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NA DOBRY POCZĄTEKGazeta LOKALNA

W listopadzie 2010 roku wyszedł pierwszy numer gazety 
chojniczanin.pl. Przez kolejne miesiące, do czerwca 2014, 
ukazało się w sumie 40 numerów pisma. Na pierwszej 
stronie, pierwszego numeru, ówczesny redaktor naczelny 
Tomek Glaser napisał “Nasz miesięcznik będzie źródłem 
informacji o wszystkim, co związane jest z Naszym 
Miastem. Będzie to gazeta o mieszkańcach i dla 
mieszkańców Chojnic i okolic.” Dzisiaj reaktywując gazetę 
przyświeca mi to samo motto - „O Chojniczanach i dla 
Chojniczan”. Może trochę inne będzie moje podejście do 

słowa „i okolic”. Pierwszy chojniczanin miał ambicje stać 
się gazetą regionalną (Człuchów, Czersk, Brusy, 
Konarzyny), obecnie skupimy się (redakcja) w większości 
na mieście i lokalnych miejscowościach, miejscowościach, 
które  najprawdopodobniej kiedyś zostaną włączone do 
organizmu miejskiego (Charzykowy, Chojniczki, Krojanty, 

Nowa Cerkiew, Racławki, Angowice, Nieżychowice), czyli 
mniej więcej kole o promieniu do 10 km od centrum 
miasta. Wracając na rynek prasy chojnickiej chcemy 
zaproponować zupełnie nową formułę naszego 
miesięcznika. Nie ma to być gazeta „newsowa”, bo i taka 
ze względów oczywistych jako miesięcznik być nie może. 
Gazeta ma podtytuł „Miesięcznik społeczno-historyczny”  
i taka będzie też główna tematyka artykułów. Chcemy być 
wiarygodnym źródłem informacji o tym co dzieje się w ra-
tuszu i radzie miejskiej, a więc w organach które decydują 
o przyszłości miasta, o kierunkach jego rozwoju, o tym co 
dzieje się z pieniędzmi z naszych podatków. Chcemy 
także publikować głosy Chojniczan spotkanych na 
„chojnickiej ulicy”. Pokażemy sylwetki radnych – tych, 
których wybraliśmy by nas reprezentowali, a o których 
czasami niewiele wiemy. Chcemy przybliżać czytelnikom 
społeczne problemy miasta, prezentować ludzi, którzy 
Chojnice „mają w sercu”, a jednocześnie sięgać do 
burzliwej historii naszego miasta. Przypominać 
niezwykłych chojniczan i doniosłe wydarzenia z przeszło-
ści. Mam nadzieję, że będziecie tworzyć tą gazetę razem 
ze mną i zespołem redakcyjnym. Niektóre działy, jak np. 
„Chojniczanie w podróży” są w całości przeznaczone dla 
Was - przysyłajcie zdjęcia i opisy swoich wojaży po Polsce 
i świecie. Podobną funkcję ma spełniać dział „Urok 
starych fotografii”. Nie chodzi nam tylko o zdjęcia miasta     
i jego budynków. Ludzie są tak samo, jak i nie bardziej, 
cenni i  pożądani. A gdy za tymi zdjęciami ukrywa się 
jeszcze autentyczna chojnicka historia to szczęście nasze 
nie będzie miało granic. Nie widzę też żadnego problemu, 
by chojniczanin.pl stał się publikatorem opinii ludzi 
wrażliwych na problemy naszego miasta, ludzi którzy 
oprócz narzekania są w stanie zaproponować konkretne, 
zgodne z obowiązującym prawem, rozwiązania.  
Będziemy się starali by każdy znalazł w naszym 
miesięczniku coś dla siebie. Od poważnych artykułów 
poruszających ważne sprawy społeczne przez historię 
miasta, problemy zdrowego żywienia do kuchni, sportu      
i rozrywki. Zaczynamy od 4000 tys. egz. i szesnastu stron.  
Oczywiście nie jest to żadna sztywna granica. Moim 
celem jest nakład 8 tys. i 24 strony, tak by gazeta dotarła 
do każdego domu w Chojnicach jak było to za czasów 
pierwszej edycji. Zdając sobie sprawę, że dzisiejsze,       
w naszym mniemaniu   bezwartościowe gazety, staną się 
dla potomnych pierwotnym źródłem historycznym, 
dołożymy wszelkich starań by z tego kronikarskiego 
obowiązku wywiązywać się jak najlepiej. Dystrybucja 
gazety odbywać się będzie na stojakach rozlokowanych    
w chojnickich marketach. Przewiduję, że terminy 
ukazywania się kolejnych numerów będą zawierały się     
w pierwszych trzech dniach każdego miesiąca (w zależ-
ności od układu dni pierwszego weekendu). Jeśli 
chojniczanin.pl okrzepnie na chojnickim rynku to być

może wrócimy do bezpośredniej dystrybucji do skrzynek 
pocztowych. Gazeta jest bezpłatna, a cała redakcja na 
czele ze mną pracuje „non-profit”. To po prostu zespół 
zapaleńców i „chojnickich fanatyków”. Oczywiście nic nie 
bierze się z powietrza. Całkowitym źródłem finansowania 
gazety będą reklamodawcy. Dopóki będą reklamodawcy, 
dopóty będzie istniał „Chojniczanin.pl”. Zachęcam więc 
wszystkich do reklamowania się w naszej gazecie. 

POWRÓCIŁ
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KRONIKA WYDARZEŃ Gazeta LOKALNA

01 stycznia
O godz. 12:00 ze stadionu Kolejarza wystartował 27 
Chojnicki Bieg Noworoczny. Bieg ten oficjalnie rozpoczyna 
Sezon biegowy 2016. 6 kilometrową trasę wiodącą przez 
chojnicki rynek pokonało 65 biegaczy. Chojnicka impreza 
to najstarszy Bieg Noworoczny w Polsce. Organizatorem 
biegu jest sekcja biegowa „Florian”.

01 stycznia
O 11.00 w Charzykowach  rozpoczęło się Świętowanie 
Nowego Roku w duchu sportowym. Zimnej kąpieli zażyły 
chojnickie morsy. Temperatura powietrza spadła poniżej 
zera, a przy brzegu pojawił się pierwszy lód.

08 stycznia
W pubie Kornel można było posłuchać „ciężkiego grania”. 
Zagrały zespoły Materia ze Szczecinka, chojnicki Mass 
Insanity i Kontagion z Bydgoszczy. 

18 stycznia
W galerii K&M. w Chojnicach przy ul. Sukienników 5 
odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia biura 
poselskiego posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja 
Mrówczyńskiego.

23 stycznia
W restauracji Sukiennice odbył się „5 Bal Lekarza”. Licznie 
zgromadzeni goście bawili się przy muzyce granej przez 
kwidzyński zespół „Forte”. Organizatorem był OT OZZL 
Chojnice. 

23 stycznia
Na hali Centrum Park Chojnice bawili się uczniowie pięciu 
klas maturalnych II LO im. gen. Władysława Andersa. 
Studniówka odbyła się na 97 dni przed maturą.

22 stycznia
Chojniczanie  Władysław Cupa i Józef Gronalewski 
otrzymali od Prezydenta RP Złote Krzyże Zasługi. 
Odznaczenia, na Sali obrad Rady Miejskiej wręczył szef 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Jan Stanisław Ciechanowski w towarzystwie płk 
Mirosława Demediuka. Obaj Panowie czynnie walczyli w II 
wojnie światowej w I Dywizji Pancernej PSZ na zachodzie.

26 stycznia
Pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Chojni-
cach w Centrum Park Chojnice o godz 11:00 odbyło się 
trzecie spotkanie w ramach Akademii Bezpiecznego 
Seniora pod tytułem: „Abc samoobrony dla Seniorów”. 

26 stycznia
Zmarł Marek Czajka (67): prezes Chojnickiego Stowarzy-
szenia Partnerstwa Miast, Pełnomocnik Burmistrza ds. 
usuwania barier architektonicznych, wiceprzewodniczący 
ds. organizacyjnych Związku Kynologicznego w Polsce 
oddział w Chojnicach, współzałożyciel Związku Kupiectwa 
Polskiego w Chojnicach,  członek chóru „Cantabile”, radny 
Rady Miejskiej w latach 2006-2010, wieloletni działacz 
WOPR  w Charzykowach. Pogrzeb odbył się 30 stycznia   
o godz. 12:00 na cmentarzu parafialnym.

09 stycznia
Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice zacho-
wując wieloletnią tradycję, zorganizował XVI Regionalny 
Turniej Tenisa Stołowego pod hasłem „Bawmy się razem”. 
Patronat honorowy nad imprezą objął Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej  Polskiej - Aleksander Mrówczyński.     
W turnieju udział wzięło 74 zawodników.     

10 stycznia
Na Starym Rynku odbył się 24 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Orkiestra grała na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej osób starszych.    
W mieście zebrano 65,000 a  w gminie 14,000 zł. Ogółem 
w powiecie chojnickim orkiestra zebrała 118 tys. zł.

12 stycznia
Po 25 latach kierowania Strażą Miejską z funkcji 
Komendanta odszedł Tadeusz Rudnik. Na stanowisku 
zastąpił go Arkadiusz Megger.

15 stycznia
Zakończyła się wystawa fotografii siedmiu chojnickich 
autorów, których prace można było oglądać w holu ChCK 
od 28 grudnia.  Autorami zdjęć byli Ariel Berndt, Patryk 
Jutrzenka Trzebiatowski, Andrzej Niegolewski, Agnieszka 
Piekarz, Hanna Różek, Aleksandra Sikorska i Anna 
Urbańska.

16 stycznia
W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się Pomorska Gala 
Żeglarska. Za Pomorski Żeglarski Talent Roku 2015 
uznano zawodnika ChKŻ Chojnice Patryka Kosmalskiego.

01 stycznia
O godz. 17:00 w Chojnickim Centrum Kultury odbył się 
„Koncert Noworoczny” w trakcie którego można było 
usłyszeć największe przeboje muzyki filmowej przy 
akompaniamencie Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod 
batutą Marka Czekały. W programie koncertu m.in.  
melodie z filmu „Gladiator" czy „Dawno temu w Ameryce".

02 stycznia
Odbył się noworoczny spływ kajakowy rzeką Brdą.  
Organizatorem spływu był radny Gminy Chojnice Józef 
Kołak.

03 stycznia
Magdalena Kwaśna zdobyła brązowy medal  w klasie 
Laser Radial podczas zakończonych 3 stycznia 
M ł o d z i e ż o w y c h  M i s t r z o s tw a c h  Ś w i a ta  IS A F, 
rozgrywanych u wybrzeży wyspy Langkawi w Malezji. 
Złoto zdobyła Węgierka, natomiast srebro przypadło 
Niemce.

06 stycznia
Ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. Trasa 
wiodła z Placu Emsdetten ulicami Okrężną, Sukienników    
i  Kościuszki na Stary Rynek.

06 stycznia
W CHCK o godz. 16:00 odbył się coroczny koncert kolęd    
i pastorałek. Na scenie zaprezentowały się chóry: Lutnia, 
Cantabile, Consono, Astry z kwintetem Brass Band oraz 
solistka Julia Kurszewska.

06 stycznia 
W wieku 96 lat zmarł niestrudzony społecznik, Honorowy 
Obywatel Chojnic - Edmund Piękny. Pogrzeb odbył się      
w sobotę 9 stycznia o godz. 12:00. Uroczystości  pogrze-
bowe rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice, po czym 
kondukt żałobny udał się na cmentarz parafialny.

17 stycznia
O godz. 12.00 w Galerii Brama Pomorza wystąpił ze 
spektaklem dla dzieci „Pan Kotowski”  teatr Laki ,,Tęcza”  
ze Słupska.

17 stycznia
W hali Centrum Parku w Chojnicach odbyły się pierwsze 
chojnickie „Targi ślubne”. W imprezie uczestniczyło ok. 30 
wystawców z całej Polski. 

18 stycznia
„Augustianie wczoraj i dziś” to temat wykładu, który 
wygłosił w podziemiach kościoła gimnazjalnego ks. dr 
Wiesław Dawidowski.

31 stycznia
Urząd Miasta Chojnice zorganizował uroczyste obchody 
96 rocznicy powrotu Chojnic do Ojczyzny. O 11:40 na 
Starym Rynku zebrali się uczestnicy i poczty sztandarowe. 
O godz. 12:00 odbyła się uroczysta msza święta w Bazy-
lice, a następnie przemarsz uczestników i złożenie kwia-
tów pod tablicą na Bramie Człuchowskiej.

30 stycznia
W chojnickim ratuszu, na Sali obrad Rady Miejskiej, o go-
dzinie 10:00 odbyła się promocja 31 tomu Zeszytów 
Chojnickich. Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia 
kwiatów i złożenia gratulacji profesorowi Jackowi 
Knopkowi z okazji otrzymania z rąk Prezydenta RP 
nominacji profesorskiej. Życzenia złożył Burmistrz
dr Arseniusz Finster, prof. Włodzimierz Jastrzębski,
dr Przemysław Ziętkowski, Prezes ChTPN  Kazimierz 
Jaruszewski oraz zaproszeni goście.

28 stycznia
Promocja 14 numeru „Kwartalnika Chojnickiego” odbyła 
się wyjątkowo nie w czytelni MBP, a w auli Liceum Ogól-
nokształcącego im. Filomatów Chojnickich.

15-17 stycznia
W Łebie odbył się X jubileuszowy Festiwal Tańca 
Nowoczesnego. Tancerki z Chojnickiego Centrum Kultury 
przywiozły z nad morza 16 medali.

01 stycznia
Rozpoczęła się 10 dniowa przerwa technologiczna w dzia-
łalności „Parku Wodnego” spowodowana wymianą szafek.

www.chojnice 24.pl
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WIADOMOŚCI Z RATUSZAGazeta LOKALNA

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ VII KADENCJI - 28.01.2016

PRACE KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ

WIADOMOŚCI Z WYDZIAŁÓW

21 stycz. obradowała Komisja Edukacji. 
Dyrektor wydziału edukacji Janusz Ziarno 
omówił przygotowania do zabezpieczenia 
fe r i i  (15 .02  –  26 .02)  w  szko łach 
podstawowych i gimnazjalnych. Ferie       
w szkołach zorganizowane zostaną na 
podstawie planów opracowanych przez 
dyrektorów placówek w godzinach 09:00 
do 13:00. Każda placówka otrzyma na ten 
cel dodatkowo 4 tys. zł z budżetu miasta. 
Radni otrzymali także informację o wyna-
grodzeniu nauczycieli pracujących w szko-
łach podstawowych i gimnazjalnych. 
Ogółem w tych placówkach uczy 352 
nauczycieli, z których 14 to nauczyciele 
stażyści ze średnią pensją 2793 zł, 44 
nauczycieli kontraktowych – śr. pensja 
3235 zł, 58 nauczycieli mianowanych – 
4007 zł i 236 nauczycieli dyplomowanych 
ze średnią pensją w wysokości 5133 zł. 

21 stycznia obradowała także Komisja 
Kultury i Sportu. Przewodnicząca  komisji 
Maria Błoniarz-Górna przedstawiła plan 
pracy komisji na rok 2016. Radni otrzymali 
od dyr. CHCK Radosława Krajewicza 
szczegó łowy  p lan  p rzeds ięwz ięć 

realizowanych podczas ferii zimowych. 
Radny Bogdan Kufel wspomniał  o rocz-
nicach czekających nas w roku 2016. 550 
rocznicy wyzwolenia spod jarzma 
krzyżackiego i 50 rocznicy nadania imienia 
LO im. Filomatów Chojnickich. Podniósł 
także problem remontu płotu okalającego 
stary cmentarz parafialny oraz figury 
anio łka sto jącej  za kapl icą Serca 
Jezusowego. Radny Jacek Klajna 
przedstawił założenia swojego wniosku 
dotyczącego rewitalizacji „Wzgórza 
ewangelickiego” oraz przypomniał o przy-
padającej 13 lutego 125 rocznicy urodzin 
Juliana Rydzkowskiego.

22 stycznia obradowały komisje: Komisja 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej oraz Komisja ds. Społecznych 
(posiedzenie wspólne). Podsumowano 
działalność w roku 2015. Komisja 
obradowała 19 razy formułując 28 różnych 
wniosków przy średniej frekwencji 88,1%.
Sprawą wiodącą w jej działalności była 
budowa ulic. Przygotowanych jest 10 
projektów, a prace projektowe trwają przy 
kolejnych 19. Kolejność ich realizacji 

określi powołana w tym celu komisja. 

22 stycznia obradowała także Komisja 
Ochrony Środowiska. Przewodniczący 
komisji Stanisław Kowalik podsumował 
rok 2015 i przedstawił plan pracy na rok 
2016.  Przedstawi ł  między innymi 
i n f o r m a c j ę  o  u s u w a n i u  p o k r y ć 
azbestowych. W latach 2011-2014 
usun ię to  278  ton  azbes tu  z  135 
gospodarstw domowych. W roku 2015 
zaledwie 22,5 tony z 15 gospodarstw. 
Pozostało do usunięcia ok. 700 ton na 400 
budynkach. Ostateczny termin usunięcia 
pokryć azbestowych upływa w roku 2032. 
W schronisku dla bezdomnych zwierząt 
przebywa obecnie ok. 100 psów i 40 kotów. 
Przedstawiona została też ogólna 
informacja na temat ZZO Nowy Dwór. 
Zakład obsługuje ogółem 12 gmin i 150 tys 
mieszkańców, utylizując 35 tys. ton 
odpadów. Obecnie realizowana jest 
procedura mająca na celu uzyskanie 
certyfikatu na produkcję Bio-nawozu na 
bazie odpadów organicznych (liście, trawa, 
ga łęz ie ) .  W zak ładz ie  t rwa ją  też 
przygotowania do produkcji energii 

elektrycznej uzyskiwanej z bio-gazu.

Swoją działalność na posiedzeniu w dniu 
22 stycznia podsumowała też Komisja 
R e w i z y j n a .  K o m i s j a  r e w i z y j n a 
przeprowadziła w roku 2015 dziesięć 
kontroli. 23 lutego kontrolowała Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 24 marca 
Wydział Zarządzania kryzysowego, 22 
kwietnia Straż Miejską, a 28 Żłobek 
Miejski. Najdłużej bo od 25 maja do 16 
czerwca trwała kontrola działalności 
Burmistrza Miasta w zakresie efektów 
ekonomicznych wynikających z inwestycji 
zrealizowanych w 2014r. w spółce 
Centrum Park.  Wydzia ł  finansowy 
poddany został kontroli 24 września, a 29 
września Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej. 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska oraz Wydział Budowlano-
Inwestycyjny zostały poddane kontroli pod 
względem realizacji inwestycji zapla-
nowanych na 2015r - 29 października. 
Ostatnie kontrole odbyły się w listopadzie. 
Pomiędzy 13 a 24 listopada Referat Kultury 
i Sportu oraz 26 listopada Wydział 
Gospodarowania Nieruchomościami.

28 stycznia 2016 roku odbyła się XVII sesja 
Rady Miejskiej VII kadencji. Była ona 
zarazem sesją inaugurującą posiedzenia 
roku 2016. Na sali zasiadło 17 z 21  rad-
nych. Sesję poprowadził Przewodniczący 
Rady Miejskiej Mirosław Janowski. 
Sekretarzem sesji została Marzenna 
Osowicka a do komisji wnioskowej wybra-
no radnych B. Kuffla i M. Łęgowskiego. 
Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od 
sprawozdania Burmistrza Arseniusza 
Finstera  z prac w okresie między sesjami.
Pierwszą poruszoną sprawą był budowa 
„Węzła integracyjnego”. Konserwator 
zabytków zgodził się na wyburzenie starej 
noclegowni co było warunkiem konie-
cznym do realizacji koncepcji przebudowy, 
gdyż właśnie w tym miejscu ma znajdować 
się parking dla samochodów. Konkurs na 
„węzeł” ogłoszony zostanie w marcu. 
Problemy z mieszkańcami domów 10 i 12, 
które mają zostać wyburzone pod budowę 
dworca autobusowego rozwiązano 
polubownie. Dobrą wiadomością jest 
podpisane z PLK porozumienie o budowie 
podziemnego tunelu łączącego dworzec 
PKP z autobusowym na koszt PLK. Dobre 
wiadomości doszły też ze strony Starostwa 
Powiatowego, które sfinansuje budowę 
ścieżek rowerowych na drogach powia-

towych w obrębie „węzła”. Następnie Bur-
mistrz odniósł się do wniosku radnej 
Renaty Dąbrowskiej w sprawie budowy 
ulic Ludowej i Willowej. Budowa tych ulic 
nie byłaby dla miasta żadnym problemem 
gdyby nie skomplikowany problem z  od-
prowadzeniem wód deszczowych. Nieste-
ty w tym rejonie trzeba wybudować nowy 
kolektor deszczowy metrowej średnicy 
wraz ze stacjami pomp co będzie 
zdecydowanie droższe niż łącznie budowa 
tych dwu ulic. Sprawa musi zostać 
poddana wnikl iwej anal izie. Dobre 
wiadomości napływają też w sprawie 
budowy „węzła do obwodnicy” rozpoczy-
nającego zachodnie obejście miasta w pa-
sie drogi 212. Udało się zmniejszyć pla-
nowane nakłady z 1 miliona do 300 tys. zł. 
Z inicjatywy Burmistrza Miasto Chojnice 
będzie próbowało odkupić od Skarbu 
Państwa 40 ha ziemi położonej pomiędzy 
Czarną Drogą, nasypami kolejowymi a ob-
wodnicą będących obecnie w wieczystym 
użytkowaniu IHiAR (Instytut hodowli i akli-
matyzacji roślin). Ma to być alternatywa dla 
rozbudowy „Pol ipolu” .  Poprzednio 
proponowana lokalizacja, w wyniku 
procedury przetargowej, przeszła w ręce 
innej chojnickiej firmy. Wójt Gminy 
Cho jn ice  Zbigniew Szczepański 

zadeklarował wsparcie kwotą 100 tys. zł 
projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 
ulicy Morozowa. 

Strażnicy Straży Miejskiej zostaną nieba-
wem wyposażeni w kamery zamontowane 
na mundurach, które filmować będą na 
bieżąco ich interwencje. Zmiany dokonane 
w budżecie wzmocnią inwestycje miejskie 
o kolejne 1 500 tys. zł.  Podsumowując 
swoje wystąpienie Arseniusz Finster 
stwierdził, iż kondycja finansowa miasta 
jest „dobra” lub „bardzo dobra”.

W dalszej kolejności relacje z prac komisji 
stałych przedstawili przewodniczący 
komisji. Do wniosków zgłoszonych przez 
przewodniczących i radnych ustosunkował 
się Burmistrz. Radny Bogdan Kuffel złożył 
wniosek by z okazji przypadającej 28 
września 550 rocznicy wyzwolenia spod 
jarzma krzyżackiego ogłosić konkurs na 
rzeźbę Piotra Dunina, która maiłaby stanąć 
w Parku 100-lecia. Piotr Dunin to naczelny 
dowódca wojsk królewskich w wojnie 
trzynastoletniej i zdobywca Chojnic. 
Rzeźba według wstępnych założeń 
miałaby być drewniana. Do komisji 
oznakowania sk ierował  natomiast 
Burmistrz  wniosek o zmianę organizacji 

ruchu na ulicy Prochowej, która to w myśl 
wnioskodawców miałaby stać się ulicą 
jednokierunkową. Na koniec Burmistrz 
podał prognozę finansową dla spółek 
miejskich na koniec 2015. Praktycznie 
wszystkie spółki miejskie kończą rok 
finansowy 2015 z zyskiem. W przypadku 
Centrum Parku wynik dodatni jest jednak 
uzależniony od „umorzenia podatku od 
nieruchomości” przez Burmistrza Miasta. 
Po wnioskach nastąpiła najważniejsza, 
legislacyjna część sesji, czyli głosowania 
nad projektami uchwał. Treść uchwał 
głosowanych na sesji w całości można 
znaleźć na stronie UM. Do komisji 
wnioskowej wpłynął wniosek klubu PChS 
w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. 
Wniosek „przepadł” w głosowaniu. Po 
głosowaniu wniosków nastąpiła ostra wy-
miana zdań pomiędzy Burmistrzem a rad-
nym Brunką (protokół sesji w  BIP-UM). 
W wolnych wnioskach i oświadczeniach 
klubowych radna Maria Błoniarz-Górna 
wygłosiła oświadczenie na temat jej 
wcześniejszej wypowiedzi o „biciu 
laczkiem” w jednym z chojnickich 
przedszkoli, a Przewodniczący Rady 
Miejskiej napomniał o „kulturze języka 
polskiego” w wypowiedziach radnych.

Burmistrz Miasta Chojnice   oraz  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chojnicach  ogłaszają 
konkurs na najlepszą pracę licencjacką, 
magisterską i doktorską z zakresu nauk 
społecznych. Do konkursu mogą być 
zgłaszane prace licencjackie, magisterskie 
lub doktorskie z zakresu nauk społecznych 
napisane przez Chojniczan i obronione     
w latach 2005 – 2015 na kierunkach: 
pedagogika, praca socjalna, politologia, 
po l i t yka  spo łeczna ,  psycho log ia , 
socjologia, nauki o rodzinie, nauki o bez-
pieczeństwie, nauki o obronności.  Prace 
konkursowe należy składać do 14 marca 
2016 roku w zaklejonych kopertach. 
Szczegółowy regulamin dostępny jest na 
stronie urzędu.

Wydział Budowlano-Inwestycyjny UM 
podsumował najważniejsze inwestycje 
realizowane w roku 2015.

Najbardziej kosztowna okazała się 
przebudowa urządzeń i obiektów na 
stadionie miejskim przy ulicy Mickiewicza 
w Chojnicach. Wartość inwestycji wyniosła  
4.319.163,27 zł. Odbiór końcowy nastąpił 
08.09.2015 r.  Ponad milionową inwestycją 
była przebudowa Placu Piastowskiego. 

Całkowity koszt  inwestycji wyniósł 
1.050.892,89 zł, a odbiór  nastąpił 

15.10.2015r. Blisko miliona oscylowała też 
budowa ul. Brzoskwiniowej. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł  941.679,02 zł,     
a odbiór nastąpił 30.07. 2015r. Nieco 
tańsze była budowa ul. Waryńskiego. 
Całkowity koszt inwestycj i  wyniósł  
643.657,50 zł, a odbiór nastąpił 31.07. 

2015r oraz budowa skateparku.  Całkowity 
koszt: 579.312,40 zł. Odbiór prac: 
22.10.2015 r.  Najtańszą inwestycją była 
budowa placu do ćwiczeń siłowych na 
świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia. 
Wartość inwestycji: 124 229,00 zł. Odbiór 
końcowy: 26.06.2015 r.

Wykonano też wiele remontów w choj-
nickich szkołach. Wyremontowano 
pomieszczenia kuchenne w budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 1. Zakupiono 
zmywarkę  z  funkc ją  wyparzan ia , 
obieraczkę do ziemniaków, opiekacz, 
wymieniono blaty i szafki kuchenne. 
Całkowity koszt  118.301,70 zł Odbiór 
k o ń c o w y  n a s t ą p i ł  2 3 . 0 9 . 2 0 1 5 r . 
Przeprowadzono remont pomieszczeń      
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. 
O b e j m o w a ł  o n  m a l o w a n i e  s a l i 
g imnastycznej  wraz z przyległymi 
korytarzami oraz  malowanie i  naprawę 
elewacji budynku sali gimnastycznej. 
Całkowity koszt remontu  70.939,44 zł. 
Odbiór końcowy nastąpił 27.08.2015r.     
W Zespole Szkół nr 7 przeprowadzono 
remont instalacji centralnego ogrzewania. 
Całkowity koszt  132.014,50 zł. Odbiór 
końcowy  22.10.2015.  W budynku 
G i m n a z j u m  N r  1  w  C h o j n i c a c h 

wyremontowano 4 toalety oraz jedno 
pomieszczenie zostało zaadaptowane na 
toaletę dla niepełnosprawnych. Całkowity 
koszt  105.278,13 zł. Odbiór końcowy 
15.09.2015r. Remont pomieszczeń odbył 
się też w budynku Gimnazjum Nr 2 w Choj-
nicach gdzie dotyczył on  biblioteki i świe-
tlicy. Całkowity koszt  74.306,93 zł. Odbiór 
końcowy 20.08.2015r

 Opracowano szereg doku-
mentów planistycznych dla przyszłych 
inwestycji, w tym „Odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych - koncepcja 
szczegółowa  w ramach „Chojnicko-
Człuchowskiego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego” oraz  „Modernizacja byłej 
drogi krajowej nr 22" czy „Budowa ścieżki 
rowerowej i chodnika w ul. Morozowa”
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Problem „Wzgórza ewangelickiego”,     
a  w łaśc iwie  mieszka jących tam 
gawronów znany jest  wszystkim 
Chojniczanom od lat. Na przestrzeni 
ostatnich lat pojawiały się różne 
p o m y s ł y  n a  r o z w i ą z a n i e  t e g o 
„bombowego” problemu, wszystkie 
niestety nie doczekały się realizacji. 
Poniżej treść wniosku radnego Klajny    
w całości - do oceny przez naszych 
czytelników.

Burmistrz Miasta Chojnice
Radni Rady Miejskiej

WNIOSEK
 Zwracam s i ę  z  wn iosk i em             
o zabezpieczenie środków finansowych      
z przeznaczeniem na rozpoczęcie w roku 
budżetowym 2016  prac projektowych 
m a j ą c y c h  n a  c e l u  r e w i t a l i z a c j ę , 
znajdującego się na terenie zarządu osiedla 
nr 7 „Wzgórza ewangelickiego”.

Stan obecny:
Z a ł o ż o n y  w  r o k u  1 6 2 1  c m e n t a r z 
ewangelicki przestał pełnić swoje funkcje    
w okresie międzywojennym i ostatecznie 
został zlikwidowany po zakończeniu II 
wojny światowej. Od tego czasu pełnił 
teoretycznie  funkcję parku miejskiego 
(Park Róży Luksemburg), w praktyce 
jednak funkc j i  te j ,  ze  względu na 
zamieszkującą wysokie nasadzenia po 
cmentarne bardzo liczną populację ptaków 
krukowatych, nigdy nie spełniał. Przez 70 
lat od zakończenia ostatniej wojny mamy 
więc w centrum miasta teren, który ze 

względów „bezpieczeństwa” omijają 
wszyscy mieszkańcy Chojnic. Paradoksem 
jest więc utrzymywanie 1,5 ha obszaru 
domniemanego parku, który nie spełnia 
swojej podstawowej funkcji (wypoczynek 
mieszkańców miasta), a przypomina, 
szczególnie w okresie jesienno zimowym 

scenerię z kiepskiego horroru. Jest też 
obszar ten  szczególnym zagrożeniem 
epidemio log icznym.  Nawracające 
okresowo epidemie „ptasiej  grypy”                   
w połączeniu ze znaczną populacją 

gawronów są szczególnie niebezpieczne 
dla tzw. „grup podwyższonego ryzyka”: 
dzieci w wieku od 6 do 23 miesiąca życia, 
kobiet w ciąży, oraz dorosłych i  dzieci 
chorych na przewlekłe choroby układu 
oddechowego, w tym na astmę. Ludzie 
zarażają się H5N1 dotykając chorych 
ptaków, ich wydzielin lub odchodów, a tych 
ostatnich  jest w opisywanym miejscu setki 
kilogramów. Ponadto wiatr i znaczna 
wysokość z której opadają powoduje ich 
rozpylenie i powstanie toksycznego 
aerozolu rozprzestrzeniającego się na 
najbliższą okolicę. 
Podejmowane na przełomie 2007/2008 
roku próby przełamania niekorzystnego 
obrazu tego miejsca poprzez nasadzenia 
warstw roślinności pośredniej (zieleń niska  
i średnia ) nie przyniosły do dnia dzisiej-

szego żadnych efektów. Park jest nadal 
miejscem omijanym przez chojniczan ze 
w z g l ę d u  n a  p o w a ż n e  z a g r o ż e n i e 
„bombardowaniem fekaliami”.  Względy 
estetyczne pomijam.

Stan docelowy:
Rewitalizację „Wzgórza ewangelickiego”, 
ze względu na przeszłość tego miejsca 

należy przeprowadzić powierzchniowo, bez 
ingerenc j i  w  wars twy zawiera jące 
pochówki. Pożądanym stanem docelowym 
jest przekształcenie tego obszaru w niski 
ogród botaniczno–dendrologiczny, 
arboretum lub alpinarium z licznymi 
elementami małej architektury ogrodowej     
i grupami skalno ziemnymi. Występujące 
l icznie w kraju podobne założenia 
dendrologiczne doskonale funkcjonują       
w  o p a r c i u  o  fl o r ę  s t r e f y  k l i m a t u 

umiarkowanego. Docelowo na omawianym 
obszarze można utworzyć trój częściowy 
ogród dendrologiczny z wydzielonymi 
obszarami flory europejskiej, północno 
amerykańskiej i azjatyckiej.  Warunkiem 
koniecznym przeobrażenia tego miejsca 
jest usunięcie będących źródłem problemu 
wysok i ch  d rzew.  Te ren  „Wzgó rza 
ewangelickiego” porastają głównie stare 
lipy. Żadne z rosnących tam drzew nie jest 
pomnikiem przyrody i nie są one pod 
ochroną gatunkową. Żadne z tych drzew nie 

jest unikatowe ze względu na wiek, obwód 
czy pokrój zewnętrzny. Takie same  
nasadzenia istnieją po drugiej stronie ulicy 
Gdańskiej na terenie cmentarza „Ofiar 
hitleryzmu” jak i na cmentarzu parafialnym. 
Żyjące w koronach drzew gawrony, zwane 
popu larn ie  „gapami ” ,   to  ga tunek 
krukowatych na terenie Polski objęty 
ochroną gatunkową ścisłą poza obszarami 

administracyjnymi miast. (Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 6 października 
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt Dz. U. z 2014 r. Nr , poz. 1348). Nie 
ma  w ięc  p rawnych  p rzeszkód  do 
przeobrażenia tego „ptasiego fekalowiska”  
w miejsce przyjazne chojniczanom i dla nich 
przeznaczone. Nikt nie będzie strzelał do 

ptaków. Krukowate to mądre stworzenia i 
szybko znajdą sobie nowe siedlisko. Za 
takim rozwiązaniem przemawia ponadto 
planowana przebudowa Chojnickiego 
Centrum Kultury, którego otuliną byłby w 
przyszłości ogród dendrologiczny a nie 
„ptasia toaleta”. Ponadto obiekty tego typu 
są okazją do uzupełnienia i urozmaicenia 
p r o c e s u  k s z t a ł c e n i a .  E d u k a c j a 
p rzy rodn icza  s taw ia  sob ie  za  ce l 
zafascynowanie uczniów przyrodą. Służą 
temu właśnie  spotkania z żywą przyrodą.

Finansowanie i harmonogram prac: 
(projekt wstępny)

Rok 2016 – Zlecenie i wykonanie projektu.  
Koszt ok. 20 – 30 tys. zł oraz poddanie 
projektu pod konsultacje społeczne, 
przeprowadzenie publicznej debaty

Rok 2017 – wycięcie dotychczasowego 
drzewostanu, wykonanie oświetlenia,  
zasadnicze prace ziemne (alejki, grupy 
głazów), budowa architektury ogrodowej,  
zakup i wykonanie zasadniczej części 
nasadzeń. 

Rok 2018 – wykonanie placu zabaw dla 
dzieci, zakup ławek i koszy, dosadzenia. 

Rozłożona na trzy lata inwestycja nie 
pow inna  w  żadnym wypadku  być 
nadmiernym obciążeniem dla budżetu 
Miasta Chojnice. Tym bardziej, że na 
przedsięwzięcia tego typu można pozyskać 
wiele źródeł zewnętrznego finansowania 
(patrz: Park 1000-lecia). 
 
Panie Burmistrzu, Koleżanki i Koledzy radni 
- zróbmy wreszcie porządek z tą „ptasią 
toaletą”

Jacek Klajna

Zachęcamy Państwa do podzielenia się 
własnymi opiniami na ten temat na naszym 
portalu internetowym. Może ktoś z Państwa 
ma inny pomysł na zagospodarowanie tego 
miejsca. Wydaje się, że każde inne 
rozwiązanie będzie lepsze niż stan obecny. 

6

Z ŻYCIA MIASTA Gazeta LOKALNA

8 stycznia 2016 roku do Burmistrza Chojnic wpłynął wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na rozpoczęcie
w roku  budżetowym 2016 prac projektowych mających na celu rewitalizację „Wzgórza ewangelickiego”. 

Wniosek złożył radny z osiedla nr 7 Żwirki i Wigury/Budowlanych - Jacek Klajna.

www.chojniczanin.pl
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Z ŻYCIA MIASTAGazeta LOKALNA

W NASZYM REGIONIE NAJLEPSZE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Dobre liceum czy technikum „otwiera wszystkie drzwi”. 
Daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje    
i kształtuje postawę życiową młodego człowieka. 
Opublikowano właśnie 18 ranking szkół ponad-
gimnazjalnych Miesięcznika Perspektywy. Na wyniki  
rankingu czekają corocznie nie tylko dyrektorzy i na-
uczyciele  ale przede wszystkim rodzice gimnazjalistów, 
którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.    
W rankingu liczą się wyniki maturalne z przedmiotów 
obowiązkowych, jak i dodatkowych, w  połączeniu z kry-
terium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach. Dzięki 
wiarygodnym i porównywalnym danym na temat 
egzaminów maturalnych ranking jest precyzyjną 
„fotografią” polskich szkół ponadgimnazjalnych. 
Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2016 
prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce, a ogól-
nopolski Ranking Techników  300 najlepszych techników 

w naszym kraju. Miejscom w rankingu przyporządkowano 
symboliczne  złote, srebrne i brązowe tarcze. Licea, które 
zajęły miejsca w pierwszej setce – złote, miejsca 101-300 
– srebrne, a 301-500 brązowe tarcze. Najwyższe, 264 
miejsce i srebrną tarczę zdobyło w naszym regionie już 
tradycyjnie II Liceum Ogólnokształcącego im. generała 
Władysława Andersa   w Chojnicach. To bardzo dobry 
wynik zważywszy, że pozostałe nasze licea nie załapały 
się nawet do pierwszej 500-tki. W zestawieniu 
województwa pomorskiego II Liceum uplasowało się na 18 
miejscu, w tyle pozostawiając szkoły z Lęborka, 
Starogardu Gdańskiego, Malborka, Człuchowa, Bytowa, 
Kościerzyny czy Wejherowa. 220 miejsce w rankingu 
techników zajęło Technikum nr 1 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnicach. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wykształcenie wyższe, emeryt

POZNAJ SWOJEGO RADNEGO

materiał na podstawie www.perspektywy.pl

Kilka słów o sobie.
 Urodziłem się w Chojnicach całkiem sporo lat 
temu. W Chojnicach ukończyłem szkołę podstawową        
i Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich. 
Maturę zdałem w 1962 roku. Studia ukończyłem na 
Wydziale Nauk Społecznych Akademii Nauk Społecznych  
w Warszawie.

Jakie są Pana największe osiągnięcia w poprzednich 
kadencjach?  Z czego jest Pan szczególnie dumny?
Jestem radnym Rady Miejskiej od IV kadencji. W trakcie V, 
VI i obecnej kadencji przewodniczę Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz pełnię funkcję v-ce 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zawsze 
twierdziłem i będę twierdził, że trudno jest mówić o in-
dywidualnych sukcesach radnych. Praca w Radzie 
Miejskiej jest „grą zespołową”. Znaczy to tyle, że tylko      
w zespole (klubie radnych, komisji) należy oczekiwać 
sukcesu. Nie mogę o sobie powiedzieć, że odnosiłem 
jakieś spektakularne osiągnięcia jednak suma 
załatwionych problemów z zakresu gospodarki 
komunalnej, często inspirowanych przez mnie, daje 
pewne zadowolenie.

Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy 
dzielnicy, którą Pan reprezentuje?
Trudno mówić o reprezentacji dzielnicy. Wybór                
w mniejszym lub większym kręgu wyborczym to jedna 
sprawa a reprezentowanie całego społeczeństwa miasta 
to druga. Składałem ślubowanie, że będę reprezentował 
interesy wszystkich mieszkańców, niezależnie czy są 
moimi wyborcami czy też nie. A jeżeli chodzi „moich” 

wyborców to ich problemy z powodzeniem załatwia 
spółdzielnia mieszkaniowa gdyż ona jest gospodarzem 
tego rejonu. Jako członek Zarządu osiedla jestem także 
przy rozwiązywaniu we współudziale z SM bieżących        
i perspektywicznych problemów. Nie ukrywam, że           
w działaniach radnego wspieram spółdzielnię.

Jak często spotyka się Pan ze swoimi wyborcami. Jak 
mieszkańcy mogą się z Panem kontaktować.
Jestem na tyle znany na osiedlu zarówno jako radny jak      
i samorządowiec, że mnie wszyscy znają. Nie jeżdżę 
samochodem zatem większość kontaktów odbywa się na 
ulicy, w markecie czy w innych miejscach. Nie organizuję 
spotkań ani dyżurów. Próbowałem tego kilka lat temu, ale 
przekonałem się, że ta forma się nie sprawdza. Ludzie 
oczekują indywidualnej rozmowy wtedy gdy coś się 
wydarzy, gdy oczekują pomocy. Oczywiście uczestniczę 
w zebraniach osiedlowych, gdzie wraz z innymi radnymi 
staram się przedstawiać problemy miejskie i sposoby ich 
rozwiązywania.

Jakie są według Pana największe i obecnie najpil-
niejsze potrzeby naszego miasta?
Problemów jest wiele. Z mojego punktu widzenia jako 
przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej         
i Mieszkaniowej najpilniejsze są sprawy infrastrukturalne, 
które systematycznie są realizowane. Jednak na razie nie 
dotknęliśmy jednego z najtrudniejszych problemów – 
rozwiązania sytuacji mieszkaniowej. Dotyczy to zarówno 
mieszkań komunalnych jak i mieszkań socjalnych. Te 
drugie stanowią nawet bardziej złożony problem od 
pierwszych.

Co Pan sądzi o projekcie chojnicko-człuchowskiego 
miejskiego obszaru funkcjonalnego. Czy powinniśmy 
dążyć do utworzenia dwu-miasta.
Problem dwu-miasta Chojnice Człuchów jest problemem 
starym jak… Jestem zdania, że nigdy nie uda się stworzyć 
spójnej całości. Niegdysiejsze animozje między 
mieszkańcami przenoszą się z pokolenia na pokolenie. 
Mieszkańcy są kulturowo różni a i problemy naszych 
miast nie są tożsame. Wiele spraw można próbować 

rozwiązywać wspólnie – Przykład MOF – lecz dobre 
pomysły odnośnie dyslokacji różnych ofert społecznych 
między miastami skończyły się fiaskiem i tak zapewnie 
będzie. Działać w zakresie wspólnych przedsięwzięć tak, 
ale nie oczekiwać zbyt wiele.

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, nieprze-
widziane środki finansowe, powiedzmy 10 milionów 
złotych,  na co by je Pan wydał?
10 milionów zl jest to kwota za mała, żeby oczekiwać 
dużego rezultatu. Z pewnością pomogłaby ona złagodzić 
niektóre potrzeby. Nie potrafię powiedzieć na co bym ja 
wydal. Potrzeb jest bardzo dużo. 

Jak duży, według Pana, wpływ na opinię mieszkańców 
miasta mają media internetowe? Czy czyta Pan na 
bieżąco informacje zamieszczane na chojnickich 
portalach? 
Media mają bardzo duży wpływ na kształtowanie opinii 
społecznej. Bieżąca informacja to jedno, a drugie 
możliwość anonimowego zaprezentowania swojego 
z d a n i a .  U w a ż a m ,  ż e  j e s t  t o  s w o i s t y  z a w ó r 
bezpieczeństwa. Możliwość wypowiedzenia się, 
skrytykowania, nabluzgania często odreagowuje 
frustracje. Takie czasy. Czytam opinie – z niektórymi się 
nawet utożsamiam – nawet z tymi krytycznymi. Pozwalają 
one wypracować własny stosunek do wielu zagadnień 
podparty opinią większej ilości ludzi.

Jakie ma Pan plany działania na najbliższą 
przyszłość. Czym chce się Pan zająć.
Problemów jest wiele. W pierwszym rzędzie wspomniana 
wcześniej mieszkaniówka. 

Czy planuje Pan wystartować w następnych 
wyborach?
Nie wiem. Mam już „swoje” lata. Nie wiem jak będzie ze 
zdrowiem. To jeszcze prawie trzy lata

MOF - Miejski Obszar Funkcjonalny (przypis red.)

Na sprzedaż
Dom w Klawkowie

Działka: 1026 m

Budynek dwu kondygnacyjny z częś-
c iowym podp iwn iczen iem.  Dach : 
dachówka ceramiczna. Powierzchnia 
całkowita: 250 m.   Parter: kuchnia, WC i  
duży salon,  piętro trzy pokoje i duża 
łazienka, piwnica z pralnią, garaż 18m. 
W salonie kominek z możliwością 
ogrzewania poprzez turbinę. Na parterze 
deska Barlinecka, na piętrze panele. 
Ogrzewanie: olejowe z możliwością 
przejścia na gaz.    Pełne uzbrojenie. 
Rok budowy 2006. Działka 1026 m. - 
ogrodzona i  zagospodarowana. 

Tel. 600 289 741
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Moi adwersarze oskarżają mnie o zmiany wizerunkowe,    
o uprawianie propagandy i polityki. Oczywiście chodzi       
o Straż Miejską. 

Czy z ich strony nie jest nadużyciem mówienie, że zebrali 
ponad 4 tysiące podpisów, jeżeli zweryfikowanych zostało 
około 3,5 tysiąca? Czy hasło „idźcie do referendum 
zagłosujcie przeciwko nowemu podatkowi” nie było 
nadużyciem propagandowym? 

Czy wiszący do dzisiaj bilbord przy ul. Bytowskiej z okresu 
kampanii referendalnej powinien tam jeszcze być zgodnie 
z prawem? Odpowiem tylko na jedno pytanie – otóż nie ma 
w Polsce samorządu gdzie Straż Miejska byłaby 
finansowana z samoopodatkowania mieszkańców. 
Gdybyście Państwo zagłosowali „za”, to byłoby to 
samoopodatkowanie, a nie podatek w potocznym 
rozumieniu. Takiej potrzeby nie ma i nie będzie.
Wynik referendum jest niewiążący, ale podkreślam, że 
szanuję głos około 7 tysięcy obywateli i podejmuję 
konkretne działania, które poddam ocenie ogółu 
mieszkańców. To boli moich adwersarzy, ponieważ oni 
chcą Was zawłaszczyć. Obwołal i  się Waszymi 
reprezentantami. Czy tylko w kontekście Straży Miejskiej? 
Otóż nie! Chodzi o coś znacznie więcej. Nie mogą przeżyć 
olbrzymiej porażki wyborczej, a głównym celem niestety 
jestem ja. Zarzuca mi się brak dialogu, a kto odrzucił 
otwartą debatę, kto wyjmuje uchwały na sesji Rady 
Miejskiej bez konsultacji?

Wracam do Straży Miejskiej. Jest nowy komendant. 
Poprzedniego przesunąłem do innej pracy. Mam zarzut, 
że to tylko pozory, ale ja nie potrafię „zostawić na lodzie” 
człowieka, który kierował tą formacją 25 lat! Pracuje dzisiaj 
za niższą pensję. Głównym zarzutem było to, że Straż 
Miejska zajmuje się tylko strefą płatnego parkowania. 

Wyłączyłem więc ze Straży Miejskiej dwie osoby, 
przeniosłem do Wydziału Komunalnego i już Straż Miejska 
nie zajmuje się tą strefą. Ponadto zadecydujemy, że 
będzie obniżona z 50 zł do 15 zł opłata za brak biletu 
parkingowego. Trzech Panów finansowanych z budżetu 
Straży Miejskiej ochraniało ratusz. Przeniosłem ich do 
administracji. W strukturze zatrudnienia są dwa wakaty 
strażników i odszedł komendant. Mam oszczędności,       
o które dopominali się inicjatorzy referendum. Były cztery 
samochody,  są dwa.  Mamy zatem kolejne oszczędności. 
Straż Miejska wprowadza dzielnicowych i zmienia sposób 
działania patroli interwencyjnych. Otwieramy zupełnie 
nowy rozdział w prewencji, edukacji i pomocniczości. Do 
realizacji nowych zadań musimy się przygotować. 
Korzystamy ze sprawdzonych wzorów i mamy też własne 
pomysły. Prewencja i pomocniczość to były słabe strony 
Straży Miejskiej w przeszłości. Edukowanie też 
zaniedbaliśmy. Jest wiele obszarów społecznych, które są 
otwarte na takie działania np. ekologia, poszanowanie 
i respektowanie prawa miejscowego, wykluczenie, 
alkoholizm, narkomania. Do niedawna  nie potrafiliśmy 
pokazywać naszej pracy. Jeszcze przed referendum 
zebraliśmy dobry, edukacyjny i prewencyjny materiał        
z działań Straży Miejskiej. To są źródła problemów, ale też 
zachowań i zdarzeń, które bezpośrednio możemy 
wykorzystać w pracy. Chojniczanie zgłaszali też nie raz 
wątpliwości co do zachowań patroli interwencyjnych. 
Wychodzimy naprzeciw, będą kamery indywidualne          
i każdą interwencję będzie można analizować, również     
w obecności zainteresowanego mieszkańca. Strażnicy 
muszą prowadzić dialog, muszą rozmawiać, wykazywać 
się empatią, zrozumieć istotę problemu i sytuację 
obywatela wobec którego interweniują. 
W mojej pracy nauczyłem się słuchać mieszkańców           
i razem z Nimi rozwiązywać Ich problemy. Straż Miejska 
musi wykazać się zaangażowaniem ponadstandar-

dowym. Ewidencjonujemy pouczenia i nie nastawiamy się 
na karanie, ale proszę zrozumieć, że po dwukrotnym 
pouczeniu kara jest nieodzowna. Głęboko wierzę, że 
Chojniczanie pragną porządku i poszanowania prawa. 
Jestem również przekonany, że musimy dotrzeć do 
młodzieży. 
  To są pozory? Trzeba mieć dużo złej woli, żeby tego nie 
zauważyć. Zamierzam wspierać dobre zmiany. Chcę być, 
chociaż Panowie „referendarze” sami mnie obwołali 
„twarzą Straży Miejskiej”. Przyjmuję – chcę nią być. Znajdę 
czas, aby pojawić się wraz ze strażnikami na osiedlach, 
też zapytam osobiście o oceny, a po roku zapytamy 
mieszkańców. Nie o bzdurny podatek, ale o ocenę 
zmodyfikowanej i zmienionej, mam nadzieję, że zgodnie    
z oczekiwaniami mieszkańców Straż Miejską. 

Jestem również otwarty na głosy mieszkańców. Taki dialog 
jest potrzebny. Dziękuję za wszystkie wnioski i pomysły.
Z pracą Straży Miejskiej można również zapoznać się na 
stronie internetowej: www.strazmiejskachojnice.pl. 
Porozmawiam z każdym, kto tej rozmowy chce. 

Z poważaniem, Arseniusz Finster
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Daria Czupa
tel. 52 397 75 48 wew. 21
tel. kom. 605 90 60 20

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Chojnice, ul. Igielska

Reklama

STRAŻ MIEJSKA CHOJNICE

p. o. Komendanta: mgr Arkadiusz Megger

p. o. Z-cy Komendanta: mgr inż. Magdalena Reszczyńska

Telefon ALARMOWY   986

Adres: 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1
tel. 52 397 97 80,  fax. 52 396 38 92
e-mail: sm@miastochojnice.pl
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Czy pamiętasz miesięcznik “Chojniczanin.pl”.
ZDANIEM OPOZYCJI

MÓWI SIĘ NA ULICACH MIASTA

Pamiętam. Najbardziej podobały mi się w tym miesięczniku 
informacje na temat historii Chojnic oraz wywiady  z ciekawymi 
ludźmi. Dużym plusem była także możliwość systematycznego 
wglądu do materiałów, które znajdowały się na stronie 
internetowej.                                 

Małgorzata Lipińska- Woźniak (30l.), nauczycielka. 

Tak pamiętam. Często był on rozdawany na ulicy lub można było 
go dostać w sklepach. Była to zawsze interesująca lektura.                              
             

Marcin Orłowski (18l.), maturzysta.

Niestety nie pamiętam. Ale na pewno zainteresuję się pismem 
,,Chojniczanin.pl”. Chętnie poczytam o dokonaniach sportowych 
oraz wiadomościach regionalnych z naszych malowniczych 
Chojnic. Będzie to dla mnie  ciekawa gazetka do poczytania.  

Bartosz Chirek (18l.), uczeń Technikum.

Oczywiście ,że tak. Do dziś przypominają mi się rozwiązywane 
przeze mnie krzyżówki w tej gazecie. Wycinałam i zbierałam także 
z każdego numeru rysunki Pana Jacka Klajny, które w bardzo 
rzeczywisty sposób ukazywały nasze piękne miasto.  

Apolonia Modrzejewska (70l.), emerytka.

Oczywiście ,że pamiętam. Byłam stałą czytelniczką jak tylko 
miałam okazję go otrzymać. Cieszę się ,że ponownie ten 
miesięcznik będzie wznowiony.

Krystyna Pazdalska (67l.) , emerytowana księgowa.

Tak pamiętam. Zawsze dowiadywałam się z naszego 
,,Chojniczanina.pl” samych ciekawych rzeczy związanych z 
życiem Chojnic. Z pewnością będę stałą czytelniczką kolejnych 
nowych numerów.  

Hanna Gągoł (34l.), ekonomistka, z synem Wiktorem (2l.).

M. Brunka 
K. Kaczmarek

Trzy kroki
 do likwidacji...

Dział redaguje:Patryk Jutrzenka Trzebiatowski

W demokra tycznym sys temie  n ie 
wystarczy, że opozycja istnieje. Musi mieć 
ona również własne pomysły na sprawy 
publiczne i możliwość ich prezentacji. 
Przejawem tej ostatniej jest udostępnienie 
Stowarzyszeniu Projekt  Chojn icka 
Samorządność łam tego czasopisma. 
Korzystając skrzętnie z tej szansy chcemy 
p rzede  wszys tk im  zap roponować 
alternatywę dla decyzji podejmowanych 
przez władze miejskie. Czynimy to              
w przekonaniu, że zawsze można zrobić 
coś lepiej, efektywniej, a nade wszystko 
zgodnie z życzeniami mieszkańców.
 Ub ieg ło roczna  re j es t r ac j a 
komitetu referendalnego, zebranie 
wymaganej i lości podpisów i prze-
prowadzenie referendum w sprawie 
likwidacji straży miejskiej w naszym 
mieście, to trzy cele jakie założyli sobie       
w 2015 r. inicjatorzy referendum. Dziś 
niektórym wydaje się, że można to 
wszystko wrzucić do przysłowiowego 
kosza tylko dlatego, że frekwencja nie była 
wystarczająca, aby samo rozstrzygnięcie 
wiązało burmistrza.
 Tymczasem miną ł  w łaśn ie 
miesiąc od referendum, a jedyną reakcją na 
jego wynik jest zapowiedź działań 
mających poprawić wizerunek straży wśród 
mieszkańców. A wynik referendum jest 
przecież jednoznaczny – ponad 95% 
głosujących wypowiedzia ło s ię za 
likwidacją tej formacji. Nie jest to zatem 
apel o zmianę formuły funkcjonowania 
strażników, ale jednoznacznie wyrażona 
p r z e z  7  0 0 0  m i e s z k a ń c ó w  c h ę ć 
zlikwidowania wszystkiego co kojarzy się    
z czarnym mundurem i czerwonym 
samochodem.
 Reakcja ratusza jest taka, jak 
gdyby właśnie zawiązał się komitet 
referendalny. A przecież to wczesnym 
latem ubiegłego roku był czas na działania 
zmierzające do ocieplenia wizerunku 
chojnickich municypalnych. Minęło wiele 
miesięcy, zawiązany wówczas komitet 
zebrał ponad 4 000 podpisów chojniczan, 
wywalczył z niemałym trudem przed sądem 
prawo organizacji referendum i zmo-
bilizował 7 000 mieszkańców do wyrażenia 
w lokalu referendalnym swojej opinii. 
Tymczasem zwolenników straży pojawiło 
się przy urnach niespełna 300! Jeśli 
konsekwencją tego nokautu ma być 
wyłącznie przeniesienie dotychczasowego 
komendanta do pracy w innym wydziale 
tego samego urzędu, to władza ma 
problem z interpretacją demokratycznie 
wyrażonej opinii obywateli.
 Uznając więc wynik głosowania 
obywateli, którzy zabrali głos w tej sprawie, 
zgłaszamy swój projekt uchwały, która 
doprowadzi – w perspektywie 18 miesięcy 
– do ostatecznej likwidacji Straży Miejskiej 
w Chojnicach. W założeniu miałby to być 
proces trój etapowy. W pierwszej kolejności 

podmiot zewnętrzny powinien przejąć 
kontrolę nad strefą płatnego parkowania. 
Byłaby to po części realizacja pomysłu 
władz miasta, które przeniosły już byłego 
komendanta z dwoma jego podwładnymi 
do wydziału komunalnego. W wielu 
miastach parkingowi nie noszą munduru      
i Chojnice mogą dołączyć do tej grupy.
 W  k o l e j n y m  e t a p i e , 
przewidzianym na połowę przyszłego roku, 
strażnicy powinni przestać obsługiwać 
miejski monitoring. Wbrew głoszonym 
przez obecną władzę poglądom jest to nie 
tylko możliwe, ale i praktykowane w wielu 
miastach. W takiej sytuacji straż wciąż 
w s p ó ł p r a c o w a ł a b y  z  p o d m i o t e m 
zewnętrznym zajmującym się  obsługą 
kamer, z kolei przekazując później 
zgłoszenia pol icj i  i  innym służbom 
odpowiedzialnym za utrzymanie porządku 
w mieście. Zgodnie z założeniami naszego 
p ro j ek tu ,  t o  na  t ym  e tap ie  s t r aż 
zaprzestanie również zajmować się 
zwierzętami, tymi chorymi, martwymi          
i zagubionymi...
 W ostatniej fazie procedury 
likwidacji straży odstąpi ona od działań 
związanych z utrzymaniem porządku 
pub l i cznego  i  ruchem drogowym. 
P r z e k a z a n i e  t y c h  z  z a ł o ż e n i a 
najważniejszych spraw w działalności 
straży miejskiej powinno być gwarancją 
płynnego przekazania spraw dotyczących 
porządku publicznego. Na każdym etapie 
p r o p o n o w a n e g o  p r z e z  n a s 
przedsięwzięcia dotychczasowi strażnicy 
mogliby wykazywać się empatią i zaanga-
żowaniem, to jest cechami na bazie których 
mieszkańcy mogl iby zmienić  swój 
krytyczny pogląd na temat dalszego 
funkcjonowania tej formacji i wystąpić         
z wnioskiem o zmianę decyzji w tej sprawie. 
Dopuszczamy więc taką możliwość, ale 
tylko oddolnie, a nie w wyniku propagandy 
głoszonej na piątkowych konferencjach 
prasowych włodarza czy w naprędce 
przygotowywanych prezentacjach…
 Warto pamiętać, że wszelkie 
działania władz samorządowych są 
wynikiem obietnic wyborczych, przyjętej 
strategii rozwojowej, ewentualnych zmian 
przepisów i działań narzuconych przez 
władze wyższego szczebla. Niezwykle 
rzadko władze w naszym mieście realizują 
jednak oddolne inicjatywy mieszkańców, 
którzy domagają się systemowego 
rozwiązania ważnych dla całego miasta 
spraw. Jeśli postulat uczestniczenia 
mieszkańców w sprawowaniu władzy nie 
jest tylko teoretycznym konstruktem to jest 
to ta chwila! Władze zobowiązane są 
wysłuchać obywateli miasta, którzy niemal 
jednoznacznie wyrazili swoją opinię, albo 
wprost sprzeciwić się ich woli…  Decyzja w 
tej sprawie będzie jednak miała daleko 
idące konsekwencje i  warto o tym 
pamiętać…
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13 września 1772, na podstawie traktatu 
rozbiorowego, władzę nad ziemią chojnicką 
przejęły Prusy. Niebawem utworzony został 
Powiat Chojnicki na którego czele stał 
starosta (niem. Landrat). Pierwszych 
starostów  mianował osobiście Król Prus 
Fryderyk II Wielki. W latach późniejszych 
kandydatów na starostów przedstawiał 
sejmik powiatowy. Pierwszym starostą 
zos ta ł  Werne r  E rns t  von  Le t t ow,                   
a  p ie rwszym po lsk im s ta ros tą  po 

odzyskaniu niepodległości Stanisław 
Sikorski (ziemianin z Wielkich Chełmów, 
uczeń gimnazjum chojnickiego).  Budynek 
starostwa wybudowano w roku 1892 w XIX 
wiecznym stylu eklektycznym. Piętrowy 
korpus główny budynku jest prostokątny, 
mu rowany  z  ceg ł y  i  o t ynkowany, 
podpiwniczony, dziesięciostopniowy,           
z  d w o m a  n a r o ż n y m i  r y z a l i t a m i 
zwieńczonymi falistymi szczytami ze 
s te rczynami .  Ana log iczne  szczy ty               

w zwieńczeniach elewacji krótszych boków. 
Wejście na osi, nad wejściem balkon oraz 
ozdobna lukarna. Dach czterospadowy 
kryty dachówką. Administracja powiatowa 
szybko się rozrastała   i wkrótce gmach 
okazał się za mały, tym bardziej że część 
piętra budynku zajmowało mieszkanie 
starosty. W roku 1914 rozbudowano 
budynek dodając skrzydło północne, 
r ó w n o l e g l e  d o  d z i s i e j s z e j  u l i c y 
Sienkiewicza. Z czasem zaadaptowano, na 

pomieszczenia biurowe, także poddasze 
gdzie by doświet l ić pomieszczenia 
wykonano dwie szkaradne lukarny, które 
całkowicie zburzyły XIX wieczny wygląd 
budynku. Funkcja Starosty istniała do roku 
1950 i ponownie po 1999. Powiaty do roku 
1975 i ponownie po 1999. Obecnie Starostą 
Powiatowym, od roku 2006, jest Stanisław 
Skaja.
                                             Jacek Klajna

Zabytki Chojnic - Budynek Starostwa Powiatowego

        13 lutego 1891 r. w Bydgoszczy 
w rodzinie skromnego restauratora 
przyszedł na świat Julian Rydzkowski. 
Twórca i kustosz muzeum regionalnego 
w Chojnicach, działacz społeczny i re-
gionalny, kupiec i kolekcjoner. Przeżył      
w Chojnicach blisko 60 lat tworząc swoimi 
dokonaniami i postawą  legendę godną 
odnotowania. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej, zostaje uczniem szkoły 
handlowej i praktykantem w zawodzie 
kupieckim. Po uzyskaniu dyplomu 
czeladnika  pogłębia tajniki rzemiosła 
kupieckiego w miastach pruskich i nie-
mieckich, m.in. w Chojnicach. W latach      
I wojny światowej wcielony do armii 
niemieckiej jako pielęgniarz w szpitalu 
polowym służy na froncie zachodnim         
i wschodnim. Po demobilizacji wraca do 
Chojnic i podejmuje pracę zgodnie ze 
swoim wykształceniem w znanej firmie 
kupca bławatnego Władysława Juliusza 
Schreibera. W roku 1919 należy do 
organizatorów życia polskiego i naro-
dowych stowarzyszeń kulturalnych. 
Współtworzy Towarzystwo Śpiewu 
„Lutnia” , Towarzystwo Handlowców i Pol-
sk ie Towarzystwo Krajoznawcze, 
Towarzystwo Miłośników Chojnic i Okolic,

 

prowadzi amatorski zespół teatralny.       
W roku 1932 w oparciu o własne zbiory 
tworzy Muzeum Miejskie w Chojnicach.  
Należy do zespołu redakcyjnego 
„Zaborów”, wydaje jednodniówki „Turysta 
w Chojnicach”, przez krótki czas redaguje 
również „Gazetę Chojnicką”.  Był 

inicjatorem i organizatorem „Dni Chojnic”. 
Okupacje hitlerowską przeżył na ziemi 
kieleckiej.  Po wojnie wraca do Chojnic    
obe jmu je  k ie rown ic two  re fe ra tu 
kulturalnego w starostwie chojnickim,     
a następnie prowadzi dom wypo-
czynkowy PTTK oraz piastuje stano-
wisko inspektora regionalnego w choj-
nickim Powiatowym Domu Kultury.        
W latach 1955 – 1975 radny Miejskiej 
Rady Narodowej Chojnic. W roku 1960 
ponownie powołuje i organizuje Muzeum 
Regionalne, początkowo w gmachu 
ratusza, a od 1962 w odrestaurowanej 
bramie człuchowskiej  i  jest  jego 
honorowym kustoszem i kierownikiem do 
przejścia na emeryturę w roku 1972.  
Inicjuje założenie parku 1000-lecia           
i budowę pomnika Mikołaja Kopernika,    
a  t a k ż e  p o w s t a n i e  c z a s o p i s m a 
p o p u l a r n o n a u k o w e g o  „ Z e s z y t y 
Chojnickie” i „Baszta”. Wszędzie cieszy 
się szacunkiem i poważaniem. Umiera 10 
lipca 1978 roku w Chojnicach, gdzie 
zostaje pochowany w alei zasłużonych. 
Jego imię nosi Muzeum Regionalne           
i Szkoła Podstawowa nr 1.
                                    
                                            Jacek Klajna

Julian Rydzkowski 1891 - 2016        125 rocznica urodzin
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Może na początek kilka słów o sobie.
rodowita chojniczanka, matka dwóch 
dorosłych synów, od zawsze zakochana
w Beskidach.

Co spowodowało, że zdecydowała się 
Pani poświęcić swoje życie sztuce?
poświęcenie….. brzmi mało optymisty-
cznie, dla mnie to co wyrabiam z farbami, 
pędzlami i całą resztą to wspaniała zabawa, 
odstresowanie po całym dniu ,zapomnie-
nie, podróż do krainy fantazji.

Gdzie szuka Pani natchnienia, co Panią 
inspiruje, co pobudza kreatywność?
czasem chodzi mi po głowie jakaś myśl, 
obrazek. Bywa tak, że najpierw napiszę 
kilka linijek tekstu i zaczynam rysować a 
czasem narysowany  obrazek  jes t  
początkiem jakiegoś wierszydła. Uwielbiam 
wycieczki z aparatem, pstrykam setki zdjęć  
i one są potem inspiracją. A czasem 

zwyczajnie włóczę się po internecie, 
przeglądam zdjęcia, obrazy wielkich 
artystów.

Czy ma Pani swój ideał artystyczny, 
artystę, który jest dla Pani mistrzem
i którego Pani podziwia?
kiedy kilka lat temu, kiedy zaczynałam moją 
zabawę z rysunkiem, podziwia łam 
Wyspiańskiego i ten podziw pozostał do 
dz is ia j .  Po tem przyszed ł  czas  na 
Modiglianiego, Renoira , Moneta. W przy-
p ływie dobrego humoru uwie lb iam 
Beksińskiego.

Jakie formy sztuki są Pani najbliższe?  
C o  s p r a w i a  P a n i  n a j w i ę k s z ą 
satysfakcję?
zastanawiałam się czasem co lubię 
najbardziej i do dzisiaj nie znalazłam 
odpowiedzi. Kiedy mam dużo wolnego 
czasu, dużo światła uwielbiam malowanie 
olejami. Kiedy za drzwiami czai się prawie 
depresja chwytam za ołówek i rysuję. 
Ostatnio zaczęłam bawić się w robienie 
figurek. Musiałam kupić 1 kg drutu bo 
inaczej tego nie sprzedają, więc zanim go 
zużyję minie jeszcze trochę czasu
i powstanie kilka rzeczy.

Proszę powiedzieć jak to wszystko 
wygląda w praktyce. Czy ma Pani swoją 
pracownię? Jak łączy Pani pracę 
zawodową ze sztuką?
jestem szczęściarą bo mam pracę, więc 
czasu na malowanie i inne wyczyny 
artystyczne nie zostaje wiele, zwłaszcza 
jesienią i zimą. Z radością więc czekam na 
każdy wolny dzień. Wtedy bardzo staram 
się wstać wcześniej, udaję, że zrobiłam 
porządek w domu i wyciągam płótno albo 
kartki i robię to co lubię. Za pracownię służy 
mi niestety pokój nazywany szumnie 
dużym. Bywa, że muszę przenieść się do 
kuchni żeby nie niszczyć podłogi i mebli w 
pokoju. Potem spędzam czas na kolanach, 
sprzątając miliony plam na podłodze.

Gdzie zaopatruje się Pani w akcesoria 
plastyczne, bo w Chojnicach nie ma 
typowego sklepu dla plastyków?
I to jest właśnie kłopot, bo oprócz 
nielicznych okazji w Lidlu, akcesoria te są 
nie do zdobycia. Znalazłam jednak fajny 
sklep internetowy, raz do roku staram się 
odwiedzić siostrę w Bielsku i tam kupuję 
mały zapas farb i pędzli.

Jakie ma Pani plany artystyczna na 
nadchodzący rok?
kiedyś marzyłam, żeby sprzedać kilka 
obrazków. Marzenie się spełniło. Teraz 
marzy mi się jakaś mała wystawa. I marzy 
mi się zabawa z gl iną, takie małe 
rzeźbienie.

Gdzie można oglądać Pani prace, no
i gdzie je ewentualnie nabyć?
na początek można je oglądać w inter-
necie. Mam stronę albo na fb a w razie 
potrzeby można zobaczyć oryginał.

http://www.lucynaart.republika.pl/
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TWARZE  Z  PRZESZŁOŚCI

Pisze wiersze, fotografuje, tworzy figurki lalek
rysuje i maluje różnymi technikami

Budziciel kaszubskich serc
Florian Ceynowa, urodzony 4 maja 1817 roku, to 
jeden z najsłynniejszych wychowanków 
Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Choj-
nicach. Pochodzący ze Sławoszyna k. Pucka syn 
kowala po ukończeniu szkoły elementarnej 
kształcił się daleko od rodzinnego domu. W 1833 
r. edukację gimnazjalną w Chojnicach ukończył 
jego brat Marcin, późniejszy duchowny, 
administrator w Kokoszkowach, zmarły 
przedwcześnie w 1847 roku. Księdzem był 
również najstarszy brat Józef, wychowanek 
gimnazjum w Pułtusku.

Jedenaście chojnickich lat
Trzynastoletni F. Ceynowa naukę w chojnickim 
zakładzie podjął 10 września 1830 roku jako 
uczeń klasy szóstej i uczęszczał do niego przez 
11 lat. Pełny tok kształcenia w gimnazjum 
zakładał wówczas 9 lat. Kolejność klas liczono 
odwrotnie niż obecnie: zaczynano od seksty, 
kończono prymą, po której przystępowano do 
matury. Trzy ostatnie klasy (tercja, sekunda          
i pryma) trwały po dwa lata szkolne. Edukację co 
roku w klasie VI podejmowało kilkudziesięciu 
uczniów, a maturę zdawało kilku lub kilkunastu 
abiturientów. Świadectwo dojrzałości uzyskane  
w szkole publicznej uprawniało do przyjęcia        
w pierwszej kolejności na każdy kierunek studiów 
w pruskich uczelniach. Ceynowa powtarzał klasę 
piątą i drugą; drugoroczność wśród gimna-
zjalistów zdarzała się nierzadko. Wielu uczniów 
rezygnowało z nauki, bowiem stawiano im bardzo 
wysokie wymagania. Uczniowie opuszczali też 
szkołę z braku środków finansowych; dotyczyło 
to młodzieży nieobjętej systemem stypendialnym 
bądź nieotrzymującej należytego wsparcia ze 
s t rony  ubog ie j  rodz iny.  W Cho jn icach 
faworyzowano przedmioty humanistyczne, 
adekwatnie do klasycznego charakteru szkoły. 
Szczególny nacisk położony był na dydaktykę 
języków starożytnych i nowożytnych.

Miłośnik romantyzmu
Maturę przyszły doktor i inicjator regionalizmu 
kaszubskiego zdał wraz z 8 innymi abiturientami 
w sierpniu 1841 roku. Miał wówczas już 24 lata, 
pamiętać jednakże należy, iż naukę gimnazjalną 
rozpoczął stosunkowo późno (w wieku 13 lat). 
Warto więcej uwagi poświęcić sylwetce 
Ceynowy, bo postać ta zasługuje na szczególne 
uznanie pośród absolwentów gimnazjum 
chojnickiego (w 200. rocznicę powstania tej 
placówki). Już w latach szkolnych Ceynowa żywo 
interesował się polską historią i losami 
Kaszubów, zafascynowany był twórczością 
romantyków, przede wszystkim dziełami 
Mickiewicza. Pragnął zostać kaszubskim 
Wallenrodem i tak był później często nazywany. 
Swoje patriotyczne zapatrywania powiązał          
z tajnym ruchem filomackim w Chojnicach. 
Osobowość młodego Ceynowy zobrazował 
literacko Franciszek Fenikowski w powieści 
„Zapadły zamek”.

Jednak medycyna!
Florian Ceynowa deklarował w gimnazjum 
podjęcie studiów teologicznych (tak jak wcześniej 
jego brat Marcin). Wraz z kolegą z rocznika 
maturalnego Janem Radzimowskim udał się do 
Wrocławia, lecz jeszcze przed przyjazdem 
zmienił zdanie i zapisał się na Wydział 
Filozoficzny. Studia na tym wydziale porzucił na 
rzecz medycyny (podobnie jak inny wychowanek 
chojnickiej placówki - Kazimierz Cichocki). Praca 
i pozycja lekarza wydawały mu się bardziej 
stabilne zawodowo i finansowo. We wrocławskiej 
uczelni kształcił się od 22 grudnia 1841 r. do 31 
października 1843 roku, po czym przeniósł się na 
Uniwersytet w Królewcu. 26-letni Ceynowa trafił 
do miasta, do którego chętnie już w latach 30.  
XIX w. wybierali się na studia medyczne 
chojniccy abiturienci. Doktorami medycyny 
zostali m.in. Juliusz Kaczerowski czy Adolf Wilde.

Wiosna Ludów
W Królewcu Ceynowa odbył również służbę 
wojskową oraz zaangażował się w działalność 
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Ta 
konspiracyjna aktywność doprowadziła do próby 
opanowania pruskiego garnizonu w Starogardzie 
Gdańskim podczas insurekcji Mierosławskiego w 
1846 roku. Po tym powstańczym wydarzeniu 
został skazany na śmierć (poprzez ścięcie 
toporem ), lecz z więzienia w Moabicie uwolnił go 
lud ber l ińsk i  w czas ie  Wiosny Ludów. 

Odzyskawszy wolność, Ceynowa dokończył 
studia medyczne w Królewcu i podjął pracę 
lekarza wojskowego. W 1851 r. na Uniwersytecie 
w Berlinie obronił rozprawę doktorską na temat 
przesądów mieszkańców ziemi puckiej w 
dziedzinie medycyny. Został zatem kolejnym 
lekarzem Polakiem -wychowankiem chojnickiej 
szkoły średniej , który legitymował się stopniem 
naukowym. Latem 1852 r. rozpoczął pracę
u rodziny hr. Czapskich w Bukowcu k. Świecia
n. Wisłą. Później w dobrach bukowieckich zakupił 
dom i gospodarstwo rolne, założył rodzinę
i prowadził praktykę lekarską oraz aptekę. 

Z kociewskim Bukowcem i jego mieszkańcami 
związał się do końca życia, utrzymując kontakty
z polskimi i europejskimi uczonymi. Nie 
zapominał też o potrzebach kształcącej się 
ubogiej polskiej młodzieży. Od 1853 należał do 
Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży 
Prus Zachodnich . Systematycznie wspierał 
finansowo (w kwocie 4 talarów rocznie ) tę polską 
organizację założoną w 1848 roku.

Piśmiennictwo kaszubologiczne
Bogaty jest dorobek naukowy Ceynowy, 
jednakże większość jego prac nie dotyczy 
medycyny. Na szczególne uznanie, z per-
spektywy mijającego czasu, zasługują jego 
publikacje folklorystyczne i językoznawcze. 
Biografista Ceynowy, dr Ireneusz Pieróg, nazwał 
te opracowania „wielką krynicą wiedzy o Kaszu-
bach dla wielu lingwistów i slawistów Europy”. 
Działalność wydawnicza i prace badawcze 
Ceynowy przyczyniły się bezspornie do 
p o w s t a n i a  r ó ż n o r o d n e j  l i t e r a t u r y 
kaszubologicznej i rozbudziły zainteresowanie 
nie tylko wśród uczonych Kaszubami: ich mową, 
folklorem i historią. Z drugiej jednak strony 
Ceynowa mógł czuć się osamotniony i niezro-
zumiany. Występując przeciwko germanizacji 
Pomorzan, nie oszczędzał jednocześnie polskiej 
szlachty i duchowieństwa. Zarzucał inteligencji, iż 
zajęta własnymi dążeniami klasowymi przyjmuje 
postawę ugodową wobec zaborcy. Pisał po 
kaszubsku, sądząc, że w ten sposób dotrze do 
ludu kaszubskiego i obudzi w nim poczucie 
narodowe.
Zmarł 26 marca 1881 r. w Bukowcu. Spoczął na 
cmentarzu w Przysiersku. Grób jego, co godne 
podkreślenia, otaczany jest od prawie 135 lat 
troską i opieką. Florian Stanisław Ceynowa jest 
patronem wielu ulic, szkół i instytucji na Pomorzu.

Florian CEYNOWA
Dział
redaguje
Kazimierz
Jaruszewski

Prezes
Chojnickiego
Towarzystwa

Przyjaciół Nauk
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 Latem 2013 roku wybraliśmy się na kilka dni na 
Litwę. Była to tzw. „Męska wyprawa”, czyli tylko ojcowie        
i dzieci. Litwa to państwo członkowskie Unii Europejskiej       
i NATO w którym walutą obowiązującą jest euro (wówczas 
jeszcze Lit).  Ceny usług i produktów spożywczych są na 
porównywalnym poziomie i dlatego jadąc na Litwę 
specjalnych zapasów nie ma co robić. Pomni starego 
przysłowia: „cywilizowana Europa kończy się na Wiśle, 
dalej jest dzika Azja” jako środek transportu wybraliśmy 
samochód kempingowy. Po przekroczeniu granicy, której 
nie ma skierowaliśmy się do Druskienik. Druskieniki to 
położone na brzegu Niemna jedno z najlepszych 
uzdrowisk klimatycznych i balneologicznych w Europie. 
Występują tu liczne źródła mineralne i pokłady borowiny. 
Znajduje się tu 9 sanatoriów i centrum balneologiczne oraz  
park wodnych rozrywek o powierzchni 23 000 m2. 

Druskieniki były w okresie międzywojennym ulubionym 
miejscem wypoczynku marszałka Piłsudskiego. Kempingi 
Litwy mają bardzo zróżnicowany standard. Ten w Dru-
skienikach jest na europejskim poziomie, ale w dalszej 
podróży zderzaliśmy się także z „kulturą związku 
radzieckiego”. Po dniu spędzonym z dziećmi na wodnych 
atrakcjach wyruszyliśmy drogami południowej Litwy w kie-
runku Soleczników. Na całej 122 kilometrowej trasie 
spotkaliśmy może ze 30 samochodów. Więcej stoi            

w Chojnicach między światłami. Soleczniki to małe miasto 
w odległości 45 km od Wilna przy szosie Wilno – Lida 
(obecnie Białoruś), które zamieszkuje 6700 osób, z których 
72% stanowią Polacy. Centrum miasta zdobi pomnik 
Adama Mickiewicza, wzniesiony z okazji 200 rocznicy 
urodzin poety. Na pomniku zamieszczono słynny cytat 
"Miej serce i patrzaj w serce", po polsku i litewsku oraz 
autograf poety. Dalej zupełnie porządna droga 
poprowadziła nas do Wilna. Wilno, oprócz starej części 
miasta to zlepek postsowieckich blokowisk. Tak naprawdę 
to w Wilnie należy być w dwóch miejscach: Ostrej Bramie    
i Wileńskiej „Rosie”. Ostra Brama to bardzo klimatyczne 
miejsce. Wchodząc do kaplicy z obrazem czujesz się jak 
kropla w odmętach oceanu. Wszystkie ściany, dokładnie 
wszystkie, pokrywają „wota dziękczynne”. Takie samo 
wrażenie wywiera Wileńska „Rosa”. Przed wejściem na ten 
stary polski cmentarz jest grób matki Marszałka 
Piłsudskiego ze ściskającym serce napisem „Matka i serce 
syna”. Położona na kilku pagórkach „Rosa” to zbiór tysięcy 

pomników na których znajdziemy same swojsko brzmiące 
nazwiska. Kolejne dni naszej podróży upłynęły na 
kempingu  w Trokach. Troki to dawna stolica Litwy, w której 
Wielki Książę Litewski Giedymin zbudował zamek 
obronny. Troki oddalone są od Wilna o około 28 kilometrów. 
Otaczają je cztery jeziora : Galwe, Łuka, Tatarskie               
i Bernardyńskie, a tylko na samym jeziorze Galwe 

rozrzuconych jest około 20 wysp i wysepek. Największą 
atrakcją Trok, oprócz oczywiście zamku, jest osiadła tu 
społeczność Karaimska. Karaimowie wywodzą się 
pogranicza Tureckiego, a ich religia jest kompilacją 
Judaizmu i Islamu. Świątynie Karaimskie (Kienesy) nie są 
może imponujące, ale mają swój niezaprzeczalny urok. 
Dorosły Karaim powinien zbudować dla swej rodziny 
kolorowy drewniany dom, którego zawsze trzy okna 
skierowane są na ulicę - jedno okno przeznaczone jest dla 
Boga, drugie dla Księcia Witolda a trzecie dla 
domowników.  Karaimowie prowadzą w Trokach resta-

uracje w, których podaje się kibiny. Kibiny to rodzaj 
pierogów z półkruchego ciasta, wielkości damskiej dłoni, 
nadziewane bardzo drobno krojonym mięsem wołowym 
lub baranim, cebulą , mocno przyprawione pieprzem,  solą 
i pieczone w piekarniku. Są naprawdę pyszne. I na koniec - 
ogólne wrażenie z południowej Litwy: „ogromne puste 
przestrzenie (44 osoby na kilometr kwadratowy – w Polsce 
128) na których  stoją XIX wieczne drewniane chaty bez 
płotów” (podobny klimat panuje  w skansenie kaszubskim 
we Wdzydzach). Po powrocie wielu ludzi pytało mnie - „Czy 
Litwini nas nie lubią”. Trudno powiedzieć, nie spotkaliśmy 
się z wrogością, ale prawdą jest, że nie okazują wielkiej 
radości słysząc język polski.

Ogromne puste  przestrzenie  na  których

stoją  XIX w.  drewniane chaty bez płotów

LITWA 2013
Jacek Klajna

Drodzy Czytelnicy. Ta rubryka jest wasza i tylko wasza. Zachęcamy do przesyłania materiałów z wakacyjnych, i nie tylko 
wakacyjnych podróży. Jeśli byliście w ciekawych, odległych i trudno dostępnych miejscach podzielcie się wrażeniami z tej podróży
z chojniczanami. Artykuł do druku musi składać się z 4-6 zdjęć dobrej jakości i około 1 strony tekstu przesłanego w formie pliku 
tekstowego oraz danych kontaktowych.                                                                                                   redakcja@chojniczanin.pl
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ROZRYWKI UMYSŁOWE Gazeta LOKALNA

KUCHNIA

SKŁADNIKI

q 4 pstrągi patroszone (po ok. 250 g)
q 2 średnie marchewki
q 1 średni seler
q 1 por
q 2 średnie cebule
q pół pęczka natki pietruszki
q 2 łyżeczki masła
q przyprawy: sól, pieprz

Obrane i umyte marchew i seler pokrój w grubsze 
zapałki, cebulę w kostkę, por w półksiężyce. Na 
patelni rozgrzej 1 łyżkę masła i podsmażaj pokro-
jone warzywa przez około 10 min.

Opłukane pstrągi natrzyj solą i pieprzem. Wypełnij 
ich wnętrze podsmażonymi warzywami. Tak 
przygotowane pstrągi układaj na folii aluminiowej, 
posmaruj resztą masła i zawiń. Wszystko piecz 
przez ok. 30 min w nagrzanym do 180 st. piekarniku.

Zdjęcia autentyczne z dnia 29.01.2016. Pstrąg 
świeży i pyszny ze sklepu firmowego Zakładu 
Hodowli Pstrąga w Mylofie.

Znajdź drogę od pierwszej do ostatniej cyfry. Cyfry w polach oznaczonych znakiem       muszą znajdować się obok siebie. 

SUDOKU – łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu,
w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3 (zwanych „blokami” lub „podkwad-
ratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9. Zamieszczone Sudoku należą do średniego poziomu trudności.
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SKLEP RYBNY  MYLOF CZYNNY:

PON. - PIĄTEK:  7:00 - 19:00
DNI WOLNE: 10:00 - 19:00

Tel. sklepu 52 39 59 312
663 029 888 

SKLEP RYBNY WOJTAL CZYNNY:

PON. - SOBOTA    9:00 - 17:00
DNI WOLNE:     10:00 - 17:00

Tel. sklepu 885 529 000



16 stycznia w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
odbyła się Pomorska Gala Żeglarska. Pomorski 
Związek Żeglarski wybrał najlepszych żeglarzy 
P o m o r z a ,  k t ó r z y  o t r z y m a l i  n a g r o d y 
Kryształowego Żagla.

Pomorskim Żeglarzem Roku 2015 został Piotr 
Myszka z KS AZS AWFiS Gdańsk, natomiast tytuł 
Pomorskiej Żeglarki Roku 2015 przypadł            
w udziale Małgorzacie Białeckiej z SKŻ Ergo 
Hestia Sopot. Obydwoje będą reprezentować 
nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Rio          
w 2016 roku. W tej kategorii zostały także 
nominowane dwie najlepsze zawodniczki 
Chojnickiego Klubu Żeglarskiego - Magdalena 
Kwaśna oraz Irmina Mrózek Gliszczynska.

Za Pomorski Żeglarski Talent Roku 2015 uznano 
z a w o d n i k a  C h K Ż  C h o j n i c e  P a t r y k a 
Kosmalskiego (złotego medalistę Otwartych 
Drużynowych Mistrzostw Europy w klasie 
O p t i m i s t ,  o r a z  s r e b r n e g o  m e d a l i s t ę 
Drużynowych Mistrzostw Polski w klasie 
Optimist).
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SPORTGazeta LOKALNA

Pos Zespół Pkt 

1 Wisła Płock 37 

2 Arka Gdynia 36 

3 Zagłębie Sosnowiec 33 

4 Zawisza Bydgoszcz 31 

5 Stomil Olsztyn  31 

6 Dolcan Ząbki 30 

7 Chrobry Głogów 28 

8 GKS Katowice 27 

9 GKS Bełchatów 27 

10 Miedź Legnica 26 

11 MKS Chojniczanka 26 

12 Bytovia Bytów 24 

13 Pogoń Siedlce 23 

14 Wigry Suwałki 21 

15 Sandecja Nowy Sącz 21 

16 MKS Kluczbork 21 

17 Rozwój Katowice 17 

18 Olimpia Grudziądz 14 
 

Tabela po 19 kolejce

NOWOŚCI
Sklepu
internetowego

www.mkschojniczanka.pl

MKS CHOJNICZANKA 1930
Trwają przygotowania do rundy wiosennej

www.lks.charzykowy.pl
www.chkz.pl

ŻEGLARSTWO

Przekaż 1% swojego podatku na klub Przekaż 1% swojego podatku na klub

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy
numer   KRS  0000216519

Chojnicki Klub Żeglarski
numer   KRS  0000 22 8038

Kolejka 20 – 5-6 marca
Chojniczanka - Sandecja

23 stycznia na chojnickim „Modraku” odbył 
się drugi w tym roku sparing, w którym 
Chojniczanka Chojnice pokonała zespół 
Drutex-Bytovii 1:0 . Bramkę dla żółto-biało-
czerwonych zdobył Rafał Grzelak. 

Warunki pogodowe nie dopisywały, gdyż 
temperatura była bardzo niska. Z tego też 
powodu boisko było zmrożone, przez co 
momentami zawodnicy wpadali w poślizg. 
Często z przypadku tworzyły się bardzo 
groźne sytuacje. W składzie Chojniczanki po 
raz pierwszy po dłuższym czasie pojawił się 
Maciej Rogalski. Na ławce rezerwowych 
zasiadł nowy testowany bramkarz – Tomasz 
Loska, który rozegrał całą drugą połowę.

Spotkanie rozpoczęło się bardzo spokojnie     
i kibice zgromadzeni na Modraku nie oglądali 
zbyt wielu strzałów na bramkę. Akcje 
wypracowywane zarówno przez jedną jak      
i drugą drużynę nie sprawiały zbyt wielu 
problemów golkiperom. W 29 minucie 
spotkania na strzał zza pola karnego 
zdecydował się Rafał Grzelak, który wokół 
siebie miał sporo wolnego miejsca co 
wykorzystał i tym samym pokonał Gerarda 
Bieszczada. W drugiej połowie więcej pracy 
miał testowany bramkarz żółto-biało-
czerwonych, choć gra wyglądała podobnie 
jak w pierwszych 45. minutach i głównie 
toczyła się w środku pola. 

źródło - oficjalny serwis - www.mkschojniczanka.pl

WWW.RED-DEVILS.PL

Oj !!!! Mamy się czym chwalić
KLASYFIKACJA KLUBOWA

ZA ROK 2015

Wydział Sportowy Polskiego Związku 
Bokserskiego opublikował komunikat,
w którym przedstawił oficjalną klasyfikację 
klubową oraz Okręgowych Związków 
Bokserskich dotyczących współza-
wodnictwa sportowego za 2015.
Na mocy wspomnianego dokumentu, 
w którym sklasyfikowano 163 kluby pięś-
ciarskie z całej Polski, najlepszym klubem 
pięściarskim w Polsce w 2015 roku był:
BKS Skorpion Szczecin (1370 pkt.), wy-
przedzając KSW  Różę Karlino (599 pkt.),
KS Boxing Team Chojnice (564 pkt), 
Pomorzanina Toruń (534 pkt.)  i Boxing 
Kielce (530 pkt.) do pierwszej dziesiątki 
weszły ponadto BKS Hetman Białystok 475 
pkt., RUSHH Kielce 462 pkt., BKS Olimp 
Szczecin 460 pkt., KS SAKO Gdańsk 452 
pkt. i GUKS Carbo Gliwice 434 pkt.
Pozostaje nam tylko pogratulować 
Marcinowi Gruchale za tytaniczną pracę 
jaką wykonuje z chojnicką młodzieżą. To 
naprawdę nie lada sukces by w gronie  163 
klubów stanąć na podium. Gratulujemy!!!

LARYSA SABINIARZ
Z  BOXING TEAM CHOJNICE 
NAJLEPSZĄ JUNIORKĄ 2015

Podobnie jak przed rokiem oprócz 
tradycyjnego rankingu naj lepszych 
polskich pięściarek, występujących na 
ringach boksu olimpijskiego, jeden z naj-
lepszych polskich portali piszących o bo-
ksie olimpijskim ,www.polskiboks.pl
współpracujący z Polskim Związkiem 
B o k s e r s k i m  d o k o n a ł  c z t e r e c h 
indywidualnych wyróżnień za wyniki 
osiągnięte w 2015 roku. Wyróżnienie dla 
N A J L E P S Z E J  J U N I O R K I  ( y o u t h ) 
kończącego się roku  przyznano Larysie 
Sabin iarz (Gruchała Boxing Team 
C h o j n i c e ,  6 9  k g ) .  M ł o d z i e ż o w a 
wicemistrzyni Europy z Keszthely wygrała 
w 2015 roku 9 z 12 walk, ulegając jedynie 
najlepszej zawodniczce na świecie w tej 
kategori i  wiekowej, Rosjance Dari i 
Semashko, oraz doświadczonej Angielce 
Stacey Copeland, w swoim seniorskim 
debiucie, który możliwy był po ukończeniu 
przez Larysę 18 roku życia. 

Podczas Gali Sportu Młodzieżowego wy-
różnieni zostali złoci medaliści Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży, medaliści Mło-
dzieżowych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzo-
stw Świata Juniorów i Mistrzostw Europy 
Juniorów. Uhonorowani zostali również 
trenerzy młodych sportowców. Gala Sportu 
Młodzieżowego odbywa się cyklicznie i jest 
organizowana przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego wraz z Po-
morską Federacją Sportu. W tym roku gala 
odbyła się we wtorek, 22 grudnia. 

Wyróżnienia i dyplomy otrzymało około 140 
osób z rąk marszałka województwa M. 
Struka, wicemarszałka K. Trawickiego oraz 
prezesa i  wiceprezesa Pomorskiej 
Federacji Sportu – Wł. Schmidta i W. 
Bartelika. Wyróżnieni zostali również 
zawodnicy i zawodniczki "Boxing Team" 
Chojnice wraz z trenerem. Nagrody 
o t rzymal i :Larysa Sabiniarz,  Patryk 
Wardyn,  Piotr Szczukowski,  Kewin 
Gruchała  oraz  Marcin Gruchała.

Gala Sportu Młodzieżowego Województwa Pomorskiego 
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Mimo zakończenia sezonu żeglarskiego 
zawodnicy LKS Charzykowy aktywnie 
przygotowują się do nadchodzącego sezonu 
żeglarskiego. W miesiącach zimowych 
pracujemy głównie nad przygotowaniem 
kondycyjnym zawodników. Co tydzień 
wzmacniamy naszą kondycje fizyczną           
w Fitness Club KaNaMa, gdzie pod okiem 
doświadczonego instruktora uczestniczymy  
w zajęciach jazdy na rowerach stacjonarnych. 
Trenują zawodnicy razem z rodzicami. Okres 
zimowy to również szansa na uprawnianie 
sportów zimowych. W tym roku zima w sty-
czniu dopisała i na zamarzniętym jeziorze 
Charzykowskim część zawodników LKS 
Charzykowy uczy się trudnej sztuki latania na 
bojerach, zaczynając oczywiście od Ice 
Optimista. Jest to pomniejszona wersja 
popularnego ślizgu typu DN, gdzie jak pędnik 
stosuje się ożaglowanie od optimista. Od tego 
roku dużym powodzeniem cieszą się też 
cotygodniowe wyjazdy na narty do Wieżycy, 
gdzie pod okiem miejscowych instruktorów 
zawodnicy uczą się trudnej sztuki szusowania. 
Dla większości zawodników był to pierwszy 
kontakt z nartami. Początki były trudne i nie 
brakowało upadków, ale obecnie ci najbardziej 
wytrwali radzą sobie już całkiem dobrze na 
stoku. Na przełomie marca i kwietnia czwórka 
naszych zawodników w klasie optimist jedzie 
na tygodniowe zgrupowanie żeglarskie do 
miejscowości Torrevieja w Hiszpanii, gdzie 
razem z zawodnikami Yacht Klubu Stal Gdynia 
będą przygotowywali się do sezonu. 

Sławomir Januszewski

Zajęcia zawodników
LKS Charzykowy

w okresie zimowym 

ChKŻ Chojnice
nagrodzony na Gali Żeglarskiej 

Magdalena Kwaśna
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Publikacja o współpracy Chojnic z mia-
stami partnerskimi ukazała się jako 
pok łos ie  zo rgan izowanego  p rzez  
pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwoju       
i Współpracy Naukowej konkursu na 
najlepszą pracę licencjacką, magisterską    

i doktorską o Chojnicach. Konkurs na , 
który wpłynęło pięć prac został rozstrzy-
gnięty w trakcie zeszłorocznych  „Dni 
Chojnic”, a jego laureatką została Emilia 
Kalitta. Praca wydana została przez Urząd 
Miejski w Chojnicach w nowej serii 
wydawniczej Monografie Chojnickie. 
Przewodniczącym redakcji serii jest 
Przemysław Zientkowski, a recenzentem 
nowo wydanej publikacji  Burmistrz 
Chojnic dr Arseniusz Finster. Omawiana 
praca magisterska powstała w 2006 roku. 
Autorka współpracą miast zainteresowała 
się pod wpływem pomocy mieszkańców 
holenderskiego Waalwijk dla chojnickiego 
szpitala. W  pracy opisała  partnerskie 
kontakty Chojnic z Emsdetten i Bad 
Bevensen w Niemczech, Bayeux we 
Francji, Könitz w Szwajcarii, Greve w Danii, 
Korsuniem na Ukrainie i Mozyrem na 
Białorusi. Praca jest w pewnym sensie 
„pionierska” gdyż Emilia Kalitta  jako 
pierwsza zajęła się opisaniem współpracy 
miast partnerskich na poziomie samorządu 
lokalnego. Jest to więc nie tylko ciekawe 
opracowania badawcze, ale także kolejna 
cegiełka tworząca historię Chojnic. 
Promocja książki odbyła się 22.12.2015     
w czytelni MBP w Chojnicach.

EMILIA KALITTA:  
„INTEGRACJA EUROPEJSKA NA SZCZEBLU LOKALNYM W OPARCIU O RUCHY 
M I A S T  PA R T N E R S K I C H  N A P R Z Y K Ł A D Z I E  M I A S TA C H O J N I C E ”

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI (red.)       „LITERACKIE PORTRETY CHOJNIC”

„Literackie portrety Chojnic” to najnowsze 
wydawnictwo Chojnickiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk pod redakcją jego prezesa 
Kazimierza Jaruszewskiego. Promocja 
odbyła się we wtorek (29.12.2015)           
w czytelni miejskiej biblioteki publicznej. 
Jest to zarazem 15 tom serii „Biblioteka 
Chojnicka”.  Wydawnictwo jest pokłosiem 
konferencji, która odbyła się podczas Dni 
Chojnic. Książka jest zbiorem siedmiu 
tekstów przybliżających publikacje 
mówiące o Chojnicach. To utwory 
pochodzące z różnych okresów litera-
c k i c h ,  p i s a n e  p r z e z  r o d o w i t y c h 
Chojniczan, ale także przez ludzi tylko 
przelotnie związanych z naszym miastem. 
Książkę otwiera tekst Aliny Jaruszewskiej 
„Franciszek Fenikowski o latach gimna-
zjalnych doktora Ceynowy”. Autorka w tra-
kcie  swojego wystąpienia zachęcała do 
lektury „Zapadłego zamku”.Dalsze teksty 
napisali: Beata Królicka, Kazimierz 
Ostrowski, Zbigniew Gierszewski, Maria 
Eichler, Kazimierz Jaruszewski i Piotr 
Eichler. Wśród opisywanych utworów, 
oprócz pozycji starszych,  są też  publiacje 
najnowsze, które ukazały się w roku 2015, 
jak np. książka Helmuta Walsera Smitha 
„Opowieść rzeźnika” mówiąca o zabój-

stwie chojnickiego gimnazjalisty Ernsta 
Wintera. Recenzentem jest dr hab. Jacek 
Knopek, a książkę wzbogaciły grafiki 
autorstwa Jacka Klajny. Dodatkowo na 
końcu zamieszczono spis wszystkich 
tomów z serii "Biblioteki Chojnickiej". 

RECENZJE     -   NOWOŚCI WYDAWNICZE

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Biuro czynne w czwartki od 09:00 - 12:00, tel. 601 533 588MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNO-HISTORYCZNY

redakcja@chojniczanin.pl

REDAKTOR NACZELNY
Jacek Klajna naczelny@chojniczanin.pl

Wydawca: Inpero.pl sp. z o.o.

Dział reklamy reklama@chojniczanin.pl

Druk:  Agora Piła.                                        Nakład:  4000 egz.

04 lutego 
Chojnickie Centrum Kultury  w ramach projektu Teatr 
Repertuarowy zaprasza na musical "Allo, Allo" w wykona-
niu aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Kosza-
lina.  Godz. 19:00. Bilety: 30 zł

05 lutego
W hali OSiR o godz. 20:00 odbędzie się 13 bal sportowca 
„Czasu Chojnic” Bilety w cenie 250 od pary do nabycia       
w redakcji.

05 lutego
W chojnickim klubie Cynamon o godzinie 20:00 zagra 
„Paluch”, a właściwie Łukasz Paluszak - polski raper.

05 – 07 lutego
W Bornem Sulimowie zostanie zorganizowany 5 zimowy 
zlot miłośników pojazdów militarnych. Na zlocie będzie 
można dokupić sprzęt i wyposażenie na wojskowym 
kiermaszu, a wieczorami miło spędzić czas w  "Kasynie 
Poligonowym".

06 lutego
W restauracji Nieżychowice odbędzie się bal charytatyw-
ny Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum. Początek o godz. 
19:30.  Bilety w cenie 140 zł.   Rez.  tel. 885 253 659.

06 lutego
WDK Silno organizuje "Bal Klezmera". Zagrają zespoły 
Projekt, Kaja, Live, Four Band i Orgit. Bilety w cenie 40zł. 
Ilość miejsc ograniczona.

06 luty
Kolejną „Noc Saunową” organizuje Park Wodny. Impreza 
potrwa od 22:00 do 01:30. Bilety w cenie 50 zł do nabycia   
w kasie. Ilość miejsc ograniczona.

06 luty
Sala Bankietowa Romantica serdecznie zaprasza na 
"Śledzika".  Cena biletu 150zł od pary z konsumpcją 
(Napoje i alkohol we własnym zakresie ). Rezerwacja pod 
numerem telefonu   692 173 789.

06 luty
Na sali sportowej Zespołu Szkół przy ul. Nowe Miasto 
rozegrany zostanie I memoriał Cezarego Jabłońskiego.

D Y S K U S Y J N Y   K L U B   F I L M O W Y
1 lutego  „Ten, który przeszedł przez ogień”.
8 lutego   „45 lat” 
15 lutego  „Towarzysz Bojkendżajew”
22 lutego  „Obce niebo” 
29 lutego  „Everest”

28 luty
Odbędzie się IV edycja ogólnopolskiego biegu Tropem 
Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zapisy
u organizatora: Stowarzyszenie kibiców Chojniczanki 
Chojnice - "Fanatycy z Grodu Tura”

26 luty
W piątek wystąpi "Sobota" a właściwie Michał Sobolewski, 
polski raper. Występ odbędzie się w chojnickim klubie 
"Cynamon" Cena biletów w I puli 35 zł, ilość ograniczona.

22 luty
Uczniowie Technikum Im. Stefana Bieszka w Chojnicach 
organizują turniej Counter Strike: Global Offensive. Termin 
zawodów to od 22-02-2016 od godziny 9:00-14:00 do 24-
02-2016 od 9:00-14:00 Liczba drużyn mogących 
uczestniczyć w turniej jest ograniczona do 16. Zapisy 
przyjmują organizatorzy. Wpisowe to 50PLN od drużyny.

27-28 luty
Hala Widowiskowo - Sportowa Centrum Park stanie się 
areną VI edycji prestiżowego Memoriału Piłki Nożnej 
Halowej poświęconego pamięci Karola Ćwiklińskiego. 
Organizatorem  turnieju jest jest Red Devils Futsal Club 
Chojnice.

12 luty
Tematem lutowego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych będą książki pisarki i tłumaczki Magdaleny 
Tulli.

Organizujesz wydarzenie społeczne, kulturalne lub sportowe.
Wernisaż, koncert, zawody, promocję lub inne wydarzenie.
Powiadom nas - my powiadomimy mieszkańców Chojnic. redakcja@chojniczanin.pl

Wyszczególnione w rubryce imprezy są wydarzeniami planowanymi. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za zmiany terminów dokonanych przez organizatorów po ukazaniu się gazety.  

14 luty

Zakochaj się w Polsce

Dzień powstania AK

Adres redakcji: Chojnice, Stary Rynek 9-10 (III piętro)


