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Gazeta LOKALNA NA  DOBRY  POCZĄTEK
Szanowni Czytelnicy. Mam nadzieję, że będziecie tworzyć tę gazetę razem ze mną

i zespołem redakcyjnym.  Chciałbym  by chojniczanin.pl stał się publikatorem opinii ludzi 

wrażliwych na problemy naszego miasta,  Gazeta jest bezpłatna,a cała redakcja na czele ze 

mną pracuje „non-profit”. To po prostu zespół zapaleńców i „chojnickich fanatyków”  

Zapraszam do pisania.

Jacek Klajna

redaktor naczelny

naczelny@chojniczanin.pl
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Szanowni Czytelnicy.
Miło mi Was poinformować, że na nasz 
ostatni konkurs historyczny wpłynęły 23 ku-
pony. Niestety niedobrą wiadomością jest to, 
iż żaden nie był w 100% prawidłowy. Układa-
jąc pytania do konkursu oparłem się na zna-
nych Wam pozycjach mówiących o historii 
lokalnej. A przede wszystkim na „Dziejach 
Chojnic” i myślałem, że są one bardzo łatwe. 
Wszak chodzi tu o dobrą zabawę. Okazało 
się jednak, że jedno z nich było „podchwy-
tliwe”. A mianowicie pytanie nr 4 o Traktat 
Wersalski. Większość wybrała odpowiedź B- 
28 czerwca 1919. Jest to data „podpisania” 

traktatu a nie data „ratyfikacji” jego przez Nie-
mcy. Prawidłowa odpowiedź to C-10 stycznia 
1920 r.  Prawidłowe odpowiedzi to:
1. A - w roku 1772 
2. C – 31 stycznia 1920r
3. B – podczas zaborów
4. C – 10 stycznia 1920
5. B–Starosty Powiatowego
6. C - Feliks Kopicki
7. C - 59 pułk piechoty wielkopolskiej
8. A – Alojzy Sobierajczyk
9. B – Cesarza Wilhelma I
10. B – Antoni Ulandowski

Nagrodzonym gratulujemy

 W Szkole  Podstawowej w Charzy-
kowach 7 grudnia dokonano podsumowania 
trzyletniego projektu naukowo-badawczego 
"Brązy ukryte w ziemi...Łużycki skarb z Cha-
rzyków". Podsumowanie miało charakter 
promocji wydawnictwa o takim samym tytule. 
Spotkanie poprowadziła dyrektor Muzeum 
Barbara Zagórska. O swych działaniach przy 
badaniach i opracowywaniu skarbu z Cha-
rzyków sprzed 3000 lat opowiedzieli między 
innymi  mgr Hanna Rząska z Muzeum oraz dr 
Marek Kołyszko z Instytutu Archeologii UMK 

w Toruniu. Na Sali był także  Michał Marci-
niak, który w listopadzie 2014 na polu pod 
Charzykowami dokonał odkrycia skarbu na, 
który składały się 32 przedmioty z brązu.
           W większości były to ozdoby końskie, 
ale także elementy broni i ozdób kobiecych. 
Wydanie publikacji wsparli finansowo Powiat 
Chojnicki, Urząd Gminy Chojnice, Urząd Mie-
jski w Chojnicach oraz Towarzystwo Przy-
jaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego 
w Chojnicach.

 W restauracji Sukiennice w czwar-
tkowy wieczór 7 grudnia odbyła się promocja 
piętnastego kalendarza wydanego przez 
Promocję Regionu Chojnickiego. Kalendarz 
zawiera dwanaście prac, wykonanych tech-
niką akwareli przez  Justynę Laska – Pietrzy-
ńską - artystkę plastyk, projektantkę i dekora-
toratorkę  wnętrz. Obrazy ukazują urokliwe 
miejsca powiatu chojnickiego oraz Chojnic. 
Justyna Laska – Pietrzyńska ukończyła 
Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na 
Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Jej 
praca dyplomowa w technice linorytu nomi-
nowana była do nagrody im. Marii Dokowicz. 
Jej prace można zobaczyć w wielu miejscach 

min, w budynkach użyteczności publicznej, 
restauracjach czy obiektach handlowych. 
Jest autorką logo Promocji Regionu Chojnic-
kiego i okładki Zeszytów Chojnickich. Dla 
przybyłych gości artystka przygotowała lote-
rię w której można było wygrać  dziesięć ka-
lendarzy. Prezentacja nowego kalendarza 
połączona była z wernisażem prac artystki. 
Prezes Promocji Regionu Chojnickiego Ro-
man Guzelak wspominał pierwszy kalendarz 
z roku 2004, który zawierał także prace Justy-
ny Laska-Pietrzyńskiej - „porównanie ich 
pokazuje nie tylko rozwój artystki ale także 
technik druku”. Kalendarz jest do nabycia
w siedzibie promocji na Starym Rynku

Choinka na Starym Rynku 1 grudnia przybra-
ła świąteczną szatę. Po raz pierwszy, 
drzewko w centrum miasta przyozdabiali 
podopieczni chojnickich Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Własnoręcznie wykonali  wszy-
stkie znajdujące się na nim ozdoby i z pomo-
cą wysięgnika zawiesili  ponad 200 białych, 
sklejkowych bombek i 80 piankowych ko-
kard. Mierzący 10 metrów świerk srebrzysty 
pochodzi od osoby prywatnej z Chojnic. 
Gratulujemy podopiecznym WTZ-tu kreaty-
wności i dziękujemy za piękną choinkę.
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Gazeta LOKALNAKRONIKA  WYDARZEŃ
01 Grudnia
W piątkowy wieczór w hali chojnickiego Centrum Parku 
wystąpił zespół Pectus. Na widowni zasiadło kilkaset osób. 
Wcześniej na scenie kilka utworów wykonały bliźniaczki 
Maja i Nadia Czarneckie z Chojnic.

01 Grudnia
W biurze poselskim Aleksandra Mrówczyńskiego przy ul. 
Sukienników 5 odbyła się  konferencja prasowa posła. 
Poinformowano o  wyborach do władz powiatowych PiS: 
przewodniczącym został Aleksander Mrówczyński, Bartosz 
Bluma sekretarzem, Wojciech Rolbiecki skarbnikiem, Marek 
Rodzeń i Robert Matuszewski członkami Zarządu.
 
01 Grudnia
W restauracji Sukiennice odbył się „Wieczór pieśni i kultury 
żydowskiej”. Wystąpił na nim Ryszard Stopa, któremu 
akompaniował Łukasz Rolbiecki. Słuchacze usłyszeli  mię-
dzy innymi  "Gdybym był bogaty" czy "Shalom alechem".

01 Grudnia
Galeria Muzeum Janusza Trzebiatowskiego w ramach 
Jesiennych Impresji zorganizowała spotkanie z mieszkan-
kami Brus - Magdaleną Piotrowską i Dominiką Knitter, które 
przedstawiły swój sposób na zwiedzanie świata.  Łącznie do 
2017r., autostopem,  zwiedziły 33 państwa na 3 kontynen-
tach pokonując ponad 90 tysięcy kilometrów.

03 Grudnia
W Centrum Handlowym Brama Pomorza, odbył się Mikołaj-
kowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar CH Brama 
Pomorza. Gościem imprezy był Leszek Kucharski- legenda 
polskiego tenisa stołowego.

03 Grudnia
Na chojnickim Starym Rynku pojawiło się tysiące mieszkań-
ców miasta i okolicznych miejscowości, by zobaczyć słynną 
ciężarówkę Coca - Coli. Długa na 14,5 m, i mająca ponad 4 
m wysokości, z 450-konnym silnikiem i 13-biegową skrzynią, 
jest oświetlona 160 metrami światełek ledowych i ponad 6 
tysiącami punktów świetlnych.

04 Grudnia
W Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie odbyły się warsztaty 
dla dzieci w wieku 4 - 10 lat i ich opiekunów.Tym razem dzieci 
miały okazję nauczyć się rozpoznawać wybrane gatunki 
drzew iglastych po szyszkach i gałązkach. 

06 Grudnia
Pomimo niesprzyjającej aury na Orliku przy ul. Jedności 1a 
odbył się piłkarski turniej piłki nożnej. W zmaganiach 
uczestniczyło 30 dzieci w wieku 10 - 12 lat.

07 Grudnia
W salce nr 2 Szkoły Podstawowej w Charzykowach odbyła 
się prezentacja wydawnictwa pt. "Brązy ukryte w ziemi.... . 
Łużycki skarb z Charzyków" będącego podsumowaniem 
trzyletniego projektu naukowo-badawczego. Spotkanie 
poprowadziła dyrektor Muzeum Barbara Zagórska.

07 Grudnia
W restauracji Sukiennice odbyła się promocja nowego 
kalendarza Promocji Regionu Chojnickiego. W tym roku 
autorką prac w kalendarzu jest Justyna Laska - Pietrzyńska. 
To już piętnasty kalendarz wydany przez Promocję Regionu 
Chojnickiego. Kalendarz zawiera 12 akwareli ukazujących 
urokliwe miejsca powiatu chojnickiego oraz Chojnic. 
Prezentacja kalendarza połączona była z wernisażem prac 
autorki akwareli.

07 Grudnia
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Familia", zorga-
nizowało, w kręgielni „Mistral”, przedświąteczne spotkanie 
połączone z Mikołajkowym Turniejem Kręglarskim.

08 Grudnia
Rozpoczął się zorganizowany przez Promocję Regionu 
Chojnickiego X Jarmark Bożonarodzeniowy. Świąteczny 
jarmark odbywał się  w samym centrum miasta, na choj-
nickim rynku  w dniach 08-10 grudnia 2017 roku. Przy 
dźwiękach kolęd mieszkańcy mogli zrobić przedświąteczne 
zakupy, obejrzeć jasełka i skosztować świątecznych potraw.

08 Grudnia
W charzykowskiej Tawernie Buchta odbył się Wieczór 
Wspominek Żeglarskich. Głównym bohaterem był Tolek 
Kantak, znany żeglarz i podróżnik. Uczestnikom wieczoru 
opowiedział o swych rejsach, m.in. wokół przylądka Horn, 
Przejściem Północno - Zachodnim, dookoła Spitsbergena
i na Azory jachtem "Solanus". Następnie odbył się  występ 
zespołu szantowego Dariusza Gańczy "Ciągle na Fali".

09 Grudnia
W hali Centrum Park w Chojnicach, w ostatnim spotkaniu,
w meczu 11 kolejki 1 ligi Red Devils zmierzył się z Teamem 
Unisław. Zawodnicy Red Devils zakończyli rozgrywki roku 

2017 efektownym zwycięstwem 9:1 i  umocnili się na pozycji 
lidera rozgrywek.   

09 Grudnia
Przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia w remizie OSP 
Charzykowy odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe.

09 Grudnia
W II dniu X Jarmarku Bożonarodzeniowego, na estradzie, 
kolędy i świąteczne piosenki grał Big Band Chojnice. Dzieci 
miały okazję pomalować płaską "bombkę" o średnicy 1,5 m 
pod okiem miejskiego architekta Andrzeja Ciemińskiego
i miejskiej konserwator zabytków Marleny Pawlak. Wspólnie 
z restauracją „Don Pablo” z Brus Radni Rady Miejskiej 
przygotowali dla mieszkańców miasta zupę grzybową.

09 Grudnia
W Centrum Sztuki Collegium ARS odbył się  koncert Ry-
szarda Stopy z okazji jego jubileuszu 25 lat śpiewania, który 
połączony był z wystawą malarstwa Wojciecha Koniuszki. 

10 Grudnia
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Chojnic.
Frekwencja wyniosła zaledwie 10%. Do chwili zamknięcia 
lokalu wyborczego o godz. 21:00 przy urnie wyborczej 
zjawiło się 106 osób. Ostatecznie najwięcej głosów - 50 - 
uzyskał Marcin Łęgowski. Na Kornelię Żywicką zagłosowało 
40 osób, a na Marcina Wałdocha - 15 osób. Jeden głos był 
nieważny. Uprawnionych do głosowania w obwodzie 
wyborczym nr 10  było 1011 osób. 

10 Grudnia
W hali Centrum Park już po raz trzeci odbyła się Mikołajkowa 
Wystawa Psów Ozdobnych i do Towarzystwa. Zgodnie
z listą zgłoszeń można było oglądać ok. 130 wystawców,
w tym z zagranicy, którzy zaprezentowali psy z 23 ras 
ozdobnych i do towarzystwa. 

11 Grudnia
Dnia 11 grudnia 2017 roku w parafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Chojnicach odbyły się obchody diamentowego 
jubileuszu kapłaństwa ks. prałata Aleksandra Kłosa, pier-
wszego proboszcza parafii. Uroczystej Mszy świętej 
przewodniczył ks. kan. dr Janusz Chyła.

12 Grudnia
We Wszechnicy odbyło się forum Organizacji Pozarządo-
wych. Podsumowano działalność Chojnickiej Powiatowej 
Rady Organizacji Pozarządowych w ramach kończącej się 
dwuletniej kadencji oraz wybrano nowy składu Rady na 
kolejne dwa lata działalności. 

12 Grudnia
W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Chojnicach już po raz 
trzeci odbył się mikołajkowy turniej koszykarski. Do zawo-
dów przystąpiły 3 drużyny z Chojnic – UKS Ogólniak I, UKS 
Ogólniak II oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1.

14 Grudnia
Poseł PiS z Chojnic Aleksander Mrówczyński podziękował
w Sejmie – w imieniu swoim i Rodziny Radia Maryja z Choj-
nic – premier Beacie Szydło i przekazał wyrazy szacunku dla 
Jarosława Kaczyńskiego i Stanisława Piotrowicza.

14 Grudnia
W auli LO chojniccy harcerze zaprosili na wigilijne spotkanie 
z opłatkiem swych starszych druhów. Odbyło się w formie 
zbiórki, z wspólnym śpiewem piosenek harcerskich oraz 
kolędy przy gitarze, grami, tańcami i zabawami. Spotkanie 
rozpoczęło się od zapalenia "ogniska", czyli świeczkowiska. 
Wspólnie rozpalili je hm. Brygida Muchowska, była komen-
dantka hufca, hm. Regina Klauzo, hm. Jan Zieliński oraz hm. 
Bogdan Kuffel. 

15 Grudnia
Odbył się „Wieczór wietnamski” w Sukiennicach. W trakcie 
Wieczoru można było poznać  tradycję, kulturę kraju, smaki
i zapachy orientalne połączone z degustacją. Wieczór 
uświetniła grupa muzyczna, Ngo Hong Quang, która 
przyjechała specjalnie z Wietnamu.

15 Grudnia
W Bramie Człuchowskiej odbyło się otwarcie wystawy 
Kazimiery Frymark - Błaszczyk "Nieskończoność - Tkanina 
unikatowa". 

15 Grudnia
Zakończył się  montaż szklanej elewacji Chojnickiego 
Centrum Kultury. Pozwoliło to na zamknięcie budynku i start 
z robotami wykończeniowymi wewnątrz.

16 Grudnia
W sobotę 16 grudnia w CH Brama Pomorza odbył się  świą-
teczny koncert charytatywny "Dobro jest dobre". Dochód
z niego był przeznaczony dla poszkodowanych w sierpnio-
wej nawałnicy. Wystąpił m.in. zespół poezji śpiewanej 
"Szeptem" z Ostrowitego w gm.Chojnice.

16 Grudnia
W świetlicy Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przy ul. Strzelec-
kiej 31 w Chojnicach odbyła się „ Wigilia dla potrzebujących”.
  
17 Grudnia
W Galerii Handlowej Brama Pomorza odbyło się „Niedzielne 
kolędowanie z Bramą Pomorza”. Ze świątecznym reper-
tuarem wystąpiły dzieci i młodzież. Przed koncertem na 
parkingu przed galerią zagościły pojazdy militarne Stowa-
rzyszenia Pasjonatów Historii “Orzeł” z Chojnic. 

18 Grudnia
Odbyła się  XL sesja Rady Miejskiej w Chojnicach. Zasa-
dniczym punktem obrad była debata nad projektem budżetu 
na rok 2018. Po prezentacji projektu przez Burmistrza odby-
ło się  głosowanie: za budżetem było 16 radnych, przeciw - 3 
radnych z PChS (M. Brunka, M. Osowicka i M. Kasprzak). 
Ponadto podjęto uchwałę ws. skargi na zarządzenie zastę-
pcze Wojewody Pomorskiego o zmianie nazwy ul. Stanisła-
wa Rolbieckiego na Witolda Pileckiego.

18 Grudnia
W ratuszu podsumowano „Rok Kolejarzy Chojnickich”.
W przyszłym roku ma odbyć się kolejny „kolejowy” festyn. 
Zapowiedziano także podjęcie próby zorganizowania  
inscenizacji wydarzeń  na chojnickim dworcu z 1 września 
1939 roku.  Powrócił też temat „ożywienia” „Tymka”, a więc 
zabytkowego parowozu, który stoi i niszczeje w sąsiedztwie 
dworca.

19 Grudnia
Z inicjatywy Komendy Hufca ZHP Chojnice w Bazylice 
Mniejszej odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju .

19 Grudnia
W auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach odbyło się  
spotkanie z kolędą i piosenką świąteczną. Ponadto w auli 
były stoiska z ozdobami świątecznymi, płytami CD z kolęda-
mi w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz  
kalendarze szkolne na 2018 r.

20 Grudnia
W Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach odbyła się 
XXIX Sesja Rady Gminy w Chojnicach. Radni gminy 
Chojnice jednomyślnie zatwierdzili budżet na 2018 rok. 
Planowane dochody gminy to 89,4 mln zł, a wydatki 100,6 
mln zł. Na inwestycje wójt zaplanował aż 27 mln zł.

20 Grudnia
Szkolne koło teatralne, przy SP nr 7,  postanowiło wpro-
wadzić uczniów w bożonarodzeniowy klimat i przygotowało 
przedstawienie "Opowieść wigilijna” pokazujące, że w wi-
gilię świąt Bożego Narodzenia zdarzają się rzeczy niezwykłe 
i tajemnicze.

20 Grudnia
Trenerzy, działacze i zawodnicy Boxing Team spotkali się, by 
podsumować tegoroczny sezon. Podsumowania dokonał 
wiceprezes klubu oraz trener Marcin Gruchała, który 
opowiedział o sukcesach poszczególnych zawodników. Ci
w 2017 roku zdobyli wiele medali – najwięcej srebrnych
i brązowych – podczas mistrzostw Polski seniorów oraz
w kategoriach młodzieżowych.

22 Grudnia
Chojniccy sportowcy z Irminą Mrózek Gliszczynską na czele 
odebrali finansowe nagrody od władz miasta i powiatu. 
Uroczystość odbyła się w gabinecie burmistrza o godz. 13,
z udziałem radnych z komisji ds. kultury i sportu oraz dzien-
nikarzy, a godzinę wcześniej w Starostwie Powiatowym.  
Nagrodę odebrała także trenerka mistrzyń tańca Monika 
Michalewicz.

22 Grudnia
W Kościerzynie marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk i burmistrz Arseniusz Finster podpisali 
umowę na dofinansowanie realizacji dwóch projektów
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Dotyczą one 
,,Rozwoju usług społecznych” i „Rewitalizacji dzielnicy 
Dworcowej”.

28 Grudnia
Odbyły się obrady XXIX Sesji Rady Powiatu Chojnickiego.  
W przyszłym budżecie powiat chojnicki planuje wydać 
prawie 98 mln zł. Dochody mają być o milion większe, a 
nadwyżka plus wolne środki - 2 mln zł, mają pójść na spłatę 
kredytów.  Podczas obrad Andrzej Sabiniarz zastąpił  na 
stanowisku członka zarządu powiatu chojnickiego Mariusza 
Palucha, który kilka tygodni temu zrezygnował z tej funkcji ze 
względu na prowadzoną działalność gospodarczą. Odbyło 
się także uroczyste wręczenie sprzętu ratowniczego dla 
OSP, PSP i Policji. Za kwotę ok. 114 tys. zł zakupiono piły 
łańcuchowe, agregat prądotwórczy, skrzynki narzędziowe 
do samochodów, kanistry na paliwo, ubrania robocze, stacje 
UPS, obuwie i  noktowizory dla Policji.

Nr 1/2018 (64)   STYCZEŃ  2018



5

Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

Nr 1/2018 (64)   STYCZEŃ  2018

18 grudnia 2017 roku odbyła się XL sesja Rady Miejskiej VII 
kadencji.  Do sesji zasiadło 19 radnych. Sesję rozpoczął  
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 
Sekretarzem sesji została Joanna Warczak do komisji 
wnioskowej wybrano radnych M. Sulima-Sułkowską i J. 
Skibę. Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od 
sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego.
 
Burmistrz Arseniusz Finster - Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, kończymy prace na 
obiektach CHKS Kolejarz w ramach termomodernizacji
i przebudowy. Obiekt uzyskuje już konkretne, dobre funkcje, 
skonsultowane z działaczami Klubu. Trwają w tej chwili prace 
kosmetyczne i odbiorowe. Drugi temat. Zaakceptowałem 
aneks przesuwający termin oddania do użytku ul. Prusa. 
To się wiąże przede wszystkim z przyłączami do kanalizacji 
deszczowej i z przesunięciem terminu realizacji pozostałych 
ulic, które są gotowe, ale ich przesunięcie znowu wpłynęło na 
przesunięcie tutaj w fazie tej ul. Prusa. 
 Wpłynął wniosek o aneksowanie terminu zakończe-
nia Chojnickiego Centrum Kultury. Zamontowano szklaną 
fasadę, co Państwo widzą na pewno. I firma RCI proponuje, 
ze względu na roboty dodatkowe zaniechane i zamienne, 
przesunięcie terminu do 30 maja 2018 roku. Ja tego aneksu 
jeszcze nie podpisałem. Wezwaliśmy, jutro na godz. 11.00, 
firmę RCI do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego i chcemy ten harmonogram rzeczowo-finan-
sowy przedyskutować i określić prawdopodobieństwo jego 
realizacji. Dopiero wtedy podejmę decyzję o podpisaniu 
aneksu. Ogłosiliśmy przetarg na zakup pięciu dużych 
autobusów z Euro 6. 
 Zwróciłem się do Pani Wojewódzkiej Konserwator 
Zabytków o aneksowanie umowy, która jest między nami, na 
ochronę zabytków, w kontekście pełnionej funkcji przez 
Panią Marlenę Pawlak. Zaproponowałem, aby nasz miejski 
konserwator zabytków również został wyposażony w pełno-
mocnictwo sprawowania nadzoru nad obiektami dworca 
kolejowego w Chojnicach. Dla nas łatwiej, konserwator jest 
na miejscu, codziennie może być na budowie i na pewno jest 
osobą przygotowaną i kompetentną. 
Ogłosiliśmy przetarg na deszczówki. To jest pierwszy etap, 

powinniśmy rozstrzygać trzydziestego stycznia. 
 Kolejny temat, to chciałbym zawiadomić, iż mamy
w czwartek zgromadzenie wspólników ZZO Nowy Dwór. 
Ministerstwo a konkretnie Rada Ministrów zaproponowała, 
właściwie przyjęła już, bo to jest rozporządzenie Rady 
Ministrów, moim zdaniem, drastyczne decyzje w sprawie 
opłat za korzystanie ze środowiska. Jak Państwo wiecie, my 
nie podnieśliśmy na rok 2018 opłat za odpady komunalne. 
Natomiast sytuacja jest taka, że w roku 2017 za stabilizant, 
czyli za odpad po kompostowaniu, za składowanie płacimy 
24,15 zł, a w 2018 mamy płacić 35 zł. Jeszcze gorzej to 
wygląda z balastem. Balast to jest to, co zostaje po 
segregowaniu śmieci zmieszanych – z 74,26 zł na, uwaga, 
140 zł. To są opłaty za korzystanie ze środowiska. Jeszcze 
gorzej sytuacja wygląda w kolejnych latach. Bo w 2019 te 
pozycje mają kosztować odpowiednio – 42,50 i 170. I uwaga, 
w 2020 – 67,60 z 24,15 i z 74,26 na 270 za tonę. Tak więc coś 
trzeba z tym balastem robić. I mamy pewne pomysły, co z ba-
lastem robić, żeby go nie składować. Czyli najlepsze byłoby 
wysypisko, żeby wszystko posegregować i wysłać poza 
obszar, i nic nie składować. Bo to składowanie będzie coraz 
droższe. Dlatego myślimy o technologii zagospodarowania 
tego balastu. Obrady odbędą się w czwartek. Jeżeli te ceny 
by weszły, a wejdą, bo rozporządzenie jest aktywne, to 
brakuje 787 tys. zł w planie finansowo-rzeczowym spółki. Bo 
o tyle te koszty by się zwiększyły składowania tych dwóch 
rzeczy. 
 Kolejny temat, czekamy na ocenę Agencji Techno-
logii Medycznych, w kontekście in vitro. Dalej, mam audyt, 
co na pewno będzie interesowało Panią radną ... Mogę 
przekazać do rąk własnych, ale też na stronie internetowej 
jest. Króciutko. W latach 2007-2017, o tym mówiłem na 
konferencji prasowej, Urząd otrzymał czterdzieści dwie różne 
nagrody i wyróżnienia. Jeżeli chodzi o koszty, to Urząd 
popełnił tutaj trzy koszty, w tych latach, za kwotę 12.200 zł. I to 
jest dokładnie tak, od końca: 550 zł – Laur społecznego 
zaufania, kryształowy HIT Pomorza – 2.500 zł, Modernizacja 
Roku – 9.150 zł. to są koszty audytorów, komisji, itd. Również 
w dwóch przypadkach mamy dofinansowanie, na kilkanaście 
tysięcy złotych, wykonawców tych robót, głównie w 
kontekście Modernizacji Roku. Czyli pięć różnych wyróżnień 

zostało dofinansowanych, na czterdzieści dwa wyróżnienia, 
które miasto Chojnice otrzymało. 
 Chciałbym również zakomunikować Wysokiej 
Radzie, a przede wszystkim społeczeństwu Chojnic, że od 
pierwszego stycznia wprowadzamy obniżkę ceny biletów 
miesięcznych pracowniczych aż o 50% . Zachęcamy 
Państwa, patrząc na uwarunkowania proekologiczne i na 
bezpieczeństwo głównie, te dwa filary, zachęcamy do 
korzystania z autobusów miejskich. 50%  bilety miesięczne 
będą tańsze. Również obniżamy te bilety miesięczne w sto-
sunku do uczniów i studentów. Oni już mieli 44% ulgi. I od tej 
kwoty, którą płacili też 50% upustu, czyli realnie student
i uczeń zapłaci 28% za bilet autobusowy w Chojnicach.
I jeszcze, dokładamy do karty dużej rodziny trzeci karnet, 
czyli jeszcze zwiększamy możliwość przejazdów dla dużych 
rodzin. I chciałbym również obwieścić Państwu, że Gmina 
Chojnice poszła tą samą ścieżką. Czyli w tym systemie 
obsługi pasażerów miasta i gminy mamy tutaj pełną 
koniunkcję działań ze strony Gminy Chojnice – Pana Wójta 
Zbyszka Szczepańskiego i naszych. 
Jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych. Ten wniosek, który 
tutaj padł ze strony kolegów z PCHS-u, koleżanki i kolegów
z PCHS-u, nie mógł być spełniony, bo instalacja z Człu-
chowskiej już funkcjonowała na Obrońców Chojnic, o czym 
nawet nie wiedziałem wtedy. Natomiast musimy przekonać 
rzeczywiście zarządców dróg, i powiatowych, i wojewódz-
kich, żeby takie systemy montować. I to jest wyzwanie na 
przyszły rok. 
Wysoka Rado chciałbym w imieniu nas wszystkich miesz-
kańców Chojnic podziękować Pani radnej Joasi Warczak
i Warsztatom Terapii Zajęciowej za przepiękne choinki. Tą, 
która jest w sali obrad Rady Miejskiej i tą, która jest na Rynku. 
To historyczny moment, bo nigdy wystroju naszych choinek 
nie wykonywali chojniczanie bezpośrednio. A za sprawą 
inicjatywy Pani radnej tak się stało, za co serdecznie dziękuję 
i składam na Pani ręce te kwiaty. 

 Ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam przedstawić 
szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół z obrad sesji 
dostępny jest na stronie UM w Chojnicach.

Modernizacja ChCK przedłużona do 30 maja

 Burmistrz Chojnic podpisał aneks do umowy z  poz-
nańską spółką RCI, która podjęła się termomodernizacji
i rozbudowy Chojnickiego Centrum  Kultury.  
 Aneks, jak wyjaśniał burmistrz na konferencji 15 
grudnia, jest uzasadniony poprzez konieczność wykonania 
robót zaniechanych, zamiennych i zastępczych. W projekcie 
budowlanym nie uwzględniono m.in. rozbiórki konstrukcji 
komina oraz demontażu konstrukcji betonowych pod 
widownią. Integralną częścią aneksu jest harmonogram 
rzeczowo – finansowy, uwzględniający zarówno wspomnia-
ne zaszłości oszacowane na kwotę 281 tys. zł netto (345 000 
zł brutto), jak i zakres prac koniecznych do wykonania, by 
dokończyć realizację zamówienia.
 Piętnastego grudnia została zainstalowana szklana 
fasada budynku. To pozwala na realizację montażu wyposa-
żenia i prac wykończeniowych wewnątrz. Poza tym jak 
wynikło to z badań geologicznych, konieczna jest wymiana 
gruntu przez budynkiem, niewykluczone będą kolejne prace 
archeologiczne pod kątem zabezpieczenia pochowków.  – To 
ostatnia szansa dla RCI, spółka chce tę budowę kontynu-
ować – komentuje burmistrz Arseniusz Finster. – Dla mnie to 
sytuacja bardzo trudna. Wszyscy czekają na uruchomienie 
ChCK. Firma musi szukać rozwiązań, by nawet ze znikomą 
rentownością to zlecenie wykonać. Dla urzędu ta inwestycja 
też oznacza dodatkowe wyzwania i problemy, bowiem każda 
zmiana technologiczna,  budowlana jest audytowana przez 
Urząd Marszałkowski w Gdańsku i musi być przezeń 
zaakceptowana.

Drogowa inwestycja na Osiedlu Bytowskim
niemal na finiszu

Firma Marbruk kończy tegoroczny zakres prac na ulicach 
Osiedla Bytowskiego. Pierwotnie inwestycja miała zostać 
sfinalizowana do połowy grudnia 2017 roku, ale ze względu 
na skomplikowanie prac dotyczących kanalizacji deszczo-
wej, gmina miejska Chojnice wydłużyła czas realizacji do 
kwietnia 2018 roku. Obecnie przejezdna jest już ulica 
Niemcewicza – łącznie z rondem w sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej nr 7, Tuwima, Staszica. Trwają jeszcze prace 
na styku ulic Moniuszki i Tuwima oraz Prusa i Skłodowskiej. 
Wiosną zostanie udrożniony dojazd do ul. Miłosza, wykonane 
oznakowanie poziome jezdni oraz posadzona zieleń.

Od stycznia 2018 roku tańsze bilety miesięczne MZK

Od 1 stycznia bilety miesięczne MZK będą o połowę tańsze!  
Bilet normalny po mieście na wszystkie linie imienny będzie 

kosztował 36 zł, a na okaziciela 41 zł. Tańsze bilety 
miesięczne będą dotyczyły też osób, które mają już zniżki, 
czyli np. uczniów. Dla nich taki bilet to koszt jedynie 18 zł. 
Miesięczny poza miastem do 10 km będzie teraz kosztował 
66 zł (normalny) i 33 zł ulgowy.  Pełny cennik pod tym linkiem: 
http://mzkchojnice.pl/public/28

ZZO planuje kolejne inwestycje
 i nowe warunki składowania odpadów

Dwudziestego pierwszego grudnia odbyło się zgromadzenie 
wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym 
Dworze. Udziałowcy zapoznali się z planem inwestycyjnym 
oraz uwarunkowaniami formalnymi skutkującymi podwyż-
szeniem opłat za składowanie odpadów. Zwiększone koszty 
począwszy od 2018 roku wynikają ze znowelizowanych 
zapisów rozporządzenia ws. opłat za korzystanie ze 
środowiska. Podwyżki dotyczą dwóch składników: balastu 
czyli pozostałości po sortowaniu odpadów segregowanych 
oraz tzw. stabilizatu – frakcji będących odpadem po 
zagospodarowaniu kompostu. – Z pewnością będzie 
dyskusja, czy spółka ma siłę by sama skompensowała koszty 
tej podwyżki, jednocześnie dalej inwestując – komentuje 
burmistrz Arseniusz Finster – Na razie nie planujemy 
podwyżek, czekamy na sugestie zarządu spółki.

Kolejarskie środowiska społeczników nie spoczną
na laurach po jubileuszu

Niedawno w chojnickim ratuszu odbyło się spotkanie 
wieńczące Rok Chojnickich Kolejarzy. Efektem dyskusji jest 
deklaracja kontynuacji niektórych działań zainicjowanych
z okazji jubileuszu 145 – lecia chojnickiej kolei. Odżyły także 
inne zamysły. Zarówno członkowie Chojnickiego stowarzy-
szenia Miłośników Kolei, jak społeczność uczniowska SP 3 
wspólnie uznali, że warto kontynuować szkolny piknik na 
stadionie Kolejarza, ponowne połączony ze zwiedzaniem 
ekspozycji kolejarskich pamiątek oraz sprowadzonych na ten 
dzień zabytkowych pojazdów kolejowych.

A propos kolejarskich artefaktów – odżyła idea odrestauro-
wania lokomotywy Ty2, popularnie zwanej „Tymkiem”
– w akcje chcą włączyć się zarówno członkowie stowa-
rzyszenia, jak i inni kolejarze aktywni zawodowo oraz 
emeryci. Są także zakusy, aby 1 września 2018 roku zor-
ganizować inscenizację historyczną odtwarzającą przebieg 
walk na chojnickim dworcu, które miały miejsce w pierwszych 
minutach II wojny światowej. I wreszcie w niedługim czasie 
można spodziewać się kolejnej publikacji dotyczącej dworca 
– Damian Otta kończy pisanie swej pracy dyplomowej, której 

treścią jest historyczna monografia chojnickiego węzła 
kolejowego.

Będzie dalsze wsparcie dla chojnickich strażaków

Druhowie reaktywowanej kilka lat temu OSP Chojnice mają  
ambitne plany rozwoju jednostki. Zostały one przedstawione 
podczas niedawnego spotkania burmistrza Chojnic z komen-
dantem straży pożarnej w Chojnicach.

W mijającym roku dałem słowo i dotrzymałem go w sprawie 
wsparcia zakupu skokochronu – relacjonował burmistrz 
Arseniusz Finster na konferencji prasowej 15 grudnia. – Tym 
razem była mowa o nowym wozie bojowym. Miasto zapewni 
wsparcie finansowe pod warunkiem uzyskania dotacji z ko-
mendy wojewódzkiej.

Druhom marzy się też odrębna remiza. Nadarza się okazja, 
by powrócić do korzeni, bowiem jest do dyspozycji nieru-
chomość zlokalizowana na Placu Piastowskim. Zdaniem 
burmistrza, realizację tego przedsięwzięcia należy jednak 
przesunąć na kolejną kadencję miejskiego samorządu.

Podczas spotkania była tez mowa o wspólnym działaniu 
miasta i straży w sprawie instalacji czujek dymu i czadu dla 
mieszkańców. Istnieje możliwość, by Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej sfinansował to zadanie, po uprzedniej 
uchwale Rady Miejskiej w tej sprawie. W zasobach 
komunalnych ZGM wytypowano wstępnie 170 lokali, w całym 
mieście program objąłby ok. 300 posesji.

Marcin Łęgowski wraca do Rady Miejskiej

10 grudnia w Chojnicach odbyły się wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 10.

Oddano 105 głosów ważnych, z czego:

Marcin Łęgowski -  KWW Arseniusza Finstera) – 50;

Kornelia Żywicka (KW Stowarzyszenia PChS) – 40 głosów;

Marcin Wałdoch (KWW Marcina Wałdocha) – 15 głosów.

Tym samym komisja stwierdziła, że najwięcej głosów 
ważnych otrzymał i radnym został Marcin Łęgowski.

Materiał ze strony UM w Chojnicach.
https://www.miastochojnice.pl/
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 Świąteczny klimat był wyczuwalny 6 
grudnia, w Zespole Szkół Specjalnych
w Chojnicach. Podopieczni przeżywali miko-
łajkowe święto pod okiem opiekunów i ro-
dziców. Nauczyciele zapewnili szereg atra-
kcji. Dzieci mogły wspólnie zaśpiewać kolędy 
i inne znane świąteczne utwory. O muzyczną 
oprawę zadbał Tomasz Klaman – nauczyciel 
wychowania artystycznego Szkoły Spec-
jalnej. 
 Podczas, gdy rodzice zasiedli przy 
wspólnym stole, częstując się gorącymi 
napojami i posiłkiem, ich pociechy przeby-
wały w salach specjalnie przygotowanych na 
tę okazję – wraz z opiekunami i wolon-
tariuszami z Zespołu Szkół przy Nowym 
Mieście. Tam mogły poddać się wspólnym 
zabawom. Tomasz Klaman regularnie 
angażował wszystkie dzieci do wspólnego 
przeżywania wydarzeń. Nauczyciel zadbał
o aktywny udział w „świętach”. Grał na gitarze 
i śpiewał bożonarodzeniowe piosenki. Wtó-
rował mu „Urwis Band”, którego jest opie-
kunem.  Jest to zespół działający w szkole od 
1999 roku.
W jego skład wchodzą podopieczni, zarażeni 
muzyką, tańcem i śpiewem. Muzykanci zaś-
piewali stworzone przez siebie utwory, zaś
w tle zaprezentowano teledysk nakręcony

w Zespole Szkół Specjalnych - z udziałem 
podopiecznych i opiekunów. 

 O świątecznej atmosferze świad-
czył też adekwatny wystrój szkoły. Występy 
odbywały się przy ozdobionej choince, a nad 
głowami uczestników znajdowały się świą-
teczne dekoracje. Mimo, że  do świąt Bożego 
Narodzenia pozostało jeszcze „kilka” dni, to 
dzieci odczuły już klimat świąt. Tradycyjnie, 
głównym punktem wydarzenia był święty 
Mikołaj i upominki dla dzieci. 
 Z pewnością udało się zrealizować 
cel tego wydarzenia. Przeżywanie mikołaj-
kowego święta miało zapewnić uśmiech na 
twarzach podopiecznych. Ponadto, oprócz 
dziecięcej radości, ważne było szczęście 
spoglądających na swoje pociechy przyby-
łych rodziców. 
 Spotkanie Mikołajkowe zostało 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Chojni-
cach RAZEM przy wsparciu finansowym ze 
środków PFRON oraz środków własnych.

Danuta Ciborowska

Foto: Dorota Narloch 

 Tegoroczny – dziesiąty już – Jar-
mark Bożonarodzeniowy odbył się na choj-
nickiej starówce. Jest to, coroczne, trzydnio-
we wydarzenie inicjowane przez Promocję 
Regionu Chojnickiego. Na wystawionych 
stoiskach każdy znajdzie coś dla siebie. Jest 
miejsce dla smakoszy serów – przede wszys-
tkim góralskich – wędlin, ryb, słodyczy, pie-
czywa, domowych ciast, kosmetyków, galan-
terii, ceramiki i ręcznie wykonanych dekoracji 
świątecznych. Warto było wybrać się na 
jarmark z dziećmi, ponieważ także one mogły 
znaleść na rynku szereg atrakcji. 
 Większość domowych przetworów 
prezentowanych na jarmarku była dziełem 
gospodyń wiejskich. Ponadto swoją obec-
ność zaznaczyły różne stowarzyszenia.
  W tym roku swoje wyroby prezen-
towały: Koło Gospodyń Wiejskich Lubnia, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rodzinnych Do-
mów Dziecka „Wspólny Dom” - Chojnice, 
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum, Stowa-
rzyszenie Kobiet „Stokrotki” Lotyń, Dworek 

Polski, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Paw-
łowo i Okolic oraz Stowarzyszenie „Szukam 
Drogi” w Chojnicach. Pod namiotem miejsce 
dla swoich rękodzieł znaleźli pani Anna 
Staniszewska, państwo Lucyna i Michał 
Drewczyńscy – z ozdobami świątecznymi 
oraz Twórca Ludowy Lilla Gierszewska 
(malowanie na szkle i rzeźby).
 Tradycyjnie na jarmarku można 
było skosztować serów korycińskich i pajdy 
chleba ze smalcem – a więc naszych zna-
nych rodzimych specjałów. Swoje produkty 
zaprezentowała też „Wędzarnia Staro-
polska” - Michał Kotarski Chojnice. Wyroby
w drewnie wystawił pan Robert Oksentowicz, 
a pracownia krawiecka „Grey Cotton” zapre-
zentowała poduszki i maskotki. 
 W piątek 8 grudnia jarmark odbywał 
się w godzinach 8-18, w sobotę 9 grudnia
– w godzinach 10-18, a w niedzielę 10 grud-
nia – w godzinach 10-17. 

Danuta Ciborowska

Prace Lilli Gierszewskiej
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 Rada Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Chojnickiego wybrała nowy skład 
rady na kolejną kadencję
 We Wszechnicy Chojnickiej odbyło 
się 12 grudnia o godz. 16:00 forum Organi-
zacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego. 
Chojnicka Rada podsumowała działania 
swojej dwuletniej kadencji  i wybrała nowy 
skład – na kolejne dwa lata. Ponadto 
zaprezentowano inicjatywę  Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” mającą 
na celu powołanie Lokalnego Funduszu 
Grantowego, dla organizacji pozarządo-
wych.  Na spotkaniu pojawiła się prezes 
„Mòrénka” - pani Grażyna Wera-Malatyńska. 
 Sprawozdanie z minionej kadencji 
przedstawił przewodniczący OPPCh – Jan 
Gliszczyński. Na wstępie wyraził ubolewanie 
z niezbyt licznej frekwencji. Warto wiedzieć, 
że w całym chojnickim powiecie jest zare-
estrowanych prawie 300 organizacji, a na 
spotkaniu pojawili się przedstawiciele dwu-
dziestu dwóch. Przewodniczący zauważył 
też, że  nie przyszedł żaden przedstawiciel 
Gminy Konarzyny.  Krótko przypomniał cele, 
jakie przyświecają organizacji, tj.: wspieranie 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
wzmacnianie sektora pozarządowego, 
krzewienie idei obywatelskich, propago-
wanie postaw obywatelskich oraz zasad 
demokratycznego państwa prawa. 
 Gliszczyński był ukontentowany, że 
dotychczas udało się nawiązać kontakty z sa-
morządami i administracją rządową.  Wielo-
krotnie przypominał o wsparciu finansowym
i wszelkiej innej pomocy Stowarzyszenia 
„Mòrénka”. Natomiast niedosyt odczuwa
w ogólnym funkcjonowaniu Organizacji 

Pozarządowych. - Próby integrowania dzia-
łalności na pewno wymagają bardzo dyna-
micznej kontynuacji, dalszych prób i nie 
załamywania rąk, bo zostało jeszcze wiele, 
wiele miesięcy pracy – stwierdził autokry-
tycznie Gliszczyński. 
 Na spotkaniu przedstawiono też 
zarzuty wobec działania Organizacji. Prze-
wodniczący wymienił braki edukacyjne – 
szkolenia, poprawę jakości współpracy z me-
diami, nadmiar rywalizacji i konkurencji, czy 
też kłopoty w rozliczeniach finansowych i po-
datkowych. 
 Co nie wzbudziło żadnego zasko-
czenia, największym problemem są ubytki 
finansowe. - Z jednej strony zgadzam się
z tym, że bez pieniędzy trudno prowadzić  
jakąkolwiek działalność. Z drugiej, czasami 
się zdarza, że te pieniądze są w zasięgu,
a brakuje nam determinacji i umiejętności – 
słusznie zauważył Gliszczyński. - To jest 
problem, który można pokonać poprzez 
szkolenia i wzajemne inspirowanie się – 
podsumował przewodniczący. 
 Na koniec jednogłośnie wybrano 
10-osobową Radę na kolejną, dwuletnią 
kadencję, w następującym składzie: Tadeusz 
Stelmaszyk (gm. Chojnice), Violetta Sawicka 
(gm. Chojnice), Bogdan Kuffel (m. Chojnice), 
Edyta Barwina – sekretarz (gm. Chojnice), 
Michał Karpiak (m. Chojnice), Zofia Biela-
wska (gm. Czersk), Jordan Rolbiecki – prze-
wodniczący (m. Chojnice), Ewa Kosiedo-
wska – wiceprzewodnicząca (gm. Brusy), 
Katarzyna Graszk (gm. Chojnice) oraz Piotr 
Lahn (gm. Chojnice).  

Danuta Ciborowska

 Złote i srebrne krążki z Międzynaro-
dowych Mistrzostw Morsów w Gdańsku 
przywieźli reprezentanci lokalnego klubu 
morsów.
 Mistrzostwa w pływaniu ekstremal-
nym odbyły się w sobotę 2 grudnia  w Marinie 
Gdańsk. Do Motławy wskoczyło ponad 200 
zawodników z 17 krajów, którzy do wyboru 
mieli przepłynięcie dystansów od 25 do 450 
metrów. Do Trójmiasta wybrała się 6-
osobowa reprezentacja Charzykowskich 
Termo(r)sów. Największy śmiałek, Wojciech 
Eleryk, już po raz drugi zmierzył się z naj-
dłuższym, prawie półkilometrowym dystan-
sem. - Miały startować 24 osoby, ale kilka nie 
stawiło się na wezwanie. Jeden z zawod-
ników z wody wyszedł przez ukończeniem 
dystansu. Okazało się, że w swojej kategorii 
wiekowej byłem jedyny. Skończyłem z cza-
sem 11:46, a więc o minutę lepszym niż w ze-
szłym roku - relacjonuje złoty medalista.
 Drugi złoty krążek z Gdańska 
przywiózł Aleksander Machel z Charzyków, 
najstarszy zawodnik mistrzostw, który za rok 
skończy 80 lat. Srebra zdobyli chojniczanka 
Elżbieta Michałkiewicz i charzykowianin 
Andrzej Klin. - Otwarcie zawodów było w Mu-
zeum Morskim, zakończenie w Europejskim 
Centrum Solidarności, część właściwa
w porcie. Wszystko było dobrze zorgani-

zowane - chwali pływaczka, która ma tylko 
jedno ale. - Morska woda z pewnością byłaby 
czystsza niż ta w Motławie - uważa Elżbieta 
Michałkiewicz, która z trzech edycji ekstre-
malnych pływackich zawodów najlepiej 
wspomina te w Charzykowach. W sobotę 
hart morsów dobitnie pokazali niepełnospra-
wni zawodnicy. - Takim ewenementem był 
Rosjanin bez nogi, który zdobył srebrny 
medal. Płynął też niewidomy mężczyzna - 
opowiada chojniczanka.
 Reprezentanci naszego regionu 
byli zapowiadani przez Mariusza Palucha, 
który komentował zmagania morsów i pro-
wadził sobotnią imprezę. To niejedyny chojni-
cki akcent na zawodach. Oprócz Charzykow-
skich Termo(r)sów zrzeszonych w klubie 
OSiR, z medalami wróciło jeszcze dwóch 
chojniczan. Srebrny krążek zdobył Piotr Mali-
nowski. A Michał Osowski, który startował 
pod szyldem Pomerania Winter Swimming 
przywiózł dwa medale. Na dystansie 200 
metrów w swojej kategorii wiekowej nie miał 
przeciwników, ale zmobilizował się na tyle, że 
poprawił własny wynik z zeszłego roku.
Z kolei na 100-metrowym dystansie wywal-
czył brąz.
Organizatorem zawodów był  Polska 
Fundacja Morsów "Lech - Mors".

Jan Gliszczyński
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- W ten sposób Przemysław Zientkowski 
podsumował pracę Gabrieli Kręckiej. W śro-
dę, 6 grudnia, o godzinie 17:00, w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej zebrał się tłum 
sióstr franciszkanek – na promocji książki 
siostry Kręckiej. Praca magisterska zatytuło-
wana „Stosunek okupanta hitlerowskiego do 
spraw kultu religijnego w powiecie chojnickim 
w latach 1939-1945” doczekała się wydania
w formie książkowej. 

 Bogaty życiorys bohaterki spotknia 
przybliżyła nieco siostra prowincjonalna z Or-
lika – Mirona Turzyńska. 

 Gabriela Kręcka urodziła się 14 
maja 1935 roku w Grudziądzu. Podczas 
okupacji nie uczęszczała do żadnej szkoły, 
uczyła się prywatnie. Po zakończeniu wojny 
w 1945 podjęła jednak naukę w Publicznej 
Szkole Powszechnej w Konarzynach, zaś po 
jej ukończeniu w 1948 roku została przyjęta 
do Gimnazjum Ogólnokształcącego w Choj-
nicach. W tym czasie przebywała w inter-
nacie w Domu Dziecka, prowadzonego przez 
siostry franciszkanki. W 1952 roku siostra 
Gabriela zdała tzw. „dużą maturę”. Już wtedy 
odznaczała się pracowitością i rzetelnością. 
W tym czasie pojawiło się u niej pragnienie 
poświęcenia swojego życia Bogu. 1 sierpnia 
1952 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześci-
jańskiej w Orliku, gdzie przeżywała swoje 
pierwsze lata formacji. 20 sierpnia 1955 roku 
złożyła swoje pierwsze śluby posłuszeństwa, 
ubóstwa i czystości, a trzy lata później złożyła 
profesję wieczystą i powiedziała Bogu „tak” 
już na całe życie. W swoim 62-letnim życiu 
jako franciszkanka przebywała w wielu 
wspólnotach i zgromadzeniach. Jej życiorys 
jest bogaty w różne doświadczenia. Siostra 
Kręcka była nienagannie przygotowana do 
różnych posług. Ukończyła kurs katechety-
czny w Warszawie, studia na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim – gdzie uzyskała 
stopień magistra historii – a także szkołę 
medyczną. Przez wiele lat była bardzo 
zaangażowaną katechetką, kochającą mło-
dzież. W 1978 roku została poproszona o na-
pisanie historii Zgromadzenia, czemu oddała 
się z wielką pasją. W następnym roku 
wyjechała do Libii, gdzie pracowała jako 
pielęgniarka do 1984 roku. Do dzisiaj, ta 
praca na misjach w Libii jest dla niej wielkim 
przeżyciem. Po powrocie do Polski, służyła 
chorym. W latach 1994-2003 była członkinią 
Wspólnoty Sióstr w Niepokalanowie. 
Obecnie siostra Gabriela przebywa w Orliku. 
Wcześniej przebywała w Chojnicach, gdzie 
była znana z wielkiej pasji, pracując w Domu 
Samotnej Matki, przy ulicy Ogrodowej,  a tak-
że jako pielęgniarka w chojnickim szpitalu. 
Dzisiaj siostra Gabriela jest już na emerytu-
rze. Jej pasją jest zbieranie grzybów i spa-
cerowanie po lesie. W okresach przed 
Bożym Narodzeniem i Wielkanocą  można ją 
spotkać, robiącą kartki świąteczne, z których 
dochód jest przeznaczony na leczenie dwójki 
chorych dzieci. Autorka ma niekwestiono-
wany talent artystyczny, dużo maluje, rysuje, 

szkicuje. Mimo swojego podeszłego wieku, 
jest pełna energii i radości. 
- Bardzo się cieszę, że są tacy ludzie nauki, 
tacy pisarze, jak siostra Gabriela. Którzy po-
przez swoją nienaganną moralność i ukształ-
towanie, niczego do historii nie dodają, i ni-
czego nie ujmują – zauważył Przemysław 
Zientkowski, który poprowadził dyskusję. - To 
książka ewenement. Ewenement z siedmiu 
powodów. Po pierwsze, książka została 
napisana przez osobę konsekrowaną, czyli 
osobę, która jest zaangażowana i przez cały 
czas śledziła losy Kościoła. Po drugie, 
książka została napisana w latach 60., a więc 
niecałe 20 lat po II wojnie światowej – dzięki 
temu wiemy, że wszystkie informacje były 
przez siostrę Gabrielę zweryfikowane. Po 
trzecie książka powstała jako praca magis-
terska pod kierunkiem księdza profesora 
Mariana Żywczyńskiego – jednego z najwy-
bitniejszych historyków ówcześnie. Później 
wielokrotnie chwalił swoją studentkę za 
bogactwo przypisów i źródeł z jakich korzy-
stała. Ponadto, o wartości książki świadczy 
recenzja prof. dra hab. Włodzimierza Ja-
strzębskiego. Przemysław Zientkowski 
słusznie zauważył, że nikt wcześniej nie 
podjął się kompleksowego opracowania 
kultu religijnego w powiecie chojnickim. 
Ostatnim argumentem świadczącym o słu-
szności wydania pracy siostry Gabrieli w for-
mie książki był fakt, że rękopis jej dzieła był 
wielokrotnie cytowany i bardzo często powo-
ływano się na niego. Praca magisterska 
funkcjonowała w obiegu uczonych histo-
ryków, natomiast nie dla szerszego odbiorcy.

 Po wstępie Przemysława Zientkow-
skiego i prezentacji bohaterki przez Mironę 
Turzyńską, głos zabrała sama zaintereso-
wana. Opowiedziała pokrótce o przeszko-
dach i drodze, jaką przeszła, tworząc ową 
pracę magisterską.

 Książka została wydana przez 
Urząd Miejski Chojnice, w ramach cyklu 
„Monografii Chojnickich”, którego redakto-
rami są: Arseniusz Finster, Janusz Gier-
szewski, Dawid Kobiałka, Jacek Knopek, 
Rafał Maliszewski i Przemysław Zientkowski 
(przewodniczący). 

 Na spotkanie autorskie przybyły 
siostry franciszkanki z Chojnic i z Orlika. 
Można powiedzieć, że dzieło zostało wydane 
z okazji 150-lecia pobytu franciszkanek
w Polsce, które przypada właśnie w tym roku. 
Żeby stworzyć taką literacką i informacyjną 
„perełkę”, siostra Gabriela musiała odwiedzić 
wiele parafii, przeszukać wiele archiwów i do-
kumentów – także w języku niemieckim i an-
gielskim. Po oficjalnym spotkaniu siostra 
Gabriela podpisywała książki. Swój podpis 
złożyła także na egzemplarzu, który będzie 
dostępny w Pracowni Dokumentacji Regio-
nalnej przy Czytelni. 

Danuta Ciborowska
Foto MBP w Chojnicach

 Tancerki Chojnickiego Centrum 
Kultury wzięły udział w Mistrzostwach Polski 
Polskiego Związku Tańca Sportowego. Z Ra-
dzymina nasze zawodniczki przywiozły tytuły 
mistrzowskie solo i w zespołach.
 2 grudnia 2017 r. w Radzyminie koło 
Warszawy odbyły się Mistrzostwa Polski, 
Polskiego Związku Tańca Sportowego. Było 
to podsumowanie całego roku rozgrywek 
tanecznych. Na mistrzostwa pojechały cztery 
zespoły oraz trzy solistki Chojnickiego 
Centrum Kultury: Olga Szynwelska, Monika 
Guentzel i Agnieszka Kitowska (9 lat).
 Najwięcej szczęścia w zespołach 
miały pracowite tancerki do 13 lat, które 
tańczą aż w dwóch zespołach: Arabeska
i Music Dance. Dziewczęta wytańczyły
w funk jazzie I miejsce i tytuł Mistrza Polski 
funk jazz (Bruno Mars i Ina).
 W ostrej rywalizacji w solo fantasy 
show najlepiej zatańczyła Monika Guentzel, 
która zdobyła Mistrzostwo Polski do 16 lat.
 Jak zwykle świetnie tańczyły i trzy-
mały wysoki poziom tancerki Music Dance 
juniorki, które wytańczyły tytuł II vice Mistrza 
Polski dużych formacji fantasy show do 16 lat 
oraz II vice Mistrza Polski fantasy show
w małych grupach. Music Dance do 13 lat 
otrzymał puchar za miejsce IV w dance show 
kadetów.

 Wiele emocji dostarczyły kategorie 
solo fantasy i dance show młodzieżowców 
powyżej 17 lat oraz solo do 9 lat. W solo 
młodzieżowców powyżej 17 lat startowała 
Olga Szynwelska, która w solo fantasy 
rywalizowała także z chłopakami. Ostate-
cznie zdobyła srebrny medal i tytuł vice 
Mistrza Polski w solo fantasy, a na podium 
znalazła się z dwoma młodymi tancerzami.
 Kolejna kategoria była bardzo 
wymagająca ponieważ Olga rywalizowała
z dwiema mistrzyniami: z Julią Borowiecką 
mistrzynią świata, która zatańczyła piekielnie 
trudną kombinację skoków, piruetów i figur 
tanecznych (1 miejsce) oraz z Julią Cerbą (2 
miejsce). Olga Szynwelska zajęła III miejsce 
i tytuł II vice Mistrza Polski.
 W solo dzieci do 9 lat obydwa tytuły 
Mistrza Polski otrzymała sensacyjna 6 latka 
Anastazja. Agnieszka Kitowska w finale 
zajęła miejsce VI.
 Zawody były niezwykle długie, aż 
sześćdziesiąt pięć kategorii tanecznych od-
było się tego dnia na hali sportowej w Radzy-
minie.

Trenerem i opiekunem zespołów jest Monika 
Michalewicz.

Gratulujemy!

 We wtorkowe popołudnie – 19 gru-
dnia – w  Szkole Podstawowej nr 1, przy ulicy 
31 Stycznia 21, odbyło się Spotkanie z Kolę-
dą i Piosenką Świąteczną. O godzinie 17:00, 
w szkolnej Auli zgromadził się tłum rodziców
i mieszkańców miasta. Na scenie pojawiły się 
dzieci z wszystkich sześciu klas podstawo-
wych – w towarzystwie nauczycieli. Całości 
imprezy dopatrywali włodarze szkoły, Dyre-
ktor – Ewa  Modrzejewska oraz Wicedyrektor 
– Michał Leszczyński. 
 Przy wystawionej i odpowiednio 
przygotowanej scenie znajdowało się 
stoisko, na którym  uczestnicy spotkania 

mogli zapoznać się z dziełami uczniów – tj. 
szopkami bożonarodzeniowymi  prezentują-
cymi chojnickie „wizytówki”. Mieszkańcy 
mogli podziwiać miniaturowe odwzorowanie 
ratusza, kościołów znajdujących się na 
Starówce, czy też stadionu „Chojniczanki”.
 Na wspólne kolędowanie, wraz z ro-
dzicami przybyły też rodzeństwa śpiewają-
cych dzieci. Każda klasa miała swoją okre-
śloną tematykę. W związku z tym, dzieci za-
prezentowały na scenie występy w odpowie-
dnich strojach – np. mikołajów, czy reniferów.

Danuta Ciborowska 



9

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

Nr 1/2018 (64)   STYCZEŃ  2018

     W czwartek tj. 7 grudnia 2017 r., w Cen-
trum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodo-
wego „Bory Tucholskie” w Chocińskim 
Młynie, odbył się II etap XVI Powiatowego 
Konkursu Wiedzy Przyrodniczej dla klas II – 
III szkół podstawowych. Temat tegorocznej 
edycji: „Jesień w lesie pełna owoców”.
    Do II etapu konkursu zakwalifikowano 
siedemnaście klas ze szkół z naszego 
powiatu, które wyłoniono z etapu plastyczne-
go. W I etapie – plastycznym, trzeba było 
pokonać liczną konkurencję, ponieważ na-
desłano aż 176 prac z 19 szkół.
      W części teoretycznej uczniowie mieli do 
rozwiązania 8 zadań, w których mogli 
wykazać się szeroką wiedzą przyrodniczą. 
Miejsce pierwsze zajęli uczniowie kl. III f ze 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach, w 
składzie Krzysztof Jażdżewski i Jakub 
Radomski. Wychowawcą tej klasy jest Pani 
Teresa Drzewicka. Drugie miejsce zajęła 
klasa III ze Szkoły Podstawowej w Leśnie, 
którą reprezentowały: Marlena Krygowska
i Magdalena Smentek (uczennice przygo-

towała Pani Bernadeta Hoffmann). W najlep-
szej trójce znaleźli się także: Emilia Grabow-
ska i Dariusz Wodowski z kl. III b ze Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Chojnicach, których 
przygotowała Pani Magdalena Ubowska.
Pozostali uczestnicy przyjechali: z klasy III a
i III e ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojni-
cach, klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 7 
w Chojnicach, klasy II ze SP w Ostrowitem, 
klasy II ze SP w Ogorzelinach, klasy III ze SP 
w Kłodawie, klasy III a i III b ze SP w Kona-
rzynach, klasy III ze SP w Nieżychowicach, 
klasy III ze SP w Swornegaciach, klasy II ze 
SP w Leśnie, klasy II i III b z SP w Lich-
nowach oraz kl. III d ze SP w Brusach.
Oprócz uczestników etapu teoretycznego, 
nagrody otrzymali także zwycięzcy i wyróż-
nieni etapu plastycznego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczes-
tnikom. Dziękujemy nauczycielom za pracę 
jaką włożyli w przygotowanie uczniów i już 
dzisiaj zachęcamy do udziału w kolejnej 
edycji konkursu.

Beata Grabowska

Motto:
„Jeśli nie znalazłeś sposobu na zatrzymanie 
czasu, pozwól minionym chwilom powrócić 
we wspomnieniach”
 W poniedziałek, 11 grudnia 2017 
roku w Szkole Podstawowej nr 7 odbyły się 
akademie z okazji czterdziestolecia istnienia 
,, Siódemki'' oraz trzydziestolecia nadania 
szkole imienia Jana Karnowskiego oraz wrę-
czenia sztandaru. Uroczystość utworem „Ta 
nasza młodość” z repertuaru Piwnicy pod 
Baranami rozpoczęła uczennica klasy 7c – 
Małgorzata Szmaglińska, a towarzyszyła jej 
Marta Szyszka – uczennica klasy 2 gimna-
zjum. Małgosia swoim śpiewem uświetnia 
szkolne akademie, a ponadto bierze udział
w konkursach śpiewu, zdobywając czołowe 
miejsca. Natomiast Marta od 7 lat tańczy
w Chojnickim Centrum Kultury pod kierun-
kiem pani Moniki Michalewicz. Największym 
jej osiągnięciem jest Mistrzostwo Europy
w kategorii tańca współczesnego. Następnie 
Pani Dyrektor Aleksandra Mroczkowska 
przypomniała uczniom, kim był Jan Kar-
nowski i dlaczego jest patronem SP7. Pani 
Dyrektor powiedziała, że ten dzień jest 
bardzo szczególny, gdyż po czterdziestu 
siedmiu latach pracy w szkole odchodzi na 
emeryturę pan Tadeusz Czarnowski. Pani 

Dyrektor podziękowała panu Tadeuszowi za 
ogromną życzliwość, pracę i uśmiech na co 
dzień. Życzenia i gratulacje złożyli również: 
reprezentant Samorządu Uczniowskiego 
oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani 
Barbara Galikowska. Panu Tadeuszowi cała 
społeczność uczniowska życzy wielu lat 
radości na emeryturze!
 Z kolei w części artystycznej mogli-
śmy śledzić jeden dzień z życia pewnego 
ucznia- Marcina i jego podróż po szkolnych 
korytarzach, oczywiście z przymrużeniem 
oka. Wielu wzruszeń dostarczyli zebranym 
tancerze: Aleksandra Siegmiller i Bartosz 
Pozorski, którzy tańczą już razem 9 lat. 
Reprezentują klasę taneczną ,,B”, a w mi-
niony weekend zdobyli 3. miejsce w Ogól-
nopolskim Turnieju w Tańcach Latynoa-
merykańskich. W swojej karierze uzyskali 
tytuły wicemistrzów województwa i mistrzów 
Polski Północnej. Są w dziesiątce najle-
pszych par w Polsce. Na zakończenie pio-
senkę z repertuaru Maryli Rodowicz ,, Ale to 
już było'' zaśpiewała pani Roma Cajtel wraz 
z uczennicami: Małgorzatą Szmaglińską
i Kingą Erbertowską.
To był bardzo udany dzień!

Marietta Klinger
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 W Auli Liceum Ogólnokształcącego 
im. Filomatów Chojnickich , 14 grudnia, o  go-
dzinie 16:00, odbyło się Spotkanie Opłat-
kowe Seniorów. Spotkanie było zorganizo-
wane przez Komendę Hufca ZHP Chojnice. 
 Wspólna zbiórka rozpoczęła się 
zapaleniem świeczkowiska. Zostało ono 
rozpalone przez hm. Brygidę Muchowską – 
byłą komendantkę hufca, hm. Reginę Kla-
uzo, hm. Jana Zielińskiego oraz hm. Bogda-
na Kuffla. Spotkanie poprowadził drużynowy 
phm. Przemysław Singer, który pokrótce 
przybliżył historię skautów w Chojnicach
i w całej Polsce. O tradycji dzielenia się 
opłatkiem opowiadał kapelan senior hm. 
Henryk Cyrzan, który także uczestniczył
w zbiórce.  Uczczono też pamięć wieloletniej 
Komendantki Chorągwi Kujawsko-Pomor-
skiej – hm. Lucyny Andrysiak.  Spotkaniu 
towarzyszyły wspólne śpiewy, gry i zabawy – 
przy gitarze. 

 W chojnickim Centrum Parku, przy 
ulicy Wagnera 1, podczas III Mikołajkowej 
Wystawy Psów Ozdobnych i do Towarzys-
twa, 10 grudnia, wystawcy pochwalili się 
swoimi pupilami. Zaprezentowało się około 
150 psów 24. różnych ras.
 W tym roku zdecydowanie królo-
wały mopsy i buldogi. To właśnie one liczeb-
nie przeważały nad pozostałymi rasami.
W hali pojawiły się bowiem aż 22 mopsy i 19 
buldogów. Oprócz tego, swoją obecnością 
poszczyciły się psy, reprezentujące następu-
jące rasy: bolończyk, boston terrier, brabant-
czyk, cavalier king charles spaniel, gryfonik 
belgijski, gryfonik brukselski, hawańczyk, 
bolończyk kolorowy, bichon frise, chihuahua 
długowłosy, chihuahua krótkowłosy, chin 
japoński, chiński grzywacz, coton de tulear, 
maltańczyk, pudel duży  (biały, brązowy, 
czarny), pudel duży (srebrny, płowy), pudel 
miniaturowy (srebrny, płowy), pudel średni 

(biały, brązowy, czarny), pudel toy, shih tzu 
oraz spaniel kontynentalny miniaturowy 
(papillon). 
 Psy ozdobne i do towarzystwa 
mogły zdobyć adekwatne puchary i odzna-
czenia. Na hali pojawiło się symboliczne 
podium. Na każdego obserwatora wystawy, 
przy wejściu czekał święty Mikołaj z koszem 
cukierków. 
 Psy można było oglądać od godziny 
10:00 do 16:00. Wydarzenie zostało zorga-
nizowane przez chojnicki oddział Związku 
Kynologicznego w Polsce.  Wstęp dla doro-
słych był wyceniony na 8 zł, zaś dla dzieci – 
darmowy. Zorganizowana wystawa była 
interesującym sposobem na spędzenie 
niedzielnego popołudnia w gronie rodzinnym 
i przede wszystkim niebywałą okazją do 
kontaktu z psami wielu ras, których nie 
spotyka się codziennie. 

Danuta Ciborowska

 W Muzeum Historyczno-Etnogra-
ficznym im. J. Rydzkowskiego można 
oglądać 49. indywidualną wystawę tkaniny 
artystycznej prof. Kazimiery Frymark-
Błaszczyk, zatytułowaną „Nieskończoność. 
Tkanina unikatowa”. 
 Eksponaty artystki są wykonane
z wełny ręcznie przędzionej i przemysłowej, 
lnu, juty, bawełny, włókien i tworzyw poliami-
dowych, a także surowców ekologicznych – 
wikliny, słomy, suszonej trawy. Oprócz 
wystaw w Polsce, Kazimiera Frymark-
Błaszczyk może się poszczycić wystawami 
także w Niemczech, Meksyku, Danii, Szwecji 
i Czechach. Ponadto, wzięła udział w ponad 
400. wystawach zbiorowych. 
 Inspiracją do tworzenia nowych 
eksponatów jest zazwyczaj przyroda. 

Autorka otwarcie przyznaje, że jej prace 
utrzymane są w konwencji abstrakcji. 
 Artystka już po raz drugi zapre-
zentowała swoje prace w Chojnicach. 
Pierwszy raz chojniczanie mogli się zapoz-
nać z jej twórczością w 1979 roku. 
 Wystawa Frymark-Błaszczyk 
będzie gościć w Bramie Człuchowskiej do 20. 
lutego. Warto wspomnieć, że prace pocho-
dzą z kolekcji Centralnego Muzeum Włókien-
nictwa w Łodzi oraz z własnych zbiorów 
autorki. 
 Na spotkanie otwierające wystawę, 
które odbyło się 15 grudnia, o godzinie 16:00, 
przybyło wielu gości, wśród których byli 
najbliżsi artystki i koneserzy takiej formy 
sztuki.  

Danuta Ciborowska

 W środowe popołudnie, 20 grudnia, 
o godzinie 17:00, Sala Koncertowa Szkoły 
Muzycznej przy ulicy Grunwaldzkiej roz-
brzmiała dźwiękami świątecznych utworów. 
Tłumnie przybyłych gości rozpieszczała 
muzyka fortepianowa, skrzypcowa, wiolon-
czelowa, trąbkowa, fletowa, klarnetowa i gi-
tarowa w wykonaniu uczniów placówki.    
 Występ chóru pod opieką Błażeja 
Połoma wprawił uczestników spotkania w od-
powiedni nastrój. Spotkanie poprowadziła 
Alicja Różycka, która zadbała o organizację 
koncertowania. Mimo że koncert nosił tytuł 
„W żłobie leży”, w przygotowanym repertu-
arze znajdowały się nie tylko tradycyjne 
kolędy, ale także popularne utwory świą-

teczne. Półtoragodzinne kolędowanie zakoń-
czył wspólny występ nauczycieli. Oprócz 
wyżej wymienionych, można było usłyszeć  
Wojciecha Daszyńskiego, Adama Ćwieka, 
Janusza Łangowskiego, Annę Kozakiewicz, 
Macieja Nowakowskiego, Katarzynę Sche-
fler, Grażynę Szumską i Adama Cielińskiego. 

 Po występach, dzieci, które wyko-
nały wcześniej dekoracje świąteczne – 
zaangażowały się w przyozdabianie choinki. 
Na zakończenie spotkania, w sali nr 11, na 
zainteresowanych czekał poczęstunek. 
 

Danuta Ciborowska
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Foto: Agata Wiśniewska

Na zdjęciu Kazimiera Frymark-Błaszczyk i Dyrektor MH-E Barbara Zagórska
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8.01.2018 r. godz. 16:30 oraz 19:00 

AUTOR WIDMO
 
Wielokrotnie nagradzany film Romana 
Polańskiego. Były premier Wielkiej Brytanii 
Adam Lang zleca napisanie swoich wspo-
mnień, za które ma otrzymać honorarium
w wysokości 10 milionów dolarów, partyj-
nemu działaczowi Michaelowi McArze. 
Przed zakończeniem pracy McAra ginie 
jednak w zagadkowych okolicznościach. Do 
dokończenia autobiografii Lang zatrudnia 
więc profesjonalnego „ghostwritera”. Ten,
w trakcie prac nad książką odkrywa sekrety, 
przez które znajdzie się w śmiertelnym 
zagrożeniu.

15.01.2018 r. godz. 17:00 oraz 19:00 

ZAĆMA
 

Nominowany do Złotych Lwów film Ryszarda 
Bugajskiego – twórcy wielokrotnie nagra-
dzanych produkcji: „Przesłuchanie” i „Układ 
zamknięty”. Zdumiewająca historia spot-
kania Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z Julią Brystygierową znaną jako „Krwawa 
Luna”. Sadystyczna funkcjonariuszka UB to 
jedna z najbardziej niesławnych postaci 
powojennej Polski. Szukając porady ducho-
wej, ubiega się o prywatną audiencję u Pry-
masa. Zanim do tego dojdzie będzie musiała 
przekonać do swoich racji oślepionego 
księdza.

22.01.2018 r. godz. 17:00 oraz 19:00 

BITWA O SEWASTOPOL
 

Oparta na faktach widowiskowa produkcja 
wojenna przedstawiająca tragiczne losy 
bitwy o Sewastopol poprzez pryzmat 
Ludmiły Pawliczenko, która jako młoda 
kobieta dołączyła do Armii Czerwonej, stając 
się jednym z najskuteczniejszych snajperów 
w dziejach drugiej wojny światowej z łączną 
liczbą 309 zastrzelonych wrogów.

29.01.2018 r. godz. 17:00 oraz 19:00

 WSZYSTKIE 
NIEPRZESPANE NOCE

 
Emocjonalny portret niespokojnego poko-
lenia urodzonych po 1989 roku. Nagrodzony 
za Najlepszą Reżyserię na Między-
narodowym Festiwalu Filmowym Sundance 
oraz Nagrodą Publiczności na 16. MFF T-
Mobile Nowe Horyzonty. Krzysiek kończy 
trwający pięć lat związek z pierwszą 
dziewczyną i przeprowadza się do miesz-
kania najlepszego kumpla, Michała. Obaj 
rzucają się w wir nocnego życia, od kame-
ralnych „domówek” przez imprezy klubowe
i plenerowe festiwale.
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Zbliżają się święta. Szkolne koło teatralne 
postanowiło wprowadzić uczniów w bożo-
narodzeniowy klimat i przygotowało przed-
stawienie pt.,,Opowieść wigilijna” pokazu-
jące, że w wigilię świąt Bożego Narodzenia 
zdarzają się rzeczy niezwykłe i tajemnicze,
a czasami zaciera się granica między rzeczy-
wistością i zaświatami. Czasem nawet duchy 
odwiedzają ludzi, by …udzielić przestrogi. 
Ci, którzy przyszli na przedstawienie 20 gru-

dnia, mieli okazję się o tym przekonać. Ra-
zem ze Scroogem przeżyli niezwykłe chwile, 
które zmusiły do refleksji nad własnym postę-
powaniem i istotą świąt Bożego Narodzenia. 
Warto było popracować, warto było obej-
rzeć…  Wszystkim  uczniom, nauczycielom
i pracownikom szkoły aktorzy koła oraz opie-
kunowie życzą zdrowych, wesołych i rodzin-
nych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęś-
liwego Nowego Roku.

Dnia 4 grudnia br. w Centrum Edukacji Przy-
rodniczej Parku Narodowego „Bory Tuchol-
skie” w Chocińskim Młynie odbyły się war-
sztaty dla dzieci w wieku 4-10 lat i ich opie-
kunów. Tym razem dzieci miały okazję nau-
czyć się rozpoznawać wybrane gatunki 
drzew iglastych po szyszkach i gałązkach. 
Było to trudne zadanie, ale nawet te 
najmłodsze dzieci poradziły sobie z tym 
znakomicie.  Zbliżają się święta, więc 

znalezione świerkowe szyszki dzieci wyko-
rzystały do przygotowania renifera, który pię-
knie będzie prezentował się na oknie lub cho-
ince. Dodatkowo dzieci wraz z rodzicami 
przygotowały choinkę z płatków kosmety-
cznych. Na koniec Maciej (zwycięzca gry
w bingo) wraz z Panią prowadzącą warsztaty 
rozdali drobne upominki od Świętego Mikoła-
ja. Niestety to było ostatnie spotkanie w tym 
roku. Kolejne dopiero 18 marca.

Po kilku miesięcznej przerwie do rywalizacji 
powrócili młodzi zawodnicy z Chojnickiego 
Towarzystwa Tenisowego. W Szczecineckim 
ośrodku tenisowym, dysponującym pięcio-
ma krytymi kortami odbył się 16 grudnia  
Gwiazdkowy Turniej Tenisa. Do zawodów 
przystąpiła prawie pięćdziesiątka dzieci, 
która w dobrych humorach, prezentowała 
swoje umiejętności. Mimo świątecznych 
nastrojów, nikt nie obdarowywał przeciwnika 
łatwymi punktami i o zwycięstwo każdy 
zwodnik musiał solidnie powalczyć. Chojnice 
reprezentowali dwaj zawodnicy w kategorii 

do lat 10, Oskar Pawlak i Maksymilian 
Nowak. Oskar okazał się bezkonkurencyjny. 
Wygrywając w sześciu kolejnych meczach, 
zwyciężył w całym turnieju. Bardzo dobrze 
zaprezentował się również Maks, który 
ambitnie walcząc o każdą piłkę zajął piąte 
miejsce. Najlepsi w swoich kategoriach 
otrzymali puchary i nagrody. Wszyscy młodzi 
sportowcy opuszczali turniej w dobrych 
nastrojach, gdyż słodycze przygotowane 
przez organizatorów dla każdego uczestnika 
imprezy, potrafiły osłodzić nawet gorycz 
porażki.

8 grudnia 2017 r. Technikum nr 3 w Chojni-
cach gościło pana Stanisława Frymarka- stu-
denta etnofilologii kaszubskiej na UG w Gda-
ńsku i panią Blanche Krbechek – Amery-
kankę z kaszubskimi korzeniami. Obydwoje 
przetłumaczyli z j. kaszubskiego na j. an-
gielski utwory Anny Łajming. Podczas trzy-
godzinnego spotkania nasi goście przepro-
wadzili z młodzieżą warsztaty o kaszubskiej 
„knëpce”.
„Kaszëbskô knëpka” czyli kaszubska 
wycinanka narodziła się w 2000 roku, kiedy 
pani Blanche Krbechek zaczęła łączyć 

wycinankę z różnych stron Polski z kaszub-
skimi motywami haftu i roślin. Od tego czasu 
stworzyła kilka wzorów i szablonów kaszub-
skiej wycinanki. 
Podczas warsztatów uczniowie poznali ka-
szubskie słownictwo związane z wycinanką
i kolorami, a także angielskie zwroty i słowa 
(w j. angielskim mówi pani Blanche) pomo-
cne w tworzeniu wycinanki. Wszyscy wy-
kazywali się zaangażowaniem i kreaty-
wnością, a prace zostały potem wywieszone 
na szkolnej gazetce.

W dniu 13.12.2017r. na strzelnicy sportowej 
w Nieżychowicach doszło do kolejnego 
spotkania drużyn klas mundurowych z na-
szego rejonu. Tym razem uczniowie musieli 
wykazać się umiejętnością posługiwania się 
bronią. Konkurencja polegała na strzelaniu 
do tarczy sportowej na odległość 25 m z pis-
toletów. Łącznie w konkurencji wystartowało 
19 zespołów reprezentujących klasy mundu-
rowe z Chojnic, Człuchowa, Czerska i Czar-
nego. Drużynowo najlepszym zespołem 
okazał się zespół reprezentujący ZSS 
Człuchów natomiast drugie i trzecie miejsce 

zajęły zespoły z LO Czerska. 
        Indywidualnie wśród chłopców:
1  miejsce Mikołaj Baszyk z LO Czersk, 
2  miejsce Dawid Kuciński z AZS Pomerania
    z Chojnic  
3  miejsce zajął Patryk Pliszka z LO Czersk.
            W klasyfikacji dziewcząt:
1 miejsce zajęła Weronika Grandt repre-

zentująca LO Czersk, 
2 miejsce Liwia Wachnik z ZSS w Człu-

chowie 
3 miejsce Marcelina Kosiarkiewicz z ZSS
    w Człuchowie.

Miło nam poinformować, że nauczyciel  
Technikum nr 3 w Chojnicach,  pan Janusz 
Osowicki został laureatem wielkiego pomor-
skiego plebiscytu „Dziennika Bałtyckiego”. 
We wtorek 12 grudnia  2017 r. na uroczystej 
gali w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku wśród 
innych zwycięzców odebrał m.in. Medal 
marszałka województwa pomorskiego w ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych jako jedy-
ny w powiecie chojnickim. Celem akcji było 

wyróżnienie najbardziej charyzmatycznych
i kreatywnych pedagogów, cieszących się 
szacunkiem, autorytetem i umiejącym na-
wiązać relacje z uczniami.

Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów 
osobistych i zawodowych.

 
zdjęcia Karolina Misztal, 

Dziennik Bałtycki

tekst i foto: Jarosław Frączek
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 Dnia 8 i 11 grudnia odbyły się 
jasełka w szkolnych oddziałach przedszkol-
nych zorganizowanych przez p. Magdalenę 
Lella i p. Annę Kachlicką. Dnia 18 grudnia, już 
tradycyjnie odbyło się "Szkolne spotkanie
z kolędą i piosenką świąteczną" w którym 
brały udział wszystkie klasy prezentując 
kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. 
Następnego dnia gościliśmy kolędników 
kaszubskich – uczniów Technikum nr 3
w Chojnicach pod kier. p. Katarzyny Głów-
czewskiej. Jeszcze tego samego dnia
o godz. 17.00 odbył się ,,Koncert kolęd
i piosenek świątecznych'' z udziałem rodzi-
ców, gości i sympatyków szkoły w którym 
kolędę ,,Przybieżeli do Betlejem'' zaśpiewali 
także nauczyciele. 21 grudnia odbyły się 
przedstawienia jasełkowe dla klas I –III, które 
przedstawiły klas: III b i III f pod kierunkiem 
swoich pań: Iwony Martyniuk i Anny Kamiń-
skiej Dalmer. Tego dnia został też pod-
sumowany konkurs plastyczny na ,,Chojni-
cką szopkę bożonarodzeniową'' zorganizo-

wany przez p. Elżbietę Połom. 22 grudnia 
jasełka przedstawiła starsza grupa uczniów 
pod kierunkiem p. Anny Buchwald. W salach 
lekcyjnych odbywały się klasowe wigilie. 
Pieczono także pierniki i ciasteczka świą-
teczne m.in. w klasie III a p. Pauliny Bały. 
Odbyły się także przedświąteczne warsztaty 
plastyczne dla dzieci i rodziców w oddziale 
przedszkolnym ,,0'' b. Przygotowując się do 
Świąt Bożego Narodzenia uczniowie kl. I b
z wych. p. Aleksandrą Szczepańską  pozna-
wali zwyczaje świąteczne poprzez wspólne 
zabawy w kodowanie i odkodowywanie 
informacji. Korytarze szkolne i sale lekcyjne 
zostały przyozdobione w elementy  i dekora-
cje świąteczne przygotowane przez klasy 
oraz świetlicę szkolną prowadzoną przez p. 
Jagodę Wenderską i p. Dorotę Czarnowską. 
Te wszystkie działania wprowadzały spo-
łeczność szkolną  w niezwykłą atmosferę 
zbliżających się świąt.

(M. Leszczyński)

        Nasza akcja „Pamiętamy o Patronie” 
znalazła swój szczęśliwy finał. W niedzielę 10 
grudnia po uroczystej mszy nastąpiło po-
święcenie nowego nagrobka Jana Karnow-
skiego. Poprzedni został całkowicie znisz-
czony wskutek sierpniowej nawałnicy – potę-
żny dąb całkowicie zdruzgotał płytę i krzyż na 
grobie tego wybitnego poety i regionalisty.
Na nowym nagrobku znicz w imieniu choj-
niczan zapalił pan Kazimierz Ostrowski – 
inicjator nadania Szkole Podstawowej nr 7
w Chojnicach imienia Jana Karnowskiego.

       Natomiast w Bruskim Centrum Kultury 
podczas uroczystego zakończenia Roku 
Józefa Chełmowskiego gospodarz spotkania 
– pan Stanisław Kobus – podkreślił wkład 
uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły 
podstawowej nr 7 w dzieło odbudowania 
nagrobka Jana z Czarnowa.

Tekst i foto: SP nr 7 w Chojnicach



 Najprościej – z nadzieją, z marzeniami, 
planami, ale również z obawami, troskami, kłopotami,
 z może nawet z pewnym strachem.

 Myślę, że każde z tych słów powyżej oddaje 
przemyślenia każdego z Was Drodzy Czytelnicy. Przez 
ostatnich kilkanaście dni składaliśmy sobie życzenia. 
Najczęściej pojawiało się słowo „zdrowia”. W katalogu 
życzeń zdrowie jest najwyżej punktowane. Myśląc
o nim mamy świadomość, że chorzy i cierpiący są 
wśród nas, nawet gorzej, są chorzy, którzy niedługo 
niestety odejdą, często nasi bliscy. Mam Przyjaciela, 
który już 3 rok będzie walczył o życie, a konkretnie o to, 
by przeżyć ten rok i doczekać 2019. Jego walka oprócz 
zabiegów medycznych ma niesamowicie szeroki 
wymiar psychofizyczny. Podziwiam Go, nie załamuje 
się, pracuje, ma plany, jest z rodziną. Niejeden z nas nie 
wytrzymałby tak ciężkiej presji nieuleczalnej choroby.

 Zdrowie jest niezbędne także po to, aby 
pozostałe życzenia mogły się spełnić. Nie jest (to 
zdrowie) oczywiście warunkiem koniecznym, ponie-
waż nasi bliźni, którzy są chorzy, też mają prawo do 
szczęścia i realizacji planów i marzeń.

 Drugim słowem, które najczęściej jest używa-
ne to „szczęście”. To bardzo pojemne, różnie inter-
pretowane określenie. W szczęściu jest zdrowie, 
miłość, pieniądze – ogólnie można powiedzieć zado-
wolenie psychospołeczne. Jak wiemy drogi do 
szczęścia bywają bardzo trudne i kręte, ale warto 
podjąć wyzwanie i podążać w stronę szczęścia. 
Oczywiście nie w pojedynkę. Trzeba mieć „tą swoją 
drugą połowę”, jeszcze lepiej też dzieci. Można więc do 
szczęścia podążać „drużynowo”. Zawsze łatwiej jak 
obok nas są szczęśliwi, również nasi najbliżsi.

 Życzymy sobie też „spełnienia marzeń”. Każdy 
z nas ma marzenia, mam nadzieję, że nie jedno. Gdyby 
pytać jakie ono jest, to najczęściej pada odpowiedź, że 

wygrać w totka. Może i tak, ale po co nam ta wygrana 
bez zdrowia i szczęścia, o których pisałem powyżej? 
Marzący o wygranej dokonują podziału pieniędzy, 
planują inwestycje, często mówią. Że pomogą naj-
bliższym i przyjaciołom...jakby było gdyby? Nie

wiadomo, trzeba to przeżyć, a to dane jest naprawdę 
nielicznym. Na szczęście mamy też marzenia, które nie 
zawsze są nakierowane tylko na nas. Myślę o tych, 
które dotyczą naszych najbliższych. Niech dzieci będą 
zdrowe, niech się dobrze uczą, oby moja Żona darzyła 
mnie niezmiennym, płomiennym uczuciem, żebyśmy 
osiągali cele, które zakładamy, nie tylko zawodowe, ale 
też te rodzinne. Uśmiech i przeżywanie każdego dnia 
razem to prawdziwe szczęście. Pokonywanie prze-
szkód i rozwiązywanie problemów zawsze wspólnie, 
zawsze razem!

 Było zdrowie, było szczęście, były marzenia
i co dalej? Dalej życzymy sobie realizacji planów i za-
mierzeń zawodowych. Od wielu lat, to już 20 rok, mam 
niezmienne plany związane z naszym miastem. 
Chojnice dały mi całe moje życie zawodowe, to co 
osiągnąłem zawdzięczam mieszkańcom Chojnic, 
którzy dają mi zaszczyt pracy dla Nich i mojego 
ukochanego miasta. To będzie trudny, ale mam 
nadzieję owocny rok. Mamy dobry proinwestycyjny 
budżet (około 25% to inwestycje), mamy na najbliższe 
3 lata około110 mln PLN unijnych pieniędzy. Teraz 
trzeba przekuć sukces finansowy w zmianę prze-
strzeni, miasto znowu będzie zmieniać swoje oblicze. 
To najpiękniejsze, co mogę robić w mojej pracy. 
Zmieniamy otoczenie pozostawiając je lepszym, 
nowoczesnym i ergonomicznym. Zmiana jakości życia 
wiąże się z rozwojem cywilizacyjnym, mamy kolejne 
możliwości, musimy je wykorzystać.

 Jesienią odbędą się wybory. Będę kandy-
dował, ponieważ chce zakończyć, to co w tym roku 
rozpocznę. Będę prosił Was o wsparcie i o szansę 
pracy dla Chojnic na kolejne lata. Czy to jest marzenie? 
Otóż nie, to plan, to zamierzenie, do którego będę dążył 
ciężką praca i służbą dla miasta i jego Mieszkańców. 
Tak więc życzę Wam zdrowia, szczęścia, spełnienia 
marzeń i realizacji planów i zamierzeń.

Arseniusz Finster
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 Stworzenie kodeksu jest legislacyjnym ukoronowa-
niem danej dziedziny prawa. Z początku tworzy się akt o na-
zwie ustawa (np. „w sprawie wyborów do…”), później nadje 
się jej nazwę „Prawo wyborcze...”, wreszcie nomenklatura 
odwołuje się do zwrotu „Ordynacja...”. I ta nazwa najczęściej 
kojarzy się nam z prawem wyborczym. Ale w 2011 r. elity PO 
stworzyły Kodeks wyborczy, w którym miały być uregulowane 
wszelkie kwestie dotyczące procedur wyborczych. Była to 
chyba przesada, gdyż w założeniu każdy kodeks powinien się 
cechować względną stabilnością. Tymczasem uzyskanie 
tego celu w prawie wyborczym jest wyjątkowo trudne. Ze 
wszystkich zagadnień ustrojowych ma ono bowiem najbar-
dziej polityczny charakter, a dynamika współczesnej polityki 
utrudnia bardzo zachowanie stabilizacji.

 Nie róbmy sobie więc żadnych nadziei. Prawda jest 
taka, że każda władza tworzy prawo wyborcze pod siebie! 
Słusznie stawia się ten zarzut obecnej władzy spod znaku 
PiS, ale było tak i za rządów PO+PSL i SLD+PSL, a nawet
w trakcie ustaleń okrągłostołowych w 1989 r. Gdy więc 
słyszymy dziś utyskiwania obecnej opozycji, warto pamiętać 
o ich dawnych dokonaniach w tym względzie. Bałagan w tra-
kcie wyborów samorządowych w 2014 r., chociażby z osła-
wionymi „książeczkami” do głosowania na radnych sejmików 
wojewódzkich, wymagał podjęcia próby naprawy. Inna 
sprawa czy podjęte obecnie środki poprawią ten stan rzeczy. 
Same bowiem dobre intencje nie wystarczą!

 Skoro nie ma sensu mówić o jakichś trwałych 
zasadach wypada więc porozmawiać o proponowanych 
obecnie zmianach. Wprawdzie ostatecznej ustawy jeszcze 
nie ma, ale trochę już na ten temat wiemy. Pominiemy tu 
szczegóły, bo czepialstwem nie warto się zajmować. Dlatego 
niechęć do przezroczystych urn czy kamer w lokalach wybor-
czych to zwykła przesada. Podzielenie funkcji wyborczych 
między komisję nadzorującą przebieg głosowania, a usta-
lającą wyniki jest już bardziej kontrowersyjne. Dla nas przede 
wszystkim z powodu deficytu chętnych przygotowanych do 
pracy w komisjach wyborczych. Pewne zastrzeżenia budzi 
również wykluczenie głosowania korespondencyjnego. 
Zależy nam przecież od dawna na poprawie frekwencji 
wyborczej, dla której duże znaczenie ma ewentualne 
ułatwienie głosowania dla tych, którzy mają z tym jakiekolwiek 
trudności, w szczególności wynikające z faktu ich niepełno-
sprawności. Obawy przed manipulacją wyborczą nie mogą 
zamykać drogi postępu. Powinny tylko zmuszać do poszu-
kiwania skutecznych metod zabezpieczenia. Tak robią 
przecież od dawna banki czy wyspecjalizowane instytucje 
administracyjne i nikt nie postuluje w tym względzie do 
powrotu do metod króla Ćwieczka…

 Największy spór polityczny wywołała koncepcja 
dwukadencyjności! Nie chcemy wypominać prezesowi 
Kaczyńskiemu, że to właśnie PChS powoływał się na tę ideę 
przed wyborami w 2014 r. Wychodziliśmy z założenia, że dwie 
kadencje całkowicie wystarczą, aby jednostka zdołała się 
sprawdzić, a wspólnota samorządowa wykreować nowego 
lidera. Wykazywaliśmy, że długoletnie sprawowanie władzy 
samorządowej przez jedną osobę, otoczoną świtą usłużnych 

pochlebców nastawioną na osobiste interesy, sprzyja różnym 
patologiom, w tym korupcji i nepotyzmowi. Z kolei zmiana na 
stanowisku włodarza zwiększa konkurencyjność i zachęca do 
zdobywania kolejnych szczebli kariery politycznej z pożyt-
kiem dla miasta, którym dotychczas kierował. Ostatnie 
badania opinii publicznej potwierdziły, że ograniczenie 
kadencji w sprawowaniu władzy publicznej cieszy się 
poparciem większości ankietowanych. Czy jednak ów pogląd 
deklarowany pokrywa się z rzeczywistą świadomością 
obywateli w tym względzie? Jeśli tak, to nie wystarczy tylko 
teoretycznie popierać ideę tej zmiany prawa w przyszłości, 
ale już w trakcie aktu wyborczego zastosować ją w praktyce? 
Problem dopuszczenia obecnych włodarzy-rekordzistów do 
ponownego kandydowania, w tym naszych burmistrza i wójta, 
można by uznać za iluzoryczny, gdyby mieszkańcy naprawdę 
akceptowali potrzebę zmian. Jeśli wielokadencyjność jest zła, 
to nie wolno jej odkładać na dziesięć lat, ale znieść już teraz!
I nowe przepisy dają nam taką możliwość.

 Duże kontrowersje wywołuje propozycja ograni-
czenia wybierania radnych w okręgach jednomandatowych 
wyłącznie w gminach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, co 
szczególnie rozdrażniło ugrupowanie Pawła Kukiza. Sprawa 
nie jest jednoznaczna. Wprawdzie zwycięstwo w starciu 
stricte spersonalizowanym jest satysfakcjonujące, ale sam 
wynik ogólny całego ugrupowania częstokroć znacznie 
zniekształcony. I tak gdyby PChS w 2014 r. przystąpił do 
wyborów proporcjonalnych mielibyśmy dziś znacznie więcej 
radnych. JOWy premiują uznane nazwiska, ludzi już jakoś 
sprawdzonych i gotowych do aktywnego występowania
w sprawach publicznych. Ponieważ PiS nie ma w samorzą-
dzie nazbyt wielu takich kandydatów woli zmienić zasady tak, 
aby zapewnić wybieralność „poprzez szyld”. Ugrupowanie to 
dostanie i tak część głosów wyborców, co umożliwi tym 
sposobem wprowadzenie kilku „Misiewiczów” bez względu 
na ich dotychczasową bierność lub kunktatorstwo!

 Spora grupa komentatorów z dużym niepokojem 
przyjmuje pomysły powołania nowych komisarzy wybor-
czych. Trzeba zauważyć, że dotychczasowe rozwiązania nie 
są idealne. Dlatego ewentualne powołanie profesjonalnej 
administracji wyborczej, podobnie jak w kilku krajach o więk-
szej kulturze demokratycznej, mogłoby uzdrowić ten stan 
rzeczy. Podstawowym warunkiem musiałoby być zachowanie 
maksymalnej bezstronności i apolityczności przez osoby 
piastujące te funkcje. Czy obecną ekipę rządzącą stać na 
takie cnoty? Na to pytanie odpowie nam przyszłość.

 Pomimo licznych zmian w systemie wyborczym
i trwającej ożywianej dyskusji na ten temat, musimy pamiętać 
iż o wyniku wyborów zadecydują ostatecznie ci obywatele, 
którzy skorzystają ze swojego prawa wyborczego. Bierni 
będą pominięci w tym akcie decyzyjnym. Aktywni zaś 
zadecydują nawet wtedy, gdyby politycy z Warszawy 
próbowali kreować takie czy inne formy nacisku i manipulacji 
wyborczej. Niech zatem nie zrażają nas do wyborów 
jakiekolwiek utyskiwania. My musimy robić swoje, jak 
zawsze!

 Koniec roku, to czas podsumowań.  W naszej Małej 
Ojczyźnie nie da się uciec od jednego wydarzenia – 
nawałnicy. Pięć ofiar śmiertelnych, poważne straty w wielu 
gospodarstwach domowych, ogromne ilości połamanych 
drzew. Życia ludzkiego nic już nie wróci… Pomoc rządowa 
przy odbudowie okazała się o wiele skromniejsza od 
deklarowanej w mediach. Wiele domów nadal nie nadaje się 
do normalnego zamieszkiwania. Budująca w tym wszystkim 
jest postawa ludzi. Ogromna solidarność z poszkodowanymi 
pokazała, że jesteśmy wrażliwi na ludzką krzywdę. Wielki 
szacunek dla tysięcy ludzi, którzy włączyli się w dzieło 
pomocy. Ta akcja jeszcze trwa. Państwowe i samorządowe 
struktury zarządzania kryzysowego wyciągają wnioski
z działań w sierpniu. W wymiarze osobistym też inaczej 
reagujemy na wszelkiego rodzaju komunikaty pogodowe. 
Lepiej bądźmy przewrażliwieni niż mielibyśmy zlekceważyć 
istotne sygnały.

 W wymiarze ogólnopolskim był to czas ogranicza-
nia demokracji. Trybunał Konstytucyjny stał się instytucją 
nieistotną i niewydolną - ogromny spadek ilości rozpatrzo-
nych wniosków. Podobno przeprowadzane w nim zmiany 
miały służyć poprawie efektywności! Majstrowanie przy 
sądach pozwoliło rządzącym na zbudowanie systemu 
„sprawiedliwości”, który uzależniony jest od widzimisię 
ministra Ziobro. Weszła w życie słabo przygotowana reforma 
edukacji, która w najtrudniejszej sytuacji postawiła samo-
rządy i szkoły. O jej efektach najlepiej porozmawiać z ucz-
niami siódmej klasy, którzy są przytłoczeni ilością zajęć
i przeładowanymi programami, w sporej części cofającymi 
nas o dwadzieścia lat. Żeby była jasność – widziałem 
potrzebę dokonania zmian w każdej z tych dziedzin, ale miały 
być to zmiany ewolucyjne i rozwijające, a nie ograniczające
i uwsteczniające. Skutki zaczniemy odczuwać za chwilę
w znacznie większym stopniu. Najgorsze, że podlane jest to 
sosem hipokryzji o niespotykanych rozmiarach i jeszcze 
bardziej dzieli polskie społeczeństwo.

 Kończą się prace nad nowym kodeksem wybor-
czym. Słyszy się o rozwiązaniach społecznie oczekiwanych 
– limit dwóch kadencji pięcioletnich dla włodarzy. Wiele 
informacji dochodzi także o pomysłach służących rządzącej 
partii, a będących na bakier z demokracją, co może być 
bardzo niebezpieczne. Do tematu wrócę w przyszłym roku, 
po zakończeniu prac nad ustawą wyborczą. Jedno jest 
pewne – przyszłoroczne jesienne wybory samorządowe 
zapowiadają się ciekawie.

 Przyszły rok, to czas realizacji wielu dużych 
inwestycji w powiecie jak i w Chojnicach. Oba samorządy 
pozyskały spore środki zewnętrzne. Wydatkowane będą 
przy nich niemałe kwoty naszych podatków, więc miejmy 
nadzieję, że inwestycje spełnią oczekiwania mieszkańców. 
Będziemy to obserwować.

Niech 2018 Rok przynosi nam powody do radości każdego 
dnia!
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Szanowni  Chojniczanie

 Na posiedzeniu Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w dniu 11 grudnia 2017 r. 
wyszedłem z propozycją wydania w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 
pierwszego prawdziwego albumu fotograficznego „Chojnice na starych fotografiach”. 
Album w formacie A4 i objętości ok. 170 stron podzielony będzie na cztery okresy:
 1. Chojnice w XIX wieku
 2. Ostatni okres Pruski 1900-1919
 3. Dwudziestolecie międzywojenne
 4. II Wojna Światowa i pierwsze lata powojenne.
i docelowo zawierać będzie od 250 do 300 starych zdjęć naszego miasta. Album wydany 
zostanie przez Urząd Miasta Chojnice wiosną 2018 r. Dlatego zwracam się do Was, 
mieszkańcy Chojnic, z prośbą o pomoc w jego wydaniu. Pomoc w postaci starych zdjęć, 
które zalegają w rodzinnych albumach w każdym naszym domu. Trzeba tam tylko zajrzeć. 
Cenne jest każde zdjęcie na którym znajdują się ludzie i budynki Chojnic. Nie musicie się 
martwić o te cenne pamiątki. Zostaną one w waszej obecności tylko zeskanowane
i pozostaną w rodzinnym albumie. Nikt ich nie zabierze. Obok znajdują się adresy i numery 
telefonów.   
                                                                                                                 Jacek Klajna

Zadzwoń:  601 533 588
Napisz:      naczelny@chojniczanin.pl
Przyjdź:     Stary Rynek 9, DT Libera, III p.
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  Młyny na tutejszym terenie pojawiają się za czasów 
panowania Krzyżaków. W 1348r. folusz nad jez. Łukomie 
(jez.Charzykowskie) nadaje komtur człuchowski Jan von 
Barkenfelde. Następnie w 1360r. wielki mistrz Zakonu 
Winrych von Kniprode, nadaje miastu Chojnice na wieczną 
własność dwa młyny wodne (jeden położony przy mieście
a drugi w majątku rycerskim Dolina)(Dunkenzagen). 

 Młyn położony przy mieście (przy Urzędzie Skarbowym) 
przetrwał 508 lat. Zlikwidowany został w 1868r. Ostatnim 
właścicielem młyna był Wojciech Redes. Resztki młyńskich 
zabudowań rozebrano w 1930r. 

Pierwszym młynem uprawniającym do handlu zbożem na 
wielką skalę był nadany przez komtura człuchowskiego 
Konrada von Wallenrode, w 1380 roku, młyn w Wolności 
(Buschmule). Spłonął on w 1463r. 

Oprócz młynów wodnych do mielenia zbóż stawiano wiatraki. 
Przed rokiem 1772 w okolicy Chojnic stało 60 wiatraków. 
Siedem z nich stało na przedmieściu gdańskim przy drodze 
do Pawłowa, trzy na przedmieściu człuchowskim oraz trzy 
przy drodze do Igieł. Ciekawostką jest to, że wiatrak stał
 w centrum miasta, (Rynek nr. 5 dzisiejsze biuro podróży) tak 
jak wskazuje akt notarialny; czyli pomiędzy kościołem 
jezuickim, a ogrodem aptekarza Ewerbecka. 
W 1864 roku na terenie powiatu było 38 młynów wodnych 
oraz 17 młynów – wiatraków, które w okresie najlepszej 
koniunktury w 1929r. przerabiały 19 tys. ton zboża. 
Do 1939r.w Chojnicach ocalał tylko jeden wiatrak. Stał on na 
linii ulic: Aleje Brzozowe - 14 Lutego. Spłonął 1 września, 
trafiony niemieckimi pociskami. Jego właściciel, Beniamin 
Stolc, zamieszkały przy ul. Prochowej nr.20 zmarł z rozpaczy 
na zawał serca. 

Najstarszy młyn parowy był własnością Juliusza Klotza, 
powstał w 1885 roku, mieścił się przy ul. Dworcowej nr.28-32 ( 
dzisiaj Piłsudskiego nr. 28-30 ). W roku 1897 zatrudniał 15 
pracowników. Jak podaje książka adresowa z roku 1906 – 07, 
w Chojnicach były jeszcze dwa młyny: Młyn elektryczny 
He rmana  Schne ide ra  m ieszczący  s i ę  p r zy  u l . 
Schonfelderstrasse nr.14 (dawniej ul. Szynfeldzka dzisiaj 
ul.14 Lutego) oraz wyżej wspomniany młyn – wiatrak 
Beniamina Stolca. 

Po odzyskaniu niepodległości do młynów Klotza i Stolca 
dołączyli: w 1931 roku Stanisława Latzkie z „Młynem 
Piastowskim” przy Placu Piastowskim nr.14 oraz w 1933r. 
Józef Dulek mający swój młyn przy ul. Towarowej nr.15-17. 

Podczas okupacji do młyna przybył Willi Fiszer z Przechlewa. 
Zarekwirował on maszyny młyńskie będące własnością 
rodz iny  Latzk ie .  Zdeponowane zosta ły  również 
pomieszczenia młyna. Właściciel ze względu na brak opieki 
lekarskiej i postępujący paraliż, zmarł w 1941 roku. Rodzina 
już młyna nie odzyskała. 

Podobny los spotkał również Józefa Dulka i jego młyn. 
Niemcy zarekwirowali maszyny i budynki. Wprowadzili 
własnego zarządcę. Właściciel młyna ukrywał się w War-
szawie ( u rodziny ). Po powrocie, własność w postaci młyna
i tartaku już do niego nie wróciła. W 1945 roku nastąpiła 
nacjonalizacja przemysłu i młyn J. Klotza upaństwowiono.
W takiej formie funkcjonował on do roku 2006. 

W latach późniejszych majątek Państwowych Zakładów 
Zbożowych w Chojnicach wystawiono na sprzedaż. 

Warto nadmienić, że z tego rejonu, gdzie dziś stoi młyn,
w dniu 18. IX. 1454 roku, król Kazimierz Jagiellończyk 
obserwował bitwę toczoną z Zakonem Krzyżackim. Na 
próżno usiłował on zatrzymać spanikowane oddziały, by 
stawić dalszy opór. Został w końcu siłą uprowadzony z placu 
boju przez własnych rycerzy – unikając niewoli. 

Andrzej Lorbiecki 

Literatura: Chojnice dzieje miasta i powiatu, Dzieje Chojnic, 
Zeszyty Chojnickie, Mały leksykon Chojnicki, Książki 
adresowe, Własne materiały i archiwalia

Widok na Most Szampański przy młynie
Ostatni chojnicki wiatrak. Brzozowa / 14 lutego
Zdjęcie z albumu rodzinnego Franciszka Pabicha.

Widok z młyna Wolność na jezioro Charzykowskie

Młyn Klotza,                              Piłsudskiego 28-30

Młyn Dulka, Towarowa15-17



OGŁOSZENIE
Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/411/13

Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013 r.
 
Burmistrz Chojnic ogłasza nabór wniosków o przyznanie 
nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku.

§ 1
I. Doroczne nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za 

osiągnięcia w następujących kategoriach:

1. nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej;
2. nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury;
3. nagrody w dziedzinie ochrony kultury.

II. Wnioski mogą być składane na: osoby fizyczne lub 
prawne, a także mogą dotyczyć innych podmiotów na 
postawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o 
istotnym znaczeniu.

III. Nagrody będą przyznawane indywidualne lub zespołowe.

§ 2
I. Wnioski o przyznanie nagród mają prawo składać:

1.  merytoryczna komisja Rady Miejskiej w sprawach kultury

2. stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe 
działające w sferze kultury,

3. instytucje kultury,
4. szkoły.

II. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. dane osobowe kandydata,
2. informacje dotyczące dotychczasowej działalności lub 

osiągnięcia, za które „Nagroda” ma być przyznana.
3. uzasadnienie zgłoszenia,
4. nazwę, adres, podpis i pieczęć osoby zgłaszającej 

uprawnionej do jego reprezentowania
5. datę sporządzenia wniosku
6. zgoda kandydata.

III. Do wniosku powinny być dołączone załączniki w postaci 
dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do 
nagrody

IV. Wzór wniosku o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury 
stanowi załącznik .

V. nagrodę ubiegać się mogą osoby lub zespoły, które w ciągu 
roku wykazały się szczególnymi osiągnięciami w 
dziedzinie Kul tury t j .  twórczości  artystycznej, 
upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa 
kulturowego,

VI. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza składa się w 
Urzędzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, w 
Biurze Podawczym – Informacja, p. 306; w terminie do 31 
stycznia 2018 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do 
niniejszego ogłoszenia

VII. Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Kultury i Sportu, 
Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

ul. Mickiewicza 12a 
  oraz na stronie www.miastochojnice.pl w zakładce 

Organizacje pozarządowe/Nagrody, Sport, Kultura oraz
     w BIP-e.

Z wyrazami szacunku

dr Arseniusz Finster – Burmistrz Chojnic

 Urodził się 20 listopada 1845 r. w Zakrzewie na 
ziemi złotowskiej w rodzinie Michała i Magdaleny z d. Żak. 
Ojciec był rolnikiem, właścicielem 30-hektarowego gospo-
darstwa i sołtysem Zakrzewa. W drugiej połowie XIX wieku ta 
wieś na Krajnie złotowskiej liczyła ok. tysiąca mieszkańców 
(Polaków i Niemców), posiadała urząd pocztowy, szkołę
a nawet pomieszczenia szpitalne.

W gimnazjum chojnickim A. Sioda uczył się w latach 1858-
1866, będąc stypendystą Towarzystwa Pomocy Naukowej 
dla Młodzieży Prus Zachodnich (w dwóch ostatnich klasach: 
w sekundzie i prymie). Dzięki polskiemu profesorowi gimna-
zjalnemu Antoniemu Łowińskiemu szczególnie zaintere-
sował się językami słowiańskimi i postanowił studiować 
slawistykę. 

 Studia podjął na Uniwersytecie Wrocławskim, 
jedynej uczelni w byłym zaborze pruskim, gdzie filologia 
słowiańska była wykładana. Edukację uniwersytecką 
odbywał m.in. pod opieką znakomitego slawisty prof. 
Wojciecha Cybulskiego (w młodości powstańca listopa-

dowego). Należał ponadto do Towarzystwa Literacko-
Słowiańskiego. Po dwóch latach A. Sioda przeniósł się do 
Berlina, pozostając wciąż stypendystą TPN. 

 W 1869 r. powrócił do rodzinnego Zakrzewa. Nastę-
pnie zajął się pracą zarobkową jako nauczyciel domowy na 
Mazowszu. W kwietniu 1872 r.  zdał w Berlinie egzaminy 
nauczycielskie i uzyskał uprawnienia do nauczania w gimna-
zjach. Pierwszą praktykę pedagogiczną odbył w doskonale 
sobie znanym gimnazjum w Chojnicach (maj-wrzesień 1872 
r.); później praktykował w Chełmnie. Od 1 października 1873 
r. zatrudniony został w gimnazjum wałeckim. Nauczał przed-
miotów językowych (greka, łacina, język niemiecki i język 
polski) oraz historii i geografii. Dyrektorem placówki był 
Antoni Łowiński, nauczyciel A. Siody z czasów szkolnych. 
Wśród polskiej młodzieży gimnazjalnej działała tajna orga-
nizacja filomacka „Ul”, której sprzyjał dawny student prof. 
Cybulskiego.

 Po trzynastu latach pracy w Wałczu A. Sioda został 
przeniesiony do gimnazjum w Celle k. Hanoweru, gdzie 
później uzyskał awans na stopień starszego nauczyciela 
(Oberlehrer). W maju 1888 r., w wieku 42 lat, ożenił się z 19-

letnią Zofią Zborowską. Ojciec i dziadek małżonki byli 
sędziami. W Celle urodziło się dwóch pierwszych synów 
państwa Siodów. W 1892 r. Antoni Ludwik Sioda  podjął pracę 
w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W stolicy 
Wielkopolski zatrudniony był przez 10 lat. W tym okresie 
urodziło się jeszcze dwóch synów (najmłodszy – Władysław 
w 1902 roku). 

 Profesor gimnazjalny zmarł 20 lutego 1903 roku
w Poznaniu w wieku 57 lat. Jak donosiła prasa poznańska 
jego pogrzeb stał się manifestacją patriotyczną. Zasłużonego 
pedagoga żegnało 40 polskich duchownych oraz liczna 
społeczność gimnazjalna. 

 Pracę nauczycielską A. Sioda łączył z aktywnością 
naukową; w sprawozdaniu rocznym (Jahresbericht) z 1875 r. 
Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Wałczu opublikował 
opracowanie De Pisistrati cura Homerica. Sporym osiągnię-
ciem było również wydanie podręcznika do nauki łaciny dla 
wyższych klas szkół średnich (Wałcz 1884). Podręcznik ten, 
opublikowany w niewielkim nakładzie, niestety, zaginął, 
jednak zachowały się o nim informacje w niemieckich 
leksykonach bibliograficznych.
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 Po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodle-
głość. Jednak zanim do tego doszło, w czasie jej trwania, 
Polacy żyjący pod trzema zaborami trafiali do trzech różnych 
armii, często walcząc między sobą.
 I tak, sięgając po kolejne zdjęcia z mojej kolekcji,
- w styczniowym wydaniu gazety przedstawiam niezwykłe, 
dość powiedziałbym nawet "egzotyczne" zdjęcia przedsta-
wiające polskich żołnierzy stacjonujących, w kwietniu 1917r., 
w Rumunii, w armii rosyjskiej. Gdy wybuchła I wojna 
światowa, państwo polskie nie istniało, ale istnieli Polacy, 
którzy jako obywatele Niemiec, Rosji czy Autro - Węgier 
podlegali obowiązkowej służbie wojskowej. W ciągu czterech 
lat trwania wojny do obcych armii wcielono ok. 3 milionów 
naszych rodaków, z których co szósty zginął bądź wrócił do 
domu okaleczony. Ogromnym dramatem dla Polaków
w armiach zaborczych były nieuniknione walki bratobójcze. 
Bywały przypadki, iż kolęda wigilijna śpiewana w okopie, 

została podchwycona we wrogim okopie i wybrzmiewała
w niebo w naszym ojczystym języku, jednocześnie z dwóch 
wrogich względem siebie okopów. Głośno było też o młodym 
chłopaku, który wziął do niewoli swego ojca, którego wcielono 
do armii rosyjskiej. Generalnie, jeśli chodzi o armię rosyjską 
to nie wcielano Polaków do jednostek warszawskiego czy 
wileńskiego okręgu wojskowego, ale bacząc przede 
wszystkim na znacznie większą pokusę dezercji, nasi 
żołnierze najczęściej trafiali w głąb Rosji bądź jak na owych 
zdjęciach do Rumunii, byle z dala od domu. Kolejną zmorą 
polskiego żołnierza w armiach zaborczych była dyskrymi-
nacja i to wszelkiego typu, zwłaszcza od strony szeregowych 
i podoficerów, pomimo iż była ona karalna, jednak wszyscy 
zdawali sobie sprawę, iż Polacy wcieleni zostali siłą i na 
pewno nie będą umierać za zaborczy kraj z "radością
w sercu".
 Choć służba Polaków w armiach zaborczych nie 

pomagała w odzyskaniu niepodległości, jednak po jej 
odzyskaniu zapewniła odrodzonemu państwu polskiemu 
setki tysięcy doświadczonych żołnierzy oraz szeroką kadrę 
oficerską a miało to ogromny wpływ na utrzymanie 
niepodległości w następnych latach oraz zaważyło na wyniku 
bitwy warszawskiej 1920 r. Poświęcenie Polaków w I wojnie 
światowej pozwoliło też różnym frakcjom politycznym 
walczyć na arenach międzynarodowych o uznanie prawa 
Polaków do wolności. Działania Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego czy Ignacego Paderewskiego zmusiły 
państwa centralne do przedstawienia realnych planów 
względem ludności polskiej oraz kształtu przyszłego państwa 
polskiego, które odrodziło się właśnie tuż po I wojnie 
światowej. Tak więc śmierć setek tysięcy Polaków w sze-
regach armii naszych zaborców była również istotnym 
elementem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Krystian Reszczyński

Podpis na odwrocie: „Rumunja d. 20 IV 1917  Przesyłam Wam grupę kolegów 
z którymi zbliżyła mnie wojna - wspólne niedole i uśmiechy szczęścia. Łączę 
serdeczne ucałowania. Janek

Podpis na odwrocie: 
„Przesyłam Wam grupę delegatów naszego pułku. Całuję Was serdecznie. Janek  Rumunja d. 11 IV 1917 r.

 Chojniczanin Daniel Frymark 
zdobył główną nagrodę – Grand Prix Wiel-
kiego Konkursu Fotograficznego „Natio-
nal Geographic” - za fotoreportaż ukazujący 
skutki sierpniowej nawałnicy w naszym 
regionie. Wyniki konkursu ogłoszono 21 
grudnia na internetowej stronie magazynu.

            Niesłabnące zainteresowanie uczes-
tników i jeszcze wyższy poziom zgłaszanych 
prac - tak można podsumować 13. edycję 
Wielkiego Konkursu Fotograficznego. Jury
w składzie: Agnieszka Franus, Iwona El 
Tanbouli- Jabłońska, Marek Arcimowicz, 
Paweł Młodkowski oraz ambasador marki 
ASUS Polska Mariusz Stachowiak, nie miało 
prostego zadania. Tygodnie przeglądania 
zdjęć i selekcji oraz 7 godzinne obrady 
zaowocowały wyborem najlepszych zdjęć.
A te to właśnie zdjęcia zrobione przez Daniela 
Frymarka w trakcie pierwszych dni po przej-
ściu nawałnicy. Zapraszamy na internetową 
stronę magazynu gdzie można obejrzeć 

wszystkie nagrodzone zdjęcia.To już kolejna 
bardzo prestiżowa nagroda dla Daniela. Nie 
ma żadnej wątpliwości, że Daniej jest obecnie 
najbardziej utytuowanym chojnickim fotogra-
fem. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

foto: www.chojnice24.pl
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 Wypoczynek  w Hiszpanii, to coś do czego 
przymierzałam się od dłuższego czasu. Hiszpania była moim 
pierwszym, „egzotycznym” urlopem. Wówczas odwiedziłam 
wybrzeże Costa Brava. No i już wtedy wiedziałam, że kiedyś 
na pewno tu wrócę. Ciągnęło mnie na Costa del Sol, no i tam 
ostatecznie dojechałam. 

 Costa del Sol to turystyczny region Andaluzji. Jest 
to kawałek wybrzeża śródziemnomorskiego ciągnący się od 
Malagi po Gibraltar. Nazwa Wybrzeże Słońca odzwierciedla 
charakter tego miejsca. Prawie 300 dni słonecznych w roku, 
rzadkie opady, wysokie temperatury i fantastyczny klimat 
śródziemnomorski. Piaszczyste zadbane plaże, świetne 
rozwinięta baza hotelowa i gastronomiczna. No i oczywiście 
największe pola golfowe – a to tak dla zainteresowanych.
W tym miejscu swoje posiadłości wybudowały gwiazdy kina, 
tu bawiła się i wypoczywała elita tego świata. Obecnie Costa 
del Sol dostępne jest dla wszystkich. Na urlop tradycyjnie 
wybrałam się we wrześniu. Lot z Poznania do Sewilli, potem 
przejazd autokarem do Marbelli. Zdecydowanie wolałabym 
lądowanie w Maladze, ale nie było wyboru. Tym razem 
nastawienie nasze było na prawdziwe leniuchowanie, 
wygrzewane, nic nie robienie… no może nie do końca, aż 
tak…. Nasz hotel od cywilizacji oddalony było o ok.10 km.  
Na miejscu zachwyciła nas roślinność. Na terenie hotelu 
dużo zieleni, pięknie zadbane ogrody, drzewka owocowe. 

Oczywiście owoce dla nas egzotyczne, dojrzewające 
banany, khaki, limonki. Po pierwszym dniu leżakowania, 
zaczęło nas nosić. Niestety okolice hotelu nie nadawały się 
do spacerów. Po prostu obok był następny hotel, a za nim 
następny i potem kolejny… i autostrada.  Korzystając z ogól-
no dostępnej komunikacji wybrałyśmy się na popołudniowy 
spacer do Marbelli. Z mapą w ręku dotarłyśmy do starego 
miasta. Nie tylko nam przyszło do głowy spacerować po 
starówce w upalne popołudnie. Zachwyciły nas wąskie 
uliczki , zadbane, z ustawionymi donicami z zielenią i kwia-
tami. Białe ściany domów kontrastowały z roślinnością. 

Spacerowałyśmy z zadartymi głowami, zaglądając do okien
i na balkony, obserwując życie mieszkańców. W każdym 
zakątku ustawione stoliki małych barów czy restauracji, 
zachęcały do zatrzymania się i odetchnięcia nad filiżanką 
kawy czy dzbankiem wina. W tak przyjemnym otoczeniu 
zatrzymałyśmy się na mały posiłek. Paella-  danie wywozi się 
z Walencji, ale jest bardzo popularne w Andaluzji. To danie 
bazujące na ryżu z dodatkiem szafranu i owoców morza lub 
mięsa.  Kolejnym, planowanym miejscem był oddalony od 
Marbelli ok. 80 km Gibraltar. Po śniadaniu wyjechaliśmy 

autokarem do Gibraltaru. Skała Gibraltaru widoczna była już 
na wiele kilometrów przed granicznym miastem La Linea de 
la Concepcion (65 tysięcy mieszkańców, położone nad zato-
ką Algeciras (Cieśnina Gibraltarska) i Morzem Śródziem-
nym). Gibraltar to brytyjskie terytorium zamorskie. Zajmuje 
pow. ok.7 km kw.  Jest jednym z najgęściej zaludnionych 
regionów (średnio 4490 osób/na km kw.). Kolejka do granicy 
z wolnocłowym Gibraltarem o tej porze dnia była krótka, 
przetrzymało nas trochę czerwone światło na skrzyżowaniu
z pasem startowym. Podobno jest to drugie po Tibilisi miejsce 
gdzie krzyżuje się pas startowy lotniska z normalną prze-

jezdną ulicą. Zatrzymaliśmy się w centrum, na słynnej Main 
Street, gdzie pełno sklepów wolnocłowych. Na wielkie 
zakupy za bardzo się nie nastawiałyśmy, więc zapuściłyśmy 
się w wąskie urokliwe uliczki.  Natrafiłyśmy na Kościół 
Katolickiego, gdzie znajduje się tablica poświęcona gen. 
Władysławowi Sikorskiemu, który zginął w tajemniczej ka-
tastrofie lotniczej na Gibraltarze. Następnie razem z grupą, 
małymi busami, przejechaliśmy krętymi ulicami miasta aż do 
najbardziej wysuniętego w morze cypla Europa Point. Drogi 
na  Gibraltarze często wiodą na krawędzi przepaści, są 
bardzo kręte, strome i czasami tak wąskie, że busy mijały 
ściany domów o centymetry a przechodnie, żeby dać drogę, 
musieli chować się w bramach. Mijaliśmy wiele zabytków, 
ciekawych budowli i drogich apartamentowców. Ceny 
domów na przeludnionym Gibraltarze są bardzo wysokie i za 
mieszkanie w bloku, z widokiem na zatokę, trzeba czasem 
zapłacić około miliona dolarów! 
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Podjechaliśmy busami do Latarni Morskiej -  Europa Point. 
Jest to najbardziej wysunięty na południe punkt Gibraltaru. 
Przy dobrej pogodzie można zobaczyć brzeg Afryki. Ta część 

Gibraltaru jest płaska. Znajduje się tu kilka budynków. 
Meczet ufundowany przez króla Arabi Saudyjskiej, Harding's 
Battery – bateria artyleryj-ska z XIX w, Katolicki Kościół Lady 
of Europes - zanim zbudowano latarnię morską światło 
ostrzegające statki za-montowane było na wieży Kościoła, 
latarnia morska Trinity Ligthouse, Nun's Well – starożytna 
podziemna zapora wodna - jeden z najwcześniejszych 
dowodów na sztuczne zaopa-trzenie w wodę w Gibraltarze. 
Stoi tu też pomnik upamię-tniający poległych w katastrofie w 
której zginął  gen. Sikorski w 1943 r. Kolejny punkt to jaskinia 

Świętego Michała. Jaskinia jest wielka i bogata w przepiękne 
formy naciekowe. Sala koncertowa znajdująca się wewnątrz 
psuje ogólne wrażenie. Korzystając z wolnego czasu można 
znaleźć w niej kilka miejsc, w których gra świateł wydobywa  
piękno jakie stworzyła natura.   Po wyjściu z jaskini, później 
także w kilku miejscach widokowych spotkaliśmy małpki- 
magoty gibraltarskie. Uznawane są one za jedną z głównych 
atrakcji turystycznych Gibraltaru. Małpki są przyzwyczajone 
do ludzi i często towarzyszą turystom, skacząc im na 
ramiona czy też podbierając co nieco z bagażu. Nam też się 
udało bliskie spotkanie z małpkami , co oczywiście uwiecz-
niliśmy obowiązkowo na zdjęciach. W drodze powrotnej 
zatrzymywaliśmy się w kilku miejscach widokowych 
podziwiając panoramę zatoki. W drodze powrotnej do hotelu 
zatrzymaliśmy się w luksusowej części Marbelli Puerto 
Banus. Tutaj swoje posiadłości mają znani artyści i politycy. 
Wzdłuż całej mariny ciągną się luksusowe butiki najlepszych 
międzynarodowych marek. Puerto Banus jest przede 
wszystkim luksusowym portem jachtowym. Oczywiście 
przespacerowałyśmy się wzdłuż nabrzeża podziwiając 
cumujące tu ogromne luksusowe  jachty i zaparkowane obok 
takież same samochody.  
 Następnego dnia wyjechałyśmy na wycieczkę do 
Maroka. Planowałam już ją w kraju. Słuchając opowieści
o marokańskich targowiskach, chciałam doświadczyć tego 

klimatu. Dojechaliśmy wczesnym świtem do Tarify, gdzie 
przesiedliśmy się na prom. Tanger powitał nas słońcem. 
Okazało się, że marokańską przygodę rozpoczynamy 
zwiedzaniem Tangeru z okien autokaru. Nasz punkt doce-
lowy to medina w mieście Assilah. W drodze ok. 1,5 godz. 
Oczywiście przystanek na parkingu przy plaży, gdzie czekał 
na nas już gościu z wielbłądami. Za 2 eur stworzył szybko 
karawanę i przy wtórze pokrzykiwań w nieznanym dla nas 
języku  można było zwiedzić cały parking i obfotografować co 
się da. Nie wiadomo skąd  ( chyba z pobliskich krzaków ) po-

wyskakiwali tubylcy z ofertami handlowymi; wisiorki , paski, 
czapki i inne… Mnie szczególnie zachwyciły plaże , szerokie, 
bezludne, z pomarańczowym piaskiem, no i nad Atlan-
tykiem. Po dotarciu do Assilah przeszliśmy na stare miasto. 
Tam czekał na nas już przewodnik marokański (ponoć bez 
tego nie można ) Ubrany był w tradycyjny strój marokański 
dla mężczyzn. Białe spodnie do pół łydki, coś tam pod 
spodem i na to tunika w miętowym kolorze, charakterysty-
czna czapeczka, a na nogach sportowe japonki na dodatek
w kolorze chabrowym i nadzwyczaj błyszczące… Trudno 
było się odnieść do tego o czym mówił nam przewodnik, 
ponieważ nie mieliśmy jeszcze skali porównawczej. Otóż 
miasto Assilah jest jak na Maroko, miastem bardzo spo-

kojnym. Tamtejsza Medina jest pełna zakamarków z galer-
iami, butikami z wyrobami lokalnych artystów, mało jest 
charakterystycznych dla kraju sprzedawców nagabujących 
klientów, w ogóle było tam bardzo mało ludzi. Przez medinę 
przeszliśmy spacerkiem, a ja ciągle szukałam tych maro-
kańskich zapachów, przypraw , straganów z oliwkami, 
owocami morza. Medina Tangeru powitała nas hałasem, 
okrzykami, i tłumem ludzi. Zauroczyło nas wejście do 

restauracji. Piękne rzeźbione schody, na ścianach kolorowa, 
marokańska ceramika. Pięknie nakryte stoły i siedziska z po-
duszkami. Do posiłku przygrywała nam lokalna kapela. 
Charakterystyczne arabskie zawodzenie, być może użalali 
się nad losem kurczaków które nam podano. Obiad był 
charakterystyczny dla tego regionu: zupa, kasza kuskus
z kurczakiem i warzywami, oraz herbatka ze świeżą miętą
i ciasteczko kruche. Po obiedzie na wygodnych siedziskach 
chwilę odpoczywaliśmy, obserwowaliśmy z balkonu życie 
uliczki. Kiedy wyszliśmy aby przejść się starym miastem-
zaczęło się. Pewnie poszła wieść w eter że jest grupa 
turystów na obiedzie. Z każdego kąta, zakamarka pojawili się 
sprzedawcy wszystkiego: bransoletki, wisiory, kolczyki, 
paski skórzane, torebki szale, dzbanuszki, tace - oczywiście 
wszystko „oryginalne „ i „najlepszej jakości”. Komicznie to 
wyglądało: przewodnik się spieszył, my za nim w lekkim 
truchcie, a obok każdego kilku sprzedawców. Każde 
zatrzymanie powodowało zator. Pomocnik przewodnika 
zbierał nas jak kury na podwórku. Co chwilę ktoś zapraszał 
do siebie. Nie było czasu na zakupy i to wspaniałe 
targowanie się. W końcu dotarliśmy do miejsca gdzie 
przedstawiono nam proces wytwarzania „złota Maroka” czyli 
oleju arganowego. Oczywiście była możliwość zakupu, 
oczywiście po cenie atrakcyjnej i oczywiście zakup został 
dokonany. Na jakże, być w Maroko i nie kupić oleju…?
I znowu, szybki marsz na prom i do domu. A ja nie widziałam 
tego pięknie opisywanego w przewodnikach targu, tych 
kolorów przypraw , tego zapachu egzotyki , nie smakowałam 
orientalnych przypraw… w rozpaczy kupiłam olej… Cóż.. 
pozostało przyjechać tu jeszcze raz, spokojnie odwiedzić 
targ, pospacerować po plaży nad Atlantykiem. W drodze 
powrotnej formalności na granicy odbyły się sprawniej, ale za 
to prom miał prawie 2 godziny spóźnienia. Powrót nocą do 
hotelu i perspektywa jeszcze dwóch dni spędzonych na 
totalnym lenistwie. Pozostały jeszcze miejsca w tym rejonie 
do odwiedzenia, ale myślę że to jest do nadrobienia. Klimat, 
jedzenie, ludzie - to wszystko powoduje, że chce się w nie-
które miejsca wracać. Po Maroko pozostał mi pewien 
niedosyt, ale to też  jest do nadrobienia. Lądowanie w kraju 
było szokiem. Po błękitnym niebie i gorącym morzu 
pozostało wspomnienie. Przed nami szaro-bure, krótkie dni, 
deszcze, przymrozki, skrobanie szyb, szaliki, czapki, 
rękawice… pocieszające jest to, że jeszcze tylko jakieś 6 
miesięcy i znowu będzie ciepło, będzie czas na urlop, więc 
pora już zacząć planować …
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Bernadeta Klunder jest lekarzem chorób 
wewnętrznych i medycyny paliatywnej
w Chojnicach. Od ponad dwudziestu lat 
udziela się charytatywnie w Domowym 
Hospicjum. 

Jakie to uczucie, kiedy pomaga się na co 
dzień?

Trudne pytanie. Ja traktuję to jako coś 
zwykłego, normalnego, naturalnego. Nie jako 
wielką rzecz. Po prostu, bez kierowania się 
jakimiś szczytnymi celami – chociaż one 
oczywiście są. Miło jest, kiedy pomoc jest 
doceniana.

Można powiedzieć, że pomaganie jest 
pasją?

Tak, oczywiście. Myślę, że tak.

Taka pasja... może być zaraźliwa?

Jak najbardziej. Ja mam coraz więcej ludzi 
koło siebie, u których też pojawiła się taka 
sama potrzeba pomagania innym.

Kiedy położono tę pierwszą przysłowiową 
cegłę hospicjum?

Ja pracuję w hospicjum prawie dwadzieścia 
pięć lat. To się zaczęło od takiego Hospicjum 
Domowego, które stworzył ksiądz Henryk 
Cyrzan, tutaj przy parafii Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny, z państwem 
Stachowicz. I wówczas zaczęło funkcjo-
nować w charakterze właśnie hospicjum 
domowego. Później różne były nasze dzieje. 
Ostatecznie stwierdziliśmy, że potrzebujemy 
takiego budynku. A takie pierwsze podwaliny 
rozpoczęto w październiku 2014 roku – wtedy 
zaczęły się prace rozbiórkowe. Potem była 
budowa, a potem przerwa na zbieranie 
pieniędzy. W pewnym momencie hospicjum 
przestało być wolontariatem, bo pojawiły się 
takie administracyjne wymogi. Wiadomo, że 
żeby zająć się pacjentem, trzeba czasami 
wypisać receptę, czy skierowanie. Więc dalej 
jest to stowarzyszenie, ale też funkcjonujące 
w ramach NFZ.

Z czyjej inicjatywy powstało Towarzystwo 
Przyjaciół Hospicjum?

Powstało w 2005 roku. Pomysłodawczyniami 
była dr Małgorzata Kaczmarek, Mirela Sikor-
ska, Hanna Toda i ja. 

Jak znalazła się Pani w tym miejscu?

Ksiądz Cyrzan sprawował pieczę nad hos-
picjum, a ja byłam wtedy młodym lekarzem. 
Zaczęłam pracować tam jako wolontariusz. 
Jeszcze na studiach miałam kontakt z hos-
picjum domowym w Gdańsku, więc to były już 
takie pierwsze kroki w tym kierunku.

W jakim terminie jest przewidywane 
zakończenie prac?

Wszystko zależy tak naprawdę od funduszy. 

Jak można wspomóc hospicjum?

Można działać w wolontariacie – można się 
zgłosić do naszego biura. Jest czynne w po-
niedziałki od godziny 13:30 we Wszechnicy. 
Można też wspomóc jakimiś drobnymi dat-
kami albo można też wziąć udział w różnych 
akcjach charytatywnych. Ostatnio sprzeda-
waliśmy znicze na akcji „Znicz”. Teraz też 
organizujemy Bal Charytatywny, który odbę-
dzie się 10 lutego, o godzinie 19:00 w sali 
bankietowej GASTOM w Chojnicach, przy 
ulicy Składowej 5. Zapraszamy wszystkich 
chętnych. 

Ile jest takich imprez i akcji w ciągu roku?

Są to cykliczne imprezy. W stałym składzie 
jest akcja „Aniołowo” - zawsze w pierwszą 
niedzielę po Bożym Ciele, znicze sprzeda-
jemy oczywiście przed Świętem Zmarłych, no 
i Bal Charytatywny odbywa się w czasie 
karnawału. Są więc takie trzy główne imprezy. 
Czasami oczywiście organizowane są jakieś 
dodatkowe wydarzenia. Zawsze staraliśmy 
się organizować w październiku jakiś koncert, 
podczas dni opieki paliatywnej.

Są jakieś inne organizacje, stowarzysze-
nia, hospicja, które współpracują?

Współpracujemy z Warsztatami Terapii 
Zajęciowej. Dzięki temu pozyskujemy dużo 
rzeczy np. na aukcje. Od pół roku współpracu-
jemy też na Facebooku z panią Judytą Bork, 
która organizuje Bazarek dla Hospicjum. 
Własnoręcznie przygotowane dzie ła 
poddawane są licytacji na portalu i później 
pieniądze przelewane są na nasze konto.

Są zagwarantowane jakieś środki z NFZ?

Na budowę – nie. NFZ płaci za usługi, które 
się wykonuje. Pracujemy pod linią przychodni 
wiejskiej i opiekujemy się pacjentami. Na tę 
opiekę NFZ daje pieniądze, natomiast na 
samą budowę – nie. 

Ilu wolontariuszy liczy hospicjum?

Różnie. Są młodzi wolontariusze, jest ich 
około czterdziestu. I są też starsi – koło 
dwudziestu, trzydziestu. 

… a personel medyczny?

Jest nas sześciu. 

Kto może zostać wolontariuszem?

Może nim zostać każdy, kto ma czas i chce 
pomagać. Organizujemy też dla takich osób 
odpowiednie szkolenie – wszystkiego można 
się dowiedzieć w naszym punkcie we 
Wszechnicy.

Jest zainteresowanie? Ludzie chcą poma-
gać?

Chcą, oczywiście, że chcą. I to w każdej 
grupie wiekowej.

Ilu jest podopiecznych?

W tej chwili około siedemdziesięciu.

Kim są ci ludzie?

Różnie. Przede wszystkim są to osoby 
dorosłe. W różnym wieku. Od młodych 

dorosłych – po starszych dorosłych. Dzieci
w tej chwili nie mamy. 

Hasło przewodnie hospicjum brzmi: „Daj 
siebie innym”. Czuje Pani, że je realizuje? 

Hmm, nie wiem. Na pewno staram się je 
realizować, chociaż oczywiście różnie to 
wychodzi.

Pani Katarzyna Żak jest ambasadorką 
hospicjum... Jak do tego doszło?

Ja w tym wszystkim jakby mniej uczestni-
czyłam. Zajęła się tym dr Kaczmarek. Pani 
Żak dowiedziała się o nas od swoich 
znajomych, my zgłosiliśmy się do niej i ona 
wyraziła chęć wspierania nas.

Dogląda prac?

Taak, dogląda, przyjeżdża, sprawdza...

Kiedy była ostatnio na budowie?

Była chyba latem.

Znany jest termin jej najbliższego przy-
jazdu?

Może przyjedzie na Bal, ale nie obiecuję. Raz 
była – z mężem. Pan Cezary Żak poprowadził 
wówczas licytację i... myślałam wtedy, że 
sprzeda wszystko.

Ile osób było na Balu w ubiegłym roku?

Około dwustu osób. Ta impreza zawsze 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Pani Katarzyna Żak jest wymagająca?

Można tak powiedzieć, bo jednak cały czas 
kontroluje prace. I oczywiście wspiera. 

A Pani? Jest dla siebie wymagająca?

Różnie to bywa, chociaż myślę, że tak. Raczej 
tak.

Są jakieś prywatne osoby, które wspierają 
hospicjum? Duchowo i materialnie?

Mamy takie osoby, które regularnie przesyłają 
nam na konto środki. Czasami mniejsze 
kwoty, czasami większe. 

Ludzie wyrażają podziw i szacunek dla tej 
inicjatywy?

Bardzo często zdarzają się sytuacje, że ludzie 
nam dziękują.

A włodarze miasta...?

Też pomagają, jak mogą. Pan Burmistrz 
udostępnił nam działkę na hospicjum. Właś-
ciwie Miasto Chojnice. Otrzymaliśmy też 
grant od Miasta w wysokości 389 tysięcy 
złotych. Tak naprawdę dzięki temu mogliśmy 
w ogóle rozpocząć prace. Staraliśmy się też
o pieniądze unijne, ale niestety nie udało się. 
A nie udało się dlatego, że nie mieliśmy za-
gwarantowanej umowy z NFZ. 

Ma Pani jakieś marzenie związane z tą 
działalnością?

Mam marzenie, żeby prace się już zakoń-
czyły. I chcielibyśmy w końcu przyjmować 
pacjentów w hospicjum stacjonarnym. Bo 
projekt jest piękny. 

Jakie jest Pani życzenie noworoczne? 
Ogólnie i w kontekście działalności?

Na pewno, żeby wszyscy czuli się zaopie-
kowani i docenieni. Szczególnie pacjenci. 

- dziękuję za rozmowę
Danuta Ciborowska
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 Na ogół wszyscy wiemy, że najlepsze dla zdrowia są 
posiłki domowe, które przygotowujemy sami na bazie 
naturalnych produktów. Zupy, sałatki, surówki, mięsa, sosy – 
wszystko, co przyrządzone we własnej kuchni jest nie tylko 
zdrowe, ale najczęściej także smaczniejsze niż np.: „chińskie 
zupki”, fast foody i inne przetworzone potrawy. 

Czym różni się proces trawienia dań instant
od domowego posiłku ?

 Nasz przewód pokarmowy ma duże problemy ze 
strawieniem wysoko przetworzonej żywności. Znacznie 
łatwiej radzi sobie z domowymi posiłkami. Dla przykładu: 
makaron instant z „chińskiej zupki” zachowuje swój kształt 
nawet po dwóch godzinach od spożycia, podczas gdy 
domowy lub tradycyjny - w tym samym czasie - w znacznej 
części jest już rozłożony. Wszystkiemu winne są „ulepsza-
cze” znajdujące się w chińskiej zupce. Warto wiedzieć, że 
jeden z nich jest wyprodukowany na bazie ropy naftowej !
 Inne składniki to m.in. glutaminian sodu, chemiczne 
spulchniacze, polepszacze smaku i konserwanty. Wszystkie 
one są bardzo wolno trawione przez nasz przewód pokar-
mowy, a w nadmiarze stają się niebezpieczne dla zdrowia. 
Glutaminian sodu może m.in. powodować migreny, uczulać, 
upośledzać wzrok, a nawet powodować astmę. 

 Tzw. „zupki błyskawiczne” zostały wymyślone po to, 
by coś szybko przygotować i natychmiast zjeść, by zaspokoić 
głód. Trzeba jednak wiedzieć, że tzw. żywność wygodna do 
szybkiego przygotowania jest bardzo silnie przetworzona.
Każdy składnik „w proszku” trzeba wcześniej utrwalić 
(wszystkie one chłoną wilgoć i reagują z tlenem), a więc do-
dać tzw. antyzbrylacze oraz substancje przeciwutleniające. 
Rośnie więc liczba dodatków, którą producenci niechętnie 
deklarują na opakowaniu.

 Szczególnie nieprzyjaznym dla naszego żołądka 
składnikiem tzw. zupek chińskich jest makaron. Pomimo 
zabezpieczeń, opakowania i suszenia zachodzą w nim 
zmiany niekorzystne i szkodliwe dla zdrowia. Warto jednak 
wiedzieć, że istnieje pewna klasa wyrobów błyskawicznych, 
które mają wysoką wartość odżywczą. Są one produkowane 
inną metodą niż zupki chińskie. Jest to metoda liofilizacji, czyli 
suszenia w stanie zamrożenia. Te produkty przeznaczone są 
dla uczestników dalekich wypraw oraz osób przebywających 
w sytuacjach ekstremalnych.

Żelazna zasada

 Zupka błyskawiczna (także chińska), to nie tylko 
znany i lubiany pokarm uczniów i studentów, ale również 
popularna przekąska biurowa. I choć prawie wszyscy wiemy, 
że sproszkowane jedzenie nie jest zdrowe, jednak nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, że powinno się je całkowicie 
wyeliminować ze swojego jadłospisu. Częste żywienie się 
błyskawicznymi zupkami może prowadzić do niedoborów 
witamin i minerałów. Sproszkowane jedzenie ma bowiem 
śladowe ilości witamin i bardzo niską wartość odżywczą. 
Takie zupki można jeść okazjonalnie, ale z całą pewnością 
nie można żywić się tymi produktami na co dzień. Lepiej też 
nie łudzić się, że dieta oparta na „zupkach chińskich” pomoże 
schudnąć, bo efekt będzie przeciwny.
 Jedna zupka chińska zawiera więcej soli niż 
znajduje się jej w paczce chipsów ! Zważywszy na to, że 
maksymalna ilość soli, jaką powinniśmy spożywać, to 5-6 g 
na dobę, a w niektórych zupkach jej ilość wynosi aż 8 g - 
skutki łatwo przewidzieć. Wystarczy choćby wspomnieć
o nadciśnieniu tętniczym, które prowadzić może do udaru 
mózgu i chorób kardiologicznych.

Co jeszcze warto wiedzieć o chińskich zupkach?

 Ironią losu jest, że pierwsze zupki chińskie pocho-
dziły z Japonii i traktowane były jak towar luksusowy. Dziś są 
tanie i robią furorę na całym świecie. 

 Dzisiejszym zupkom towarzyszy susz smakowy, 
pakowany do małych torebeczek. Większość składników 
podlega błyskawicznemu suszeniu, przez co traci naturalny 
kolor. W związku z tym, aby przywrócić im apetyczny wygląd 
używa się barwników do koloryzowania. Najczęściej są to 
barwniki naturalne, ale nie łudźmy się, że firmy nie stosują 
barwników chemicznych. Im tańszy produkt tym większą 
możemy mieć pewność, że apetyczny wygląd zupka 
zawdzięcza właśnie syntetykom. 
 Wbrew pozorom głównymi klientami zupek są nie 
tylko uczniowie i studenci, choć stanowią silną grupę 
wsparcia dla tego typu produktów. 
 Polacy uwielbiają je ! Dużą popularnością cieszą się 
też różnego rodzaju dania ekspresowe.  Rynek dań goto-
wych w Polsce obejmuje m.in. gotowe dania  mięsne i warzy-
wne  (m.in. pulpety, klopsiki mięsne w sosach, gołąbki, bigos, 
gulasz, flaki, fasolka po bretońsku z dodatkiem mięsa, leczo 
etc.) oraz rynek gotowych dań mrożonych. 

A co jedzą Chińczycy?

 Podczas ubiegłorocznego pobytu w Chinach 
zaobserwowałam, że zupki na pewno nie są u nich tak 
popularne jak u nas. O tym co jedzą Chińczycy pisałam na 
stronie .    www.chojnice.com

Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny
Więcej artykułów przeczytasz w zakładce „Twój dietetyk – 
zdrowie od kuchni” na stronie  www.geminichojnice.pl
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Dnia 7 listopada 2017r. Zarząd Województwa Pomorskiego 
wybrał do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej tzw. 
Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny, na który składają się 
dwa projekty Gminy Miejskiej Chojnice. Oba projekty 
zapisane są w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta 
Chojnice. Realizowane będą w latach 2018-2020 na 
Podobszarze Dworcowa obszaru rewitalizacji i dedykowane 
będą mieszkańcom tej dzielnicy. Powierzchnia Podobszaru 
zajmuje 112 ha, tj. 5,3% pow. miasta i zamieszkuje go 
ok.7.000 mieszkańców, tj. ok. 18% populacji miasta).

Projekt 1 pt. „Rozwój usług społecznych w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice" 
(projekt przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Chojnicach) Łączne szacowane koszty 
projektu zaplanowano we wniosku na poziomie 2,7 min zł.-
natomiast wartość przyznanego dofinansowania wynosi 
2.523.751,48zł. (Europejski Fundusz Społeczny). 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 140 osób, w tym 40 osób 
niesamodzielnych, 20 opiekunów faktycznych oraz średnio 
20 rodzin (80 osób) mających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo -wychowawczych z obszaru objętego rewita-
lizacją (Dzielnica Dworcowa). Działania będą skierowane 
głównie do: 
1. Osób starszych i niepełnosprawnych poprzez objęcie ich 

usługami specjalistycznymi i społecznymi, w tym poprzez 
świadczenie mobilnych usług opiekuńczych oraz ich 
opiekunów faktycznych. 

2. Rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich 
funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez pomoc m.in. 

asystencką, terapeutyczną, psychologiczną. W ramach 
projektu utworzony zostanie punkt opieki dziennej dla osób 
niesamodzielnych oraz placówka wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży. W obu punktach, które mieścić się będą 
w obiekcie przy ul. Dworcowej odbywać się będą zajęcia 
grupowe, indywidualne w postaci m.in. różnego rodzaju 
terapii, poradnictwa, organizacji czasu wolnego.

Projekt 2 pt. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej" (projekt 
przygotowany przez Wydział Programów Rozwojowych
i Współpracy Zagranicznej). Łączne szacowane koszty 
projektu zaplanowano we wniosku na poziomie 9,4 min zł.-
natomiast wartość przyznanego dofinansowania wynosi  
6.074.079,38 zł. (w tym 5.139.605,63 zł. Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego i 934.473,75 zł. budżet państwa), co 
stanowi 65% jego kosztów kwalifikowalnych.

W ramach tego projektu przewidziano: 3 przedsięwzięcia  
Gminy Miejskiej Chojnice :
1. Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne 

wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Wartość szacun-
kowa zadania: 1,2 min zł.

2. Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej. 
Wartość szacunkowa zadania: 2,4 min zł.

3. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza 
Ewangelickiego. Wartość szacunkowa zadania: 2,4mln zł.

oraz 26 przedsięwzięć zaplanowanych przez Partnerów, tj. 
Spółdzielnię Mieszkaniową w Chojnicach oraz 6 Wspólnot 
Mieszkaniowych obejmujących renowacje i remonty elemen-

tów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospo-
darowaniem otoczenia tych budynków i przestrzeni publi-
cznych na cele społeczne położonych przy adresach:
ul. Warszawska 20, ul. Dworcowa 23, ul. Dworcowa 28, ul. 
Piłsudskiego 22, ul. Żwirki i Wigury 11 oraz ul. Towarowa 1.

Wartość szacunkowa zadania: 3,4 min zł., w tym: zadania 
Spółdzielni Mieszkaniowej o łącznej wartości 2,2 min zł. i 6 
Wspólnot Mieszkaniowych o wartości o łącznej wartości: 1,2 
min zł.  W ramach tej części projektu realizowane będą: 
remont części wspólnych budynków, tj. fundamentów, ele-
wacji, dachów oraz klatek schodowych, jak również zagospo-
darowanie najbliższego otoczenia (zaplanowano prace dot. 
uporządkowania i utwardzenia terenów, budowę miejsc 
postojowych, wiat śmietnikowych, oraz nowe zagospo-
darowanie terenów, w tym nowe nasadzenia zieleni drzew
i krzewów, wykonanie małej architektury, remonty chodni-
ków). Spółdzielnia zaplanowała remont w 20 budynkach
z tego obszaru, wraz z ich najbliższym otoczeniem 
położonych przy ul. Warszawskiej, Łanowej, Spółdzielczej 
Drzymały, Budowlanych.

 22 grudnia w Kościerzynie marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk i burmistrz Arseniusz Finster 
podpisali umowę na dofinansowanie realizacji tych dwóch 
projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Opracowano na podatawie materiałów:  Joanna   Gappa,   
Wydział   Programów   Rozwojowych   i  Współpracy  
Zagranicznej, Urząd Miejski w Chojnicach.

foto: archiwum gazety
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Irmina Mrózek Gliszczyńska i  Magdalena 
Kwaśna z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego 
odebrały w piątek (22 grudnia) nagrody z rąk 
Wiceburmistrza Edwarda Pietrzyka. Wtóro-
wała im trzecia nagrodzona – z dziedziny 
tańca – Monika Michalewicz, nauczycielka 
tańca nowoczesnego. 

    Edward Pietrzyk odczytał życzenia oraz 
podziękowania w imieniu Arseniusza 
Finstera i złożył kwiaty na ręce laureatek. 

Najlepsze żeglarki, którym poświęcone było 
spotkanie w ratuszu, godzinę wcześniej 
odebrały podobne nagrody z rąk Starosty 
Stanisława Skai. 

Irmina Mrózek Gliszczyńska jest mistrzynią 
świata seniorów w żeglarstwie klasy 470,
w 2017 roku. Chojnicka reprezentantka może 
się poszczycić dwiema nominacjami, o któ-
rych wspomniano na piątkowym spotkaniu
u burmistrza. Oprócz nominacji w 83 plebis-
cycie Przeglądu Sportowego, w którym Irmi-
na bierze udział wspólnie z partnerką z załogi 

jachtu – Agnieszką Skrzypulec – chojnicka 
żeglarka jest też laureatką nagrody Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. 

O duchu rywalizacji opowiedziała Monika 
Michalewicz, jako trenerka i opiekunka dzieci. 
- W ostatnich latach chyba najbardziej ucie-
szyły mnie sukcesy na konkursach sztuki 
baletowej. Dzieci były oceniane wówczas 
przez artystów zasłużonych dla kultury pol-
skiej, czyli tylko i wyłącznie soliści najle-
pszych polskich teatrów, bądź teatrów zagra-
nicznych – podkreśliła laureatka. 
     W uroczystości u burmistrza uczestniczyli 
także: radni z komisji kultury i sportu – Maria 
Błoniarz-Górna, Kazimierz Jaruszewski,  
Bogdan Kuffel i Marek Szank oraz kierownik 
Referatu Kultury i Sportu – Zbigniew Buława.

     Podczas spotkania, na prośbę Marka 
Szanka, Irmina Mrózek Gliszczyńska złożyła 
autograf na egzemplarzu Przeglądu Sporto-
wego. To wyróżnienie trafi do gabloty Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Chojnicach. 

Danuta Ciborowska

W sali obrad Rady Powiatu Starosta Chojni-
cki Stanisław Skaja wręczył 22 grudnia na-
grody 16 sportowcom i trzem trenerom. 
Ponadto akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczycielom mianowanym 
odebrały  trzy nauczycielki. Były to Ewelina 
Kempińska - Technikum nr 2 w Chojnicach, 
Agata Drążkowska-Wysocka- Technikum nr 3 
w Chojnicach oraz Beata Husarek-Gawin- 
Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Police-
alnych w Chojnicach.
Zestawienie nagrodzonych sportowców iich 
osiągnięcia:
1. Irmina Mrózek Gliszczynska - Chojnicki 

Klub Żeglarski, 1 miejsce - Mistrzostwa 
Świata w kl. 470, 5 000

2. Magdalena Kwaśna, Chojnicki Klub Żegla-
rski, 1 miejsce - Mistrzostwa Polski 
Juniorów i Seniorów w kl. Laser Radial,    
2 500

3. Agnieszka Pawłowska, Chojnicki Klub Że-
glarski, 1 miejsce - Ogólnopolska Olimpia-
da Młodzieży, 2 500

4. Mateusz Grzempa, Chojnicki Klub Żegla-
rski, 2 miejsce - Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży, 1 500

5. Patryk Kosmalski, Chojnicki Klub Żegla-
rski, 2 miejsce-Drużynowe Mistrzostwa 
Polski, 500

6. Oliwia Laskowska, Chojnicki Klub Żegla-
rski, 2 miejsce-Puchar Europy, 500

7. Jereni Szczukowski, Chojnicki Klub Żegla-
rski, 2 miejsce-Drużynowe Mistrzostwa 
Polski, 500

8. Jan Krawczyk, Chojnicki Klub Żeglarski,  
2 miejsce - Drużynowe Mistrzostwa Polski, 
500

9. Marcel Montrymowicz, Chojnicki Klub Że-
glarski, 2 miejsce-Drużynowe Mistrzostwa 
Polski, 500

10. Mirosław Laskowski, Chojnicki Klub Że-

glarski, trener, 1 250
11. Karol Jączkowski, Chojnicki Klub Żegla-

rski, trener, 1 250
12. Dominika Morek, KS AZS AWFIS Gdańsk, 

1 miejsce-Młodzieżowe Mistrzostwa Euro-
py, 500

13. Jarosław Fidurski, Międzyszkolny Ucz-
niowski Klub Sportowy “RAZEM”, trener 
/działacz sportowy, 500

14. Natalia Babińska, Międzyszkolny Ucz-
niowski Klub Sportowy “RAZEM”, Mis-
trzostwa polski w lekkoatletyce Polskiego 
Związku Stowarzyszeń Sportowych  
"SPRAWNI RAZEM ", Nagroda 

15. Marcelina Choińska, Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy “RAZEM”, Mi-
strzostwa Polski w lekkoatletyce Polskiego 
Związku Stowarzyszeń "SPRAWNI 
RAZEM ",  Nagroda 

16. Krystian Lewandowski, Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy “RAZEM”, 
Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce Pol-
skiego Związku Stowarzyszeń Sporto-
wych  "SPRAWNI RAZEM ", Nagroda 

17. Dorota Wiśniewska, Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy “RAZEM”, 
Reprezentantka Polskiego Związku Sto-
warzyszeń Sportowych "SPRAWI RA-
ZEM", Trzykrotnie uczestniczyła w zgrupo-
waniach kadry polski w/w Związku,    
Nagroda 

18. Dawid Janusz Turzyński, Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy “RAZEM”, 
Mistrzostwa polski w lekkoatletyce Pol-
skiego Związku Stowarzyszeń Sporto-
wych  "SPRAWNI RAZEM ",  Nagroda 

19. Rafał Szkatuła, Międzyszkolny Ucznio-
wski Klub Sportowy “RAZEM” Mistrzo-
stwa Europy w piłce nożnej INAS-FID 
Mistrzostwa Świata w Futsalu INAS-FID,  
Nagroda 

Monika Michalewicz,      Magdalena Kwaśna,      Irmina Mrózek Gliszczyńska
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           W restauracji Mistral zawodniczki i za-
wodnicy Boxing Team Chojnice podsumowali 
20 grudnia kończący się sezon 2017.
      Dyplomy i upominki od Zarządu klubu 
otrzymali także sponsorzy i trenerzy. W imie-
niu Prezesa klubu Andrzeja Mielke, który 
zmagał się z przeziębieniem, sezon podsu-
mował wiceprezes klubu oraz trener Marcin 
Gruchała, który opowiedział o sukcesach 
poszczególnych zawodników. Uhonorowano 
również obecnego na uroczystości burmi-
strza Chojnic Arseniusza Finstera, dziękując 
jemu za wsparcie, jakie miasto udziela 
Boxing Team. 

 W 2017 roku klub zdobył kilkana-
ście medali na Mistrzostwach Polski, kilka-
dziesiąt medali na Mistrzostwach Okręgu 
oraz turniejach międzynarodowych. Piąty raz 
z rzędu klub okazał się najlepszy w woje-
wództwie pomorskim. 
Zapisanych do klubu jest ok. 146 osób. 
Zajęcia prowadzą: Kazimierz Poteracki, 
Marcin Gruchała oraz Paulina Gruchała. 
Chojnicki Boxing Show 6 został wyróżniony 
jako najlepsza gala boksu olimpijskiego. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
w nadchodzącym 2018 roku.



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

01 Stycznia
Zapraszamy na cykl imprez Noworocznych:
 11:00 - Kąpiel Morsów Charzykowy
 12:00 - Bieg Noworoczny ulicami Chojnic
 13:00 - Mecz Noworoczny na „Modraku”

04 Stycznia
W Techniku przy ulicy Dworcowej odbędzie się coroczne 
spotkanie opłatkowo-noworoczne Chojnickiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk.  

06 Stycznia
Zapraszamy na koncert z udziałem wybitnych osobistości 
najważniejszych polskich teatrów operowych! W Chojnicach 
wystąpią znakomici artyści: Dariusz Stachura  (Teatr Wielki), 
Iwona Socha (Opera Krakowska), Grzegorz Szostak (Opera 
Narodowa) Aleksandra Wiwała (Teatr Wielki) oraz Mateusz 
Stachura (Opera Podlaska). Orkiestrą Symfoników Bydgos-
kich zadyryguje Michał Kocimski, a o świetny noworoczny 
nastrój dowcipnie zadba Emilia Czekała.  Ceny biletów:
 70 zł krzesełka przy scenie
 60 zł trybuny (sektor zielony i czerwony)
 40 zł trybuny (sektor żółty i niebieski)
Bilety do nabycia w Chojnickim Centrum Kultury (ul. Młodzie-
żowa 44) oraz w Promocji Regionu Chojnickiego (ul. Stary 
Rynek 4) Wszystkie miejsca na widowni są numerowane. 
Organizator: Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnickie Cen-
trum Kultury, Promocja Regionu Chojnickiego, Centrum 
Park Chojnice Sp. z o.o. Miejsce: hala Widowiskowo-
Sportowa Centrum Park ul. H. Wagnera 1. – godz. 17:00

06 Stycznia
Miasto Chojnice, Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości 
Chrześcijańskiej oraz Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
uprzejmie zapraszają na V Orszak Trzech Króli, czyli uliczne 
jasełka pod hasłem "Bóg jest dla wszystkich!". Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców naszego miasta i okolic do udziału 
w tym wydarzeniu. Start Orszaku z Placu Emsdetten o 11:50. 
Po drodze do Stajenki zobaczymy: Dwór Heroda, Pierwszy 
grzech, Gospodę oraz Walkę dobra ze złem. Uroczystość 
zakończy się pokłonem Nowonarodzonemu i wspólnym 
kolędowaniem na Starym Rynku w Chojnicach.

07 Stycznia
Noworoczny koncert kolęd i pastorałek. Chojnickie Centrum 
Kultury i Parafia p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela zaprasza 
na coroczny koncert kolęd i pastorałek, który odbędzie się
w Kościele Gimnazjalnym. W  programie występy chórów
z Chojnic, Debrzna i Człuchowa oraz solistek Chojnickiego 
Centrum Kultury. Miejsce: Kościół Gimnazjalny w Choj-
nicach Czas: niedziela 7 stycznia 2018 godz. 17:00 Wstęp 
wolny. Serdecznie zapraszamy!

11 Stycznia
Kolejny Stand-Up w Naszej pięknej miejscowości! Wystąpi 
przed nami: Tomek Nowaczyk, Bartosz Gajda, wieczór 
poprowadzi Janek Wolańczyk. Impreza odbędzie się
w Infiniti Music Club przy ul. Staroszkolna 3 w Chojnicach. 
Początek o godzinie 20:00.

12 Stycznia
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 
zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie 
tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidło-
wości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one 
wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpa-
cyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala 
rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje 
niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia. Badania 
mammograficzne w mammobusie  odbędą się w Chojnicach 
12 stycznia 2018 przy Przychodni Therapeutica, ul. Byto-
wska 70. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod 
nr tel. 58 666 24 44 lub na . http://www.mammo.pl/formularz
Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

13 stycznia
Godzina 19.30 - Metalowa Orkiestra w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pub Wlad, 
Starym zwyczajem Metalowa Orkiestra wystartuje w wigilię 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Muzycznie na 
scenie trochę się zadzieje. Hardrockowcy ze Steel Drunk 
pokażą co w ostatnich miesiącach udało im się wypiec na 
nowej płycie, a MOAFT wprowadzi Was w trans ciężkimi, 
regresywnymi dźwiękami. Pokiwać głowami będzie można 
także przy naszej rodzimej Moringa. I tu UWAGA 
NIESPODZIANKA!!! Do chłopaków, na mały secik po 
dłuuuuuuuuugich latach nieobecności dołączy Erni, z którym 

specjalnie na Metalową Orkiestrą pobudzony do życia został 
Kokon!! Pamiętacie jeszcze „Korę” i „Anioła Antyromeo”? 
Jeśli nie, to lepiej powtórzcie sobie teksty piosenek. Mogą się 
przydać ;). Wstęp na imprezę to koszt 10 zł. Pieniądze na 
wejściu zbierane będą tylko i wyłącznie przez wolontariuszy 
chojnickiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Te same osoby przeprowadzać będą również odbywające 
się pomiędzy koncertami licytacje. Całość uzbieranych w ten 
sposób funduszy przekazana zostanie na konto fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Partnerami w orga-
nizacji przedsięwzięcia są: Fundacja Rozwoju Ziemi 
Chojnickiej i Człuchowskiej, Pub Wlad, warsztat rowerowy 
Tomasz Kierski, Restauracja Na Szlaku Smaku w Hotel Na 
Skarpie, Artur Eichenlaub z firmy LTM Logistyka Technika 
Magazynowa i Hapiś Sound Studio.

13 stycznia
W ramach rozgrywek o mistrzostwo I Ligi futsalu Red Devils 
Chojnice zagrają dzisiaj z drużyną Team Lębork. Początek 
spotkania o godzinie 18:00.

14 Stycznia
26. Finał WOŚP odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018, a jego 
celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków”. Fundacja WOŚP zdecydowała
o tym, by wyrównać szanse leczenia noworodków na pod-
stawowych oddziałach neonatologicznych poprzez dopo-
sażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie 
dzieci. W Polsce funkcjonuje 3-stopniowy podział oddziałów 
noworodkowych ze względu na ich poziom specjalizacji. 
Większość oddziałów, zajmujących się dziećmi przycho-
dzącymi na świat, to oddziały podstawowe, tzw. I oraz II 
stopnia referencyjności. III stopień to placówki wysoko-
specjalistyczne i kliniczne, na które trafiać mają dzieci z po-
trzebą intensywnej opieki medycznej i zaawansowanego 
leczenia. W efekcie 26. Finału WOŚP planowane są zakupy 
właśnie dla oddziałów podstawowych. Fundacja planuje 
pozyskać dla nich m.in. stanowiska do resuscytacji nowo-
rodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego 
wspomagania oddychania, pompy infuzyjne a także sprzęt 
diagnostyczny, jak chociażby specjalistyczne aparaty USG 
czy pulsoksymetry.

19 Stycznia
MALIK MONTANA - jeden z najbardziej charakterystycznych 
polskich raperów odwiedzi Chojnice! Założyciel i współ-
twórca ekipy GM2L, do której należy m.in. Diho i DJ Frodo,
z którymi grywa koncerty. Autor świetnie przyjętej EP-ki 
"Haram Masari" oraz wspólnego z Diho album pt. "Naaajak". 
Obecnie pracuje nad pełnoprawną płytą solową.
W świadomości polskich słuchaczy pojawił się nagle, jednak 
zrobił to naprawdę z klasą. Wcześniej znany był ze współ-
pracy z amerykańskimi rap-gwiazdami jak np. Jadakiss, czy 
Capone z duetu Capone-N-Noreaga. Początek koncertu 
21:00. Miejsce: GENEZA MUSIC CLUB - Chojnice, ul. 
Zielona 3/5.

20 Stycznia
W ramach rozgrywek o mistrzostwo I Ligi futsalu Red Devils 
Chojnice zagrają dzisiaj z Politechniką Gdańsk. Początek 
spotkania o godzinie 18:00.

20 stycznia
Zapraszamy na koncert Zmaza, Chałturrrrka w Chojnicach. 
Koncert odbędzie się w Pub Wlad przy ul. Młodzieżowa 35. 
Początek o godzinie 20:00.

26 Stycznia
Promocja 22. numeru kwartalnika chojnickiego. Czytelnia 
MBP. Godzina 17:00

26 Stycznia
LGR Morenka rozpoczyna konkurs na dotacje na działania 
dla przedsiębiorców w regionie. Będzie liczyła się 
innowacyjność, a wymogiem będzie stworzenie nowych 
miejsc pracy. O dotacje będą mogli ubiegać się m.in. 
przedsiębiorcy z regionu (również samorządy). Będzie 
możliwość otrzymania do 50 proc. danego przedsięwzięcia 
do kwoty 300 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane od 26 
stycznia do 23 lutego. Można je pobrać w siedzibie Morenki 
w Charzykowach bądź też na stronie internetowej.

28 Stycznia
Brakuje Ci motocykla tak jak nam? Chcesz się świetnie, 
motocyklowo pobawić w środku zimy? Zapraszamy na 
współorganizowany przez nas trening Pit Bike na świetnie 
przygotowanej hali w Chojnicach. Na zabawę zapraszamy 

wszystkich motocyklistów! Testowaliśmy te motocykle
i zmieści się na nich zarówno dziecko jak i 120kg moto-
cyklista. Trening Pit Bike to nie tylko zabawa ale przede 
wszystkim szlifowanie swoich umiejętności w bezpiecznych 
warunkach. Zapraszamy na to bezcenne motocyklowe 
doświadczenie! Szczegóły:  Będziecie podzieleni na dwie 
grupy, jeździmy w sesjach 12-15 minutowych, dostajecie od 
nas zatankowane i przygotowane motocykle, musicie zabrać 
ze sobą strój motocyklowy i kask, trening trwa 3h, w razie 
uszkodzenia Pit Bika pokrywacie koszty uszkodzonych 
części. Cena: 290zł na naszych motocyklach 149zł na 
swoich Pitbikach. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, aby się 
zapisać prosimy o wysłanie emaila z imieniem i nazwiskiem 
na adres: . Po otrzymaniu zapisy@3mmracingacademy.pl
emaila wyślemy potwierdzenie zapisu oraz numer konta do 
wpłaty. Miejsce: Chojnice Canpol Extreme, w godzinach 
12:00 – 15:00.

29 stycznia – 11 lutego  FERIE  ZIMOWE
Ferie zimowe w Chojnickim Centrum Kultury Chojnickie 
Centrum Kultury zaprasza na ferie zimowe z tańcem, mu-
zyką, plastyką i teatrem.  Dla dzieci i młodzieży przygoto-
waliśmy szereg bezpłatnych zajęć i warsztatów z różnych 
dziedzin sztuki. Szczegółowe informacje z początkiem roku 
na stronie internetowej   www.ckchojnice.pl

Serdecznie zapraszamy!  

31 Stycznia
Urząd Miasta  Chojnice zaprasza na obchody 98. rocznicy 
powrotu Chojnic do Ojczyzny. Szczegółowy harmonogram 
uroczystości zostanie podany w terminie późniejszym.

31 Stycznia
W ratuszu, na Sali Obrad Rady Miejskiej odbędzie się  
promocja 33. tomu „Zeszytów Chojnickich”.  

Plan przygotowań Chojniczanki
 do rundy wiosennej 2018

Treningi piłkarze wznowią od poniedziałku 8 stycznia.  Tre-
ningi będą odbywać się głównie na boisku Modrak. W planie 
przygotowań jest także zgrupowanie w Centralnym Ośrodku 
Sportu w Cetniewie. Zimą Chojniczanka rozegra 7 gier 

sparingowych z czego trzy z zespołami z Lotto Ekstraklasy. 
Start rundy wiosennej Nice 1 Ligi został zaplanowany na 
pierwszy weekend marca.

 08.01 – pierwszy trening
 09.01 – badania wydolnościowe
 13.01 – sparing: Pogoń Szczecin
 20.01 – sparing: Gwardia Koszalin
 27.01 – sparing: Elana Toruń
 31.01 – rozpoczęcie obozu w Cetniewie
 03.02 – sparing: Lechia Gdańsk
 10.02 – sparing: Arka Gdynia
 10.02 – zakończenie obozu w Cetniewie
 17.02 – sparing ze Stomilem Olsztyn
 24.02 – sparing: Drutex-Bytovia Bytów

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

@chojnice.dlawas.info
chojnicedlawas@gmail.com
http://chojnice.dlawas.info
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