował byłym Sołtysom 

Gminy Chojnice za długoletnią pracę na rzecz reprezentowanych 
przez nich sołectw. Każdy z Sołtysów otrzymał  indywidualne 
pamiątkowe podziękowanie:

 Tadeusz Leszczyński za 32–letnią pracę 
 na rzecz sołectwa, które  w latach 1987 – 2019 
 funkcjonowało pod trzema nazwami: Ostrowite PGR, 
 Ostrowite ZR oraz Nowe Ostrowite,
 
 Kazimierz Hinc za 28–letnią pracę 
 na rzecz Sołectwa Kruszka,
 
 Grzegorz Wiśniewski za 20-letnią pracę 
 na rzecz Sołectwa Swornegacie,
 
 Henryk Wysocki za 16–letnią pracę 
 na rzecz Sołectwa Ciechocin, 
 
 Tadeusz Wirkus za 16–letnią pracę 
 na rzecz Sołectwa Nowa Cerkiew,
 
 Eugeniusz Śliwiński za 12–letnią pracę 
 na rzecz Sołectwa Pawłowo, 
 
 Arkadiusz Kubczak za 12–letnią pracę 
 na rzecz Sołectwa Lotyń,
 
 Michał Rzepinski za 4-letnią pracę 
 na rzecz Sołectwa Chojniczki.
 
 Wójt Gminy Chojnice podziękował Sołtysom przede 
wszystkim za poświęcenie, trud i duże zaangażowanie  
w sprawy sołectw, które przyczyniło się do ich rozwoju pod 
względem społeczno – gospodarczym oraz poprawy stanu 
środowiska naturalnego. Dzięki doskonałej współpracy  
z gminnym samorządem, udało się zrealizować na terenie 
sołectw przez te lata wiele bardzo potrzebnych inwestycji dla 
lokalnej społeczności. Ponadto życzył byłym Sołtysom dużo 
zdrowia, spokoju i radości, niegasnącej energii oraz sukcesów, 
zadowolenia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 

MIANOWANIE NOWYCH 
SOŁTYSÓW GMINY CHOJNICE

Lucyna Zawiszewska. Aktualności
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o rozwój Gminy,  a przede wszystkim jako życzliwy i pełen pogody 
ducha człowiek, dbający o dobro mieszkańców społeczności 
lokalnej. Pokochał Gminę i Ziemię Chojnicką, toteż największą 
część swojego życia związał z Gminą Chojnice i służył dobru jej 
mieszkańców, a szczególnie społeczności sołectwa Kruszka, Lotyń 
i Nowa Cerkiew. Był niestrudzonym orędownikiem rozwoju tych 
sołectw. Uczynił bardzo wiele dla rozwoju „Małej Ojczyzny”. 

6 grudnia 2019 roku zmarł ksiądz kanonik 
Ludomir Warnke.

Kapłan miał 85 lat, święcenia 
kapłańskie przyjął w 1957 

roku. Był długoletnim proboszczem  
w Silnie i Zamartem. Przez ostatnie 
12 lat przebywał w parafii pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana 
Chrzciciela w Bytowie. 
 Msza święta pogrzebowa 
sprawowana była pod przewodnictwem 
biskupa  Ryszarda Kasyny. Obecnych było wielu księży i kilku 
biskupów, jak również przyszły tłumy wiernych. Ksiądz kanonik 
został pochowany na cmentarzu w Silnie.

12 listopada 2019 roku zmarł Tadeusz Stelmaszyk. 

Długoletniego radnego Rady 
Gminy w Chojnicach żegnały 

między innymi władze samorządowe, 
przyjaciele z koła pszczelarskiego, 
myśliwi, rodzina, przyjaciele  
i mieszkańcy. Podczas mszy żałobnej 
zmarłego wspominał między innymi 
Wójt Gminy Chojnice Zbigniew 
Szczepański – „Pozostawiłeś po sobie nie tylko wspomnienia 
ale też trwały ślad niestrudzonej pracy zawodowej i społecznej.  
Nie sposób wymienić wszystkich Twoich dokonań.”
 Tadeusz Stelmaszyk od zawsze był związany z rolnictwem, 
znał problemy wsi i rolników. Długie lata pracował w PGR 
Chojnice, Zakładzie Rolnym w Szlachetnej, a od października 
2000 r. prowadził własną działalność gospodarczą – Gorzelnię  
w Jeziorkach i bezpośrednio współpracował z rolnikami. 
Niezwykle był zaangażowany w sprawy społeczne oraz poprawę 
jakości życia na wsi.
 W latach 1988 – 1990 roku, radny skróconej kadencji 
Gminnej Rady Narodowej w Chojnicach, a po transformacji 
ustrojowej od 1990 r. przez 24 lata był Radnym Rady 
Gminy w Chojnicach, a od 2006 do 2010  pełnił funkcję 
Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach. Szybko został 
doceniony jako sprawny i skuteczny samorządowiec dbający  

LESZEK BONNA 
WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Lucyna Zawiszewska. Aktualności

Wieloletni radny sejmiku pomorskiego i dyrektor szpitala  
w Chojnicach Leszek Bonna został nowym wicemarszałkiem 

województwa pomorskiego. Zastąpił na tym stanowisku Ryszarda 
Świlskiego, który został wybrany na senatora. 
 Dla chojniczanina to czwarta kadencja w Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. W obecnej pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, był także 

członkiem Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny. 
 Nowy wicemarszałek odpowiada za zakres spraw 
obejmujących transport, drogi i kolej. 
 Gratulacje z okazji wyboru na tak zaszczytną funkcję 
Wicemarszałek przyjął z rąk Wójta Gminy Chojnice Zbigniewa 
Szczepańskiego na XI sesji Rady Gminy w Chojnicach  
22 listopada 2019 r.

fot. Głos Pomorza

OSTATNIE POŻEGNANIE
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PRZESZLI NA ZASŁUŻONĄ 
EMERYTURĘ

Lucyna Zawiszewska. Aktualności

Z końcem stycznia 2019 roku, po ponad 28 latach pracy 
na stanowisku Sekretarza Gminy Chojnice odeszła  

na emeryturę Pani Stefania Majewska-Kilkowska. Pracę na tym 
stanowisku rozpoczęła 1 września 1990 r. W latach 1998 - 2008 
dodatkowo pełniła funkcję Zastępcy Wójta Gminy Chojnice. 

fot. Czas Chojnic

Z dniem 30 czerwca 2019 roku pracę w Urzędzie Gminy  
w Chojnicach zakończył Pan Edward Meyer - wieloletni radca 
prawny. W urzędzie gminy przepracował na stanowisku radcy 
prawnego prawie 35 lat. 

Natomiast 27 września 2019 roku pracę w Urzędzie Gminy  
w Chojnicach zakończyły: Pani Jolanta Reszczyńska z Wydziału 
Finansowego i Pani Dorota Święcka z Wydziału Organizacyjnego 
i Spraw Obywatelskich. 

 Jeszcze raz bardzo dziękujemy naszym pracownikom za 
wieloletnią współpracę, zaangażowanie, pomoc w rozwiązywaniu 
problemów i życzymy dużo zdrowia i pomyślności na zasłużonej 
emeryturze.

HONOROWI DAWCY KRWI 
Z GMINY CHOJNICE

Lucyna Zawiszewska. Aktualności

 30 listopada 2019 r. w Chojnickim Centrum Kultury 
odbyła się Powiatowa Akademia upamiętniająca obchody 
Dni Honorowego Krwiodawstwa. Z Gminy Chojnice odznaki  
i upominki otrzymali następująy honorowi dawcy krwi:

 Bartosz Stanke – Racławki
 Krystian Majer – Nowa Cerkiew
 Michał Kosiedowski – Jarcewo
 Weronika Jaśtak – Nowa Cerkiew
 Patryk Michalski – Ciechocin
 Bartosz Słodowicz – Powałki
 Paweł Baczyński – Nowa Cerkiew
 Dariusz Dąbkowski – Nowa Cerkiew
 Paweł Kowcun – Chojniczki
 Maciej Czarnowski – Klawkowo 

 W imieniu Gminy Chojnice 
składamy wszystkim honorowym 
dawcom serdeczne podziękowania 
za dar krwi – najcenniejszy  
i najszlachetniejszy dar, jakim 
człowiek może obdarować drugiego 
człowieka. Państwa postawa jest 
godna uznania. Życzymy pomyślności 
w realizacji planów i marzeń  
a przede wszytskim zdrowia.Z końcem lipca 2019 roku z Urzędem Gminy w Chojnicach 

pożegnała się Pani Grażyna Thiede z Wydziału Finansowego.



57

RADNI Z GMINY CHOJNICE PODCZAS SESJI I KOMISJI KORZYSTAJĄ 
Z TABLETÓW. PAPIEROWE WERSJE UCHWAŁ ZAMIENILI NA ELEKTRONICZNE

Lucyna Zawiszewska. Aktualności

Będzie szybciej, sprawniej i oszczędniej. Takimi argumentami 
kierowali się radni, podejmując decyzję o tym, by zamienić 

papier na elektronikę. Podczas kwietniowej komisji i sesji Rady 
Gminy po raz pierwszy korzystali z tabletów. Materiały od tej 
sesji są przesłane w formie elektronicznej. Tablety otrzymało 
15 radnych. Oprócz założenia skrzynek służbowych, każdy  
z radnych ma zapewniony dostęp do internetu. To bardzo duże 
ułatwienie w pracy i komunikacji z radnymi, teraz jest szybciej 
i łatwiej. Nawet jeśli ktoś wyjechałby na wakacje, materiały 
mogą dotrzeć do niego w każdej chwili. Gmina jest nie tylko 
na bieżąco jeśli chodzi o nowinki technologiczne, ale też dba  
o ekologię i finanse. Korzystanie z wersji elektronicznych 

przynosi wymierne oszczędności w ilości zużytego papieru, 
tonerów do drukarek i sprzętu drukującego.
 Zadowoleni są też radni. – Ten sposób komunikacji jest 
bardzo wygodny. Mnie nie sprawia żadnego problemu, a wprost 
przeciwnie – bardzo mi z nim po drodze – mówi radna Iwona 
Orłowska. – Wcześniej była teczka papierów, teraz wystarczy 
tablet.
 Podobnego zdania jest radny Stefan Gruźliński. – Jestem 
bardzo zadowolony. Może początki były trochę trudniejsze, ale 
mnie korzystanie z tej formy przekazu nie sprawiło żadnych 
problemów – dodaje.

Sesja Rady Gminy w Chojnicach, na której radni po raz pierwszy korzystali z tabletów.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy w Chojnicach – omawiany materiał sesyjny radni otrzymali na tablety.
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RAPORT O STANIE GMINY CHOJNICE ZA 2018 ROK 

Lucyna Zawiszewska. Aktualności

W 2019 roku po raz pierwszy opracowany został raport 
o stanie Gminy Chojnice za 2018 rok. W związku  

z wprowadzoną na początku 2018 roku nowelizacją ustawy 
o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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. 
 Z pewnością informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie posłużą Mieszkańcom Gminy Chojnice do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 
gminnego, a także staną się 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 2018 rok znajdą Państwo pod linkiem: 
http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=510.
 
 Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Mieszkańców  
do wspólnej dyskusji nad raportem o stanie Gminy Chojnice 
za 2019 rok. 
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WYTRWALI W MAŁŻEŃSTWIE 50 LAT I WIĘCEJ

Lucyna Zawiszewska. Aktualności

 Każda z par świętujących Diamentowe i Złote 
Gody ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię, ale 
wszystkich Jubilatów łączy miłość, tolerancja, wzajemny 
szacunek, bowiem to one stanowią podstawy trwałości 
każdego małżeństwa. Wójt Gminy życzył Jubilatom wielu 
lat wspólnego, szczęśliwego życia, zdrowia oraz pociechy  
z dzieci, wnuków i prawnuków.

W 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po raz kolejny uhonorował mieszkańców Gminy Chojnice medalami  
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Sześć par z Gminy Chojnice obchodziło Złote Gody czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego.  

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. Ponadto jedna para świętowała w urzędzie Diamentowe Gody.

 Tradycją stało się, że władze Gminy wręczyły 
małżonkom również drobne upominki oraz kwiaty. 
Uroczystość zakończyło symboliczne wzniesienie toastu, 
wspomnienia Jubilatów oraz pamiątkowe fotografie.
 Jeszcze raz zacnym Jubilatom życzymy kolejnych 
wspólnie przeżytych lat, w czasie których będą mogli cieszyć 
się sobą nawzajem.

W styczniu 2019 roku uhonorowani zostali Państwo 
Urszula i Henryk Solibieda z Charzyków.

W dniu 15 maja 2019 roku do grona zacnych Jubilatów dołączyli małżonkowie: 
Irena i Zygmunt Seremak z Nieżychowic oraz Jan i Ewa Kiedrowscy ze Zbenin.

2 października 2019 r. medale odebrali Państwo
Halina i Ryszard Chrapkiewicz z Ciechocina. 

2 października 2019 r. medale odebrali Państwo 
Czesława i Stefan Myszka z Silna. 

13 listopada  2019 r. medale otrzymali Halina i Franciszek Homernik 
z Lichnów

W Urzędzie Gminy w Chojnicach 25 kwietnia 2019 roku odbyła się  uroczystość 
z okazji 60 rocznicy ślubu Państwa Teresy i Bronisława Szulc z Pawłowa.
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Transport zbiorowy w Gminie Chojnice
Piotr Stanke. Aktualności

Transport zbiorowy w naszej gminie opiera się na 2 filarach. 
Pierwszy z nich związany jest sektorem prywatnym  

i coraz liczniejszą grupą przedsiębiorców, którzy obsługują 
kluczowe linie przebiegające przez Gminę Chojnice. 
Komercyjny charakter tych przewozów ściśle związany jest  
z zapotrzebowaniem mieszkańców i możliwościami uzyskania 
konkretnych dochodów. Drugi filar, czyli dotowany ze środków 
publicznych transport zbiorowy realizowany jest w ramach 
porozumienia międzygminnego z dnia 30 grudnia 2011 r. 
w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego 
w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy 
Chojnice przez MZK w Chojnicach. Podkreślić należy, ze ma 
ono charakter publiczny i w dużym stopniu służy zaspokojeniu 
potrzeb społecznych. Są to przede wszystkim dowozy naszych 
uczniów do szkół podstawowych włączając w to opiekę 
w trakcie podróży. Kursy szkolne mają jednak charakter 
otwarty i mogą z nich korzystać także dorośli pasażerowie 
podróżujący po terenie gminy i miasta Chojnice. Każdego 
dnia przewozimy ponad 900 dzieci na zajęcia lekcyjne,  
a także w miarę uzasadnionych przez dyrektora placówki 
potrzeb - na zajęcia pozalekcyjne. Łącznie realizowane są 
42 kursy dziennie, które mają charakter dowozu dzieci do 
szkół. Realizujemy w ten sposób zadanie, nałożone na nas 
ustawą o systemie oświaty. Dodatkowo zlecamy 43 kursy na 
terenie gminy Chojnice niezwiązane z dowozem uczniów. 
Chcąc zobrazować uśrednioną skalę tego przedsięwzięcia  
i jego koszty należy zaznaczyć, że każdego dnia autobusy MZK 
pokonują na naszym terenie trasy o łącznej długości 1 700 km, 
co generuje obciążenie w kwocie 7 480 zł.
 Co roku weryfikujemy potrzeby dowozowe do 
poszczególnych szkół. W ubiegłym 2019 roku w związku  
z likwidacją szkół gimnazjalnych musieliśmy dokonać korekty, 
która wiązała się ze zmianą przebiegu linii. Takie działania 
mają na celu optymalizację kosztów dowozu, a jednocześnie 
dbałość o bezpieczeństwo i wygodę podróżujących dzieci do 
szkół na terenie gminy. Dopasowana oferta dowozu dzieci 
winna przyczyniać się do podejmowania przez rodziców  
i opiekunów decyzji o zapisywaniu swoich dzieci do gminnych 
placówek oświatowych.

 Zgodnie z podpisanym niedawno kolejnym aneksem do 
Porozumienia międzygminnego, które zawarliśmy z Miastem 
Chojnice na 2020 rok koszty, które obciążą nasz budżet  
z tego tytułu to 1 718 640,00 zł. Zaplanowano, że na terenie 
gminy autobusy MZK przejadą 372 000 wozokilometrów. 
Warto zauważyć, że wzrosła również cena za 1 wozokm  
z 4,40 zł w 2019 do 4,62 zł w roku 2020.  W cenę wozokm 
wliczona jest także refundacja przysługujących 44 % ulg 
dotyczących zarówno starszych uczniów, którzy dojeżdżają do 
szkół ponadpodstawowych jak i emerytów, rencistów i osób  
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
 Gmina czyni wszelkie starania, aby porozumienie, które 
od 8 lat realizujemy wspólnie z Miastem Chojnice,  spełniło  
oczekiwania mieszkańców. Poziom usług jak i standard dotyczący 
taboru stale rośnie.  Niestety rosną także koszty, które zależą od 
wielu czynników. Są to m.in. koszty ponoszone przez operatora 
przewozów - MZK Chojnice. Niebagatelny wpływ na wysokość 
dopłaty ponoszonej przez Gminę Chojnice ma także frekwentacja na 
poszczególnych liniach, gdyż każdy dodatkowy pasażer przyczynia 
się do zmniejszenia kosztów wozokilometra. Sąsiednie samorządy 
w różny sposób rozwiązują problem transportu zbiorowego.  
W Powiecie Człuchowskim na przykład są to przewozy powiatowe 
realizowane przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego  
w uzgodnieniu z gminami powiatu. W ostatnim czasie pojawiły 
się także nowe możliwości, które daje przyjęta przez Sejm ustawa  
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej. Kładzie ona jednak nacisk na 
przywracanie istniejących wcześniej połączeń lub tworzenie 
zupełnie nowych linii. W naszym przypadku mieszkańcy nie 
zgłaszają potrzeby uruchomiania nowych linii autobusowych. 
Postulaty, które czasami padają dotyczą jedynie zwiększenia 
liczby kursów na już istniejących trasach. 
 Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, stale 
monitorujemy obłożenie danych kursów i na bieżąco reagujemy 
na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. Podejmując decyzję 
o uruchomieniu bądź likwidacji danego kursu autobusowego 
kierujemy się przede wszystkim przesłankami społecznymi 
oraz efektywnością i racjonalnością wydatkowania środków 
publicznych.
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Wybór patrona, to niezmiernie ważne 
wydarzenie w życiu każdej szkoły

Sylwia Ropińska. Szkoła Podstawowa w Silnie

Ojciec był dość zamożnym kupcem, zatem rodziców było 
stać na kształcenie pociech. Walter, który później nazywał 

siebie zazwyczaj Ludwikiem (z uwagi na germański wydźwięk 
pierwszego imienia), wychowany został bardziej w duchu 
polskim i czuł się Polakiem. Uczył się wyłącznie w szkołach 
polskich. Doświadczenia z okresu dzieciństwa oraz przeżycia 
wojenne ukształtowały jego charakter, a także postawę pełną 
szacunku do drugiego człowieka. 
 Jako młody człowiek zadziwiał swoich rówieśników 
pracowitością i wytrwałością w dążeniu do celu. Był nie tylko 
pilnym uczniem i studentem, ale też dbał o wszechstronny 
rozwój zarówno ciała i ducha. W okresie międzywojennym,  
a szczególnie w czasie okupacji niemieckiej, uważał się za 
Polaka i Polskę nazywał swoją ojczyzną.  
 Po ukończeniu studiów został zatrudniony  
w komendanturze garnizonowej Wehrmachtu w Chojnicach, 
a potem w Zakładach Siemensa w Berlinie, które pracowały 
dla armii niemieckiej.  O pracę dla niego nie było zbyt trudno, 
gdyż jako syn Kosznajdra uzyskał uprawnienia Volksdeutscha. 
Jednakże wkrótce, zainspirowany przez kolegę z harcerstwa, 
przystąpił do ruchu oporu. Do jego zadań należało m.in. 
przekazywanie informacji o pracach Zakładu Siemensa nad 
radarem i bombami sterowanymi falami radiowymi. Niestety 
praca w konspiracji nie trwała  długo. Jeden z kurierów AK 
okazał się agentem gestapo. „Wpadka” Renka okazała się 
tragiczna w skutkach. Trafił do więzienia.
 Ludwik Renk był niezwykle dzielnym człowiekiem, 
mężnie znosił wszelkie szykany i tortury zastosowane wobec 
niego przez gestapo. W trakcie śledztwa (został posądzony  
o zdradę)pokazał się nie tylko jako prawdziwy Polak, ale 
także jako zdecydowany przeciwnik wszelkich reżimów 
totalitarnych, w tym również nazizmu i bolszewizmu. Mimo, 
że był wychowany w duchu niemieckim, to edukację pobierał 
w polskich szkołach i akceptował ustrój panujący w Polsce. 
To naszą ojczyznę nazywał także swoją. Był odważny, nie bał 
się wyrażać własnego zdania na temat ustroju panującego  

Patronem powinien być człowiek, którego życie i działalność posłużą pokoleniom, który jest wzorem do naśladowania. Takim 
kandydatem może być Ludwik Walter Renk urodzony w Chojnicach 22 lutego 1917 roku – Kosznajder. Kosznajdrzy to niemiecka 
ludność wyznania katolickiego zamieszkująca do 1945 roku m.in. tereny obecnego Powiatu Chojnickiego. Interesujące jest to,  
że ojciec Waltera Ludwika, Kosznajder, nosił polskie imię Kazimierz; zaś matka, Helena, pochodziła z rodziny Kiełkowskich.

w Niemczech. Przebywając w więzieniu, mówił wprost  
o swoim wrogim nastawieniu do ideologii nazistowskiej. 
Zdawał sobie sprawę, że wygłaszając patriotyczne deklaracje 
w duchu polskim oraz negatywny stosunek do nazizmu, 
pogarsza swoją sytuację, a hitlerowcy nie puszczą mu tego 
płazem. Mimo, że gestapowcy wyżywali się na Ludwiku Renku 
za jego poglądy i wszelkimi sposobami próbowali wydobyć 
od niego informacje na temat działalności polskiego ruchu 
oporu, to napotkali z jego strony na całkowite milczenie. 
 W czasie pobytu  we więzieniu doskwierał mu głód  
i choroby. Jednakże kontakt z rodziną pomagał przetrwać 
ciężkie chwile. Kosznajder był człowiekiem głęboko wierzącym. 
Wiedział, że pamięć po nim zostanie zachowana wśród bliskich. 
Szczególną radość dawały mu książki i modlitwa. To dzięki nim  
było mu łatwiej znosić krzywdy. Wszelkie wysiłki gestapowców 
zdały się na nic, bowiem nasz bohater pozostał niewzruszony. 
Pomimo wielu miesięcy spędzonych samotnie w celi, cechował 
go wielki hart ducha.  Według zbrodniarzy był ”fanatycznym 
funkcjonariuszem polskiego ruchu oporu, który trzyma 
się złożonej przysięgi…” Renk nigdy nie wyjawił agentów,  
z którymi współpracował. 
 Osoba Ludwika Waltera Renka zasługuje na miano 
patrona naszej szkoły. Może być wzorem dla młodzieży  
i dorosłych, bowiem to człowiek, który umiłował sobie 
polskość. 
Nie bał się mówić tego, co myślał, mimo że zdawał sobie sprawę 
z wszelkich konsekwencji takiego postępowania. Niemal do 
końca życia nie brakowało mu optymizmu (Ludwik Renk 
został skazany na karę śmierci, którą wykonano 2 października 
1944 roku).
 Ważne, aby wybór tego wyjątkowego człowieka,  
na patrona naszej szkoły, przyczynił się do kształtowania 
postaw, które byłyby odzwierciedleniem stylu jego życia. 
 Istotne też, aby patron naszej szkoły uosabiał wartości 
bliskie uczniom, nauczycielom i rodzicom; był pomocny  
w edukacji i wychowaniu kolejnych pokoleń młodzieży. 
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Ludwik Walter Renk
Robert Kornatowski. Szkoła Podstawowa w Silnie

Kosznajdrzy to grupa etniczna 
posługująca się własnym, 

odrębnym językiem i pielęgnująca 
specyficzną kulturę ludową. 
Przez ponad 500 lat (od 1434 
r. do 1945 r.) zamieszkiwała 
tereny pomiędzy Chojnicami  
a Tucholą. Pierwsi osadnicy zostali 
sprowadzeni przez Krzyżaków 
z północno – zachodnich 
Niemiec, spod Osnabruck w celu 
zagospodarowania opustoszałych 
terytoriów po licznych wojnach. Początkowo ludność ulokowała 
się w siedmiu osadach, z czasem jednak ich stan posiadania 
rozszerzył się na 20 wiosek. Rodzina Renków, z której wywodził 
się Ludwik na początku XX wieku zamieszkiwała we wsiach: 
Ciechocin, Granowo, Lichnowy, Obrowo, Ostrowite, Silno  
i Sławęcin. Renkowie byli robotnikami rolnymi, chałupnikami, 
rzemieślnikami, a niektórzy posiadaczami ziemskimi.  
W Ostrowitem mieszkało pięć rodzin o nazwisku Renk, nasz 
bohater wywodził się z rodziny kupieckiej jego ojciec Kazimierz 
Renk uczył się tego zawodu u mistrza w Gdańsku. Jego matka 
Helena Renk (Kiełkowska) zadecydowała o skierowaniu syna 
na edukację do polskich szkół. Przypisać jej należy też spore 
zasługi poniesione przy organizowaniu w latach 1918 – 1919  
w Chojnicach zrębów polskich władz. U zarania niepodległości 
współorganizowała polskie organizacje społeczne: Towarzystwo 
Ludowe, Towarzystwo Polek i  Polski Czerwony Krzyż. Ponadto 
udostępniała swoje mieszkanie na tajne spotkania polskich 
patriotów przygotowujących się do przejęcia, na mocy werdyktu 
traktatu wersalskiego, władzy nad powiatem chojnickim  
z rąk niemieckich. Wieloletni sekretarz Zarządu Miejskiego 
w Chojnicach Józef Trzebiatowski chwalił Helenę Renkową  
za powołanie w końcówce czasów pruskich i następnie 
utrzymanie w okresie międzywojennym w mieście polskiej 
placówki usługowej w postaci pracowni gorsetów.
 Ludwik Walter Renk urodził się 22 lutego 1917 roku  
w Chojnicach. Uczył się w polskich szkołach. Ukończył cztery 
klasy w Szkole Powszechnej 7- klasowej męskiej w Chojnicach, 
następnie przez osiem lat pobierał naukę w Męskim Gimnazjum 
Klasycznym działającym w tymże mieście. Po zdaniu  
w 1935 roku matury odbył jednoroczną służbę wojskową  
w 66 Kaszubskim Pułku Piechoty w Chełmie uzyskując stopień 
podchorążego. W czerwcu 1939 roku ukończył trzyletnie studia 
z zakresu elektrotechniki i uzyskał tytuł inżyniera.
 W sierpniu 1939 roku Ludwik Walter Renk został 
zmobilizowany do 66 pułku piechoty. Następnie wziął 
udział jako podchorąży w obronie Grudziądza przed 
atakiem Wehrmachtu i wraz ze swoją jednostką uczestniczył  
w działaniach odwrotowych, które zatrzymały się w Warszawie. 
Po kapitulacji stolicy dostał się do niemieckiej niewoli, 
skąd uciekł, ukrywał się w przebraniu cywilnym i dopiero  

Ludwik Walter Renk to polski patriota, jego życiorys pokazuje skomplikowany proces kształtowania się pokolenia Drugiej 
Rzeczpospolitej. Nie było to społeczeństwo jednolite, składało się z wielu mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. 
Ludwik Renk wywodził się z kosznajderskiej rodziny.

na przełomie 1939/1940 roku powrócił do rodzinnych Chojnic  
i zaczął rozglądać się za pracą. Chcąc uniknąć internowania, 
utraty życia lub wysłania na roboty przymusowe do Rzeszy, 
postanowił skorzystać z okazji, jaka nadarzyła się w związku 
z ogłoszeniem w październiku 1939 roku przez władze 
hitlerowskie werbunku do kategorii Volksdeutscha, czyli 
niemieckiej etnicznej przynależności narodowej. Jako 
potomek w czwartej generacji Kosznajdra, czyli będąc  
w części osobą pochodzenia niemieckiego bez problemów 
uzyskał legitymację i odznakę Volksdeutscha. Posiadając 
tego rodzaju uprawnienia Ludwik Walter Renk mógł 
zostać zatrudniony w charakterze urzędnika zajmującego 
się płacami (Lohnstelle) w administracji wojskowego 
garnizonu chojnickiego. Pracował tam w okresie od 19 lutego 
1940 roku do 2 stycznia 1942 roku. Następnie starał się  
o     zatrudnienie    zgodnie    ze  swoimi    kwalifikacjami        
inżynierskimi w berlińskiej firmie elektrotechnicznej 
Simens & Halski. Procedura  przyjęcia do 
przedsiębiorstwa pracującego na potrzeby przemysłu 
zbrojeniowego Trzeciej Rzeszy trwała dość długo  
i Ludwik Renk otrzymał angaż dopiero 21 czerwca 1942 roku.  
W międzyczasie jego rodzice (Renkowie) złożyli pod 
przymusem wniosek o przyjęcie rodziny do III grupy 
niemieckiej listy narodowej, co było jednoznaczne  
z uzyskaniem niższego stopnia niemieckiego obywatelstwa, 
czyli niemieckiej przynależności państwowej  do   odwołania.  
Po  wpisie na niemiecką listę narodową Ludwik Walter Renk 
rozpoczął pracę w berlińskiej firmie. Wynajął on wówczas 
kwaterę w domu prywatnym w Berlinie Charlottenburgu 
przy ulicy Berlińskiej 80 A, ale jednocześnie co weekend 
bywał z wizytą u swoich rodziców w Chojnicach. Podczas 
jednego z takich pobytów spotkał na ulicy znanego mu  
z harcerstwa z czasów międzywojennych podharcmistrza 
Bernarda Myśliwka, stałego mieszkańca tego miasta. Był on 
zaangażowany w działalność na rzecz polskiego ruchu oporu. 
Pełnił wówczas funkcję komendanta Pomorskiej Chorągwi 
konspiracyjnych Szarych Szeregów oraz współpracownika 
Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 
w Warszawie. Podczas rozmowy Ludwik Walter Renk wyraził 
ochotę czynnego zaangażowania się w polski ruch oporu. Swój 
akces poparł argumentem nie do odrzucenia dla podziemia  
o swojej pracy w Berlinie w firmie Siemensa. Bernard Myśliwek 
przyjął tę deklarację jako chęć poważnego zaangażowania się  
w działalność wywiadowczą skierowaną przeciwko 
niemieckiemu okupantowi. Jeszcze we wrześniu 1942 roku, 
będąc potajemnie w Warszawie, przekazał kontakt adresowy 
na mieszkanie Renka wynajmowane w Berlinie do rozpatrzenia 
w Komendzie Głównej ZWZ-AK. Niestety chojnicki 
podharcmistrz pozytywnego załatwienia prośby Renka już nie 
dożył, bo w końcu września 1942 roku na skutek denucjacji 
został aresztowany przez gdyńskie gestapo. Spodziewając się 
ciężkiego śledztwa popełnił w celi więziennej samobójstwo.
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Ludwik Walter Renk c.d.

Robert Kornatowski. Szkoła Podstawowa w Silnie

 Ludwik Walter Renk urodził się w rodzinie kupieckiej w 1917 roku.  Kształcił się najpierw 
w Szkole Powszechnej w Chojnicach, potem w gimnazjum, a następnie studiował na Politechnice 
Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera.  W 1939 roku służył w wojsku, tam dostał się do niewoli.  
Po ucieczce znowu zawitał do Chojnic. Wkrótce podjął pracę w Zakładzie Siemensa w Berlinie i w niedługim 
czasie nawiązał współpracę z Armią Krajową. Niestety fałszywy agent AK wydał go i Renk został wtrącony do 
więzienia. Za zdradę Niemiec został skazany na karę śmierci, którą wykonano w 1944 roku.  Renk w czasie 
torturowania i przesłuchań nie wydał nikogo. Milczał jak grób. Renk był polskim patriotą o kosznajderskich 
korzeniach. Był człowiekiem niezłomnym i bardzo religijnym.  
 Uważam, że Ludwik (tym imieniem przede wszystkim się posługiwał) byłby dobrym kandydatem na 
patrona naszej szkoły. Zasługuje na hołd za swoje męstwo i wierność Polsce. Mimo tortur i wyzwisk, rzucanych 
pod jego adresem przez gestapowców, nikogo nie wydał. Renk to osoba, którą należy podziwiać; byłby 
odpowiednim patronem.

 Po dłuższej przerwie na początku marca 1943 roku  
w berlińskim mieszkaniu zajmowanym przez Ludwika Renka 
zjawił się tajny wysłannik I Oddziału KG AK o pseudonimie 
„Henryk”, zaprzysiągł gospodarza na członka ZWZ-AK  
i powierzył mu do realizacji zadania rozpoznania produkcji 
wojennej zakładów Siemensa. Ustalono jednocześnie hasło  
konspiracyjne, które miało stanowić podstawę do dalszych 
kontaktów z emisariuszami polskiej organizacji podziemnej.
 W maju 1943 roku Oddział I – Organizacyjny KG AK, 
który cierpiał na chroniczny brak kandydatów na kurierów 
mogących na podstawie legalnie wydanych przepustek 
podróżować do Rzeszy, zaangażował do wypełniania takich 
usług Stefana Starykoń – Kasprzyckiego pseudonim „Janusz”, 
który okazał się niedokładnie sprawdzonym przez kontrwywiad 
AK agentem wrocławskiego gestapo. 
W dniu 4 czerwca 1943 roku w mieszkaniu Ludwika Waltera 
Renka doszło po wymianie haseł do spotkania obu panów. 

Agent spokojnie wysłuchał meldunków gospodarza mieszkania  
na temat uzyskanych w drodze działań wywiadowczych 
materiałów szpiegowskich, a następnie wpuścił do domu 
czekających na zewnątrz gestapowców, którzy aresztowali 
Renka. Odtąd rozpoczął się trwający przeszło rok okres 
gehenny polskiego wywiadowcy, który przeszedł wszystkie 
etapy gestapowskiego śledztwa, a następnie postawiony 31 
sierpnia 1944 roku przed hitlerowskim I Senatem Trybunału 
Ludowego w Berlinie uzyskał w konkluzji za zdradę niemieckiej 
ojczyzny orzeczenie kary śmierci. W dniu 7 września 1944 
roku Ludwik Renk został przeniesiony do berlińskiego 
więzienia Plotzensee i osadzony w celi śmierci. Jego wniosek 
o ułaskawienie został odrzucony 22 września 1944 roku przez 
ministra sprawiedliwości Rzeszy.
 Ludwik Walter Renk został ścięty na gilotynie  
2 października 1944 roku około godziny 12.38. Był on jednym  
z 2743 straconych w ten sposób w latach 1940 – 1945 osób.

Uczniowie o Renku

 Ludwik Walter Renk to bardzo ważna postać, która żyła w latach 1917 – 1944. W 1939 roku mężczyzna 
dostał się do niewoli, z której udaje mu się uciec i powrócić do Chojnic. Potem pracuje w Zakładzie Siemensa 
w Berlinie i w krótkim czasie wstępuje do AK, by zbierać informacje dla Polskiego Państwa Podziemnego. 
Gdy zostaje złapany, trafia do więzienia, w którym nie ma łatwego życia. Był tam torturowany, głodzony; żył  
w samotności, ale nie złamał się i nie wydał współtowarzyszy z działalności konspiracyjnej. W 1944 roku zostaje 
skazany na karę śmierci. Ginie, mając zaledwie 27 lat. Wolał umrzeć, niż zdradzić Polskę. Nie można zapomnieć 
o sprycie Ludwika Renka. Ta umiejętność pomagała mu podczas zdobywania informacji dla podziemia. 
 Według mnie postać jest godna uwagi. Możliwe, że właśnie dzięki temu bohaterowi i jego wielkiemu 
poświęceniu Polska jest wolną Polską.

 Ludwik Renk był niesamowicie dzielnym człowiekiem. Nie zdradził Polski, którą traktował jak swoją 
ojczyznę. Nie ugiął się - mimo wielu tortur ze strony gestapo. Nie wydał nikogo. Nie zdradził cennych dla 
Polaków informacji. Renk był spokojnym, odpowiedzialnym mężczyzną, któremu na sercu leżało dobro jego 
rodziny i Polaków. Sam też się czuł Polakiem.
 W związku z tym uważam, że postawa takiego obywatela ze wszech miar  jest godna miana patrona 
naszej szkoły.

Roksana

Julia

Kacper
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 Ludwik Renk, żyjący w czasach dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej, stracił życie 
przez ścięcie na gilotynie. Miał wówczas zaledwie 27 lat. Kara śmierci została wykonana za zdradę narodu 
niemieckiego. Renk – Kosznajder- czuł się bardziej Polakiem i to Polskę uważał za swoją ojczyznę.  Nie bał się 
tego okazywać. Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej trafił do 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty w Chełmnie. 
Jednak po rozpoczęciu wojny wraz ze swoją jednostką dzielnie ruszył na front, by pomóc w obronie Grudziądza. 
Czy to nie jest przykład osoby godnej podziwu? Zostawił swoją rodzinę, nie wiedząc, czy kiedykolwiek ich 
jeszcze zobaczy. Ważna była dla niego obrona Polski.  
         Uważam, że wybór Ludwika Waltera Renka na patrona szkoły jest bardzo dobrym pomysłem. Jego 
osoba mogłaby zainspirować wielu uczniów. Cenię go za odwagę, determinację, światły umysł, kulturę osobistą 
i skromność.

 Ludwik Walter Renk byłby godnym patronem Szkoły Podstawowej w Silnie. To niezwykły patriota. Urodził 
się w Chojnicach, jednak jego pochodzenie jest częściowo niemieckie. Pomimo typowo niemieckiego pierwszego 
imienia „WALTER”, posługiwał się drugim. Uczęszczał tylko do polskich szkół. Bardzo dobrze się uczył, szczególnie 
z przedmiotów ścisłych. Uważał się za Polaka, a naszą ojczyznę traktował jak swoją. Gdy Renk był jeszcze dzieckiem, 
jego matka współorganizowała różne, polskie organizacje społeczne np.: Towarzystwo Ludowe, Towarzystwo 
Polek czy Polski Czerwony Krzyż. Ludwik, po zdaniu matury w 1935 roku, odbył roczną służbę wojskową.   
Z racji, że  Renk osiągał świetne wyniki w nauce, rodzina chciała, by kształcił się dalej. Ludwik był bardzo ambitny.  
Po ukończeniu trzyletnich studiów uzyskał tytuł inżyniera elektrotechniki. Jako podchorąży wziął udział w obronie 
Grudziądza przed atakami Wehrmachtu. Po kapitulacji Warszawy wpadł w niemiecką niewolę, jednak dzięki 
determinacji zdołał uciec. Był członkiem wywiadu związanego z Komendą Główną. Polski wywiadowca przeszedł 
wszystkie etapy gestapowskiego śledztwa. Ludwik Renk przemilczał w cierpieniu wszystko, co wiedział. Jego pobyt 
w więzieniu był ukrywany. Mężczyzna został postawiony przed hitlerowskim I Senatem Trybunału Ludowego  
w Berlinie i dostał wyrok śmierci. 

 Dlaczego uważam, że Ludwik Walter Renk powinien być patronem naszej szkoły? 
Jest wiele dowodów na to, mimo że mężczyzna zmarł w wieku zaledwie 27 lat. Renkowi łatwość sprawiała 
nauka. Był ambitny. Uczył się tylko w polskich szkołach. Po zdaniu matury w 1935 roku, kontynuuje naukę 
na Politechnice Warszawskiej na kierunku elektrotechnika. Trzyletnie studia kończy jako inżynier. Jego 
wykształcenie przydaje się, gdy zaczyna pracę w berlińskiej firmie elektrotechnicznej. Wkrótce zaczyna udzielać 
się w Polskim Państwie Podziemnym. Jednakże zostaje aresztowany przez gestapo. Podczas pobytu w więzieniu 
był często przesłuchiwany. Chciano zdobyć od niego jakiekolwiek informacje, ale mężczyzna był nieugięty. 
Swoim uporem, milczeniem uratował wielu ludzi AK. Gestapowcy wyżywali się na nim, dlatego podupadł na 
zdrowiu. Często był głodny. W końcu stał się więźniem specjalnego traktowania, co znaczyło, że zabroniono 
mu kontaktu listowego z rodziną. Mimo to się nie ugiął. Trzymiesięczna kwarantanna zakończyła się w czerwcu 
1944 roku. Sierpniowa rozprawa sądowa doprowadziła do ostatecznego wyroku. Chociaż gestapo nie miało 
wystarczających dowodów, aby skazać Renka na śmierć, wyrok wykonano 2 października 1944 roku.  

 Ludwik Walter Renk miał wielką odwagę, gdy mówił otwarcie o swoich poglądach dotyczących 
ideologii niemieckiej. Renk był też wierny, ponieważ nie zdradził ZWZ-AK. To człowiek wielce zaangażowany 
w sprawy Polski, ponieważ dołączył do AK, w której podawał informacje dotyczące Niemców np. o urządzeniu 
do wykrywania, ustalania kierunku lotu i odległości samolotów wroga. Niestety przez swoją wierność Polsce, 
zaangażowanie i odwagę został prześladowany oraz torturowany, aż w końcu zapadła decyzja o karze śmierci, 
która została wykonana 2 października 1944 roku. 
 Uważam, że postać Ludwika Renka w pełni zasługuje na to, by zostać patronem naszej szkoły. 
Mężczyzna posiadał upór, cierpliwość i ogromną odwagę, której nam brakuje. Dlatego sądzę, że ten bohater 
byłby odpowiednim przykładem dla nas.

Sara

Julia

 Ludwik Renk w swoim krótkim życiu musiał wiele wycierpieć i przemilczeć. Ten oto mężczyzna jest  wzorem do naśladowania… jako 
patriota, osoba wykształcona, a także wytrwale dążąca do celu. Uważam, że bardzo dobrze zaopiekuje się naszą szkołą.

Magda

 Działalność Ludwika Waltera Renka daje wiele do myślenia. Był to człowiek pracowity, cierpliwy, ambitny, spokojny i bardzo odważny. 
Umiłował sobie naszą ojczyznę jak własną. Za nią oddał życie. Każdy z nas mógłby się wiele nauczyć od bohatera. Chciałabym, aby ten człowiek 
został naszym patronem nie  tylko ze względu na wykształcenie czy zasługi, ale dlatego, że miał odwagę oddać życie, by inni mogli żyć.

Marta

Uczniowie o Renku c.d.
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OŚWIATA  W GMINIE CHOJNICE  
Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

Gmina Chojnice jest organem prowadzącym dla dziesięciu  szkół podstawowych w miejscowościach: Charzykowy, Kłodawa, 
Lichnowy, Nieżychowice, Nowa Cerkiew, Ogorzeliny, Ostrowite, Pawłowo, Silno, Swornegacie (internat przy szkole)

 W związku z przekształceniem szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie rok szkolny 2018/2019 był pierwszym od 1999 roku,  
w którym szkoły podstawowe prowadziły klasy od I do VIII. Przy szkołach funkcjonuje 20 oddziałów przedszkolnych, do których 
uczęszczają dzieci od trzech do sześciu lat.

Demografia w poszczególnych szkołach Gminy Chojnice

Liczba uczniów z podziałem na poszczególne klasy
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Placówki niepubliczne
Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

W  Gminie Chojnice funkcjonowało łącznie 
6 placówek niepublicznych, w tym:

3 Przedszkola w miejscowościach Pawłowo, Klawkowo  
i Charzykowy ( Przedszkole „SMYK” w Charzykowach 
funkcjonowało do dnia 31.08.2019 r.)

1 Zespół Wychowania Przedszkolnego (w miejscowości 
Pawłowo, Zespół zakończył swoją działalność  z dniem 
31.08.2019 r.)

2 Punkty Przedszkolne (w Swornegaciach 
i w Lichnowach)

Od  1.09.2019r. powstało integracyjne Przedszkole „Leśna 
Kraina” w Charzykowach oraz punkt przedszkolny 
Przedszkole Naturalne „Wiśniowy Sad” w Lichnowach

Dotacje dla placówek niepublicznych 
w roku szkolnym 2018/2019

Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

Od sześciu lat w szkołach naszej gminy funkcjonują oddziały sportowe (w Szkole  Podstawowej w Charzykowach - 3  i w Kłodawie - 1)

Zajęcia klas sportowych  nad Jeziorem Charzykowskim i na sali  Szkoły Podstawowej w Charzykowach
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Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 c.d.

Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

W pięciu szkołach gminy Chojnice 307 uczniów kontynuowało naukę języka kaszubskiego:  Szkoła Podstawowa w Swornegaciach  
(104 uczniów), Szkoła Podstawowa w Charzykowach (61 uczniów), Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach  (38 uczniów), Szkoła Podstawowa 
w Ostrowitem (60 uczniów), Szkole Podstawowej  w Kłodawie ( 44 uczniów).

Uczniowie ze Szkoły  Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem w ramach  udziału w marcowych Dniach Jedności Kaszubów

W wyniku konkursu Wójt Gminy Chojnice powierzył na 5 – letnią kadencję stanowiska dyrektorom w szkołach podstawowych  
w Nieżychowicach, Ostrowitem, Lichnowach i Ogorzelinach, natomiast pełnienie obowiązków powierzył dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Pawłowie na rok szkolny 2019/2020.

 Wręczenie aktów dyrektorom szkół podstawowych 
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Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 c.d.

Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

W placówkach oświatowych Gminy Chojnice jest 
234,28 etatów nauczycielskich  oraz 54,8 etatów 
pracowników administracji i obsługi. Awans zawodowy 
otrzymał 1 nauczyciel dyplomowany i 5 nauczycieli  
mianowanych.

Struktura zatrudnienia ze względu na awans 
zawodowy nauczycieli przedstawia się następująco:

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego na podstawie SIO.

Mianowani nauczyciele

Nagradzanie pracowników i uczniów
Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2019 r. 
Wójt Gminy Chojnice  wręczył nagrody 10 wyróżnionym 

pracownikom oświaty : Zdzisław Bucław- dyrektor SP 
Swornegacie, Paulina Stanisławska- SP Charzykowy, Celina 
Drewek - SP Kłodawa, Grażyna Piekarska- SP Lichnowy, Sabina 
Baczyńska- SP Nieżychowice, Katarzyna Helisz – SP Nowa 
Cerkiew, Danuta Pilacka – SP Ogorzeliny, Dorota Żychska – SP 
Ostrowite, Robert Kornatowski – SP Silno, Ryszard Kontek – SP 
Swornegacie . Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty i medal 
Komisji Edukacji Narodowej otrzymała nauczycielka  SP Silno 
Sylwia Ropińska. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała 
także nauczycielka  SP Ostrowite Wiesława Ginter.

 W czerwcu 2019 r. 6 najlepszych absolwentów gimnazjów 
i 10 absolwentów szkół podstawowych z terenu gminy Chojnice 
otrzymało Nagrody Wójta w postaci Smartwatchy Samsung. 
Nagrody otrzymali: Maja Czartowska- SP Charzykowy, Maja 
Rekowska- G Charzykowy, Amelia Graban - SP Kłodawa, Damian 
Korczyc - SP Lichnowy, Klaudia Mazurkiewicz - SP Nieżychowice, 
Julia Las- SP Nowa Cerkiew, Kacper Żychliński - G Nowa Cerkiew, 
Magda Pupka Lipińska- SP Ogorzeliny, Julia Konkolewska  
- SP Ostrowite, Nikola Dymerska- SP Pawłowo, Agata Wysocka 
- G Pawłowo, Bartłomiej Garwol- SP Silno, Łukasz Szmagliński  
– G Silno, Maksymilian Kowalski – G Sławęcin, Paulina Jeżewska  
– SP Swornegacie, Urszula Gostomczyk- G Swornegacie. 
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 Wójt Gminy Chojnice  wręczył również nagrody  czterem 
uczniom ze Szkoły Podstawowej w  Silnie  za zajęcie II miejsca 
w XVIII Finale Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski”. Kinga Lemańczyk, Paulina Januszewska, 
Łukasz Szmagliński, Hubert Witkowski otrzymali dyplomy oraz 
plecaki.

Nagradzanie pracowników i uczniów c.d.

Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

 Uczniowie ze Szkół Podstawowych w Charzykowach, 
Nowej Cerkwi, Kłodawy i Silnie brali udział w Projekcie  „Zdolni 
z Pomorza” organizowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. Absolwent ze Szkoły Podstawowej 
w Silnie otrzymał również nagrodę Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Gdańsku.

 Nagrodzeni nauczyciele

 Najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów
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 Szkoła Podstawowa w Kłodawie otrzymała wsparcie 
finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Stworzono  
program aktywizujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. 
Wymagany wkład własny gminy: 1  000 zł i wsparcie rządowe   
4 000  zł, co stanowi kwotę 5 000 zł, którą przeznaczono na zakup 
nowości wydawniczych do szkolnej biblioteki. Pozostałe Szkoły 
Podstawowe w Gminie Chojnice skorzystały już z tego programu  
w roku poprzednim. Na zakup nowości wydawniczych do 
szkolnych bibliotek przeznaczono kwotę 85 000 zł.
 Szkoła Podstawowa w Lichnowach otrzymała ze środków 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 66  158 
zł natomiast Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach 75  000zł. 
Dofinansowanie przeznaczono na wyposażenie szkół w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  
z przedmiotów przyrodniczych.
 Szkoła Podstawowa w Lichnowach realizowała projekt 
„Rodacy Bohaterom” – zbiórka paczek żywnościowych dla polskich 
kombatantów za wschodnią granicą. Uczniowie przygotowali 12 
dwunastokilogramowych paczek.
 Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi realizuje projekt 
Erasmus+ ”Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej 
Pomocy i Ochronie Życia”. Projekt jest realizowany w okresie od  
1 października 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Liderem projektu 
jest  Politechnika Śląska.  Koordynatorzy i uczniowie brali udział  
w wyjazdach szkoleniowych do: Bukaresztu, Gliwic, Wetzlar.  
Nowa Cerkiew jest jednym z pięciu partnerów projektu  
i dysponuje budżetem  30 237 euro.

 Szkoła Podstawowa w Swonegaciach zorganizowała 
wyjazd  w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 
Nauczyciele i uczniowie  zwiedzili region  oraz uczestniczyli  
w Powiatowej Spartakiadzie Sportowej Ludwigslust – Parchim.

 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach  
uczestniczą w zajęciach „Aktywna Przerwa”, która odbywa się 
codziennie na świeżym powietrzu na boisku wielofunkcyjnym 
„Jaskółeczka” i boisku trawiastym. Zajęcia prowadzą członkowie 
Samorządu Uczniowskiego pod nadzorem nauczycieli 
wychowawców, nauczycieli dyżurujących  i nauczycieli WF.  
Celem „Aktywnej przerwy” jest pobudzenie aktywności sportowej 
dzieci i młodzieży.

 W siedmiu szkołach gminy realizowane są dodatkowe 
zajęcia sportowe SKS finansowane przez Ministerstwo Sportu 
(łącznie 13 grup) : Charzykowy, Kłodawa,  Nieżychowice,  
Ostrowite, Nowa Cerkiew, Silno, Swornegacie).

 W Szkole Podstawowej w Ogorzelinach została  
zrealizowana inwestycja pn. „Dostosowanie budynku Szkoły 
Podstawowej w Ogorzelinach dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. 
W ramach inwestycji została wyremontowana łazienka, którą 
przystosowano dla potrzeb osób poruszających się na wózkach

Realizacja projektów, programów i przedsięwzięć
Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

Zajęcia  z  programu Erasmus +

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Swornegaciach na zajęciach sportowych 
podczas przerwy lekcyjnej

Ogólnopolska akcja bicia Rekordu Pierwszej Pomocy w Szkole Podstawowej 
im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach
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Realizacja projektów, programów i przedsięwzięć c.d.

Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich  w Ogorzelinach - 
podjazd do szkoły przystosowany dla uczniów poruszających się na wózkach 

inwalidzkich dofinansowany  ze środków PFRON

  XXVII Jesienny Bieg Ekologiczny Gminy Chojnice

Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach
Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

Udział uczniów w konkursach organizowanych na różnych szczeblach umożliwia im nie tylko zdobycie dodatkowej wiedzy, poszerzenie 
swoich umiejętności, ale także obycie się z licznymi procedurami związanymi z organizacją konkursów/egzaminów oraz pozwala sprawdzić 
swoje zdolności w ocenie komisji zewnętrznych. Sukcesy uczniów niewątpliwie promują szkołę na zewnątrz, podnosząc jej prestiż.

W szkołach realizowane były innowacje pedagogiczne

 SP Charzykowy: „Ortografia i czytanie niech zabawą 
nam się stanie” – klasa III, „Warsztaty rozwoju umiejętności 
społecznych dzieci – Jesteśmy dla siebie mili”- klasa I, „Mały 
patriota- legendy polskie w edukacji wczesnoszkolnej”, „Poczytaj 
mi” – zajęcia czytelnicze z elementami teatru w oddziałach 
sześciolatków.

 SP Nieżychowice: „W świecie bogów greckich   
i rzymskich”,  „ Kleksik – swobodna twórczość”, „Piszę i rysuję”, 
„Czytam obrazami”, „Coraz lepiej czytam”, „I Ty możesz zostać 
ratownikiem”, „Myśl, licz, graj”. 
 SP  Ogorzeliny:  „Klasy ekologiczno – regionalne” 
2018/2019, „Uczę się praktycznie działając”, „W krainie 

inwalidzkich oraz wykonano podjazd do szkoły. Koszt inwestycji 
wynosił 57 609,94 zł, z czego połowa (28 804,97 zł) dofinansowana 
została ze środków PFRON.

 
 

 Wszystkie Szkoły Gminy Chojnice poza realizacją 
obowiązkowych programów nauczania realizowały dodatkowe 
programy edukacyjne, profilaktyczne i autorskie. Każda ze 

szkół była organizatorem konkursów na szczeblu gminnym 
lub powiatowym. Uczniowie brali też udział w licznych 
konkursach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich gdzie 
zajmowały wysokie miejsca lub uzyskiwały wyróżnienia. Jedną  
z największych plenerowych imprez dla uczniów szkół gminnych 
jest organizowany przez Szkołę Podstawową w Swornegaciach 
- Jesienny Bieg Ekologiczny, w którym udział bierze około 500 
uczestników. 
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Dennisona”, „Kaligrafia w szkole”, „Czytaj z nami”, „HARCERZ 
-TO JA”. 
 SP Ostrowite: „Zabawy z ortografią”, „Młody artysta”, 
„Matematyka w praktyce”.
 SP Nowa Cerkiew: „Mali badacze”- czyli chemia dla 
najmłodszych, „Pocztówkowi przyjaciele”- kl. V, „Klub Kumatych”, 

„Ruszaj w zerówce”, „Zabawy badawcze w przedszkolu”- zajęcia 
innowacyjne z eksperymentami.
 SP Silno: „Uczymy programowania i kodowania  
na dywanie i nie tylko”, „Mistrz Rysik z pisaniem po drodze”, 
„Rozwiń Skrzydła”, „Różne Drogi Życiowe”.

Inna działalność
Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

 W gminie Chojnice kontynuowany jest  program dożywiania 
uczniów, realizacja od października do maja. Dożywianiem objęci 
są wszyscy uczniowie ze Szkół Gminy Chojnice. Całkowity koszt  
dożywiania to 798 679 zł, w tym 37 239 zł GOPS.
 Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych otrzymali 
bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. Na realizację tego programu  
uzyskano dotacje w kwocie 131 727 zł.
 Gmina realizuje program upowszechniania sportu  
w zakresie nauki pływania wśród dzieci kl. II i III szkół podstawowych.  
Planowany koszt tego programu  wynosi  64 873 zł. 
 Gmina zapewnia dowóz 1092 uczniom. Opieka nad uczniami 
w czasie dowozu i odwozu ze szkół to koszt 230  180 zł  rocznie. 

Dowóz uczniów z terenu gminy Kamień Krajeński obejmujący 
miejscowości Dąbrówka i Obkas z zapewnieniem opieki wyniósł 
45 258 zł.
 W szkołach podejmowano różnego rodzaju działania, 
ukierunkowane na uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, które dostosowane były do indywidualnych 
potrzeb poszczególnych uczniów m. in. rewalidacja, logopedia, 
zajęcia wyrównawcze, zindywidualizowana ścieżka rozwoju, praca  
z nauczycielem wspierającym. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci 
i młodzieży wynikają ze zróżnicowanego indywidualnego sposobu 
nabywania wiedzy i umiejętności.

 Boiska sportowe
Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

Na terenie Gminy Chojnice  funkcjonuje 10 boisk wielofunkcyjnych, które mieszczą się przy szkołach w miejscowościach: 
Charzykowy „Orlik” (2009r.) i „Jaskółeczki” w miejscowościach Sławęcin (2010r. i wymiana nawierzchni w 2019r), Ostrowite 
(2011r.), Kłodawa (2012r.), Silno (2013r.), Ogorzeliny (2013r.), Nieżychowice (2014r.), Pawłowo (2017r.), 
Lichnowy i Swornegacie (2019r.).

W szkołach realizowane były innowacje pedagogiczne c.d.

 „Jaskółeczka” przy Szkole Podstawowej w Lichnowach   Wymieniona nawierzchnia na boisku „Jaskółeczka” w Sławęcinie
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Inwestycje / remonty w szkołach w roku 2019

Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach
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Inwestycje / remonty w szkołach w roku 2019 c.d.

Anita Sznajder. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach

Budynek Szkoły Podstawowej w Silnie po remoncie i pracach konserwatorskich

Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych szkół na stronie Gmina Chojnice w zakładce Oświata.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO ZWIĄZKU OSP 
W 2019 ROKU

Łukasz Kwiatkowski. Komendant Gminny OSP

W 2019 roku Gmina Chojnice na  działalność  Ochotniczych 
Straży Pożarnych  przeznaczyła  1 759 500,00 zł.  Dużym 

wsparciem dla działalności  OSP   były także środki otrzymane 
od Rad Sołeckich w wysokości 41 987,00 zł. 
 Z początkiem roku  we wszystkich jednostkach OSP 
odbyły się zebrania sprawozdawcze, na których strażacy 
podsumowali działalność swoich jednostek za rok 2018. 
 Strażacy z jednostek OSP Charzykowy i OSP Ogorzeliny 
wspólnie z PSP w Chojnicach  zorganizowali pogadanki dla 
młodzieży szkolnej, w ramach programu „Bezpieczne Ferie 
2019”. Strażacy instruowali jak ferie spędzić  bezpiecznie, jak 
uniknąć m.in. wpadnięcia pod lód,  czy też wypadku na kuligu. 
Celem tych spotkań było zwrócenie uwagi na to, aby ferie były 
nie tylko pełne atrakcji, ale przede wszystkim bezpieczne. 
 W kwietniu 2019 roku  Zarząd Gminny OSP  
w Chojnicach zorganizował Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP), który ma 

na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej.
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO ZWIĄZKU OSP 
W 2019 ROKU c.d.

Łukasz Kwiatkowski. Komendant Gminny OSP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

 Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się 
następujące osoby:

 Grupa I (10-13 lat)
  1. Miłosz Marzec – OSP Doręgowice
  2. Ewa Witoszka – OSP Nowa Cerkiew
 Grupa II (14-16 lat)
  1. Bartłomiej Laszkiewicz – OSP Ogorzeliny
  2. Dominika Dąbrowska – OSP Charzykowy
 Grupa I (17-19 lat)
  1. Mateusz Rosa – OSP Swornegacie
  2. Dariusz Adamczyk – OSP Charzykowy

 Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali wartościowe 
nagrody, a jednostki OSP - reprezentowane przez zawodników 
na szczeblach powiatowym i wojewódzkim, otrzymały na swoje 
wyposażenie węże pożarnicze.
 Warto podkreślić że na etapie powiatowym turnieju 
wszystkie pierwsze miejsca zajęli reprezentanci naszej Gminy, 
którzy zakwalifikowali się do turnieju na szczeblu wojewódzkim:

   Grupa I (10-13 lat) Ewa Witoszka – OSP Nowa Cerkiew, 
   Grupa II (14-16 lat) Dominika Dąbrowska – OSP Charzykowy, 
   Grupa III (17-19 lat) Mateusz Rosa – OSP Swornegacie, 

Budynek Szkoły Podstawowej w Silnie po remoncie i pracach konserwatorskich
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DRUŻYNY MĘSKIE
Drużyny pożarnicze kategoria 12 – 15 lat:
1 miejsce – OSP Charzykowy
2 miejsce – OSP Sławęcin
3 miejsce – OSP Pawłowo
4 miejsce – OSP Silno

Drużyny pożarnicze kategoria 16 – 18 lat:
1 miejsce – OSP Silno
2 miejsce – OSP Charzykowy
3 miejsce – OSP Pawłowo

Drużyny pożarnicze kategoria seniorzy:
1 miejsce – OSP Charzykowy
2 miejsce – OSP Doręgowice
3 miejsce – OSP Swornegacie
4 miejsce – OSP Silno
5 miejsce – OSP Sławęcin
6 miejsce – OSP “Agra” Nowe Ostrowite
7 miejsce – OSP Ogorzeliny
8 miejsce – OSP Lichnowy
9 miejsce – OSP  Nowa Cerkiew
10 miejsce – OSP Pawłowo
11 miejsce – OSP Ostrowite
12 miejsce – OSP Ciechocin
13 miejsce – OSP Kłodawa 

 Składamy podziękowanie druhnom i druhom z jednostki 
OSP Sławęcin za pomoc w organizacji zawodów.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO ZWIĄZKU OSP 
W 2019 ROKU c.d.

Łukasz Kwiatkowski. Komendant Gminny OSP

 W maju 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  w  ochronie  
zdrowia  i  życia  drugiego  człowieka  otrzymali odznaczenia, 
dyplomy  i wyróżnienia.      
 Zarząd Gminnego Związku OSP wspólnie z Urzędem 
Gminy w Chojnicach i  funkcjonariuszami Państwowej Straży 
Pożarnej w Chojnicach zorganizował gminne zawody sportowo – 
pożarnicze jednostek OSP dla drużyn seniorskich i młodzieżowych. 
Gospodarzem ubiegłorocznych rozgrywek była jednostka 
OSP Sławęcin. W zawodach uczestniczyły wszystkie jednostki 
OSP Gminy Chojnice (razem 30 drużyn - 240 zawodniczek  
i zawodników). Drużyny startowały w dwóch konkurencjach: 
sztafeta pożarnicza 7×50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe 
na mokro. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.
 Poniżej wykaz miejsc zdobytych przez jednostki OSP 
gminy Chojnice w poszczególnych kategoriach wiekowych:

DRUŻYNY ŻEŃSKIE
Drużyny pożarnicze kategoria 12 – 15 lat:
1 miejsce – OSP Pawłowo
2 miejsce – OSP Nowa Cerkiew
Drużyny pożarnicze kategoria 16 – 18 lat:
1 miejsce – OSP Kłodawa
2 miejsce – OSP Pawłowo
3 miejsce – OSP Nowa Cerkiew
4 miejsce – OSP Silno
5 miejsce – OSP Ciechocin
Drużyny pożarnicze kategoria Kobiety seniorki Grupa “C”:
1 miejsce – OSP Charzykowy
2 miejsce – OSP Ciechocin
3 miejsce – OSP Pawłowo
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO ZWIĄZKU OSP 
W 2019 ROKU c.d.

Łukasz Kwiatkowski. Komendant Gminny OSP

W 2019 roku jednostki z OSP Charzykowy, OSP Doręgowice 
i OSP Pawłowo zorganizowały zbiórki pieniężne. 

Strażacy z Charzyków zebrali 13 156,27 zł, z Doręgowic  
– 6 006,00 zł., natomiast strażacy z Pawłowa - 5 489,36 
zł.  Zebrane środki  zostały przeznaczone na zakup sprzętu  
i wyposażenia pożarniczego.
 Rok 2019 upłynął strażakom także pod znakiem szkoleń 
pożarniczych, podczas których  strażacy wzbogacili swoją 
wiedzę i umiejętności,  uzyskując uprawnienia do uczestnictwa 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Kurs podstawowy  
na strażaka OSP zakończyło 32 strażaków, kurs wysokościowy  
- 4 strażaków, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy ukończyło 
16 strażaków.
 W ubiegłym roku wspólnie z funkcjonariuszami 
Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach  przeprowadzona 
została Inspekcja Gotowości Bojowej jednostek OSP.  Miała ona  
na celu sprawdzenie stanu wyposażenia jednostek OSP oraz 
weryfikację wyszkolenia strażaków ochotników. Kontrolowane 
jednostki oceniono w stopniu dobrym.
 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 Ciechocin, przyczepki do jednostki OSP Nowa 
Cerkiew, łodzi ratowniczej dla jednostki OSP Swornegacie.  

 Gmina Chojnice otrzymała wsparcie finansowe z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W ramach 
pozyskanych środków zakupiono motopompę szlamową dla 
jednostki OSP Kłodawa.
     W roku 2019 wykonano remonty pomieszczeń 
garażowych, salek szkoleniowych, łazienek w remizach OSP 
Doręgowice, Sławęcin, Ciechocin, Charzykowy. 
 Tak jak w latach ubiegłych, tak i w roku 2019 strażacy 
z jednostek OSP z Gminy Chojnice brali udział w różnych 
pokazach strażackich, prezentowali sprzęt pożarniczy, uczyli 
udzielania pierwszej pomocy,  pomagali sztabowi Szlachetnej 
Paczki w Chojnicach przy rozwożeniu paczek dla osób 
potrzebujących.
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO ZWIĄZKU OSP 
W 2019 ROKU c.d.

Łukasz Kwiatkowski. Komendant Gminny OSP

LICZBOWE ZESTAWIENIE UDZIAŁU W ZDARZENIACH POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK OSP GMINY CHOJNICE

 Serdecznie dziękujemy 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 kierujmy także  pod 
adresem  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej   
w  Chojnicach za współpracę i pomoc w przeprowadzeniu 
zawodów sportowo – pożarniczych, a także za pomoc w realizacji 
szkoleń.

 Pod koniec 2019 roku 
sfinalizowany został zakup dwóch 
nowych pojazdów dla jednostek 
OSP Ogorzeliny i OSP Swornegacie. 
Są to nowe średnie samochody 
ratowniczo – gaśnicze na podwoziu 
MAN z napędem 4x4 i zbiornikiem 
wody o pojemności 4 tyś litrów wody. 
Koszt każdego z pojazdów wyniósł 
831 480,00 zł (łącznie 1 662 960,00 zł)

Źródła finansowania:
- Urząd Gminy w Chojnicach
- Narodowy Fundusz Ochrony 
   Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Wojewódzki Fundusz Ochrony 
   Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Krajowy System Ratowniczo – 
   Gaśniczy 
- Sponsorzy.
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Rok 2019 przypomina nam, że od tragedii wrześniowej 
1939 roku, jaka  miała miejsce tu pod Krojantami upływa 

80 lat. Czas płynie szybko, rany zabliźniają się, ale pozostaje 
pamięć. Szczególnie boleśnie w sercach Polaków zapisał się 
wrzesień 1939 roku. 
 Nad polską ziemią wstał leniwy świt niekończącego 
się, wyjątkowego, pięknego jakby żegnającego szczęśliwy czas 
pokoju. Zegary wskazały godzinę 4:45, gdy nad czuwającą 
załogę polskiej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte 
podły pierwsze, wielokalibrowe pociski z zacumowanego 
pancerniaka niemieckiego. Zawyły żałośnie syreny, ogłaszające 
alarm lotniczy na ziemi, wstrząsnęły detonacje bomb 
niosących śmierć. Była w tym stwierdzeniu groza, przerażenie, 
rozpacz. Ale była też determinacja, wola walki i wiara  
w zwycięstwo. Z taką wiarą wyruszali do boju „Malowani 
Chłopcy” - Żołnierze 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Ich 
bohaterstwo zasługuje na pamięć. Historia 18 Pułku jest 
niezwykle ciekawa i bogata, sięga swoimi korzeniami lat 

HISTORIA 18 PUŁKU 
UŁANÓW POMORSKICH 

ŻYJE W PAMIĘCI POTOMNYCH

Kazimiera Szark. Działo się w naszej gminie

1919-1920. Ważną rolę odegrał w powstaniu wielkopolskim, 
którego setną rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym roku.  
Ich przodkom zawdzięczamy powrót do macierzy znacznej 
części ziem obecnego województwa pomorskiego.  
To dzięki nim z dumą świętowaliśmy i świętujemy stulecie 
niepodległości. Organizatorzy uroczystości pod Krojantami 
dołożyli starań aby wypadły wyjątkowo okazale, uroczyście.
 
Pogoda była wymarzona 

 W przeddzień, tradycyjnie miłośnicy  historii spotkali 
się, na konferencji popularnonaukowej w Szkole Podstawowej 
im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi. Wszystkie 
tematy dotyczyły wojny, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy 
pod Krojantami.
 Następnie przemieściliśmy się do Krojant, gdzie 
nastąpiło uroczyste poświęcenie ronda. Otrzymało ono imię 
dowódcy szarży – Pułkownika Kazimierza Mastalerza. „Będzie 
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to miejsce upamiętniające jego bohaterską postawę”  
– stwierdził Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański. 
Poświęcenia dokonał ksiądz senior z Brus – Zdzisław Wirwicki 
oraz proboszcz z Krojant Piotr Kotewicz. Następnego dnia 
początek uroczystości był wyjątkowo atrakcyjny i barwny.  
Nad polem szarży i pomnikiem ukazały się samoloty 
typu Iskra, których piloci dali prawdziwy show na niebie, 
zostawiając za maszynami biało-czerwony ślad – symbol 
naszej państwowej flagi. Z roku na rok inscenizacja jest coraz 
bardziej widowiskowa.
 Uroczystość zawsze rozpoczynamy – Mszą 
Świętą modląc się za duszę poległych i pomordowanych. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Nowej Cerkwi uświetnili 
całą uroczystość bogatym, wzruszającym programem 
artystycznym. Wójt Gminy Chojnice – jako gospodarz 
serdecznie wszystkich powitał i przypomniał tragizm 
tamtych dni. Cytował słowa Fransa Timmermansa,  
że eskalowanie nienawiści i agresji może doprowadzić  
do zgubnych skutków. Już od rana, do Krojant ściągały tłumy 
młodzieży, dzieci i dorosłych. Najbardziej ucieszył widok 
Maksymiliana Kasprzaka, ułana, wioślarza, ekonomisty 
i stulatka. Wyjątkowy gość, który zaszczycił nas swoją 
obecnością. Uroczystości pod Krojantami odbywają się 

od 1966 roku. Początkowo było skromnie pod pierwszym 
pomnikiem, ale uroczyście i doniośle w szkole w Nowej 
Cerkwi i na placu wokół szkoły. To wszystko działo się dzięki 
zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i młodzieży szkolnej. 
Wtedy byli z nami autentyczni bohaterowie spod Krojant, ich 
rodziny i przyjaciele. Od szesnastu lat w Krojantach odbywa 
się widowisko historyczne upamiętniające jedną z pierwszych 
bitew II Wojny Światowej. To największy w Polsce pokaz siły 
polskiej kawalerii, która pod Krojantami 80 lat temu zmierzyła 
się z wojskami 20 dywizji pancernej generała Guderiana. 
Od kilku lat podczas widowiska prezentuje się współczesne 
wojsko. Tym razem było to połączenie siły kawalerii pancernej 
oraz powietrznej. Oglądało to widowisko kilkanaście tysięcy 
ludzi. Jerzy Hanisz i Marek Dragan to główni reżyserzy 
widowiska. W tym roku narracja była wyjątkowo wzruszająca, 
bo prezentowała emocje towarzyszące walkom. Prowadzący 
zadedykował emocje Maksymilianowi Kasprzakowi, który  
w dniach 1 i 2 września 1939 roku walczył z 8 Pułkiem 
Strzelców Konnych pod Chojnicami.
 Historie 18 Pułku Ułanów Pomorskich tradycyjnie od 
wielu lat przekazała Kazimiera Szark, opiekunka i organizatorka 
Izby Pamięci przy Szkole im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich  
w Nowej Cerkwi. 

Szarża pod Krojantami, 1 września 2019 r.
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Szanujmy zdrowie sąsiadów, 
nie palmy w piecach odpadów! 

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, 
nie tylko opiera się na działalności stricte kulturalnej, 

częstokroć odpowiada ona na palące problemy czy zagadnienia, 
o zasięgu ogólnopolskim. Taką kwestią jest m.in. problem 
pojawiającego się, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, 
smogu. Wydawać by się mogło, że jest to temat, który dotyczy 
tylko dużych aglomeracji, jednak częstokroć małe miejscowości 
nie są wolne od smogu. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy 
Chojnice „Akolada” podjął się tego tematu. Po raz już drugi 
w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach 
zrealizowano projekt „Szanujmy zdrowie sąsiadów, nie palmy 
w piecach odpadów!”, który porusza właśnie kwestie spalania  
w przydomowych piecach odpadów. 
 Uczestnicy projektu - dzieci i młodzież w trakcie 
warsztatów ekologicznych aktywnie, w sposób przystępny,  
w formie zabawy, dowiedzieli się o zagrożeniach dla środowiska 
jak i zdrowia człowieka, wynikających ze spalania odpadów  

w nieprzystosowanych do tego celu piecach domowych. Jednak 
działania projektu nie ograniczyły się do murów świetlicy czy 
domu kultury. Młodzież, przekonana o konieczności działań  
w tym zakresie, wyszła na ulice. W wielu miejscowościach odbyły 
się happeningi, przemarsze, które w sposób głośny, kolorowy  
i wyraźny wskazywały na palący problem spalania odpadów  
w domowych piecach. Uczestnicy powyższych działań 
próbowali także przekonywać do swoich racji dorosłych. 
Dorosłych, którzy jak się okazuje, również dostrzegają 
konieczność zmian. Powyższe działania były możliwe, dzięki 
wsparciu właśnie dorosłych, nie tylko instruktorów placówek 
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, ale również 
rad sołeckich, sołtysów, ochotników Ochotniczej Straży 
Pożarnej, dyrektorów i nauczycieli gminnych szkół czy Policji. 
Realizując już po raz drugi w/w projekt, należy stwierdzić,  
iż wzrasta świadomość społeczeństwa dotycząca omawianego 
zagadnienia. Jest to bardzo budująca konkluzja, jednak wiele 
jest jeszcze do zrobienia. Dlatego też, powtórzymy ten „Nasz 
ekologiczny manifest” również za rok, do którego już teraz 
zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Chojnice.       
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SPORT I REKREACJA
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

Sport w gminie wiejskiej Chojnice jest nieodzownym 
elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną 

życia, którą należy zorganizować, zagospodarować i wspierać. 
Sport uczy wartości oraz umiejętności życiowych, pewności 
siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, szacunku i zasad 
fair play. Samorząd gminny dostrzega to i poprzez Gminny 
Ośrodek Kultury w Chojnicach wspiera działania, które 
przyczyniają się do popularyzacji sportu i zdrowego trybu 
życia. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach 
pracują nad stworzeniem warunków dzieciom, młodzieży  
i dorosłym do rozwijania zainteresowań sportowych poprzez 
tworzenie atrakcyjnej oferty. Dzięki temu mieszkańcy gminy 
mogą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach i zawodach.  
W 2019 roku oferta obejmowała takie dyscypliny sportu jak: 
piłka nożna, piłka nożna halowa, piłka nożna plażowa, piłka 
siatkowa, siatkówka plażowa, piłka ręczna, koszykówka, biegi 
przełajowe, wioślarstwo, żeglarstwo, tenis ziemny, tenis stołowy 
i nordic walking. 

 Największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży  
z gminy wiejskiej Chojnice cieszyły się rozgrywki piłki nożnej, 
zwłaszcza cykl zawodów zorganizowany w ramach „Ligi Małych 
Mistrzów”. W zmaganiach trwających blisko trzy miesiące 
wzięło udział 16 zespołów z roczników 2007 - 2010. Zawody 
rozgrywano na kompleksie boisk Orlik w Charzykowach. 
Sporym zainteresowaniem młodych adeptów futbolu cieszył 
się również jesienny cykl turniejów piłki nożnej halowej Tur 
Cup. W zawodach rozgrywanych na hali w Charzykowach 
wzięło udział 19 drużyn z Powiatu Chojnickiego. Ciekawym 
przedsięwzięciem, współorganizowanym wraz z klubem  
Szarża Krojanty, był letni turniej piłki nożnej młodzików  
pn. „Z wiejskiego boiska na stadion”. Gościem imprezy 
w Krojantach był Janusz Chomontek,   polski sportowiec, 
wielokrotny rekordzista Księgi Rekordów Guinnessa  
w żonglowaniu różnymi rodzajami piłek. Dał on w Krojantach 
wyjątkowy pokaz żonglerki piłką. Niezwykła atmosfera jego 
prezentacji sprawiła, że absolutnie wszyscy widzowie byli pod 
wielkim wrażeniem i z wypiekami na twarzy oglądali mistrza.
 W 2019 roku odbyło się również kolejne spotkanie 
integracyjno – sportowe pod nazwą „Młodzież Ojcu św. 
Janowi Pawłowi II”, podczas którego od kilku lat odbywają się 
długo wyczekiwane przez dzieci biegi przełajowe. Spotkania  

w Ciechocinie mają szczególny charakter. W wydarzeniu wzięło 
udział ok. 500 osób. 
 W tym roku odbyły się również XXI Kaszubskie Regaty 
Wioślarskie im. Bolesława Drewka. Na starcie regat na Jeziorze 
Karsińskim w Swornegaciach stanęło 7 klubów wioślarskich  
z całego kraju. Najlepsi w swoich kategoriach regatowych 
otrzymali medale wzorowane na tym, który Bolesław Drewek 
przywiózł z olimpiady w Amsterdamie.
 Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach był również 
współorganizatorem XXVII Jesiennego Biegu Ekologicznego 
Gminy Chojnice. Zawody odbyły pod hasłem „Jeżeli wraz  
z innymi stanąłeś na trasie biegu, już wygrałeś choćbyś przybiegł 
ostatni”. Zawody w Swornegaciach były największą w regionie 
biegową imprezą dla dzieci. W zawodach wzięło udział blisko 
600 uczestników.
 W bieżącym roku nasz Ośrodek kontynuował 
rozpoczętą w latach poprzednich propozycję programową 
zajęć i zawodów dla dorosłych mieszkańców gminy wiejskiej 
Chojnice. Największym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki 
Rekreacyjnej Ligi Piłki Nożnej Halowej. W siódmej edycji ligi 
wzięło udział 12 zespołów. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
również Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Chojnice. 
W tym roku gospodarzem zawodów była Unia Klawkowo.  
Po raz drugi z rzędu zawody wygrała drużyna Jantara Pawłowo. 
Ciekawym przedsięwzięciem był także Beach Volleyball 
Tour, czyli cykl turniejów siatkówki plażowej. Zawody 
rozgrywano na boiskach plażowych w Charzykowach oraz po 
raz pierwszy na nowo wybudowanym boisku w Ostrowitem. 
Oprócz wymienionych wyżej imprez byliśmy organizatorem 
lub współorganizatorem wielu innych zawodów sportowych  
i rekreacyjnych. 
 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 Sportu i Turystyki 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 
i koszykówki. W sezonie letnim natomiast obiekt oblegany był 
przez liczną rzeszę turystów i zorganizowane grupy kolonijne. 

www.gokchojnice/sport.pl
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NAGRODY WÓJTA GMINY CHOJNICE

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

 27 lutego 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Chojnicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, 
twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i dziedzictwa 
kulturowego.
 Przyznano 12 nagród finansowych w wysokości 1000 zł. 
Wśród nagrodzonych najwięcej było przedstawicieli żeglarstwa 
z Magdalenę Kwaśną na czele, która dzięki osiągniętym w 2018 
r. uzyskała kwalifikację do udziału w Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio 2020. Statuetki powędrowały również do Agnieszki 
Pawłowskiej (klasa Optymist) i Mateusza Grzempy (klasa 

Radial), Jeremiego Szczukowskiego (klasa Optymist), Oliwii 
Laskowskiej (klasa Laser Radial), Laury Szulc (klasa Laser). 
Laureatem nagrody został również Kacper Fojuth, uczeń Szkoły 
Podstawowej w Nowej Cerkwi za wysokie wyniki osiągnięte  
w uprawianej przez niego dyscyplinie tj. biegach (300 m).
 Nagrody odebrali także trenerzy żeglarzy – Mirosław 
Laskowski i Karol Jączkowski.
 Nagrody w dziedzinie  twórczości artystycznej oraz 
upowszechniania kultury trafiły do członków Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Pawłowo i okolic oraz hafciarki Pani Heleny 
Pawłowskiej z Ostrowitego.
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Podsumowanie kolejnych projektów 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

W listopadzie br. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach 
podsumował szereg działań, które były realizowane  

w roku 2019 na terenie gminy Chojnice. Okazją ku temu było 
Święto Niepodległości, którego wyjątkowość załoga instytucji 
rokrocznie podkreśla planując na tę okazję szereg imprez  
i wydarzeń kulturalnych, które często są efektem kilkumiesięcznej 
pracy.
 Nie inaczej było w tym roku. Świętowanie rozpoczęła 
Uroczysta Gala Listopadowa, wieńcząca projekt  „Historia 
o tym, że nawet z kuchni drogi mogą wieść ku wolności”. 
Celem realizacji tego zadania było  upowszechnianie wiedzy  
o wydarzeniach, osobach i miejscach związanych z odzyskaniem 

niepodległości w regionie chojnickim, oraz pokazanie, jak ważna 
w tym procesie była działalność kobiet i pielęgnowanie przez nie 
polskich tradycji, języka i kultury.  W nawiązaniu do działalności 
lokalnych patriotek - członkiń Kół Polek i Ziemianek, mieszkańcy 
Pawłowa, Klawkowa i Swornegaci wzięli udział w warsztatach 

tanecznych i  kulinarnych. Dodatkowo w Silnie i Ogorzelinach 
realizowane były warsztaty artystyczne. Efekty prac uczestników 
warsztatów w postaci koncertu tanecznego, wystawy portretów 
i dań, do przygotowania których wykorzystano przepisy 
sprzed 100 lat, zachwyciły gości listopadowej imprezy. Całość 
działań była doskonałą okazją do zapoznania się z postaciami 
międzywojennych działaczek niepodległościowych i społecznych, 
ale też wspólnego dzielenia się radością z wolnej Ojczyzny.

 Zupełnie odmienny charakter miała impreza 
przygotowana przez mieszkańców Ciechocina. Tegoroczny 
„Festyn Świętego Marcina” był podsumowaniem projektu 
„Taniec i muzyka – coś z tego wynika” dofinansowanego  
ze środków Wojewody Pomorskiego. W ramach programu dzieci 

i młodzież z Ciechocina miały okazję zapoznać się z tańcem  
i muzyką dawną. Tego typu działania nie były nowością w tej wsi. 
Już przed rozpoczęciem realizacji tego zadania, uczestnicy zajęć  
w miejscowej świetlicy mogli zapoznać się z kulturą 
średniowiecza, ponieważ placówka od kilku lat współpracuje  
z chojnickim Bractwem Rycerskim „TUR”. Z inicjatywy dzieci 

i młodzieży powstała też grupa „Ciechocińskie praczki”, której 
członkowie zajmują się tańcami dawnymi. Kolejna odsłona 
projektu  to coś więcej niż tylko nauka kroków tanecznych,  
czy zapoznanie się z kulturą średniowiecza. Młodzież z Ciechocina 
ma możliwość zwiększenia swojej aktywności społecznej,  
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w plecaku”, czy „Jeszcze jeden Mazur dzisiaj”.  Na zakończenie 
przed publicznością wystąpił sileński zespół Malwy, który 
również zaprezentował wiązankę utworów patriotycznych. 
Rozgrzana już publiczność bardzo ciepło przyjęła 
miejscowych wykonawców i wspólnie z nimi śpiewała pieśni  
i piosenki żołnierskie.

 Po raz czwarty odbyły się też „Konfrontacje 
Patriotyczne Seniorów” –  wydarzenie  tradycyjnie miało 
miejsce w Wiejskim Domu Kultury w Ogorzelinach. Udział 
w prezentacjach muzycznych wzięli seniorzy z kilkunastu 
placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach. Starsi 
mieszkańcy gminy Chojnice z wielkim zaangażowaniem uczcili 
Święto Niepodległości. Muzyczne występy były często efektem 
kilkumiesięcznej pracy nad programem – uczestnicy imprezy 
zachwycali głosami, strojami, a przede wszystkim zapałem  
i energią, której można pogratulować!
 Załoga Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach ma 
nadzieję, że kolejne obchody Święta Niepodległości będą równie 
udane, jak te w roku 2019. Liczymy na takie zaangażowanie  
i tak liczne uczestnictwo we wspólnym świętowaniu obchodów 
setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez ziemię 
Chojnicką.
 Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami 
zrealizowanych projektów oraz do obejrzenia bogatych fotogalerii 
zamieszczonych na stronie WWW Ośrodka tj. 

     www.gokchojnice.pl

a także uczy się pracy zespołowej. Tego typu przedsięwzięcie  
to także okazja do ciekawego spędzenia czasu. Dzięki programowi 
wiele osób odkryło również nowe pasje - taniec i śpiew. Wielu 
uczestników zajęć okazało się bardzo utalentowanymi osobami, 
a wszyscy są pełni zapału i chęci do dalszej pracy. Potwierdziły 
to występy młodych ludzi podczas listopadowego Festynu 
Świętego Marcina – prócz tańców średniowiecznych, dzieci 
zaprezentowały się też w tańcach narodowych i ludowych,  
co wyjątkowo spodobało się licznie zgromadzonej publiczności. 
Nie zawiedli też wolontariusze ciechocińskiej imprezy – były 
fajerwerki, świetomarcińskie rogale, bigos, a na zakończenie 
ognisko i zabawa - czyli wszystko to, co podczas świętowania jest 
nieodzowne.

 Tradycyjnie już 11 listopada odbyła się  „Biesiada 
Sileńska”. Tegoroczne obchody były podsumowaniem projektu 
„Różne oblicza romantyzmu – od teatru do patriotyzmu” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Całe zadanie miało na celu ułatwienie dostępu 
mieszkańcom gminy Chojnice do kultury wysokiej i listopadowy 
koncert w Wiejskim Domu Kultury w Silnie był zdecydowanie 

potwierdzeniem zainteresowania mieszkańców kulturą  
o najwyższym poziomie. Koncert  „POLSKO – KOCHAM 
CIĘ”, w wykonaniu artystów scen operowych, publiczność 
przyjęła wyjątkowo ciepło. Oklaskami nagradzano  zarówno 
utwory zaliczane do polskiej liryki wokalnej, jak i pieśni  
i piosenki patriotyczne, wykonywane w drugiej części koncertu. 
Publiczność z wielkim zaangażowaniem śpiewała „Serce  

Podsumowanie kolejnych projektów 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach c.d.

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
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Gminna Biblioteka w nowej odsłonie
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

Z początkiem 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna 
w Charzykowach rozpoczęła działalność w nowej, 
wyremontowanej siedzibie przy ul. Dugiej 54. 
 11 stycznia  2019 r. symboliczne 100 pierwszych 
książek trafiło na półki nowych regałów. W inaugurację 
przenosin księgozbioru włączyli się sami czytelnicy, wśród 
nich nie zabrakło Sołtysów Jędrzeja Ilkowskiego z Charzyków 
i Arkadiusza Pałubickiego z Funki.
 Ostatnie kilkanaście lat księgozbiór biblioteki 
zgromadzony był w Szkole Podstawowej w Charzykowach, 
gdzie wraz z księgozbiorem szkolnym dzielił jedno 
pomieszczenie.
 Budowa nowego Ośrodka Zdrowia w Charzykowach 
pozwoliła na podjęcie przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Chojnicach działań zmierzających do przeniesienia 
biblioteki do samodzielnego, zlokalizowanego w centrum 
wsi budynku. Jak pokazały kolejne miesiące pracy biblioteki  
w nowym miejscu, była to bardzo trafna decyzja.
 Dzięki środkom pochodzącym z budżetu gminy 
Chojnice udało się nam stworzyć nowoczesne, przyjazne 
czytelnikom miejsce. Przeobrażeniu poddane zostało także 
najbliższe otoczenie obiektu. Wraz ze zmianą siedziby nastąpiła 

znacząca zmiana oferty. Pojawiły się nowe, dotychczas 
nie realizowane ze względu na brak miejsca, propozycje. 
Oprócz codziennej pracy związanej z obsługą wypożyczeń 
zaprosiliśmy czytelników do skorzystania z ciekawej oferty 
animacyjnej. Ofertę tę dostosowaliśmy 
do szerokiego grona odbiorców.
 Charzykowska placówka poddana metamorfozie 
stała się także miejscem spotkań i integracji Charzykowian. 
Dołączyli do nich także mieszkańcy innych gminnych 
miejscowości. 
 Do najciekawszych propozycji zrealizowanych 
przez naszą gminną placówkę w roku 2019 zaliczyć należy: 
Ogólnopolski Tydzień  Bibliotek i cykl warsztatów czytelniczych 
dla dzieci i młodzieży, cykl warsztatów rękodzielniczych 
dla seniorów w ramach projektu „Rękodzieło u nas żyje 
dziadek plecie, babcia szyje”, konkurs plastyczny „Niesforny 
bohater”, charzykowska odsłona ogólnopolskiego wydarzenia 
czytelniczego „Jak nie czytam, jak czytam!”, „Zakładkowe 
szaleństwo z Warsem  i Foggiem” wraz warsztatami 
plastycznymi dla dzieci, „Twórcze wakacje dla dzieci”, 
inauguracja działalności  Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Dorosłych i Młodzieży, charzykowska odsłona Ogólnopolskiej 
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Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

Nocy Bibliotek, w tym kino familijne w bibliotece, spotkanie 
autorskie z autorką kryminałów p. Małgorzatą Wardą, cykl 
terenowych spotkań bibliotecznych z dziećmi i dorosłymi  
w świetlicach wiejskich na terenie gminy Chojnice, realizacja 
we współpracy z Fundacją – „Ależ Gustawie” wydarzenia pn. 
“Pastelkowe opowieści” oraz cykl wyjazdów studyjnych dla 
grupy seniorów.
 Nie poprzestajemy na zmianach. W naszych planach na 
rok 2020 jest umożliwienie wszystkim mieszkańcom gminy 
Chojnice lepszego dostępu do bogatego księgozbioru Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Charzykowach. Ma się to odbyć  
za sprawą utworzenia internetowego katalogu bibliotecznego  
z możliwością dokonywania rezerwacji i wypożyczeń online. 
Do promocji czytelnictwa w gminie Chojnice chcemy włączyć 

liczną sieć placówek kulturalnych. Już teraz w świetlicach  
i domach kultury czekają na Państwa regały i półki 
czytelnicze oznaczone szyldem „Książkodzielnia”.  
To nasz projekt oparty na zasadzie bookcrosingu, czyli idei 
nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie 
ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo 
utworzonych. Zapraszamy do lektury dostarczonych przez 
nas książek oraz zachęcamy Państwa do przekazywania nam 
domowego księgozbioru, z którym chcielibyście podzielić się 
z innymi czytelnikami. Pamiętajmy o tym: Książki żyją wtedy, 
kiedy są czytane.

 O szczegółach naszych bibliotecznych działań będziemy 
informować  na bieżąco na stronie www.gokchojnice.pl
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Lokalna Grupa Działania „SANDRY BRDY”w 2019 roku
Grażyna Wera – Malatyńska. Prezes Stowarzyszenia  LGD Sandry Brdy

Rok 2019 był kolejnym rokiem wdrażania lokalnej strategii rozwoju, która obejmuje swoim zasięgiem gminę Chojnice.  
W bieżącym roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy wykazało się dużą aktywnością w obszarze aktywizacji 

środowisk seniorów i promocji dziedzictwa kulinarnego regionu.  Zrealizowano  m.in. projekt pt.: „Akademia Aktywnego Seniora” 
gdzie wsparciem została objęta grupa ponad 100 seniorów. 
 Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się wyjazdy integracyjno – edukacyjne (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, 
wyjazdy lokalne) oraz zajęcia w obszarach: zdrowie i uroda, kultura oraz edukacja. 

 Drugim projektem LGD Sandry Brdy, którego realizację rozpoczęto w bieżącym roku jest operacja  
pt.: „Dziedzictwo kulinarne obszaru LGD Sandry Brdy”. Dotychczas przeprowadzono serię  warsztatów kulinarnych, podczas których 
przygotowano kilkadziesiąt dań regionalnych. Zapraszamy mieszkańców gminy do podzielenia się z nami swoimi przepisami 
kulinarnymi , a my umieścimy je w Pierwszej Regionalnej Książce Kucharskiej , z naszego obszaru.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.sandrybrdy.pl, 
gdzie na bieżąco możecie Państwo uzyskać informacje o działalności LGD Sandry Brdy.
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Konkurs plastyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
pt. ,,Jak chronić rodzinę przed wirusem przemocy?”

Agnieszka Theil, Maria Wierzbowska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W dniu 3 czerwca 2019 r. miała miejsce uroczystość 
rozdania nagród w konkursie plastycznym z  zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ,,Jak chronić rodzinę 
przed wirusem przemocy?”. Zorganizowanie konkursu 
plastycznego stanowiło jedno z zadań przeznaczonych do 
realizacji w  ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy 
Chojnice na lata 2016-2020. Konkurs został podzielony na 
dwie kategorie PLAKAT oraz ULOTKA. Zwycięskie prace 
konkursowe zostały przekazane do profesjonalnego druku  
w formie plakatu edukacyjnego oraz ulotki. 
 W ramach konkursu do Zespołu wpłynęło  
31 prac, w tym w kategorii PLAKAT – 18 prac, natomiast 
w  kategorii ULOTKA – 13 prac. Prace wpłynęły z pięciu 
szkół podstawowych z  terenu gminy Chojnice – ze Szkoły 
Podstawowej w Nowej Cerkwi (7 prac), Szkoły Podstawowej 
w Kłodawie (4 prace), Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach 
(7 prac), Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach (8 prac), 
Szkoły Podstawowej w Pawłowie (5 prac).
Na spotkanie zostały zaproszone dzieci i młodzież ze szkół 
z terenu gminy Chojnice, które uczestniczyły w konkursie, 
wraz z rodzicami, nauczycielami plastyki oraz dyrektorami 
szkół. W uroczystości wzięli udział także członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie Gminy Chojnice. Władze gminy reprezentowała 

p. Lucyna Zawiszewska – Sekretarz gminy Chojnice, która 
wraz z p. Adamem Modrzejewskim - Przewodniczącym 
Zespołu wręczała dyplomy i podziękowania uczestnikom 
konkursu.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczestników:
Nagrody główne:
 1. Agata Jaśtak, Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi 
  – w kategorii plakat
 2. Amelia Zielińska, Szkoła Podstawowa 
  w Nieżychowicach – w kategorii ulotka

Wyróżnienia w kategorii plakat:
- Kinga Hamernik, Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi
- Dominika Hławniak, Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi
- Zuzanna Stanke, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
- Julia Piekarska, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
- Viktorija Ramančik, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
- Nikola Wojcieszak, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
- Maja Synak, Szkoła Podstawowa w Pawłowie

Wyróżnieniaw kategorii ulotka:
- Kinga Trzeciak, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach
- Aleksander Szczepański, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach
- Krystian Szczepański, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach
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Konkurs plastyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
pt. ,,Jak chronić rodzinę przed wirusem przemocy?” c.d.

Agnieszka Theil, Maria Wierzbowska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Konkurs plastyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
pt. ,,Jak chronić rodzinę przed wirusem przemocy?” c.d.

Agnieszka Theil, Maria Wierzbowska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwycięskie prace
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Program dla rodzin wielodzietnych 
Karta Dużej Rodziny Gminy Chojnice

Agnieszka Theil. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 
Gminy Chojnice to nowy Program skierowany do 

mieszkańców gminy Chojnice, przyznający uprawnienia 
członkom rodzin wielodzietnych, którzy posiadają ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny, przyznawaną na podstawie ustawy 
o Karcie Dużej Rodziny. Partnerami Programu są przedsiębiorcy 
i instytucje, niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy 
Chojnice, którzy przystąpili do Programu proponując ulgi, 
rabaty, upusty dla rodzin wielodzietnych.
 Samorządowy program przyznający uprawnienia 
członkom rodzin wielodzietnych w gminie Chojnice stanowi 
instrument lokalnej polityki rodzinnej umożliwiający 
zaspokajanie potrzeb rodzin wielodzietnych. Wdrażając 
program wspiera się rodziny wielodzietne oraz promuje się 
wielodzietność.
 W gminie Chojnice na dzień 31.12.2019 r. ogólnopolską 
Kartę posiadało 3 278 osób z 858 rodzin. Znaczny wzrost liczby 
rodzin posiadających Kartę, w porównaniu do poprzedniego 
roku (2018 r. – 2 288 osób z 420 rodzin), związany jest z tym, 
iż od 1 stycznia 2019 r. Kartę mogą otrzymać również rodzice 
dorosłych dzieci.

„Koperta życia” w gminie Chojnice
Beata Pryba. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 „Koperta życia” to gminny program osłonowy, 
realizowany także w wielu polskich gminach. Adresowany 
jest do osób powyżej 60 roku życia, osób niepełnosprawnych  
i długotrwale chorych. 
 Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie 
bezpośredniemu zagrożeniu życiu i zdrowiu. Przystępując do 
Programu ułatwia się jednostkom ratownictwa medycznego 
podjęcie właściwych czynności medycznych, zwłaszcza  
w sytuacji gdy utrudniony lub ograniczony jest kontakt osobisty. 
„Koperta życia”, czyli karta informacyjna z podstawowymi 
danymi dotyczącymi stanu zdrowia, danymi osób do kontaktu 
oraz o przyjmowanych lekach, zapakowana w plastikową 

kopertę, umieszczana jest w oznakowanej naklejką lodówce. 
Naklejka z charakterystycznym logo programu na lodówce jest 
sygnałem dla ratowników, że w tym miejscu znajdują się cenne 
informacje o osobie potrzebującej pomocy.
Zapraszamy osoby zainteresowane do składania wniosków 
o wydanie pakietu „Koperta życia”. Udział w programie jest 
bezpłatny. 
 Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ul. 31 Stycznia 56a, pokój 012. Informacje 
na temat programu oraz niezbędne dokumenty dostępne są 
także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach,  
w zakładce – pomoc społeczna (www.gminachojnice.com.pl).

 Zachęcamy lokalnych przedsiębiorców oraz instytucje 
do włączania się do Programu!
Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg, rabatów, upustów 
dla rodzin posiadających Kartę. Partnerzy Programu mogą 
posługiwać się logo ,,Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny Gminy 
Chojnice” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Jak przystąpić do Programu?
 1. określ, jakiego rodzaju ulgi, rabaty, upusty możesz 
  zaoferować rodzinom wielodzietnym,
 2. wypełnij deklarację dołączenia do Programu, 
  na podstawie której przygotowane 
  zostanie porozumienie z gminą Chojnice. 

Informacja o podmiotach i instytucjach, które przystąpią do 
Programu będzie publikowana na stronie internetowej gminy 
Chojnice, w informatorze wydawanym corocznie przez Urząd 
Gminy w Chojnicach pn. „Aktualności z Gminy Chojnice” oraz 
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. Obsługę Programu 
prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
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Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
Beata Pryba. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Chojnice w 2019 r. otrzymała dofinansowanie 
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych na realizację usług opieki 
wytchnieniowej w miejscu zamieszkania w ramach Programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2019.
 Głównym celem programu jest wsparcie członków 
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 
nad osobami niepełnosprawnymi 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 2019 roku całkowity koszt zadania to 63.248 zł,  
w tym: 50.599 zł - kwota uzyskanej dotacji i 12.649 zł  
- wymagany (20%) wkład własny gminy.
 Usługami opieki wytchnieniowej, w okresie wrzesień 
-grudzień 2019 r., objęto 19 osób, tj. opiekunów 14 osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 5 dzieci 
niepełnosprawnych, najczęściej w ilości 120 godzin dla 
opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę.

Spotkanie przy świątecznym stole
Beata Pryba. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wprowadza 
wszystkich w sentymentalny, pełen zadumy nastrój. 

Spotykamy się przy odświętnie zastawionym stole, w blasku 
choinki, w gronie osób dla nas ważnych. 
 W ostatnich dniach grudnia, tradycyjnie jak 
każdego już roku, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chojnicach zorganizowali spotkanie wigilijne 
z podopiecznymi, którzy z różnych powodów potrzebują 

wsparcia w tej formie. Nie zabrakło ciepłych gestów  
i uśmiechu, życzeń, wspólnego śpiewania kolęd. 
Uroczystość, która odbyła się 18 grudnia, uświetnił występ 
Panów: Karola Ostrowskiego i Wiesława Galikowskiego.  
Zaproszeni (34 osoby), zarówno przybyli na spotkanie, jak  
i ci, którzy z różnych powodów nie mogli w nim uczestniczyć, 
zostali obdarowani paczkami świątecznymi zawierającymi 
artykuły żywnościowe
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Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
Beata Pryba. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2019 r. istniejący od 2006 r. program „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”, został zastąpiony nowym 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach 
ww. programu,  naszej gminie przyznano środki finansowe   
z budżetu państwa w wysokości  570.750 zł z przeznaczeniem 
na zakup posiłku, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów 
żywnościowych. W ramach zakończonego programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006-2018, do 
budżetu gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości 
9.928.970 zł, w tym: 9.204.640 zł  z przeznaczeniem na zakup 
żywności, 535.000 zł na doposażenie kuchni i stołówek 
szkolnych oraz 189.330 zł na pokrycie kosztów dowozu 
posiłków. Ze wsparcia  w tej formie w 2019 r. skorzystało 836 
mieszkańców naszej gminy.

Współpraca ze Stowarzyszeniem 
Bank Żywności w Chojnicach

Beata Pryba. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2019 roku mieszkańcom gminy Chojnice przekazaliśmy 
ze Stowarzyszenia Bank Żywności w Chojnicach 

artykuły spożywcze o wartości 250.322 zł i wadze prawie 46 
ton. Koszty obsługi tego działania zostały skalkulowane na 
kwotę 12.030 zł ( w tym: składki członkowskie – 10.056 zł, 
opłata za wynajmowany magazyn – 1.974 zł ), co oznacza, 
że za jedną złotówkę otrzymaliśmy żywność o wartości 
20 zł 81 gr. Niższy indeks zwrotu w porównaniu do lat 
poprzednich spowodowany jest opóźnieniem w rozpoczęciu 
realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020  Podprogram 2019, powodem jest unieważnienie 
przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa przetargu na dostarczenie żywności. 

 
Dla przypomnienia, w minionych latach, realna wartość 
„naszej” złotówki wynosiła: 

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.
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Zmiany w Programie Rodzina 500+
Maria Wierzbowska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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. 
Do 30.06.2019 r. w przypadku pierwszego dziecka w rodzinie 
konieczne było spełnienie kryterium dochodowego, wynoszącego 
800 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, a w przypadku rodzin  
z dzieckiem niepełnosprawnym 1 200 zł.
 Liczby rodzin, które otrzymały świadczenie 
wychowawcze, dzieci, na które zostało wypłacone, oraz kwoty 
wypłaconych świadczeń, w poszczególnych latach, zawiera niżej 
przedstawiona tabela:

Program Dobry Start w drugim roku realizacji
Maria Wierzbowska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów 
rozpoczynających rok szkolny. Od 1  sierpnia 2019 r. można 
je otrzymać również na uczniów szkół policealnych i szkół dla 
dorosłych. Nadal nie przysługuje m.in. na dzieci rozpoczynające 
roczne przygotowanie przedszkolne oraz studentom.
 W 2019 r. świadczenie dobry start zostało przyznane  
na 2 776 dzieci z 1 787 rodzin. Dla porównania, w 2018 r. na 2 775 
dzieci z 1 758 rodzin. 

Waloryzacje w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych
Paulina Belzerowska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany  
w kwocie 215,84 zł, tj. o 31,42 zł wyższej niż poprzednio.
 Kwota świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. będzie 
wynosić 1 830,00 zł, tj. o 247 zł więcej niż dotychczas.
 Od 1 października 2019  r. obowiązuje nowa kwota kryterium 
dochodowego, warunkującego przyznanie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego - 800,00  zł na osobę w rodzinie. Poprzednio dochód  
na osobę w rodzinie nie mógł przekroczyć 725,00 zł.
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OFERTA PROFILAKTYCZNA NA ROK  SZKOLNY 2019/20 W ZAKRESIE  
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I  PRZEMOCY W RODZINIE

Adam Modrzejewski. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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. 31 Stycznia 56a w Chojnicach tel. 52 397 21 29 wew. 337  
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Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice

Katarzyna Włodarczyk-Torsz. Informacje gminne

W 2020 roku Przychodnia będzie świadczyła usługi 
zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-rodzinnego, 
medycyny szkolnej oraz medycyny paliatywno-hospicyjnej. 
 Prowadzimy również  programy profilaktyczne  
– obserwujemy coraz większą świadomość  i zaangażowanie 
pacjentów.  Rośnie ilość osób korzystających z programów 
zapobiegających  chorobom układu krążenia i cukrzycy.  
Poza tym prowadzimy też badania w zakresie wykrywania 
chorób nowotworowych sutka.
 Osoby, które nie kwalifikują się do programów 
finansowanych z NFZ,  nie pozostaną jednak bez wsparcia 
profilaktycznego. Dla nich bowiem oferować będziemy  
tzw. bilanse, które realizowane będą w określonych grupach 
wiekowych. 
 Nadal priorytetem będzie opieka nad osobami  
z chorobami przewlekłymi. Rozszerzamy jednak wachlarz 
jednostek chorobowych, które zostaną objęte specjalnymi 
planami opieki. Już nie tylko osoby z chorobami układu 
krążenia i cukrzycą, ale także z chorobami tarczycy i układu 
oddechowego będą pod specjalnym nadzorem medycznym.
 W ramach prowadzonej profilaktyki, w roku 2019 
zostały uruchomione dwa nowe zewnętrzne projekty  
– „Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych” 
oraz „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą  
na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców 
makroregionu północnego”. Zachęcamy do zaglądania na 
naszą stronę internetową, gdzie będą podawane informacje 

dotyczące osób zakwalifikowanych do tych projektów i zasad 
korzystania. W 2020 roku uruchomiony zostanie również 
nowy projekt – „Zdążyć przed cukrzycą”, którego jesteśmy 
partnerem.
 W 2019 roku oferowaliśmy również pacjentom 65+ 
z grup ryzyka udział w programie polityki zdrowotnej  
pt. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia 
przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”, którego 
również jesteśmy partnerem.
 Kolejny rok, to dalszy rozwój systemu informatycznego. 
Udało się wdrożyć takie produkty jak e-zwolnienia (e-ZLA) oraz 
e-recepty. Chcemy coraz bardziej rozwijać się w kierunku IT, 
gdyż w przyszłości pozwoli to na lepszą opieką nad pacjentem, 
np. poprzez telemedycynę. Zachęcamy również wszystkich 
pacjentów do zakładania kont w naszym Portalu Pacjenta, 
gdyż jest on podstawowym narzędziem wymiany informacji  
i źródłem aktualnej wiedzy.
 Ponadto w kolejnym roku planujemy uruchomić 
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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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Ewa Rybakowska / Arkadiusz Weder / Anna Depka Prądzyńska. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji 
Chojnice – etap II” zadanie realizowane w ramach POIiŚ 2014-2020
- Wartość przetargowa: 15.645.728,43 zł netto
- Przetarg nieograniczony sektorowy - wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska  
  „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice
- Przekazanie placu budowy (rozpoczęcie robot) 12.06.2019r.
- Zakończenie robót (zgodnie z umową) 31.12.2020r.
- Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku 4.000.000,00 zł
- Dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 12.820.837,09 zł

INWESTYCJE

W roku 2019 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach wykonał między innymi 
następujące inwestycje:

„Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Charzykowy oraz na trasie Powałki-Krojanty, gm. Chojnice”
- Wartość przetargowa: 1.061.067,10 zł netto
- Przetarg nieograniczony sektorowy - wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska  
  „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice
- Przekazanie placu budowy (rozpoczęcie robot) 17.07.2019r.
- Zakończenie robót (zgodnie z umową) 31.12.2020r.

WDRAŻANIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY 
Ewa Rybakowska / Arkadiusz Weder / Anna Depka Prądzyńska. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Chojnicach w czerwcu 2019 r. rozpoczął wdrażanie 

systemu zdalnego (radiowego) odczytu wodomierzy. Jako 
pierwsze do wymiany urządzeń pomiarowych zostały 
wytypowane miejscowości wypoczynkowe, w których trudno 
zastać mieszkańców tymczasowych poza sezonem letnim, 
Charzykowy, Swornegacie, Małe Swornegacie, Kokoszka, 
Zanie, Zbrzyca, Owink. 
 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 
wodomierza głównego będzie można 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 

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr. 307/5 i 309 położonych 
w miejscowości Lichnowy, gm. Chojnice”
- Wartość przetargowa: 40.084,15 zł netto
- Zapytanie o cenę - wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Instal” Sp. z o.o., 
   Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice
- Przekazanie placu budowy (rozpoczęcie robót) 23.10.2019r.
- Zakończenie robót (protokół odbioru) 28.11.2019r.
- Celowa dopłata inwestycyjna z Gminy 40.000,00 zł
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w każdym okresie rozliczeniowym pod numerem telefonu:  
52 397-24-50 (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

WDRAŻANIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY c.d. 

Ewa Rybakowska / Arkadiusz Weder / Anna Depka Prądzyńska. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA 
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Ewa Rybakowska / Arkadiusz Weder / Anna Depka Prądzyńska. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

W dniu 27 października 2017r. zaczęła obowiązywać 
zmieniona ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r., 
poz. 2180), która nakłada obowiązek ustalenia taryfy na 
doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków na okres trzech 
lat i zatwierdzane ich przez nowo powstały z dniem 1 stycznia 
organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody 
Polskie”.  Cena wody i ścieków obowiązująca na terenie naszej 
gminy została zatwierdzona Decyzją nr GD.RET.070.127.
D2.2018.KR z dnia 09 sierpnia 2018 roku, wydaną przez 
„Regulatora”, którym dla terenu gminy Chojnice jest Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
 Ustalone okresy obowiązywania taryfy za wodę i ścieki 
są następujące:

 • Pierwszy rok –  obejmował okres, 
  od dnia 17 sierpnia 2018r. do 16 sierpnia 2019r.
 • Drugi rok –  obejmuje okres, 
  od dnia 17 sierpnia 2019r. do 16 sierpnia 2020r.
 • Trzeci rok –  obejmuje okres, 
  od dnia 17 sierpnia 2020r. do 16 sierpnia 2021r.
 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 30 sierpnia 2018r., Uchwałami nr XXXVI/583/2018 
oraz XXXVI/584/2018 ustaliła zwiększone dopłaty do taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
lat dla poszczególnych grup odbiorców na okres trzech lat ich 
obowiązywania.

poprzez   rejestrowanie prób rozłączenia nakładki z wodomierzem 
czy przyłożenie magnesu. Przekazuje również informacje  
o 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.

 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  
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TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA 
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW c.d.

Ewa Rybakowska / Arkadiusz Weder / Anna Depka Prądzyńska. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

 W drugim roku obowiązywania taryfy dopłata  
z budżetu Gminy do cen wody dla indywidualnych gospodarstw 
domowych lub rolnych wynosi 325. 728,00 zł brutto, natomiast  
dla odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwa domowe 
i rolne wynosi 17. 172,00 zł brutto.

W poniższej Tabeli przedstawiono zestawienie wysokości stawek opłat obowiązujących w drugim 
i trzecim roku obowiązywania taryf od dnia  17 sierpnia 2019 r. do 16 sierpnia 2021 r.

1. Wysokość opłat za dostarczanie wody.

 W trzecim roku obowiązywania taryfy dopłata  
z budżetu Gminy do cen wody dla indywidualnych gospodarstw 
domowych lub rolnych wynosi 119. 610,00 zł brutto, natomiast 
dla odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwa domowe 
i rolne wynosi 0,00 zł brutto (nie przewiduje się).

2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków.

 W drugim roku obowiązywania taryfy dopłata z budżetu 
Gminy do cen za odprowadzenie ścieków dla indywidualnych 
gospodarstw domowych lub rolnych wynosi 3.  345.  948,00 zł 
brutto,  dla odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwa 
domowe i rolne wyniesie 262. 656,00 zł brutto.

 W trzecim roku obowiązywania taryfy dopłata z budżetu 
Gminy do cen za odprowadzenie ścieków dla indywidualnych 
gospodarstw domowych lub rolnych wynosi 2.  985. 768,00 zł 
brutto,  dla odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwa 
domowe i rolne wyniesie 205. 632,00 zł brutto.
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TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA 
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW c.d.

Ewa Rybakowska / Arkadiusz Weder / Anna Depka Prądzyńska. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

3. Wysokość stawek opłat abonamentowych

WYSTĄPIŁA AWARIA LUB MASZ PROBLEM? 
DZWOŃ LUB NAPISZ!

Ewa Rybakowska / Arkadiusz Weder / Anna Depka Prądzyńska. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Występujące awarie i problemy bardzo prosimy zgłaszać osobiście lub telefoniczne pod niżej wymienione 
numery telefonów lub poprzez naszą stronę internetową www.gzgkchojnice.pl

Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne I

- Jacek Pruski - Brygadzista tel. 509 574 829
- Adrian Skajewski  tel. 509 574 941
- Kazimierz Skorowski tel. 504 099 664

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne II 

- Rafał Kełpiński tel. 577 597 567
- Jerzy Lica tel. 577 537 597

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji

- Ryszard Szopiński - Brygadzista 
   tel. 504 099 836
- Janusz Danielewski  tel. 502 610 824

Pozostałe brygady, którymi dysponuje Zakład zajmują się bezpośrednio eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Poszczególne zespoły swoim zasięgiem obejmują następujące sołectwa:

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

BRYGADA POŁUDNIE
w sołectwach: Nowy Dwór-Cołdanki, Ogorzeliny, Sławęcin, Lichnowy, 
Chojnaty, Ciechocin, Granowo, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Silno, 
Gockowice-Objezierze, Pawłowo, Pawłówko, Racławki, Topole, 
Nieżychowice, Moszczenica, Doręgowice, Nowa Cerkiew, Lotyń.

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

Za eksploatację całej sieci wod.-kan. odpowiada szef eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej:
Dariusz Półczyński tel. 513 060 144 lub (52) 397 24 50 oraz szef utrzymania sieci Waldemar Gołdon tel. 513 060 005 lub (52) 397 24 50

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

Informujemy również, że w dniach: poniedziałek - piątek, 
w godz. 700 - 1500, dostępne są następujące numery 
telefonów stacjonarnych w siedzibie GZGK Sp. z o.o., 
ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice:
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Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
Mariusz Grzempa. Informacje gminne

Parki krajobrazowe to jedna z form ochrony przyrody  
w Polsce. Obejmują obszary chronione ze względu na wartości 

przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe 
w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku  krajobrazowego 
lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały 
sejmiku województwa. Według stanu na koniec 2017 r. 
posiadaliśmy 122 parki krajobrazowe o łącznej powierzchni 2,6 
mln ha. Zajmowały one 8,3% powierzchni Polski. Najmłodszym, 
123. parkiem w Polsce jest Park Krajobrazowy Góry Łosiowe, 
powołany w 2018 r. na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. Najstarszym, utworzonym w 1976 r., jest Suwalski 
Park Krajobrazowy. Na terenie Gminy Chojnice znajdują się dwa 
parki krajobrazowe, Tucholski – utworzony w 1985 r. i Zaborski 
(ZPK), który powołano w roku 1990.
 Jednym z podstawowych zadań parków krajobrazowych 
jest edukacja przyrodnicza, promocja i popularyzacja walorów 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. 
Realizowana jest ona w różnych formach, jedną z nich  
są konkursy. 
 Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski do konkurs 
ogólnopolski, który w 2020 r. odbędzie się po raz dziewiętnasty. 
Konkurs przeznaczony był dla gimnazjalistów, a od tegorocznej 
edycji dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. Całość 
zmagań koordynuje Porozumienie Parków Krajobrazowych 
Polski. Konkurs składa się z pięciu etapów: szkolnego, gminnego, 
parkowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Organizatorami 
pierwszych trzech etapów są poszczególne parki krajobrazowe. 
Od etapu gminnego biorą w nim udział czteroosobowe drużyny 
szkolne, które dalej reprezentują parki krajobrazowe ze swojego 
terenu. Etap wojewódzki ma na celu wyłonienie najlepszej 
drużyny na finał ogólnopolski. Każdego roku konkurs zaczyna 
się w październiku, a kończy w czerwcu. Za każdym razem finał 
odbywa się w innym województwie i połączony jest z udziałem 
w pięciodniowej zielonej szkole. Jednym z celów spotkania 
drużyn z całej Polski jest poznanie walorów przyrodniczych  
i kulturowych odwiedzanych regionów. Konkurs jest doskonałą 

okazją do integracji młodzieży, nauczycieli i pracowników 
parków krajobrazowych z różnych zakątków Polski.
 Zaborski Park Krajobrazowy przyłączył się do organizacji 
konkursu w 2008 r., zaliczając od tego czasu udział w 11. edycjach. 
W kolejnych latach drużyny ZPK aż 9 razy wygrywały zmagania 
wojewódzkie i reprezentowały województwo pomorskie w etapie 
ogólnopolskim. Dotarcie do najwyższego szczebla tego konkursu 
jest świadectwem ogromnej wiedzy z zakresu biologii, geografii, 
ochrony środowiska oraz znajomości parków krajobrazowych. 
Województwo pomorskie i Zaborski Park Krajobrazowy w finale 
reprezentowały: Gimnazjum nr 1 w Chojnicach, Gimnazjum  
w Brusach (6 razy) i Gimnazjum w Silnie. Dotychczas Zaborski 
Park Krajobrazowy był organizatorem jednego z etapów 
wojewódzkich, który odbył się w 18 marca 2016 r. w Wiejskim 
Domu Kultury w Swornegaciach.
 W 2019 r. organizatorem ogólnopolskiego finału był 
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. W tym roku 
kolejny raz drużyna z gminy Chojnice reprezentowała na 
szczeblu centralnym nasze województwo. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Silnie zajęli drugie miejsce w Polsce! Jest to 
najlepszy wynik reprezentacji województwa pomorskiego  
w historii konkursu. Wyczynu tego dokonali: Łukasz Szmagliński, 
Kinga Lemanczyk, Hubert Witkowski i Paulina Januszewska  
z nauczycielką Barbarą Szczęsną, która doskonale przygotowała 
uczniów do konkursu. 
 Tegoroczna edycja zmagań z parkami krajobrazowymi 
rozpoczęła się 14 listopada. W Zaborskim Parku Krajobrazowym 
okazała się wyjątkowa pod względem frekwencji. Wzięło 
w niej udział 315. uczestników z 21 szkół z terenu miasta  
i gminy Brusy, gminy Konarzyny oraz miasta i gminy Chojnice. 
Odpowiedzialnym za etap wojewódzki w tej edycji ponownie 
będzie Zaborski Park Krajobrazowy. Najlepsze drużyny  
z województwa pomorskiego przyjadą do Charzyków 19 marca 
2020 r. Finał ogólnopolski odbędzie się na terenie Zespołu 
Parków Województwa Wielkopolskiego. Organizacja konkursów 
przez Zaborski Park Krajobrazowy od 2008 r. możliwa była dzięki 
finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku.



104



105



106

GMINA Z LOTU PTAKA
Wybrane fotografie Daniela Frymarka
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