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 28 grudnia w Centrum Sztuki Collegium ARS, odbył 
się wernisaż wystawy „Chojnice okiem młodych artystek”. 
Natasza Stolp, Weronika Remus i Julia Miszewska to młode 
Chojniczanki, które  otrzymały stypendium Burmistrza dla 
osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszech-
nianiem kultury i opieką nad zabytkami. Wszystkie są 
podopiecznymi pracowni plastycznej Chojnickiego Centrum 
Kultury. Julia Miszewska przygotowała sześć prac wyko-
nanych węglem oraz kredką. Znalazły się na nich charak-
terystyczne miejsca Chojnic, m.in. kościół gimnazjalny, 
dworzec czy brama prowadząca do auli chojnickiego LO. 
Natasza Stolp zaprezentowała obrazy olejne na płótnach, 
które także przedstawiają fragmenty architektury naszego 
miasta: pomniki, fontannę, a także urokliwe zakątki Starego 
Rynku. Weronika Remus zajmuje się rzeźbą. Na wystawie 
pokazała cztery rzeźby z gliny przedstawiające ludzkie dło-
nie oraz popiersie młodej kobiety. Wernisaż przyciągnął 
kilkadziesiąt osób w różnym wieku. W wąskim wnętrzu 
collegium ARS komunikacja była mocno utrudniona. Trzeba 
przyznać, że trzeci rok funkcjonowania programu stypen-
diów kulturalnych Burmistrza w pełni potwierdza słuszność 
jego powołania i daje nam możliwość poznania wielu 
„niszowych” twórców.                      Jacek Klajna

Szanowni czytelnicy
 Weszliśmy w czwarty rok ukazywania się reaktywo-
wanego Chojniczanina.pl. W tym czasie gazeta okrzepła na 
rynku wydawniczym Chojnic, ustabilizowała się na zakłada-
nym przeze mnie poziomie nakładu i ilości stron oraz pozys-
kała stały krąg czytelniczy. Najważniejsze jednak, że są
w Chojnicach ludzie, którzy tworzą wraz ze mną  nieformalne 
kolegium redakcyjne i chcą przybliżać Państwu historię, życie 
kulturalne i społeczne miasta. To właśnie im należą się 
największe podziękowania, bo bez nich nie było by Chojni-
cznina.pl w takiej formie jaką Państwo znacie. To taka otwarta 
formuła tworzenia tej gazety, zgodna zresztą z deklaracją 
redakcyjną. Dlatego też już dawno udostępniłem łamy gazety 
różnym stronom chojnickiej sceny politycznej. Jednak 
wolność pisania musi mieć swoje granice, musi mieścić się
w granicach dobrego smaku i nie może ranić czy obrażać 
innych ludzi, nawet jeśli są reprezentantami innej opcji 
politycznej. 
 Moja umowa z Mariuszem Brunką (PChS) dotyczyła 
możliwości zamieszczania na łamach Chojniczanina.pl 
artykułów „koncepcyjnych”. Czyli takich w których będzie 
mógł on przedstawiać swoje merytoryczne uwagi do działań 
Burmistrza. Nasza współpraca trwała trzy lata mimo prób  
przesyłania do publikacji artykułów podwójnie podpisanych 
(Brunka, Kaczmarek). Myślę, że takie działania to próba 
rozmywania odpowiedzialności za słowa. Uważam, że pod 
artykułem, odnoszącym się do konkretnej sytuacji społeczno-
politycznej, artykułem oceniającym lub krytykującym,  powi-
nien być podpis tylko jednego autora, który bierze całkowitą 
odpowiedzialność za swoje słowa. Niestety po przegranych 
wyborach samorządowych, zamiast artykułu, otrzymałem 
„eposik wyborczy” napisany 13-zgłoskowcem. Trudno mi 
ocenić wartość artystyczną tego „dzieła” bo nie jestem 
krytykiem literackim, ale jego niewypowiedziane wprost 
przesłanie było dla mnie nie do zaakceptowania. Wylewająca 
się z niego frustracja przegranymi wyborami przerodziła się
w obrażanie mieszkańców Chojnic i osób publicznych. Dlate-
go odmówiłem jego publikacji. 

 Mariusz Brunka postanowił jednak znaleźć inny 
publikator. Na portalu internetowym CH24 „owe dzieło” zos-
tało opublikowane 12 grudnia. Pan Brunka przygotowując 
czytelnika do „uczty intelektualnej” pisze, że: marginalizacja 
chojnickiej opozycji w tegorocznych wyborach samorzą-
dowych stała się faktem, że głosy krytyczne wobec otacza-
jącej nas rzeczywistości, a także alternatywne propozycje 
programowe nie znajdują w Chojnicach zrozumienia, a prze-
jawem triumfalizmu zwycięzców jest decyzja wydawcy i re-
daktora chojniczanina.pl o ograniczeniu o połowę miejsca na 
prezentację poglądów PChS na łamach jego czasopisma. 
Sam redaktor już wcześniej  cenzurował  teksty, a panowie 
Finster i Klajna zakazali nawet ujawniania współautorstwa 
Kamila Kaczmarka… Natomiast bezpośrednim powodem 
odmowy publikacji „dzieła” było to, że „Redaktor znalazł tam 
bowiem nazwiska, których w wierszu nie było”.

 Publikacja tego artykułu spowodowała, że zostałem 
zmuszony do ustosunkowania się do zarzutów.

1. „Ograniczyłem miejsce o połowę”. To fakt. Po totalnym 
pogromie PChS-u w wyborach  i zdobyciu 6 mandatów

    w radzie miejskiej przez PiS, poinformowałem Pana Brun-
kę, że na stronie „Zdaniem opozycji” pojawi się miejsce na 
artykuły Pana Blumy. Tak więc każdy będzie miał od teraz 
1/3 strony (Bluma, Brunka i Redzimski), a nie jak 
dotychczas 2/3 Brunka i 1/3 Redzimski. Czy była to 
słuszna decyzja czytelnicy ocenią sami. 

2. „Finster i Klajna zakazali nawet ujawniania współautorstwa 
Kamila Kaczmarka…” Nie wiem co ma Finster do Chojni-
czanina.pl, ale może nie poznałem jeszcze wszystkich 
„teorii spiskowych” PChS-u. Natomiast sprawę podwójne-
go podpisywania artykułów wyjaśniłem powyżej.  

3. „Sam redaktor już wcześniej  cenzurował  teksty”. Tak to 
prawda. Wyciąłem z tekstu o nawałnicy fragment gdzie 
wskazując na konkretną osobę próbowano znaleźć bez 
sądu „winnego”. Zresztą taki sam los spotkał wtedy tekst 
Leszka Redzimskiego.

4. „Redaktor znalazł tam bowiem nazwiska, których w wier-
szu nie było”. Tu przechodzimy do sedna sprawy dlaczego 
nie opublikowałem tego „dzieła”. Oto jego mały fragment.

... Ale przynajmniej niech każdy wie teraz o tem,
że gdy  wróci, będzie… potem.trzeźwość wyborcom
Zaiste bardzo smutne są to roztrząsania,
gdy ciąg licznych konszachtów tylko wspiera drania.
Ten znalazł zastępcę, na pierwszy raz młodszego.
Od  pewnie nie gorszego. leniwych poprzednich
Nikt też nie odróżnia korupcyjnej wariacji
czyniącej z tych przedmiot nominacji.pachołków 
Starostą ostał się ten, kto tak długo czekał,
co trzy kadencje tylko .o swą miskę szczekał
Przekonał dziś innych, że rządy go nie nęcą.
Ten również  zrobił swoim zastępcą.bufona
Jakaż trudna to była w spółce układanka
niech świadczy dodana tam nieświeża śmietanka,
która uczyniła z niezgrabnego okonka,
niezbędnego pono etatowego członka!  ...

„Redaktor znalazł tam bowiem nazwiska, których w wierszu 
nie było”. Chyba tylko ktoś mocno ograniczony intelektualnie 
nie potrafi rozszyfrować tych strof. I komu tu ma wrócić trzeź-
wość. Na pewno sugerowanie, że wyborcy byli nietrzeźwi jak 
głosowali nie wystawia najlepszego świadectwa co myśli 
autor o mieszkańcach Chojnic. Finster to drań, a poprzedni 
wiceburmistrz, Edward Pietrzyk, był leniwy. Pachołków pomi-
jam. Marek Szczepański trzy kadencje szczekał o miskę,
a Mariusz Paluch to bufon. Może i Stanisław Skaja nie ma 
sylwetki playboya, ale to bardzo niegrzecznie nazywać go 
„niezgrabnym okonkiem”.  Trzeba patrzeć bliżej siebie Panie 
Brunka. Pana też raczej do playboyów nie można zaliczyć. 
 Powstały też kolejne „eposiki”. Zainteresowanych 
odsyłam do portalu CH24. Tam dowiecie się, że pewien prałat 
trzymający się kolegów z ratusza to „wytrawny podobno 
koneser gosposi…”

Jacek Klajna



01 grudnia
W Chrzanowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Europy
w Sport Ju Jutsu. W zawodach startowali zawodnicy z UKS 
Kempo Chojnice. Nikodem Kwiatkowski lat 12 wywalczył 
dwa srebrne medale w konkurencji Graping oraz w wolnej 
walce Ju Jutsu. Nie zawiodła nasza multimedialna Patrycja 
Błanek. Startowała w konkurencji wolnej walki Ju Jutsu i wy-
walczyła brązowy medal.

03 grudnia
W przełożonym z niedzieli meczu Chojniczanka zremisowa-
ła  z GKS Jastrzębie 1:1. Był to ostatni mecz w roli dyrektora 
sportowego i kierownika drużyny Macieja Chrzanowskiego.  
„Dyro” przed meczem otrzymał pamiątkową koszulkę i szalik 
Chojniczanki.

03 grudnia
Na Starym Rynku pojawiło się świąteczne drzewko. To 12 – 
metrowy świerk, który miasto otrzymało od jednego z miesz-
kańców Charzyków. 

06 grudnia
Rafał Żurowski został nowym dyrektorem sportowym Choj-
niczanki. Ma 32 lata, jest z Bydgoszczy i od ośmiu lat jest 
zawodowo związany z piłką nożną. Z wykształcenia to praw-
nik specjalizujący się w arbitrażu sportowym. 

06 grudnia
Z okazji mikołajkowego święta uczniowie z Technikum nr 3
z klasy fototechnik i grafik cyfrowy zaprosili mieszkańców na 
parter DT Libera do zrobienia sobie zdjęcia ze św. Mikoła-
jem. Chętnych nie brakowało.

06 grudnia
Spotkanie z krytykiem literackim  Andrzejem Franaszkiem, 
które odbyło się w czwartek 6 grudnia, w MBP w Chojnicach,  
było ostatnim w cyklu „Czytamy z miłości do ojczyzny! 
Stulecie odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI”. Organizatorami 
całości byli Urząd Miejski w Chojnicach i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Chojnicach.

06 grudnia
Władze miasta i powiatu, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bez-
pieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz firma 
Geobike zorganizowali w sali obrad ratusza spotkanie  „TUR 
BIKE. Czy możliwe są rowery miejskie w Chojnicach?”  
Przedstawiono możliwości wykorzystania rowerów elektry-
cznych w systemach roweru miejskiego oraz pozamiej-
skiego (szlak Kaszubski?). Spotkanie zakończyła prezen-
tacja rowerów na Starym Rynku w Chojnicach. 

06 grudnia
Światło dzienne ujrzał teledysk promujący najnowszy krążek 
chojnickiej formacji Mass Insanity. Płyta nosi tytuł „Maveth”. 
Klip zapowiadający najnowsze wydawnictwo to „Supported 
Pathology”. 

07 grudnia
W baszcie Kurza Stopa odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 
Konkursu Plastycznego pt. "Szopka Bożonarodzeniowa na 
kartce świątecznej", połączone z wręczeniem dyplomów 
oraz drobnych upominków.

07 grudnia
Na zakończenie Jesiennych Impresji Muzeum Janusza 
Trzebiatowskiego i Chojnickie Centrum Kultury zaprosiły na 
wernisaż wystawy rzeźb Barbary Łąckiej „Czy to są nasze 
prawdziwe oblicza? Kim jesteśmy?” oraz koncert poezji 
śpiewanej w wykonaniu Dariusza Buczka. Muzyk pochodzą-
cy z Chojnic współpracował i występował m.in. z Sylwią 
Grzeszczak, Mietkiem Szcześniakiem, Orkiestrą Symfoni-
ków Bydgoskich i wieloma innymi muzykami z całej Polski. 
Czynnie pod względem muzycznym współpracuje również
z Fundacją Anny Dymnej "Mimo wszystko".

09 grudnia
Jedenaście tancerek z Chojnickiego Centrum Kultury 
uczestniczyło w Grand Prix Polski "Dance Września". Nasze 
zawodniczki wróciły z Wielkopolski ze świetnymi wynikami
i medalami.

10 grudnia
We Wszechnicy Chojnickiej odbyło się spotkanie reprezen-
tantów trzeciego sektora z powiatu chojnickiego oraz 
przedstawicieli Centrów Organizacji Pozarządowych ze 
szczebla wojewódzkiego i lokalnego. Rozmawiano o współ-
pracy między organizacjami NGO.

10 grudnia
Na płycie Starego Rynku odbyło się uroczyste przekazanie 
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Strażaków z po-
wiatu chojnickiego i człuchowskiego. OSP Chojnice otrzy-
mało wóz marki  Volvo FL 280 4×4, wyposażony w m.in. 
automatyczną skrzynię biegów, sprzęt hydrauliczny, rato-
wniczy i ochrony dróg oddechowych, armaturę pożarniczą, 
agregat prądotwórczy i pompy szlamowe. Na wóz o wartości 
843 tys. zł.  miasto Chojnice przekazało ok. 450 tys. zł.

11 grudnia
W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” odbyło się semina-
rium popularno-naukowe „Woda źródłem życia. Dlaczego 
musimy chronić zasoby wodne?” Zostało ono przygotowane 
przez Polskie Towarzystwo Limnologiczne.

11 grudnia
Chojniczanie wzięli udział w projekcie fotograficznym Woj-
ciecha Grzędzińskiego „Twarze Polaków – portret społe-
czeństwa”. Fotograf wykonywał zdjęcia w Czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

12 grudnia
Odbyła się kolejna edycja „ Olimpiady Języka Angielskiego 
dla Gimnazjalistów”. Tegoroczna odsłona tej cyklicznej 
imprezy była wyjątkowa, ponieważ  po raz pierwszy konkurs 
objął uczniów szkół podstawowych. Mury II Liceum Ogól-
nokształcącego w Chojnicach odwiedzili najlepsi uczniowie 
z powiatu chojnickiego, oraz powiatów ościennych.

13 grudnia
W wypożyczalni i czytelni dla dzieci odbyło się spotkanie 
członków Dyskusyjnego Klubu Książki. Podczas czwart-
kowego popołudnia członkowie klubu rozmawiali o książce 
Joanny Rudniańskiej pt. „Kotka Brygidy”.

13 grudnia
Po raz 10. LO im. Filomatów Chojnickich zaprosiło na kon-
kurs poezji śpiewanej „Śladami Stachury”. Stachuriada to 
świetna przygoda dla miłośników poetyckiej piosenki i frajda 
dla słuchaczy. 

13 grudnia
Uroczyście otwarto Chojnickie Centrum Kultury po trwającej 
ponad 2 lata termomodernizacji. Inwestycja pochłonęła 19 
mln zł. Dobudowana została część biurowa i rozbudowane 
foyer ze szklaną fasadą. Teren wokół budynku został 
zrewitalizowany. Na nowej scenie zaprezentowali się: 
chojnicki Big Bang, tancerki z zespołu Music Dance, 
Weronika Kowalska i baryton Adam Zaremba. 

14 grudnia
Powieść Julie Powell „Julie&Julia. Rok niebezpiecznego 
gotowania” była tematem spotkania w MBP członkiń 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

14-16 grudnia
Na chojnickim rynku rozpoczął się XI Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. W atmosferze oczekiwania na Święta Bożego 
Narodzenia, przy dźwiękach kolęd mieszkańcy naszego 
miasta mieli możliwość zrobić przedświąteczne zakupy, 
obejrzeć jasełka oraz skosztować świątecznych potraw. 
Najliczniej reprezentowane były stoiska z ozdobami świąte-
cznymi.

15 grudnia
W sobotę przed południem otwarto lodowisko na płycie 
Starego Rynku.  Gościem specjalnym była łyżwiarka Natalia 
Sienkiewicz. Zarządcą obiektu będzie chojnicka firma 
„ABUD” Marka Adamczewskiego. Do jej obowiązku należeć 
będzie sprzedaż usług, ustalanie cen, wydawanie i ostrzenie 
łyżew, utrzymanie lodu i porządku oraz mała gastronomia. 
Lodowisko będzie czynne codziennie do 10 marca 2019 r.

16 grudnia
Stowarzyszenie Akolada zakończyło realizację projektu pn. 
„Trzy Teatry”. W ramach zadania w różnych wsiach gminy 
wystawione zostały trzy spektakle: „Romeo i…” w wykona-
niu Studia Rapsodycznego z Chojnic, „Owieczka Bella” 
autorstwa Igora Fijałkowskiego  oraz „Śpij kochana” Teatru 
DIMMI z muzyką na żywo zespołu „Pierwiastek z Trzech”.

16 grudnia
W Centrum Sztuki Collegium ARS odbyło się wręczenie 
nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„Moja mała i duża Ojczyzna” organizowanego w ramach XX 
Chojnickiego Filmobrania.

17 grudnia
Zmarł były radny miejski oraz działacz społeczny Michał 
Karpiak. Pogrzeb odbył się w czwartek 20 grudnia o godz. 
12.00 w kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym. Michał 
Karpiak w latach 2006-2010 był radnym Rady Miejskiej
w Chojnicach. 

17 grudnia
Odbyła się II sesja Rady Miejskiej, podczas której radni 
uchwalili budżet Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 rok.
W przyszłorocznym budżecie dochody oszacowano w wy-
sokości 200.282.693 zł. Dochody bieżące stanowią 
156.462.481 zł, tj. 78,12% dochodów ogółem, a dochody 
majątkowe kwotę 43.820.212 zł. Z kolei wydatki na zaspo-
kojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na 
poziomie 208.102.968 zł. Na bieżące zadania gminy 
przeznaczono 154.826.335 zł, a na majątkowe 53.276.633 
zł. Planuje się, iż na koniec roku zadłużenie miasta wyniesie 
66.246.000 zł, tj. 33,08%.

19 grudnia
W Medyczno-Społecznym Zespole Szkół Policealnych
w Chojnicach odbyła się kolejna akcja zbiórki krwi. Krwiobus 
będzie pojawiał się przed szkołą co miesiąc, aż do maja. 
Założony cel to uzyskać 100 dawców na 100 lat odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Kolejny termin to 29 stycznia.

19 grudnia
Uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach odwiedził 
Mikołaj. Oczywiście nie przyszedł z pustymi rękoma. Dzięki 
pomocy chojniczan i akcji „Święty Mikołaju, podaj dalej” 
udało się uszczęśliwić ponad setkę dzieci.

19 grudnia
W auli Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się "Koncert kolęd
i piosenek świątecznych". Była  możliwość zakupu ozdób
i kartek świątecznych, płyt CD z kolędami w wykonaniu  
uczniów oraz kalendarzy szkolnych na 2019 rok. 

20 grudnia
W Parku Wodnym w Chojnicach rozegrano Igrzyska Dzieci 
w pływaniu drużynowym szkół podstawowych. Zawody 
zdominowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, zwycię-
żając zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców.

20 grudnia
Wójt Zbigniew Szczepański ze stuprocentowym zaufaniem 
radnych. Mimo dziesięciomilionowego deficytu wszyscy 
radni byli za przyjęciem budżetu gminy Chojnice. Najważ-
niejsze liczby gminnego budżetu to dochody w kwocie 93 
mln zł, wydatki prawie 104 mln zł, a deficyt wyniesie blisko 11 
mln zł. Deficyt będzie pokryty z pożyczki (2,1 mln zł), kredytu 
(4,6 mln zł) i z innych źródeł w tym wolnych środków – (ok. 4 
mln zł).

20 grudnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na premierę spektaklu 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego pt. "Scooge Show". 
Spektakl wyreżyserował oraz zagrał w nim główną rolę 
Grzegorz Szlanga. Spektakl został zainspirowany "Opo-
wieścią Wigilijną" Karola Dickensa. Adaptacja Grzegorza 
Szlangi przenosi historię o samolubnym człowieku w realia 
XXI wieku.

21 grudnia
Odbyła się III sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji.  
Dochody planowane na przyszły rok to 123,5 mln zł, wydatki 
129,3 mln zł. Oprócz przegłosowania uchwały budżetowej 
Powiatu Chojnickiego na 2019 rok radni wysłuchali infor-
macji na temat przygotowania do zimowego utrzymania 
dróg powiatowych oraz podjęli uchwałę w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Starosty Chojnickiego.

22 grudnia
Burmistrz Miasta Chojnice, Akcja Katolicka przy parafii św. 
Jadwigi Królowej i Promocja Regionu Chojnickiego zaprosili  
wszystkie osoby samotne, cierpiące niedostatek na uro-
czystą kolację wigilijną do Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej 
przy ul Strzeleckiej 31.

22 grudnia
Na hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Chojnicach odbył się X Turniej Mikołajkowy II LO. 
Organizacją zajął się Samorząd Uczniowski. Już po raz piąty 
myślą przewodnią turnieju było hasło „Gramy dla Szymona” 
– ucznia szkoły, który kilka lat temu uległ tragicznemu 
wypadkowi.

24 grudnia
Chojniczanie jak co roku po wigilijnej wieczerzy tłumnie 
przybyli do kościołów na pasterkę. Upamiętnia ona modlitwę 
pasterzy zmierzających do Betlejem - stąd też jej nazwa. 
Pasterka uroczyście rozpoczyna obchody Bożego Narodze-
nia, ale również nowy rok liturgiczny w Kościele katolickim.

25 grudnia
W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w miejscu 
starego Holiday'u otwarto klub Holiday. Przez kilka tygodni 
intensywnych prac zmieniono wystrój lokalu, choć układ 
pomieszczeń pozostał bez zmian. Holiday był przez lata  
jednym z najważniejszych punktów na rozrywkowej mapie 
regionu.

27 grudnia
ChCk zaprosiło na spektakl „Popatrz na Lusię”. Po spektaklu 
odbyło się spotkanie z socjologiem Magdaleną Stolp, która 
opowiedziała  „Gdzie i jak znikają nasze dzieci”.

28 grudnia
W Collegium ARS odbył się wernisaż  wystawy prac Nataszy 
Stolp, Julii Miszewskiej i Weroniki Remus, które otrzymały 
stypendium Burmistrza Chojnic w dziedzinie kultury.
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   17 grudnia 2018 roku odbyła się II sesja Rady Miejskiej VIII 
kadencji.  Do sesji zasiadło 21 radnych. Sesję rozpoczął   
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 
Sekretarzem sesji został Mariusz Brunka, a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych Bartosza Blumę i Renatę 
Dąbrowską. 
       Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego. Burmistrz 
Arseniusz Finster - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 
Trzynastego grudnia dokonaliśmy uroczystego otwarcia 
nowej siedziby Chojnickiego Centrum Kultury. To otwarcie 
głównie związane było z pokazaniem możliwości nowego 
obiektu, jego ergonomii i walorów użytkowych. W tej chwili już 
są wyświetlane filmy, już są prowadzone inne działalności 
kulturalne. Myślę, że ocena nowego obiektu, a pytałem o tą 
ocenę osoby, które uczestniczyły, jest bardzo pozytywna. 
Otwarcie budynku w stronę ul. Swarożyca i ul. Gdańskiej jest 
bardzo korzystne. Miejmy nadzieję, że ten budynek spełni 
oczekiwania mieszkańców. Budynek na pewno, a w tej chwili 
Chojnickie Centrum Kultury musi dołożyć starań, żeby 
repertuar kinowy, teatralny i w innych formach kultury był jak 
najlepszy.
    Byliśmy uczestnikami, w ostatnich trzech dniach, Jar-
marku Bożonarodzeniowego. Sprzyjała nam bardzo pogo-
da w tym roku, nie tak jak w zeszłym roku. Moc atrakcji. Moim 
zdaniem bardzo wysoka frekwencja mieszkańców. Wysoka 
ocena, moja, dla Promocji Regionu Chojnickiego, która ten 
Jarmark zorganizowała. Taką wartością dodaną, dużą, była 
inicjatywa Samorządu Mieszkańców Nr 1, któremu przewod-
niczy Pan Mariusz Brunka. Dzięki tej inicjatywie mamy 
lodowisko, które zostało sfinansowane z budżetu obywa-
telskiego Samorządu. To nasze lodowisko jeszcze będzie 
starannie modyfikowane, to chciałbym zapowiedzieć. Wej-
ście na lodowisko będzie funkcjonowało w tym miejscu,
w którym dzisiaj jeszcze stoi scena. I kilka drobnych 
modyfikacji poprawiających wizualizację i bezpieczeństwo, 
też w ciągu najbliższych dni zostanie dokonanych. 
      W minionym okresie spotkałem się z Panem dyrektorem 
Polskich Linii Kolejowych w Gdańsku – Panem Andrzejem 
Osipowem. Rozmowa dotyczyła realizacji zakresu PLK SĄ
w węźle integracyjnym transportowym. Uzgodniliśmy, że 
PLK-a nie będzie powtarzać przetargu w oparciu o program 
funkcjonalno – użytkowy, tylko zaprojektuje swój zakres prac, 
dzieląc go na etapy. Etap pierwszy – przejście podziemne 
łączące dworzec autobusowy z  dworcem kolejowym. Drugi 
etap – peron pierwszy, drugi i trzeci. I trzeci etap – peron 
czwarty i piąty. Mamy świadomość, taką wstępną, że aby 
wykonać dwa pierwsze zakresy potrzebujemy około 30-35 
mln zł., a mamy tych milionów – 19, z czego 5,5 mln, to są 
pieniądze PLK-i, a przeszło 13 mln, to są pieniądze unijne, 
które PLK-a otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego. I bę-
dziemy w tej chwili, wspólnie z Panem dyrektorem Andrzejem 
Osipowem czynić starania w Peelce w Warszawie, aby takie 
środki pojawiły się po to, aby domknąć dwa pierwsze zakresy. 
Jeżeli chodzi o ten czwarty zakres – peron czwarty i piąty, to 
jest to zakres, który naszym zdaniem, samorządowców i mar-
szałka, i moim, powinna wziąć na siebie PLK-a w terminie 
nawet późniejszym. Nie bez znaczenia jest ten pierwszy 
zakres, ponieważ w listopadzie 2020 r. gotowy będzie 
dworzec autobusowy bez tego tunelu, nie ma połączenia 
obydwu dworców. Oczywiście można zorganizować prze-
chodzenie korzystających z dworca autobusowego przez 
tory, ale to jest niebezpieczne, a obchodzenie dookoła będzie 
całkowicie niezrozumiałe. Korzystne jest może też to, że 
przesuwając realizację dworca kolejowego na rok 2020-
2021, nie musimy organizować zastępczego dworca 
autobusowego. A to byłby duży problem, gdzie go w Choj-
nicach umieścić.
      Również odbyłem spotkanie, u Marszałka Województwa 
Pomorskiego Pana Mieczysława Struka, z Panem Wójtem,
z Panem Starostą i z Panem radnym Sejmiku. Podnosiliśmy 
bardzo mocno i ostro potrzebę rewitalizacji drogi 235 – 
Chojnice – Korne. Ta droga po nawałnicy, po wywózce 
drewna z obszarów dotkniętych nawałnicą jest kompletnie 
zdegradowana, i poprzecznie, i wzdłużnie, i pobocze, jest po 
prostu niebezpieczna. Na tej drodze w ogóle nie powinno się 
wyprzedzać i też chyba, już prawie, nie powinno się 
z niej korzystać. Tak, że to jest kompletna tragedia. Marszałek 
wnosił, że na to zadanie było 36 mln zł zapisane i jest, ale w tej 
chwili wartość kosztorysu, nowego, tego zadania, jest 100 
mln. Tak wzrosły ceny w tej chwili w wykonawstwie 
drogowym. Podnosiliśmy też temat drogi 212, wyrażając 
niezadowolenie z tzw. „łat”. Bo te „łaty” powstają tak – tu 
„łata”, tam „łata”, nie ma ciągłości w realizacji tego zadania. 
Podnosiliśmy, że jako samorządy chcielibyśmy wspólnie
z województwem pomorskim zrealizować zakres od skrzy-
żowania z drogą powiatową na Charzykowy do wjazdu do 
miejscowości Wolność. Czyli idąc tak po kolei: Metalowiec, 
Trapez, Skarpa, Światowid i potem jest wjazd na Wolność, 
czyli ścieżka rowerowa, na tym odcinku Metalowiec – 
Trapez, z pełnym oświetleniem, tak, żeby tą pętlę zamknąć, 
charzykowską. Natomiast w pozostałej części chcielibyśmy 
poprosić Marszałka, żeby wykonał jezdnię od nowa. Bo jaki 
sens jest budować ścieżkę rowerową, oświetlenie na tej 
jezdni, która jest. No, to zadanie zostało przyjęte, Marszałek 

obiecał przyjechać w styczniu i będziemy na ten temat roz-
mawiać. Podnosiliśmy też inną problematykę, ale ona, 
powiedzmy tutaj, nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi
o Radę Miejską. 
      Również odbyłem spotkanie z Panem Starostą Powiatu 
Chojnickiego chcąc dookreślić takie wspólne zadania, które 
byśmy realizowali. I oprócz tych zadań, które Powiat realizuje 
w mieście, w ramach środków unijnych, oprócz remonto-
wych, które będziemy realizować, czeka nas ul. Wicka 
Rogali, czekają nas inne zadania. Chciałbym przypomnieć, 
że Powiat realizuje z nami budowę węzła integracyjnego 
transportowego w zakresie ścieżek pieszo-rowerowych, 
bo one powstają w ramach węzła, też na drogach powiato-
wych. I tutaj udział Starostwa Powiatowego jest w wymiarze 
ok. 2 mln zł. Ale zależało mi na tym, żebyśmy określili
z Panem Starostą też jakąś nową inwestycję, która by 
poprawiała jakość życia w Chojnicach. Tutaj Pan Starosta 
wskazuje na łącznicę Gdańska-Tucholska, tam mamy 
problem z wyburzeniem trzech budynków, żeby pobudować 
skrzyżowanie. Wśród tych trzech jest nasz dom noclegowy. 
My mówiliśmy też o łącznicy drugiej, czyli Ceynowy– 
Igielska – Derdowskiego–Strzelecka. Będziemy rozma-
wiać, spróbujemy, tak wstępnie, skosztorysować te zadania. 
Mówiłem też o Domu Seniora, o innych kwestiach. To była 
wstępna rozmowa. Będziemy próbowali na konwentach 
dookreślić możliwości realizacji tych zadań. 
     Również przede mną, dwudziestego grudnia, zgromadze-
nie zwyczajne wspólników spółki ZZO Nowy Dwór. Już 
informowałem pod koniec poprzedniej kadencji, że na skutek 
wzrostu opłat za tzw. balast, balast to jest to, co zostaje po 
segregacji i jest zakopywane, i przechowywane w kwaterach, 
ten koszt balastu wzrósł z 90 zł do 270 zł. Będzie potrzeba 
podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych w ZZO 
Nowy Dwór. To będzie implikowało potrzebę modyfikacji 
naszych stawek podatkowych. Sądzę, ze wstępnych 
obliczeń, że jeżeli utrzymalibyśmy te różnice jakie są, a jest 
10 zł i 13 zł, to podwyżki na osobę byłyby od dwóch do trzech 
złotych. Być może da się w dwóch złotych zmieścić, 
w najgorszym przypadku to będą trzy złote. Nie mamy na to 
żadnego wpływu. Staramy się o pozyskanie środków 
unijnych na budowę instalacji, która by spalała ten odpad, 
który przechowujemy w ziemi, ale to są milionowe, 
kilkudziesięciomilionowe inwestycje, które nas ewentualnie 
czekają. 
     Chciałbym również zakomunikować Państwu, że 
uprzejmie czekałbym do końca tego tygodnia na deklarację 
Państwa radnych do dwóch komisji. Pierwsza to jest 
społeczna komisja mieszkaniowa. Ze starego składu jest tam 
Pani Renata Dąbrowska, Pan Stanisław Kowalik, Pan 
Bogdan Marcinowski, Pani Sulima Sułkowska i akces złożyła 
Pani Agnieszka Lewińska. Gdybyście Państwo radni chcieli 
działać w tej komisji, to zapraszam. Każdy kto się zgłosi, 
będzie do jej składu wpisany. I drugi, to jest zespół ds. 
nazewnictwa miejskiego przy Burmistrzu Chojnic. Propo-
nowany skład jest: Pani Maria Eichler, która jest dziennikarką, 
Waldemar Gregus – dyrektor Wydziału Planowania Przes-
trzennego, Kazimierz Jaruszewski, Jacek Klajna – radny 
powiatowy, Adam Kopczyński – zastępca Burmistrza, 
Bogdan Kuffel – radny miejski, Jacek Marczewski – dyrektor 
Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami. Gdyby ktoś
z Państwa chciał dołączyć do tych składów, to serdecznie 
zapraszam Państwa, abyście skorzystali z tej możliwości.
    Jeszcze jestem winien informacje na temat realizacji 
programu in vitro. Zobowiązałem się do tego w czasie kon-
sultacji z Klubem Prawo i Sprawiedliwość i również z moim 
klubem. I też mówiłem o tym Panu radnemu Mariuszowi 
Brunce, że coś o tym postaram się powiedzieć. My mamy 
okres sprawozdawczy z klinikami, z którymi podpisaliśmy 
umowy do końca stycznia, ale udało nam się już tutaj, 
powiedzmy, pozyskać pewne informacje. Więc tak, statystyki 
dotyczące realizacji programu in vitro. Klinika Invicta –
w ramach programu, do tej pory, leczenie metodą in vitro 
zrealizowało sześć par, z czego u jednej potwierdzono ciążę 
(trzynasty tydzień), a dwie kolejne oczekują potwierdzenia 
wyników postępowania, transfer zarodków odbył się w gru-
dniu. Kolejne trzy pary zostały zakwalifikowane do programu
i planują rozpoczęcie terapii w 2019 r. Klinika Gameta, to jest 
w Gdyni – w ramach programu, do tej pory, leczenie zreali-
zowały trzy pary. Oczekują potwierdzenia wyników postępo-
wania, transfer zarodków odbył się w grudniu. Kolejne dwie 
pary zostały zakwalifikowane do programu i planują rozpo-
częcie terapii w 2019 r. I Genesis, to jest Bydgoszcz –
w ramach programu, do tej pory, leczenie metodą in vitro 
podjęła jedna para, oczekuje potwierdzenia wyników postę-
powania. Kolejna para została zakwalifikowana do terapii
w 2019 r. Tak więc dziesięć par zrealizowało leczenie in vitro, 
z czego u jednej potwierdzona jest ciążą, reszta czeka na 
potwierdzenie wyników postępowania. I sześć par zostało 
zakwalifikowanych do realizacji programu w dalszej części. 
Zainteresowanie udziałem w inicjatywie programu jest,
w mojej ocenie, duże. Znaczna grupa pacjentów musi jednak 
uzupełnić dotychczasową diagnostykę lub, z uwagi na 
okoliczności życiowe, nie decyduje się na kwalifikację od 
razu. To jest ta kwestia, o której mówiliśmy w czasie 
omawiania programu, że właściwie każda para, przystępu-

jąca do in vitro, musi przez okres przeszło roku leczyć się, 
czyli to jest tak zwana diagnostyka i naprotechnologia. Konie-
czność podjęcia dodatkowych działań, realizacji badań 
konsultacyjnych specjalistycznych, zabiegów… Czyli kliniki 
nie dopuszczają… Jeżeli jest możliwość poczęcia natural-
nego, to ta para jest dalej leczona i diagnozowana. Program 
realizowany przez miasto Chojnice jest zdecydowanie 
bardzo potrzebny. Wiele par, po uzupełnieniu badań i ewen-
tualnym zastosowaniu innych metod leczenia, w sytuacji, gdy 
będzie zasadne zastosowanie zaawansowanych metod, 
będzie mogła skorzystać z niezbędnego wsparcia w swoich 
staraniach o potomstwo. I teraz jeszcze chciałbym powie-
dzieć, że umowy, które zawarliśmy posiadają zamknięty 
katalog przypadków rozwiązania umowy z realizatorem 
programu. Umowę można rozwiązać jeżeli:

1) udzielona dotacja byłaby wykorzystywana niezgodnie
    z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości  

lub nienależnie, bez podstawy prawnej;
2) gdyby doszło do nieterminowego oraz nienależytego 

wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia 
zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicz-
nego;

3) przekazania przez realizatora części lub całości dotacji 
osobie trzeciej w sposób niezgodny z niniejszą umową;

4) nieprzedłożenia przez realizatora sprawozdania
   z wykonania zadania publicznego w terminie określo-  
   nym i na zasadach określonych w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania się przez realizatora kontroli albo 

niedoprowadzenia przez realizatora w terminie określo-
nym przez gminę do usunięcia stwierdzonych nieprawi-
dłowości;

6) nieprzedłożenia kopii polisy ubezpieczania od odpowie-
dzialności cywilnej w związku z realizacją zadania.

To są przyczyny, dla których my, jako Urząd, możemy z daną 
kliniką rozwiązać umowę. I są przewidziane też konsekwen-
cje zerwania umowy – są kary umowne i odszkodowania za 
niezrealizowanie umowy. Dodam tylko, że zgłasza się do nas 
duża liczba par, a przypominam, że finansujemy tylko dla 
małżeństw, zgłasza się duża liczba par z sąsiednich 
samorządów, z gminy Chojnice i z innych gmin. Ale u nas 
warunkiem przystąpienia do programu jest zamieszkiwanie 
i płacenie podatków w Chojnicach. Wiele miast bardziej 
liberalnie patrzy na to rozwiązanie i wystarczy tylko płacenie 
podatków. Warto byłoby się zastanowić też w kontekście 
realizacji tego programu, czy nie ewentualnie jeżeli by do 
tego miało dość, czy nie zmodyfikować tej uchwały, 
ograniczając się tylko do podatków. Chciałbym również 
Państwu zakomunikować, bo o tym mówiłem w czasie 
konsultacji, i z Prawem i Sprawiedliwością, i tutaj z kolegą 
Mariuszem Brunką, że w moim Klubie, tak samo w Klubie 
Platformy Obywatelskiej, to mogę chyba też powiedzieć, nie 
ma tutaj przymusu głosowania za odrzuceniem wniosku, 
który z Komisji Budżetu będzie głosowany. Tutaj każdy,
w zgodzie ze swoim sumieniem, podejmuje decyzję. I też 
rozważaliśmy, w kontekście prawno-formalnym, ten wniosek 
przegłosowany przez Komisję Budżetu. Można byłoby się 
spierać, że ten wniosek nie ma podstaw formalno-prawnych, 
ponieważ on przerywa realizowany projekt, w toku realizacji, 
oparty o uchwałę. Czyli właściwie trzeba byłoby odwołać 
najpierw uchwałę, a potem głosować wniosek, ale dla dobra 
sprawy, uprzejmie proszę Wysoką Radę, żebyście ten wnio-
sek przegłosowali. Tak, żeby w momencie, kiedy będziemy 
omawiać uchwałę budżetową ten wniosek formalnie stanął
z Komisji i wówczas Państwo w głosowaniu wyrazicie swoją 
wolę w tym zakresie. Dziękuję za uwagę.
     W dalszej części sesji sprawozdania złożyli przewod-
niczący komisji stałych. Najważniejszą częścią sesji było 
głosowanie projektów uchwał. Tu najważniejszą była 
uchwała  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej 
Chojnice na 2019 r. Ponadto: projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu 
budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
pożyczek i kredytów, projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r, 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnice, projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Prze-
mysłowej w Chojnicach, projekt uchwały w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Choj-
nicach, projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy 
Żwirki i Wigury i Subisława w Chojnicach, projekt uchwały
w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości 
stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów. 
     Niestety ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam 
przedstawić szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół sesji 
można pobrać ze strony UM w Chojnicach.
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Skąd się wziął Adam Kopczyński?
 To bardzo dobre pytanie. (śmiech) Gdzieś w komen-
tarzach przeczytałem „Adaś – przybysz z daleka”.  To nie do 
końca prawda. Urodziłem się w Słupsku, a przez 19 lat 
mieszkałem w Ustce. Tam też ukończyłem liceum ogólno-
kształcące. Następnie los rzucił mnie do Człuchowa. Studio-
wałem na dwóch warszawskich uczelniach (jedną z nich 
ukończyłem w trybie dziennym) oraz na jednej w Poznaniu. 
Od około 2011 roku zawodowo spełniam się w Chojnicach.  
Cały czas jestem związany z Pomorzem, choć nie ukrywam, 
że interesuje się tematami z miejsc w których mieszkałem, 
pracowałem czy się uczyłem. Uważam to za duży atut – 
problemy są wszędzie podobne, ale sposoby ich rozwiązy-
wania są zgoła odmienne. Każde miejsce inspiruje mnie do 
czegoś nowego i pozwala zdobyć życiowe doświadczenie. 

Niektórzy wytykają Panu brak doświadczenia? 
 To zależy o jakim doświadczeniu mówimy. Oczy-
wiście nie jestem urzędnikiem z krwi i kości. Nie piastowałem 
nigdy stanowiska w urzędzie. Nie stanowi to dla mnie jednak 
problemu. Ustawy, procedury można poznać, nauczyć się 
ich. Znam mechanizmy i wiem gdzie można odpowiednią 
wiedzę znaleźć. Uważam, że wiedza specjalistyczna należy 
do dyrektorów wydziałów i poszczególnych pracowników. 
Nawet w najmniejszym stopniu nie predestynuje do tego, aby 
być takim specjalistą jak oni. Mam być  „managerem”, który  
dobrze wykorzysta wiedzę innych i „skieruje na odpowiednie 
tory”. W takim razie jakie jest moje doświadczenie? Uwiel-
biam pracę z ludźmi - praca na własny rachunek oraz z róż-
nymi przedsiębiorcami nauczyła mnie jak ważny jest 
bezpośredni kontakt z ludźmi. Jak bardzo ważne są rozmowy 
i szukanie wspólnych mianowników. Właśnie komunikacja 
wpłynęła na fakt, że zacząłem się interesować nowymi me-
diami (media społecznościowe, grupy dyskusyjne, fora), 
które są przedłużeniem komunikacji ze świata rzeczywis-
tego.  Oprócz komunikacji i marketingu byłem koordynato-
rem kilku projektów unijnych, które sam opracowałem w ra-
mach dawnego EFS oraz RPO. Z powodzeniem aplikowałem 
o środki ministerialne dla spółki Centrum Park Chojnice. 
Wreszcie w ostatnich 14 latach zajmowałem się kampaniami 
wyborczymi – kolejno w Ustce, Człuchowie oraz w Chojni-
cach. W ostatnich wyborach samorządowych zdobyłem 
prawie 200 głosów, otrzymując miejsce w radzie po rezy-
gnacji Macieja Polasika. Mandatu nie podjąłem ze względu 
na propozycję objęcia stanowiska zastępcy Burmistrza 
Chojnic. Spotkał mnie olbrzymi zaszczyt i wyzwanie zara-
zem. 

Wykształcenie w tym przypadku pomogło? 
 Trochę tak. Z wykształcenia jestem politologiem – 
nie z konieczności, ale z zamiłowania. Zawsze interesowała 
mnie historia, a w konsekwencji polityka. Pierwsze wybory 
jakie pamiętam to wybory z 1990 roku - Lech Wałęsa kontra 
tajemniczy Pan z teczką. Cała moja rodzina śledziła 
kampanię wyborczą, dyskutowała i porównywała obu 
kandydatów. Miałem wtedy 6 lat. Pierwsza styczność 

z wyborami, a raczej ich organizacją miała miejsce podczas 
studiów. Kolega z pokoju w akademiku zaangażował się
w kampanię ówczesnego posła ze Słupska. Plakaty, ulotki 
oraz spotkania z wyborcami. Emocjonalnie się nie angażo-
wałem, bo to nie była moja „bajka” polityczna, ale orga-
nizacyjnie zobaczyłem jaka to jest machina obejmująca 
zarówno zasoby ludzkie jak i finansowe. Na szczęście dla 
Pawła Lisowskiego (kolega z akademickiego pokoju) to także 
był epizod. Z ciekawostek, zaangażował się on bardzo 
mocno w samorząd i po ostatnich wyborach objął stanowisko 
Starosty Słupskiego. Wykształcenie bardzo pomogło przy 
organizacji kampanii wyborczej kandydata na Burmistrza 
Ustki – Jana Olecha (2006 r.) oraz kandydata na Burmistrza 
Człuchowa – Zdzisława Piskorskiego (2010 r.)  Największe 
doświadczenie zdobyłem jednak w 2014 roku, kiedy zosta-
łem odpowiedzialny za budowanie wizerunku w internecie 
Arseniusza Finstera, który już wtedy był bardzo sprawny 
medialnie. Dzięki mediom społecznościowym mogliśmy 
pokazać jego wszystkie atuty. W latach 2014 – 2018 w dal-
szym ciągu odpowiadałem za komunikacje burmistrza w sie-
ci. Z jednej strony wiele moich pomysłów znajdowało apro-
batę w oczach burmistrza, z drugiej zaś tematy „wrzucone” 
przez niego samego sprawiały, iż uczyłem się chojnickiego 
samorządu od kuchni. Chcąc nie chcąc poznawałem szcze-
góły inwestycji i projektów unijnych realizowanych na terenie 
Chojnic, zawiłości budżetowe, tematykę sesji Rady Miasta 
czy problemy mieszkańców poszczególnych osiedli. Kiedy 
otrzymałem propozycję prowadzenia całej kampanii wybor-
czej, dla całego ugrupowania burmistrza od razu się 
zgodziłem. Obdarzono mnie niesamowitym zaufaniem i choć 

spoczęła na moich barkach duża odpowiedzialność, ani razu 
nie dopuściłem do siebie myśli o porażce. Przy okazji 
pomogłem w kampanii Pawłowi Gibczyńskiemu (obecny Wójt 
Gminy Człuchów) z którym teraz wymieniam doświadczenia
i poglądy.  
 
Można rzec, że pracując z Burmistrzem uczył się Pan 
jego pracy. A kiedy dowiedział się Pan, że zostanie 
zastępcą Burmistrza? Czy to nie było „ukartowane” dużo 
wcześniej, jeszcze przed wyborami? 
 O tym, że Burmistrz Pietrzyk przejdzie po wyborach 
na emeryturę wiedzieliśmy już na początku 2018r.  Zmiana 
ordynacji wyborczej na proporcjonalną doprowadziła do 
przeświadczenia, że nie uda się powtórzyć wyniku z 2014 
roku i zdobyć samodzielnej większości. Będzie trzeba szukać 
koalicjanta i najpewniej nowy wiceburmistrz będzie pochodził 
z ugrupowania wspierającego nasze. Po raz pierwszy moje 
nazwisko pojawiło się w czasie kampanii wyborczej – gdzieś 
rzucone mimochodem jako osoby współpracującej blisko
z burmistrzem. Nawet pasowałem do profilu – „młody, 
samodzielny, tuż po 30–tce”. Nie brałem takiej opcji na 
poważnie. Przez siedem lat związany byłem z Centrum Park 
Chojnice oraz rozwijałem z żoną działalność naszej małej 
firmy marketingowej, która istnieje już 5 lat. Po drodze pojawił 
się pomysł na rozwinięcie przysłowiowych skrzydeł i zało-
żenia drugiej działalności. W czerwcu 2018 roku przystąpiłem 
do projektu na otwarcie działalności gospodarczej i przez kil-
ka miesięcy uczestniczyłem w kursach, doradztwach i spot-
kaniach, zakończonych napisaniem obszernego biznespla-
nu. W październiku podpisałem umowę na dofinansowanie 
działalności wraz ze wsparciem pomostowym przez pół roku. 
Razem wychodziło około 40 tys. złotych. Warunki wyborne, 
aby rozpocząć działalność i rozwijać to, na czym się dobrze 
znam. 

Czyli nigdy nie chciał Pan zostać zastępcą Burmistrza? 
Jednak przyjął Pan propozycję Burmistrza Finstera…
  Nigdy mi nie chodziło o stanowisko czy tytuł. Chodzi 
o możliwości zrobienia czegoś dobrego dla innych. Chciałem 
rozwijać działalność i po cichu liczyłem na mandat radnego. 
Dzień z 21 na 22 października długo zapadnie mi w pamięci – 
pierwsze doniesienia o zwycięstwie w I turze wyborów na 
burmistrza. Potem doszły sygnały o zdobyciu większości
w Radzie Miejskiej (jednak okazało się, że przy udziale 
koalicjanta). Sam wynik burmistrza -  65%  poparcia oraz 
2000 głosów więcej w porównaniu z wyborami z 2014 budził 
respekt. Po tych wydarzeniach zaczęła się rewia nazwisk
w kontekście zastępcy burmistrza. Ziętkowski. Czarnowski. 
Kopczyński… W pewnym momencie nawet zaczęło mi 
zależeć (śmiech). Oficjalnie dowiedziałem się na pierwszym 
spotkaniu klubu radnych – kiedy to Burmistrz zakomunikował 
na forum, że nie chce abym był radnym tylko jego zastępcą. 
Zamurowało mnie. Powiem szczerze, że był to dla mnie 
bardziej stresujący okres niż sama kampania, bo temat 
dotyczył mnie bezpośrednio. 
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Starosta Marek Szczepański.  

 Proszę państwa prezentujemy dzisiaj projekt bud-
żetu powiatu chojnickiego na 2019 rok.  Dochody budżetu 
powiatu planowane na przyszły rok 123 000 000 wydatki 129 
300 000 zł, to powoduje, że mamy deficyt czyli różnica 
dochodów nad wydatkami. Deficyt w przyszłym roku będzie 
wynosił 5 800 000 zł i będzie pokrywany kredytem bankowym 
w wysokości 3,5 milionów złotych i spłacony z wolnych 
środków wysokości 2 300 000 zł. ….. 
 Podział budżetu w 2019 roku kształtuje się następu-
jąco: dochody bieżące 116 088 tys. zł. Wydatki bieżące 112 
040 tys. zł, to jest bardzo istotna informacja, ponieważ my jako 
rada nie możemy uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące 
byłyby wyższe niż dochody bieżące, a wynika to wprost z us-
tawy o finansach publicznych czyli żadna Rada Powiatu nie 
może podjąć uchwały budżetowej, w której relacje byłyby inne. 
Dochody majątkowe 7 412 tys. zł, wydatki majątkowe 17 milio-
nów 260 tys. zł to są te wydatki które najbardziej interesują 
radnych, ponieważ są to inwestycje i one będą w roku 
przyszłym kształtować się na podobnym poziomie 17 milio-
nów złotych. 
 Jeżeli chodzi o kredyty już wspomniałem 3 500 tys. zł 
kredytu, który zaciągniemy, spłacimy 3 010 tys. zł, wolnych 
środków 2 300 tys. zł i one będą wszystkie na pokrycie  defi-
cytu. Jak kształtowały się dochody i wydatki w poszcze-
gólnych latach … : 2016 rok bardzo dobra relacja, 2017 
również, 2018 ten rok, gdzie bardzo dużo inwestowaliśmy. Ten 
rok bieżący, który zachwiał nam troszkę to z tego względu, że 
środki, które były przekazane ze strony rządowej na nawałnicę 
czyli remont dróg powiatowych, one znalazły się w tych 
wydatkach bieżących, dlatego też kwota 111 000 000 zł,
a dochody bieżące 113 000 000 zł czyli ta relacja jest bardzo 
blisko siebie. Jeżeli chodzi o plan na 2019 rok tutaj zaczyna już 
być bezpiecznie. Są bardzo ważne wskaźniki jeżeli chodzi
o relację jak wspomniałem dochodów bieżących do wydatków 
bieżących. Artykuł 242 ustawy o finansach publicznych organ 
stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane 
wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody dlatego 
też bardzo skupiłem się na tej relacji. Różnica dochodów 
bieżących nad wydatkami 2016 prawie 10 milionów 2017 
ponad 10 milionów ten rok niecałe 2 045 tys. zł i w przyszłym 
roku planujemy 4 047 000 zł. Dług powiatu na koniec 2019 
roku będzie wynosił 32 200 000 pod warunkiem, że w trakcie 
roku Rada Powiatu nie będzie zmieniać budżetu, który 
przyjęliśmy, a wiadomo, że rzeczywistość bywa różna, na 
dzisiaj dług mamy 31 710 tys. zł  to stanowi 24% do docho-
dów, które mamy na koniec tego roku,  …
 Jak wygląda podział dochodów według źródeł, sami 
państwo widzicie, prawie połowa budżetu powiatu to jest,
w dochodach budżetu powiatu, subwencja oświatowa 55 131 
000 zł, pozostałe subwencje jest to niewielki kawałek. Ważna  
jest relacja PIT i CIT to jest 21 milionów z tego ponad 20 
milionów to jest PIT, CIT to jest 350 000 zł (od firm są niewielkie 
środki). Pojawiła się pozycja środki za zniszczone lasy 
wysokości 6 000 000 zł to jest konsekwencją nawałnicy, która 

wydarzyła się na naszym terenie. Dotacje, które spływają do 
nas czyli pieniądze znaczone środki z Unii Europejskiej, 
projekty, na które dostaliśmy dofinansowanie i one stanowią 
również sporą pozycję w budżecie. 
 Jeżeli chodzi o wydatki bieżące 112 040 000 zł, wy-
datki majątkowe 17 260 000 zł co w roku 2019 będzie wynosić 
14% ogólnych wydatków budżetu. Są to wydatki, które 
najczęściej wszystkich radnych i zarząd powiatu interesują. 
Wydatki według rodzaju działalności które przedstawiają się 
następująco: 46% oświata, w drugiej kolejności drogi, 
bezpieczeństwo, administracja 8%, klęski żywiołowe do 
zakończenia wypłaty odszkodowań. ...
 Jak przedstawia się relacja tego co dostajemy z bud-
żetu państwa a co wydajemy na funkcjonowanie oświaty bez 
projektów unijnych, bo tych projektów było dość sporo. 2017 
rok subwencja oświatowa a wydatki mamy prawie 2 miliony
w każdym bądź razie warto zwrócić uwagę na to że dostajemy 
mniej z budżetu państwa a wydajemy więcej bo jest bardzo 
niebezpieczny trend. Do 2016 roku była taka sytuacja, że 
subwencja, którą otrzymywaliśmy wystarczała na to, żeby 
zaspokoić bieżące potrzeby oświaty. Od 2017 roku niestety ta 
relacja się pogarsza co oznacza, że wprost z budżetu powiatu 
musimy dokładać do subwencji oświatowej czyli obrazowo 
mówiąc nie wykonamy pewnych zadań, które moglibyśmy 
wykonać z budżetu, na przykład zbudować drogi i chodniki 
ścieżki rowerowe, a musimy je mieć na bieżące funkcjo-
nowanie oświaty. Jest to bardzo niebezpieczny trend, jeżeli on 
będzie się pogłębiał, to powiaty będą miały duże problemy, bo 
w zasadzie my nie mamy możliwości regulowania swoimi 
dochodami, nie mamy wpływu na podatki, mamy dotacje, 
subwencje, które są przekazywane a w zasadzie dochody
z majątku, którego nie mamy za wiele, to jest nieznaczna 
pozycja budżetu. W tym roku ta subwencja jest znaczna, nato-
miast zobaczymy, jak po rekrutacji tego podwójnego rocznika 
we wrześniu, jak będzie wyglądać sytuacja w szkołach. …
 Wydatki majątkowe w poprzednich latach: 2016 
prawie 10 mln, 2017 prawie 24 mln i historyczny budżet 2018 
roku ponad 150 mln z czego 40 000 000 zł to były wydatki 
majątkowe. Ważne o czym wspominałem bardzo dużo proje-
któw unijnych, które były realizowane w tym roku, to są 
konkursy które były ogłoszone przez urząd marszałkowski i to 
nie jest tak, że budżet 2018 był budżetem wyborczym, bo 
również takie opinie były. To jest budżet tak wysoki, dlatego 
konkursy które były ogłoszone przez Urząd Marszałkowski 
czy środki, które wpływały na rozwój gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej to są rzeczy, które można wpisać do 
budżetu, ale one są niepewne, bo to są konkursy. Ten rok był 
bardzo obfity w środki finansowe, dlatego też ponad 40 mln zł.  
W przyszłym roku 17 260 000 zł, jest to plan, ale zobaczymy, 
jak będą przedstawiały się dodatkowe konkursy na drogi czy 
będą zwiększone wydatki majątkowe liczymy na to że tak. 

Red. Pełna wypowiedź starosty oraz cały protokół z obrad III 
sesji rady powiatu chojnickiego jest dostępny na stronie 
internetowej starostwa.

Nr 1/2019 (77)  STYCZEŃ 2019

No właśnie to już prawie 2 miesiące, kiedy sprawuje Pan 
funkcję zastępcy burmistrza. Czy tak wyobrażał sobie 
Pan pracę na tym stanowisku? 
 To już 2 miesiące… bardzo szybko czas ucieka. Nie 
miałem za bardzo czasu, aby zrobić dokładną retrospekcję 
swoich poglądów na ten temat. Z jednej strony jest polityka, 
wybory i kampania wyborcza, budowanie wizerunku z drugiej 
zaś codzienna praca, podejmowanie decyzji, rozstrzyganie 
dylematów i zarządzanie. Wpadłem w wir pracy, a przez te 
dwa miesiące nie zdążyłem nawet odwiedzić wszystkich 
wydziałów, aby poznać pracowników…. Podobno warto 
rzucić się na głęboką wodę, bo tam jest dalej od dna. Coś
w tym jest.  W pierwszy dzień pracy uczestniczyłem w mojej 
pierwszej sesji Rady Miasta, a kilka dni później w pierwszych 
uroczystościach państwowych. Nie było wyjścia, trzeba było 
szybko się odnaleźć w nowej funkcji. Otuchy dodaje mi myśl, 
że kolega z jednego pokoju z akademika został Starostą 
Słupskim, a inny wójtem Gminy Człuchów. Oni mają 
zdecydowanie trudniej od mnie… 

Dwa miesiące w Urzędzie Miasta. Jakie są Pana spos-
trzeżenia, plany i zadania? Co udało się już zrealizować? 
 Podejmowanie zadań i decyzji w urzędzie jest 
procesem. Przychodząc z zewnątrz trzeba uzbroić się 
w niesamowitą cierpliwość. Będąc wcześniej przedsiębiorcą 
nie do końca rozumie się czas realizacji jakiegoś tematu. Po 
dwóch miesiącach mogę powiedzieć, że w urzędzie wiele 
rzeczy nie da się zrobić „na już”. Jednak przy odpowiednim 
podejściu do pracowników można zrealizować niemal wszy-
stko. To taka złota zasada, którą podpatrzyłem u samego 
Burmistrza. Z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że pomi-
mo 20 lat sprawowania funkcji burmistrza nie stał się 
typowym urzędnikiem. W urzędzie mamy świetnych 
dyrektorów wydziałów, którzy w każdym calu są profesjona-
listami. 
 Cały czas się uczę, poznaję pacę wydziałów i pra-
cowników. Praktycznie uczestniczę we wszystkich spotka-
niach i naradach. Mogę się swobodnie wypowiadać i suge-
rować rozwiązania. Reprezentuję urząd na zewnątrz. Listo-
pad i grudzień to spotkania związane ze Świętem Niepo-
dległości oraz spotkania wigilijno – opłatkowe.  Zastępuję 
burmistrza podczas ważnych spotkań, jak to miało miejsce
w przypadku Zgromadzenia Wspólników ZZO Nowy Dwór. 
Staram się także zintegrować nasz klub radnych. Wszędzie 
można zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, a sta-
nowisko zastępcy burmistrza zobowiązuje do jeszcze 
bardziej wytężonej pracy. 

Dziękuję za rozmowę
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 W poprzedniej kadencji Rada 
Miejska przyjęła program pomocy dla 
bezdzietnych par, które chcą skorzystać
z metody in vitro, by mieć upragnione 
dziecko. Tę pozycję w budżecie chciał 
storpedować klub PiS. Ale się nie udało.

 Miasto przeznacza na tę pomoc 225 
tys. zł. Tym, którzy krytykują tę pozycję
w budżecie, nie chodzi jednak o wielkość tych 
środków, ale o sam sens uciekania się do 
metody in vitro, która zdaniem Kościoła 
katolickiego jest nie do przyjęcia. Bo to 
eksperymentowanie z zarodkami, z których 
część bywa zamrażana, a ich dalszy los jest 
niepewny. Dla Kościoła in vitro oznacza nie-
dopuszczalną ingerencję człowieka w proces 
powstawania życia, które powinno przebie-
gać zgodnie z naturą i z boskim planem. 

Sam na placu boju
 Na posiedzeniu komisji budżetu 
Rady Miejskiej mocno mówiła o tym Janina 
Kłosowska z klubu radnych PiS, która pod-
kreśliła, że jej partia jest przeciw takim 
wydatkom z budżetu miasta i nie wyrazi na 
nie zgody. Jej zdanie podzielili inni radni z ko-
misji, nie tylko Bartosz Bluma z PiS, ale także 
Andrzej Gąsiorowski z klubu burmistrza
i dwie nowe radne – Iwona Skocka oraz Ag-
nieszka Lewińska z tego samego ugrupo-
wania. Tak samo głosował Jan Koperski

z Platformy. Jedynym, który był za kontynua-
cją programu, okazał się przewodniczący 
komisji budżetu Kazimierz Jaruszewski. 

Pomylili się
 Po takim rozkładzie głosów można 
było się spodziewać niespodzianki na sesji 
budżetowej, ale ta nie nastąpiła. Jak tłuma-
czył burmistrz Arseniusz Finster, radni z jego 
klubu „pomylili się” podczas głosowania na 
komisji budżetu, z wyjątkiem Andrzeja Gąsio-
rowskiego, którego twarde poglądy na in vitro 
znane są w klubie od lat. Na sesji pomyłek już 
nie było. Radnych z klubu PiS nie wsparł też 
Mariusz Brunka ze stowarzyszenia Projekt 
Chojnicka Samorządność, który uważa, że 
nie można wywracać do góry nogami zobo-
wiązań, jakie podjęło się wcześniej. – Tak nie 
wolno robić – twierdzi. – Co mamy teraz 
powiedzieć tym parom, które już zaczęły 
leczenie?     

 Tak więc program będzie konty-
nuowany. A przypomnijmy, że zobowiązał się 
do tego burmistrz Arseniusz Finster podczas 
„czarnego protestu”. Obiecał, że wdroży go
w mieście po wycofaniu się rządu z tej formy 
wsparcia par, które nie mogą mieć dziecka.
O efektach programu trudno jeszcze mówić. 
Raczej jednak nie będzie on remedium na 
wciąż kulejącą demografię.

Tekst i fot. Maria Eichler

  Filmobranie za nami. Ciąg dalszy nastą-
pi. Jedną nogą w kinie Kingsajz, drugą już 
w nowym Chojnickim Centrum Kultury.
A na tym nie koniec, bo przygoda z kinem 
czeka nas jeszcze w styczniu.

  XX Filmobranie już się formalnie 
zakończyło. W tym roku nie miało takiego 
rozmachu jak w poprzednich latach, ale ciąg 
dalszy jest zapowiadany na styczeń. Na 
pewno – oprócz interesujących polskich fil-
mów, które można było obejrzeć, atrakcją był 
wykład w auli starego ogólniaka prof. Krzysz-
tofa Kornackiego, filmoznawcy z Gdańska.

Historia? Ale gdzie tam!
 Tym razem prelegent wziął na ta-
petę polski film historyczny i udowadniał, że 
nawet wtedy, gdy na ekranie widzimy czasy 
Mieszka I, to twórcom filmu zawsze chodzi
o współczesność. Bo nie czarujmy się, sztu-
ką dla sztuki byłoby robienia filmu przybliża-
jącego tylko daną epokę historyczną. Zwykle 
interesują nas bohaterowie, ich postawy
i motywy postępowania, zwykle też chcemy 
dowiedzieć się czegoś o sobie i o czasach,
w których przyszło nam żyć.
 Gość z Gdańska wskazał, że w pol-
skim filmie historycznym można wyróżnić 
dwie dominujące tendencje. Jedna prowadzi 
do uwznioślenia historii, pokazania jej ideal-

nej, na ogół bohaterskiej strony. Druga, 
wręcz przeciwnie – lubi taplać się w błocie
i pokazywać to, co widać od kuchni. Ubolewał 
też, że zbyt często reżyserzy nie sięgają po 
historię jako trampolinę do dobrej rozrywki. 
Takie filmy, jak „80 milionów”, „Rewers” czy 
„Ambassada” to wciąż jeszcze wielka 
rzadkość.  A szkoda.

Ojczyzna na obrazku
 Podczas Filmobrania frajdę mieli 
też najmłodsi, bo mogli wziąć udział w kon-
kursie plastycznym „Moja mała i duża ojczy-
zna”. Wpłynęło ponad 200 prac i co bardzo 
ucieszyło inicjatora imprezy Bogdana Kuffla, 
wśród uczestników było wielu mieszkańców 
powiatu chojnickiego, a nie tylko samych 
Chojnic. Nagród musiało w tej sytuacji być 
bez liku, a ich wręczenie odbyło się  w pod-
ziemiach kościoła gimnazjalnego. 
 W styczniu zapowiada się gorący 
ciąg dalszy. W repertuarze znajdą się 
świetne premierowe tytuły, takie jak „Fuga” 
czy „ Jak pies z kotem”, a gościem specjal-
nym, po raz kolejny zresztą w Chojnicach, 
będzie wybitny reżyser Krzysztof Zanussi. 
Zobaczymy jego najnowszy, znów kontro-
wersyjny film pt. „Eter”. I będziemy mogli 
posłuchać, co nam o nim powie.

Tekst i fot. Maria Eichler 
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    4 grudnia w Baszcie Nowej otwarto 
wystawę obrazów Janusza Trzebiatow-
skiego, a 6 grudnia dzieciaki z chojnickich 
szkół bawiły się w jego muzeum na 
mikołajkach.

    Wystawa w Baszcie Nowej gromadziła 
starsze obrazy chojnicko-krakowskiego ma-
larza, te, które pochodzą z lat 80. Anonso-
wane tytułem „Forma biologiczna”, zwracają 
uwagę zarówno ekspresyjną kolorystyką, jak 
i formą właśnie. O artyście i jego pracach 
powiedział kilka słów wprowadzenia dyrektor 
generalny Urzędu Miejskiego Robert Wajlo-
nis, który zwrócił uwagę, że Trzebiatowski to 
mistrz światowego formatu, bo jego obrazy 
wiszą w liczących się europejskich muzeach. 
Jest zaszczytem dla miasta, że wystawia je 
również w Chojnicach, miejscu swojego 
urodzenia. 
      Janusz Trzebiatowski nie krył, że uważa 
za swoją powinność dotarcie ze swoją sztuką 
właśnie tu, bo wiele zawdzięcza Chojnicom
i ziemi chojnickiej. Ma wiele planów i nie za-
mierza spocząć na laurach. Wierzy, że uda 
mu się pokazać kolejne cykle malarskie także 
w Chojnicach. Ma to być studium portretu, 
akty i obrazy erotyczne.

Choinki i gwiazdory
     Tymczasem dwa dni po otwarciu wystawy 
w Baszcie Nowej muzeum Trzebiatowskiego 

zapełniło się dziećmi. Niestety, mistrza już na 
mikołajkach nie było, a szkoda, bo zobaczył-
by, że zabawa była przednia. Kolejne 
Mikołajki sztuki w tym miejscu polegały na 
malowaniu przez uczniów chojnickich szkół 
podstawowych rozmaitych motywów koja-
rzących się z magią świąt. Pędzle i farbki 
poszły w ruch, a obrazki powstały bardzo róż-
ne – od tradycyjnych choinek i gwiazdorów 
po tylko symboliczne malunki.
   Uciecha była tym większa, że na koniec 
przyszedł gwiazdor i wręczył każdemu 
uczestnikowi spotkania w muzeum miko-
łajkowy podarunek. Nie pominął pań nauczy-
cielek, które sprawowały pieczę nad wycho-
wankami. A całością dyrygowała Julia Cha-
bowska-Reca, pracownica muzeum Janusza 
Trzebiatowskiego.

Z muzeum w plener
    Nie wiemy, czy po takich ćwiczeniach 
wyrośnie nam kolejny mistrz, ale jedno jest 
pewne – warto uczyć obcowania ze sztuką, 
poznawania miejsc, gdzie można z nią mieć 
kontakt i samemu próbować tworzyć.
    Dlatego ta inicjatywa zasługuje na 
pochwałę. Przydałoby się jeszcze coś więcej 
i są już przebłyski, że to więcej może być, bo 
muzeum zaprasza też najmłodszych na 
plenery malarskie, w 2018 r. pod wodzą 
Justyny Laski-Pietrzyńskiej. I tak trzymać!

Tekst i fot. Maria Eichler    

   Muzeum Historyczno-Etnograficzne 
zaprosiło najmłodszych do udziału w kon-
kursie na malowanie kartki z motywem  
bożonarodzeniowej szopki.

    Uczestnicy mieli zaprojektować kartkę 
pocztową z tym motywem. Dlaczego akurat 
szopka? Bo to w naszym regionie bardzo 
popularna tradycja i chodzi o to, by o niej 
przypominać. Na konkurs nadesłano 92 
prace, a jury wybrało spośród nich 25 
najlepszych. 11 z nich dostało nagrodę 
główną, a pozostałe wyróżnienia. Razem
z dyrektorką muzeum Barbarą Zagórską
w konkursowej komisji prace oceniali: Sabina 
Stawska-Połom i Anna Depka  Prądzyńska, 
edukatorki muzealne oraz plastyk Adam 
Piechowski.

Zwycięzcy
      W najmłodszej grupie – przedszkolaków 
– I miejsce zajęła Kornelia Spychała z Wał-
dowa, II – Wiktoria Sałata z Czerska, III – 
Julia Rostankowska z Czerska. Wyróżnienia 
w tej grupie wiekowej trafiły do: Rafała Wró-
blewskiego z Wałdowa, Amelii Guzelak
z Czerska, Karoliny Greli z Brus, Mai Kinow-
skiej, Bianki Kłakulak, Dominika Piekar-
skiego z Nieżychowic, Kingi Rynk z Wałdowa 
i Leny Kośmider z Czerska.
    W grupie najmłodszych uczniów szkół 
podstawowych I miejsce zajęła Joanna Sujak 
z Charzyków, II – Paulina Rostankowska i Mi-

chał Siudziński, III – Julia Nitka i Antonina 
Nitka. Wyróżnienia dostali: Sandra Myszka, 
Natalia Mikołajczyk, Lena Kroplewska, 
Marcel Kroplewski, Wiktoria Życzyńska, 
Milena Lica.
     W grupie trzeciej I miejsce zajęła Ania 
Grela z Brus, II miejsce – Marta Andrejczuk, 
III – Agata Grela z Brus.

Przyjdźcie do nas!
     - Dziękujemy za tak liczny udział w na-
szym konkursie – mówiła dyrektorka muze-
um Barbara Zagórska. – I zapraszamy do 
nas. Teraz w Kurzej Stopie, gdzie właśnie 
jesteśmy, możecie oglądać baśniową wysta-
wę pani  Bożeny Dudy. Jak widzicie, na tych 
obrazach są księżniczki, są pierroty i inne 
bajkowe stworzenia. Takich wystaw jest
u nas więcej. Poproście mamę i tatę, żeby 
was tutaj zabierali. Zawsze jesteście tu mile 
widziani.
     Ale muzeum ma nie tylko taką ofertę dla 
najmłodszych. Dużym powodzeniem cieszą 
się tu lekcje muzealne i warsztaty, np. 
świąteczne zdobienie jajek czy wykonywanie 
choinkowych ozdób. Warto skorzystać i wy-
słać swoje dziecko na takie zajęcia. Na 
pewno się to przyda. Nie tylko wyrobi 
manualne zdolności, ale ukształtuje zmysł 
estetyczny. Kiedy, jak nie teraz? Potem może 
być za późno... 

Tekst  i fot. Maria Eichler
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    We wtorek 11 grudnia chojniczanie wzięli 
udział w projekcie fotograficznym Wojciecha 
Grzędzińskiego „Twarze Polaków – portret 
społeczeństwa”. Fotograf wykonywał zdjęcia 
w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach.
     Wojciech Grzędziński jest laureatem wielu 
konkursów fotograficznych, m.in. World 
Press Photo, Visa D’Or, NPPA, Sony World 
Photography Awards, Grand Press Photo. 
Jest autorem zdjęcia roku 2009 i zdjęcia 
dekady (2014 rok) w konkursie BZWBK 
Press Photo. W fotografii interesuje się czło-
wiekiem i emocjami. Fotografował w strefach 
konfliktów zbrojnych. W latach 2011-2015 był 
szefem zespołu fotografów w Kancelarii 
Prezydenta RP i fotografem osobistym Pre-
zydenta RP. Jest także stypendystą Minis-
terstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W ramach stypendium w 2018 roku realizuje 
projekt „Twarze Polaków – portret społe-
czeństwa”.

    Chojnice, jako przedostatnia miejscowość, 
znalazły się na mapie podróży Wojciecha 
Grzędzińskiego, którego projekt ma przed-
stawiać przekrój polskiego społeczeństwa. 
Do Czytelni w godz. 12.00-17.00 przyszło 38 
osób, które wzięły udział w akcji. Wystarczyło 
tylko wypełnić kwestionariusz i ankietę oraz 
wyrazić zgodę na publikację wykonanych 
zdjęć. Każdy, kto stanął przed obiektywem 
otrzymał od razu odbitkę swojego portretu.
    Od początku roku Grzędziński odwiedził 
już 28 miast, Chojnice były 29, a przed nim 
jeszcze jedna miejscowość. Łącznie zamie-
rza wykonać około tysiąca portretów. Część
z nich znajdzie się na wystawach, które 
pojawią się w różnych miastach i w albumie. – 
Kolekcja zdjęć, która powstanie pokaże 
różnorodność osób i ich indywidualność, 
zestawiona w całość przedstawi obraz 
polskiego społeczeństwa – mówił fotograf 
podczas swojej wizyty w Chojnicach.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

     W ramach trwającego w 2018 roku cyklu 
„Czytamy z miłości do ojczyzny! Stulecie 
odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI” w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Chojnicach gościł 
krytyk literacki Andrzej Franaszek. Przybli-
żył on życie i twórczość Zbigniewa Herberta.

    Zebranych przywitała dyrektor MBP Anna 
Lipińska, która wymieniła publikacje nauko-
we gościa, zajmującego się twórczością 
współczesnych pisarzy polskich, w tym 
głównie Zbigniewa Herberta, ale także 
Czesława Miłosza. Rozmowę prowadził 
natomiast Marcin Szopiński, który na 
początku zadał stałe w tym cyklu pytanie, 
czym dla gościa jest niepodległość. Andrzej 
Franaszek odpowiedział, że z perspektywy 
jego pokolenia, a urodził się w 1971 roku, 
niepodległość wiąże się nie z rokiem 1918, 
lecz z 1989. Młodzi ludzie wtedy odkrywali 
bowiem historię najnowszą Polski, o której 
wcześniej nie można było mówić, byli świad-
kami wprowadzanych zmian, przeżywali te 
przełomowe wydarzenia. – Wydaje mi się, że 
dla obecnych 18-latków niepodległość jest 
oczywistą sprawą. Dla mojego pokolenia 
była jakimś osiągnięciem – zauważył. – To co 
mnie frapuje, to jest zapominanie o historii – 
mówił o młodym pokoleniu.

    Dalsza część spotkania poświęcona już 
była Zbigniewowi Herbertowi, którego An-
drzej Franaszek w swojej najnowszej pracy 
„Herbert. Biografia” przedstawia jako niestru-
dzonego podróżnika, porywającego eseistę
i genialnego poetę. Gość bardzo ciekawie 
opowiadał o biografii Herberta. O jego 
spokojnym dzieciństwie i młodości we 
Lwowie, o jego wrażliwości i niekiedy nieła-
twym zachowaniu. O jego zmaganiach z de-
presją dwubiegunową i pobytach w zakła-
dach psychiatrycznych. O jego przekona-
niach politycznych, które poróżniły go na 
wiele lat z przyjacielem Czesławem 
Miłoszem. I o sukcesach literackich poety, 
także w Ameryce. Wspomniał też o tym, że 
sam Herbert czasami budował swoją 
mitologię.

    Prowadzący Marcin Szopiński dopytywał 
m.in. o przebieg kłótni Herberta z Miłoszem 
podczas kolacji w 1968 roku w Kalifornii. – 
Moim zdaniem nie są to sprawy, które da się 
opowiedzieć za pomocą kilku zdań – mówił 
gość i naszkicował szerszy kontekst zda-
rzenia. W trakcie rozmowy kilkakrotnie 
podkreślał, że nie sposób krótko mówić o tym 
poecie. Poinformował, że przy pisaniu pracy 
korzystał także z prywatnej korespondencji 
Herberta, udostępnionej przez jego żonę 
Katarzynę. – To był dar i gest zaufania – 

stwierdził. Wspomniał też, że poeta zacho-
wywał swoje notatki, szkicowniki, rękopisy, 
dzięki czemu miał dostęp do archiwum 
liczącego tysiące teczek.

     Krytyk literacki zapytany o ulubiony wiersz 
Herberta stwierdził, że nie ma takiego 
jednego, a do tych ważnych zaliczył trzy 
utwory: „Pan Cogito – zapiski z martwego 
domu”, „Prolog” i „Modlitwę Pana Cogito – 
podróżnika”. Właśnie te omówił podczas 
spotkania. Wspomniał, że znajomość bio-
grafii poety niekiedy pomaga zrozumieć 
wiersz. Uczestnicy spotkania też mieli 
pytania do gościa, m.in. o to którym poetą 
zajmie się teraz. Andrzej Franaszek poin-
formował, że być może będzie do Józef 
Czapski. Zapytany o emocje, jakie wywoły-
wały w nim informacje o Herbercie, przyznał, 
że praca zajęła mu kilka lat i dlatego może 
czuć się z poetą związany. Dodał, że nie 
można go ani wybielać, ani oskarżać, gdyż 
nie okazał się idealny. Przyznał, że jego 
wizerunek był bardzo skomplikowany.

   Spotkanie z Andrzejem Franaszkiem, które 
odbyło się w czwartek 6 grudnia 2018 roku 
było już ostatnim w cyklu „Czytamy z miłości 
do ojczyzny! Stulecie odzyskania NIEPO-
DLEGŁOŚCI”. Organizatorami całości byli 
Urząd Miejski w Chojnicach i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Chojnicach.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach
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 Na świątecznym jarmarku na ryn-
ku (14 i 15 grudnia) udało się zebrać na 
budowę stacjonarnego hospicjum w Las-
ku Miejskim – 11 tys. 850 zł. Potrzeba 
oczywiście dużo więcej, ale każda kwota 
cieszy!

 Chodzi oczywiście o hospicjum
w budowie Towarzystwa Przyjaciół Hospic-
jum, którego twarzami są lekarki Małgorzata 
Kaczmarek i Bernadeta Klunder. Ich stowa-
rzyszenie jak dotąd prowadzi hospicjum do-
mowe, a  w Lasku Miejskim na dokończenie 
czeka budynek, w którym znajdą się łóżka 
dla terminalnie chorych. 

Chociaż złotówka
 Budowa jest bardzo zaawansowa-
na, ale wciąż brakuje na nią strategicznych 
funduszy. Ostatnio w pomoc dla TPH zaan-
gażował się Sabat Szefowych i energiczne 
panie z tej organizacji mają wiele pomysłów, 
jak przedsięwzięcie przyspieszyć. Jednym
z  nich było czynne włączenie się w prowa-
dzenie kramu TPH podczas świątecznego 
jarmarku i kwestowanie na rynku.
 Żeby pomóc hospicjum, można 
było wrzucić datek do puszki albo kupić jakiś 
drobiazg na kramie TPH. Do wyboru były 
m.in. świece czy pierniczki albo świąteczne 
ozdoby. Wolontariusze uwijali się jak w ukro-
pie, żeby zachęcić do ofiarności, ale trzeba 

powiedzieć, że chojniczanie i przyjezdni 
otworzyli i serca, i portfele.  Okazuje się, że 
hasło – czy znajdzie się choćby złotówka na 
hospicjum – na ogół spotykało się z ciepłą 
reakcją. Mimo że obładowani siatkami, mimo 
że tylko z kartami bankomatowymi, ludzie 
wysupływali datki z portfela i biegli do 
bankomatu...

Dobro powraca
 Warto pochwalić firmę Bagietka za 
świetny pomysł pierniczków z chojnickimi 
motywami, w ładnym opakowaniu, które 
mogły być doskonałym prezentem pod cho-
inkę. Mimo że po słonej cenie, bo aż 33 zł, 
miały wzięcie. A dochód ze sprzedaży był 
przeznaczony na hospicjum. 
 - Serdecznie dziękujemy firmie Bagietka, 
Restauracji Sukiennice, Zakładom Mięsnym 
Gierszewscy, Hurtowni Państwa Ryduchow-
skich, Weekend FM,   Szkole Podstawowej 
im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej 
Cerkwi, Dziennemu Domowi ,,Senior +”
w Czersku, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chojnicach - OSP Chojnice, Stowarzy-
szeniu "Lepsze Jutro" z Czerska, pani Boże-
nie Stępień, szkołom i gimnazjom w Choj-
nicach i Silnie, wszystkim anonimowym dar-
czyńcom, a przede wszystkim wolontariu-
szom. Pamiętajmy - DOBRO POWRACA – 
piszą na swojej stronie przedstawiciele 
stowarzyszenia TPH.

Tekst i fot. Maria Eichler

 7 grudnia w podziemiach kościoła 
gimnazjalnego oglądaliśmy wystawę 
rzeźby Barbary Łąckiej i bawiliśmy się na 
koncercie Dariusza Buczka, wokalisty
i muzyka z Chojnic.

 Chojniczanin, który obecnie mieszka 
w Trójmieście, wyznał, że gdyby nie jego 
nauczyciel muzyki Michał Leszczyński (obe-
cnie wicedyrektor SP nr 1), to pewnie nie 
byłoby go na scenie...Drugim ważnym doś-
wiadczeniem były dla niego Kwietniowe 
Spotkania z Poezją, które pozwoliły mu 
poznać siłę poezji i poetyckiej piosenki. Jak 
mówi, magia trwa do dziś.
 

Ludzie listy piszą
 W repertuarze ma m.in. utwory 
Starego Dobrego Małżeństwa, Grzegorza 
Turnaua, Piotra Roguckiego, Dżemu. Sam 
pisze też teksty i komponuje. Jego płytę 
„Biegnę wolno” można było nabyć na kon-
cercie. Buczek może się pochwalić występami 
na festiwalu Zaczarowanej piosenki w Kra-
kowie i przyjaźnią z Anną Dymną. To właśnie 
na krakowskiej scenie podczas koncertu na 
cześć Leszka Aleksandra Moczulskiego przy-
szło mu zaśpiewać przebój Skaldów „Wyzna-
nia wiejskiego listonosza” i było dla niego 
wielką frajdą, że mógł go bisować razem
z członkami tego zespołu.
 Ciepło przyjęty przez widownię, re-

klamował też towarzyszącego mu kolegę – 
Arkadiusza Peplińskiego, który studiuje teraz 
realizację dźwięku i dyrygenturę, ale jest 
człowiekiem-orkiestrą, bo gra na wielu instru-
mentach i jak się można było przekonać, 
również śpiewa. Pewnie byłby już czas na 
wyjście z cienia i z drugiego planu...

Czyje to oblicza?
 Barbara Łącka tym razem nie powie-
działa zbyt wiele, za to mówiły jej rzeźby. 
Usytuowane w podziemiach kościoła gimna-
zjalnego przepołowione głowy miały symbo-
lizować pewnie rozdarcie człowieka, który 
szuka swojej tożsamości, próbuje ocalić 
swoją integralność, podlegając różnym 
wpływom i różnym emocjom. Każdej rzeźbie 
przypisany jest obraz na płótnie, niejako 
kolorystyczny komentarz do dzieła. Oprócz 
tego artystka wypisała jeszcze na oddzielnych 
pracach emocje i cechy, jakie nam towarzyszą 
i jakie sobie lub innym przypisujemy. Wystawa 
„Czy to są nasze prawdziwe oblicza? Kim 
jesteśmy?” niestety była tylko jednodniowym 
wydarzeniem. Dlaczego? Podziemia kościoła 
gimnazjalnego nie są regularną salą wysta-
wową, odbywa się tam wiele innych wydarzeń 
i spotkań. Szkoda więc, że tak krótko...
 Wieczór z Barbarą Łącką i Dariu-
szem Buczkiem zakończył Jesienne Impresje 
z Muzeum Janusza Trzebiatowskiego. 

Tekst i fot. Maria Eichler
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 W końcu jest. W Chojnickim Cen-
trum Kultury 20 grudnia obejrzeliśmy 
premierę nowej sztuki Grzegorza Szlangi. 
Nosi tytuł Scrooge show i nawiązuje do 
słynnego tekstu Dickensa, ale go twórczo 
transponuje.  

 Główny bohater sztuki Szlangi (on 
jest autorem scenariusza) to Ebenezer Scro-
oge (w tej roli sam reżyser), wzięty prezenter 
telewizyjny. Człowiek raczej zimny, nieżycz-
liwy wobec innych, skąpy, bezwzględny 
wobec bliskich. Jego relacje z ludźmi są 
instrumentalne. Liczy się to, co może przy-
nieść korzyść, a nie to, że może być fajnie. 
Jego przemiana dokonuje się na skutek 
ingerencji sił pozaziemskich i wejrzenia w to, 
co było i jak mogłoby być, gdyby nie zapro-
gramowanie na konsumpcyjny i skrajnie 
egoistyczny model życia.

Scena i ekran
 Akcja rozgrywa się w dwóch przes-
trzeniach – tej realnej na scenie z żywymi 
aktorami i tej na ekranie (realizacja David 
McCool). Oba plany ze sobą korespondują,
a sam pomysł jest znakomity. Pozwala nam 
lepiej poznać Scrooge'a i tych, których 
skrzywdził. A są to m.in. jego ukochana (Ag-
nieszka Schreiber-Gut) czy sekretarka (Daria 
Kwiatkowska). W tytule mamy słowo show, 

które uświadamia, że gra jest pępkiem tego 
świata. Tyle że jeśli Scrooge gra, to w któ-
rymś momencie jednak wypada z roli nie-
czułego twardziela i chciałby inaczej popro-
wadzić swoje życie.  

Zróbcie coś z tym
 Finałowy monolog Szlangi uświa-
damia, że gonitwa non stop za pozornymi 
wartościami jest bez sensu. Życie, jakie 
wiedzie Scrooge, także, bo oddając się bez 
reszty pracy, nie nawiązując relacji z innymi 
ludźmi, zbyt wiele stracił. – Zróbcie coś z tym 
– apeluje Szlanga do widzów, namawiając 
ich do tego, by przyjrzeli się własnej egzys-
tencji. Bo przecież to chodzi o nas. Po to 
reżyser przeniósł Dickensowską opowieść
w  czasy współczesne, żeby nas bardziej 
bolało. Żebyśmy sami zrobili sobie rachunek 
sumienia i odpowiedzieli na kilka ważnych 
pytań. Jest w tym spektaklu co najmniej parę 
naprawdę poruszających scen i jako całość 
skłania on do refleksji. Chyba o to właśnie 
chodziło, żeby nami trochę potrząsnąć.
 W obsadzie ponadto Sebastian 
Mrówczyński, Łukasz Sajnaj, Marta Chmara, 
Róża Stolp, Beata i Piotr Czapiewscy, Wikto-
ria Ringwelska oraz Alex McCool.
        Jeśli będą to znowu grać w ChCK, 
obejrzyjcie koniecznie. Naprawdę warto!

Tekst i fot. Maria Eichler 

 Po raz 10. LO im. Filomatów Choj-
nickich zaprosiło 13 grudnia na konkurs 
poezji śpiewanej „Śladami Stachury”. To 
świetna przygoda dla miłośników 
poetyckiej piosenki i frajda dla słuchaczy.
 
 Podziemia kościoła gimnazjalnego 
udekorowano w świątecznym klimacie,
a aura sprzyjała wykonawcom. To był cza-
rowny wieczór i na werdykt jury nie trzeba 
było czekać zbyt długo.

Nagrody i wyróżnienia
 W kategorii solistów pierwsze miej-
sce zajęły ex aequo Wiktoria Żmudzka i Julia 
Lepak. Ta pierwsza wykonała, akompaniując 
sobie przy fortepianie, piosenkę zespołu 
Czerwony Tulipan „Jedyne, co mam” i hit 
Starego Dobrego Małżeństwa „Wędrówką 
życie jest człowieka”. Julia z kolei postawiła 
na Osiecką i wyśpiewała nagrodę za „Mecha-
niczną lalkę” i za piosenkę „Na brzozowej 
korze”. Drugie miejsce zajął Paweł Kiedrow-
ski z Grechutą i Stachurą. Trzecie – Mateusz 
Górecki – z Kortezem i Comą. Wyróżnienie 
dostał Oskar Pałubicki, który śpiewał Sta-
churę i Grechutę.
 W kategorii duety wyróżnienie dos-
tali Kamil Leszczyński i Mateusz Górecki za 
dwie piosenki Korteza, zaś trzecie miejsce 
jurorzy przyznali zespołowi Na Chwilę Lub 
Dwie, czyli Weronice Sucharskiej i Michałowi 

Ginterowi za Korteza i Geppert. Kolejnych 
miejsc nie było.

Tylko nie kicz
 Gratulując zwycięzcom, jeden z ju-
rorów Michał Leszczyński zaznaczył, że
w tym konkursie miejsca nie są ważne. – 
Wszyscy jesteście zwycięzcami – powie-
dział. – Bo sięgacie po poezję i śpiewacie ją. 
Dziś, gdy wszędzie spotykamy muzyczną 
tandetę, wy sięgacie po ambitne teksty i am-
bitnie je wykonujecie. To nie są proste odtwo-
rzenia, ale twórcze interpretacje. A organiza-
torka imprezy Joanna Glaza dodawała, że 
miło jest patrzeć, jak z roku na rok talenty 
występujących na Stachuriadzie rozwijają 
się. Podawała przykład Darka Buczka, który 
też zaczynał od podobnych występów na 
szkolnych imprezach. – A teraz śpiewa na 
poważnych festiwalach – podkreślała.
Jednocześnie polonistka ze starego ogól-
niaka zachęcała do udziału w Kwietniowych 
Spotkaniach z Poezją, które wychwyciły już 
setki młodych zdolnych. Nawet jeśli nie 
wszyscy z nich wybiorą sobie potem fach 
związany ze sceną, to coś tam dobrego
w nich zostanie – wrażliwość na poezję i pię-
kno.
       Konferansjerkę  poprowadzili Pola Bizio
i Michał Ginter, a na koniec nie zabrakło 
wspólnego śpiewania – już nie dla nagrody...

Tekst i fot. Maria Eichler

Nr 1/2019 (77)  STYCZEŃ 2019



13

Gazeta LOKALNA BLISKO   MIASTA

    W piątkowe popołudnie, siódmego grud-
nia, członkowie rytelskiego Dyskusyjnego 
Klubu Książki uczestniczyli we wspaniałym 
spotkaniu z pisarką Anną Sakowicz, które 
odbyło się w dawnej leśniczówce w Wirtach, 
w której obecnie działa agroturystyka „Pod 
Jeleniem”. 
    Moderator Dyskusyjnego Klubu Książki 
Małgorzata Kowalewska-Remisz wraz
z uczestnikami otrzymali zaproszenie od 
samej autorki, właścicieli leśniczówki - Pani 
Sylwii i Pana Adama, oraz działu promocji 
gminy Zblewo na pięknie przygotowane 
spotkanie autorskie. 
     Miejsce spotkania z Anną Sakowicz zos-
tało wybrane nieprzypadkowo, gdyż właśnie 
w tej starej leśniczówce w Wirtach toczy się 
akcja najnowszej powieści Anny Sakowicz pt. 
„Postawić na szczęście". 
      Anna Sakowicz to pisarka, która specjali-
zuje się w powieściach obyczajowych. Za-
debiutowała zbiorem opowiadań „Żółta 
tabletka”, wydanym w 2014 roku. Niedługo 
potem ukazała się „Złodziejka marzeń”, 
pierwsza część tak zwanej trylogii kociew-
skiej. Dwie kolejne części serii to: „To się da!” 
z 2016 oraz „Już nie uciekam”, z 2017 roku. 
Inne książki autorstwa Sakowicz to „Szepty
z dzieciństwa” z 2015 roku oraz wydane
w 2016 roku „Niedomówienia”. W 2017 roku 
wznowiono również debiut literacki pisarki, 
który wydano pod tytułem „Żółta tabletka 
plus”. Pani Anna jest też autorką książki dla 
dzieci „Leniusiołki”. 

     Od 2012 r. pisarka mieszka w Starogar-
dzie Gdańskim, skąd pochodzi jej mąż.
      Podczas piątkowego spotkania wszyscy 
miłośnicy literatury pięknej, no i oczywiście 
książek pani Anny Sakowicz mieli możliwość 
bezpośredniego spotkania i rozmowy z pi-
sarką. Pani Anna, osoba niezwykle ciepła, 
otwarta i sympatyczna w bardzo ciekawy 
sposób opowiedziała o swoich książkach, 
pracy twórczej, trochę o życiu osobistym
i planach pisarskich. Jednak najwięcej, z tego 
względu, że znaleźliśmy się w miejscu bę-
dącym miejscem akcji powieści, pisarka 
mówiła o książce „Postawić na szczęście”, jej 
bohaterkach i problemach w niej poruszo-
nych. 
    Na zakończenie uczestnicy spotkania 
posiadający książki pani Ani otrzymali auto-
graf z dedykacją. Spotkanie z Anną Sako-
wicz, w pięknych, klimatycznych pomie-
szczeniach starej leśniczówki, w kameral-
nym gronie, było naprawdę pełne uroku, 
wręcz magiczne.  Dla miłośników książek 
była to wspaniałe, niezapomniane przeżycie.
     Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Ani 
Sakowicz, właścicielom leśniczówki - Pani 
Sylwii i Panu Adamowi, oraz działowi promo-
cji gminy Zblewo za zaproszenie i że mogliś-
my uczestniczyćw spotkaniu przy pięknym 
klimatycznym nastroju, za co serdecznie 
dziękujemy. 
      Moderator Małgorzata Kowalewska-
Remisz oraz uczestnicy Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Rytlu.                              mat. K. Ż.
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     Dnia 17 grudnia 2018 roku w Szkole Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowi-
tem odbyła się V edycja Gminnego Konkursu 
Wiedzy o Gminie Chojnice ,,Musisz wiedzieć 
by każdemu powiedzieć o swej malej ojczy-
źnie”. Organizacją tego przedsięwzięcia 
zajęły się panie Anna Gorzynska i Lucyna 
Kotlarek Synak. W tym roku uczestniczyło
w nim dziesięć drużyn reprezentujących 
wszystkie szkoły gminne. Punktualnie
o 10.00 w sali gimnastycznej w Ostrowitem 
dyrektor szkoły pani Barbara Markowska 
powitała uczestników, ich opiekunów, a także 
jury, w skład którego weszli: pani Anita Sznaj-
der - dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, 
pan Mariusz Grzempa - dyrektor Zaborskie-
go Parku Krajobrazowego, pani Bożena Wilk 
- sołtys Sołectwa Ostrowite, pan Kazimierz 
Sikora - sołtys Sołectwa Sławęcin i pani 
Grażyna Biesek - Przewodnicząca Rady Ro-
dziców przy Szkole Podstawowej w Ostro-
witem.
    W pierwszym etapie konkursu uczestnicy 
rozwiązywali indywidualnie test wiedzy.
W następnej części każda drużyna przedsta-
wiła przygotowana przez siebie prezentację 
dotyczącą Gminy Chojnice lub wybranego 
sołectwa. Każda z prezentacji była bardzo 
interesująca i zachęcała do odwiedzania 
ciekawych zakątków naszej gminnej krainy. 
W trzecim etapie uczestnicy zmagali się z ka-

lamburami. Ta konkurencja składała się
z dwóch rund. W pierwszej uczniowie musieli 
zaprezentować wylosowane hasło w formie 
rysunku, a w drugiej pokazać za pomocą 
ruchu. Po przerwie na poczęstunek nastąpiło 
wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród 
przez dyrektora szkoły oraz przedstawicieli 
jury. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy
i cenne nagrody.
   Na podium stanęły reprezentacje z na-
stępujących szkół:

I miejsce - SP w Ostrowitem,
II miejsce - SP w Silnie,
III miejsce - SP w Nieżychowicach.

    Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy 
Chojnice, Dyrektor GZO, Zaborski Park Kra-
jobrazowy, Park Narodowy ,,Bory Tuchol-
skie”, Promocja Regionu Chojnickiego, 
Lokalna Grupa Działania ,,Sandry Brdy”, pan 
Artur Grugel, Rada Rodziców przy SP
w Ostrowitem.
     Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie i zapraszamy na kolejną 
edycję za rok. Szczególne podziękowanie 
kierujemy do sponsorów za pomoc w orga-
nizacji konkursu i ufundowanie cennych 
nagród dla wszystkich zawodników. 

Opracowanie: Anna Gorzynska 



      21 grudnia w auli SP 1 odbyły się jasełka 
dla klas IV – VIII i gimnazjalnych. Spektakl 
teatralny pt. ,,Nie warto z diabłem paktować'' 
został przygotowany i zaprezentowany przez 
koło teatralne pod kier. p. Anny Buchwald. 
Elementy tańca przygotowała p. Mirosława 
Węsierska – Karasiewicz. Scenografię wyko-
nała p. Małgorzata Bratz – Ciemińska. 
Oprócz spektaklu miłą niespodzianką był 
występ nauczycielek: p. Bernadety Kak, p. 
Magdaleny Czarnowskiej i p. Anny Buch-
wald, które zaśpiewały kolędę ,,Lulajże Je-
zuniu”. Piosenki świąteczne wykonały także 
solistki chóru szkolnego.
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      12 grudnia 2018 r. odbyła się 18 edycja
„Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimna-
zjalistów”. Tegoroczna odsłona tej cyklicznej 
imprezy była wyjątkowa, ponieważ po raz 
pierwszy konkurs objął uczniów szkół pod-
stawowych. Mury II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Chojnicach odwiedzili najlepsi ucz-
niowie z powiatu chojnickiego, oraz powiatów 
ościennych. Jak zwykle frekwencja dopisała, 
a uczniowie zmierzyli się z niełatwymi zada-
niami przygotowanymi przez nauczycieli II 
LO. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 6 
uczestników, którzy zdobyli największą 
liczbę punktów w części pisemnej. Ostate-
cznie I miejsce zdobyła uczennica z Prze-

chlewa, Weronika Friede, zaraz za nią na 
podium uplasowały się: uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Chojnicach, Karolina 
Cieplińska oraz uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Chojnicach Karolina Kiedro-
wicz. Natomiast IV miejsce zdobyła Kamila 
Adamczyk ze Szkoły Podstawowej nr 8, V 
miejsce udało się zająć Liwii Borau z SP 1,
a VI wyróżnione miejsce zdobyła Natalia 
Gorzyńska ze Szkoły Podstawowej nr 7. 
Wszyscy zostali obdarowani nagrodami, któ-
re ufundowało Starostwo Powiatowe w Choj-
nicach, oraz Księgarnia Bibliotekarium z Byd-
goszczy, poczęstunek dla opiekunów uczes-
tników zapewniła Rada Rodziców przy II LO.

   9 grudnia 11 tancerek z Chojnickiego 
Centrum Kultury uczestniczyło w Grand Prix 
Polski "Dance Września". Nasze zawod-
niczki wróciły z Wielkopolski ze świetnymi 
wynikami.
       Na tych zawodach trzeba było zatańczyć 
do muzyki organizatora w jazzie, contempo-
rary i różnych formach artystycznych. Jury od 
rana do wieczora oceniało maraton taneczny 
według własnych kryteriów.
     Marta Szyszka po raz kolejny wytańczyła 
aż trzy medale na jednym turnieju. Złoto
z koleżanką Natalią Mosek w duetach con-
temporary do 15 lat i dwa brązowe medale
w solo jazz i solo różne formy artystyczne do 
lat 15, gdzie prezentowała się ogromna ilość 
tancerek z całej Polski. W duetach jazz do 11 
lat jury przyznało I miejsce Amelii Rybackiej
i Zuzannie Chamier Cieminskiej.
    Z solistek najstarszych z zespołu Music 
Dance najlepiej wypadła Marta Grabowska
i Agnieszka Kwiatkowska, które wytańczyły 
finały w swoich kategoriach solo. Oto posz-
czególne wyniki:

– III miejsce Marta Grabowska w solo inne 
formy taneczne pow. 16 lat,

- V miejsce Agnieszka Kwiatkowska w solo 
contemporary pow. 16 lat.

Na turnieju debiutował duet Martyna Kołatka

i Kinga Kitowska, otrzymały IV miejsce w du-
etach jazz do 15 lat. Po raz pierwszy na tak 
dużej imprezie tanecznej wzięły udział w solo 
Martyna Krawczyk, Lena Barczyńska i Ame-
lia Rybacka, w kategoriach tanecznych do 11 
lat. Są to tancerki z zespołu Sigma. Do pół-
finału w contemporary solo do 15 lat zakwa-
lifikowała się Marta Szyszka i Natalia Mosek.
       Trenerką zawodniczek jest Monika 
Michalewicz.            Gratulujemy sukcesów!

     Narodowy Bank Polski zaprosił szkoły do 
udziału w ogólnopolskim konkursie granto-
wym na realizację wydarzenia szkolnego pod 
has ł em :  My  Po lacy  –  n i epod leg l i , 
przedsiębiorczy. 
    Głównym zadaniem projektu było ukaza-
nie dokonań ekonomicznych Polski podczas 
minionych 100 lat oraz zapoznanie uczniów
z innowacyjnymi rozwiązaniami w tym okre-
sie. W czerwcu Szkoła Podstawowa nr 7
w Chojnicach przystąpiła do konkursu i jako 
jedyna w regionie go wygrała. Grażyna Jago-
da, Małgorzata Pastwa, Daria Jażdżewska
i Monika Hoffmann stworzyły projekt pn. Ter-
minal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego w Świnoujściu.  
      W ramach projektu uczniowie  klasy 8a, 
5c i 6c od października do grudnia poznawali 
właściwości gazu ziemnego podczas war-
sztatów i doświadczeń, budowali makietę 
terminalu gazowego oraz poznawali zasady 
działania tego obiektu. Terminal pozwala na 
odbieranie skroplonego gazu ziemnego 
drogą morską praktycznie z dowolnego 
kierunku na świecie, co przyczynia się do 
zwiększenia bezpieczeństwa energetyczne-
go Polski oraz zakupu tego surowca w ko-
rzystnych dla naszego kraju cenach. 

    W czwartek, 6 grudnia na zakończenie 
trwania tego projektu opiekunowie wraz
z uczniami wybrali się do Świnoujścia. 
Uczniowie w ramach podsumowania proje-
ktu mieli możliwość zobaczyć z bliska jak 
wygląda Terminal LNG w Świnoujściu. Na 
miejscu przywitał ich sam pan dyrektor 
Grzegorz Błędowski. Wszyscy byli pod 
wielkim wrażeniem tego spotkania. Pan 
dyrektor okazał się niezwykle miłym, bezpo-
średnim i serdecznym człowiekiem, a ucznio-
wie z zainteresowaniem chłonęli ciekawostki 
przekazywane „z pierwszej ręki". Dowiedzieli 
się m.in., że 1m3 gazu skroplonego to aż 600 
m3 gazu rozprężonego, a gaz w Gazoporcie 
przechowuje się  w temperaturze -1600 C. 
Pan dyrektor przekazał również uczniom 
symboliczne prezenty, które miały przypo-
minać im o tym wyjątkowym miejscu. Nad 
całym wyjazdem czuwała pani Julita Osa-
dowska, kapitan Portu w Świnoujściu, która 
również spotkała się z uczniami. 
     Jeszcze raz  bardzo dziękujemy panu 
dyrektorowi Grzegorzowi Błędowskiemu
i pani Julicie Osadowskiej, bez których od-
wiedziny w Polskim LNG nie byłyby tak 
imponujące.
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Założenia projektu przewidują m.in. wymianę całej nawierzchni pod wiatą oraz drogowej w sąsiedztwie targowiska, uporządkowanie i przebudowę różnego rodzaju sieci, gdyż ich obecny 
przebieg uniemożliwia przeprowadzenie inwestycji. Jest też przewidziany monitoring całości. Projekt przewiduje przejścia o szerokości 3,5 metra i możliwość przejazdu samochodem 
dostawczym do danego boku. Zadaszenie będzie wykonane z blachy stalowej i przeźroczystego poliwęglanu – aby doświetlić przejścia, ale nie robić szklarni, by latem nie było za gorąco. 
Na targowisku przewidziano łącznie 66 miejsc z pawilonami. 
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Trzynastego grudnia o godzinie trzynastej uroczyście otwarto Chojnickie Centrum Kultury po 
trwającej ponad 2 lata termomodernizacji. Na nowej scenie zaprezentował się chojnicki Big 
Bang, tancerki z zespołu Music Dance, Weronika Kowalska i baryton Adam Zaremba. Rolę 
konferansjerów pełnili dyrektor ChCK Radosław Krajewicz i jego zastępca Łukasz Sajnaj. 
Wśród licznie zaproszonych gości byli włodarze, samorządowcy, radni, ludzie kultury i sztuki 
oraz mieszkańcy miasta, którzy doczekali się nareszcie powrotu dużego kina.

W weekend 14-16 grudnia na płycie starego rynku trwał  XI Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Mieszkańcy  miasta mogli  zrobić przedświąteczne zakupy, obejrzeć jasełka i  skosztować 
świątecznych potraw. Było kilkadziesiąt stoisk z rękodziełem i różnymi smakołykami. Była 
doskonała okazja do zakupu  świątecznego upominku czy „swojskich” wyrobów wędliniarskich 
na nasz stół.  Były tez stoiska z serami, miodami i oczywiście wyroby rybne w najróżniejszych 
postaciach. Ale najwięcej było świątecznych ozdób. Pojawili się także chojniccy kolekcjonerzy. 
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 Kończymy 2018 rok i wkraczamy w nowy 2019,  
który otworzy 5-cio letnią nową kadencję samorządu. 
 2018 rok był bardzo udany: wygrane wybory, budo-
wa nowych ulic w Chojnicach, realizacja inwestycji związa-
nych z wodami deszczowymi i najważniejsze – zakończenie 
budowy CHCK!
 Wynik wyborczy daje mi silny mandat społeczny do 
pełnienia funkcji burmistrza, do służby mieszkańcom! Jestem 
z tego powodu bardzo szczęśliwy i zmotywowany do dalszej 
pracy. Przed nami kilka lat spokojnej, wytrwałej pracy, która 
przyniesie efekty dla wszystkich mieszkańców. 
 Pracę rozpoczęła nowa Rada Miejska, która uchwa-
liła budżet – 208 MLN PLN po stronie wydatków. Blisko 50 
MLN PLN na inwestycje – to rekord. Budżet jednak trzeba 
będzie wykonać, a to nie będzie takie proste. Przeżywamy 
tzw. „przewartościowanie kapitałowe” – rosną koszty pracy
i rosną koszty materiałów. Jak długo będą rosły? Trzeba 
weryfikować w związku z tym katalog inwestycji. Już widać, 
że niestety za więcej (trzeba dołożyć) zrealizujemy mniej… 
Takie są niestety prawa ekonomii. Musimy zrealizować te 
cele, na które jesteśmy w stanie zdobyć środki zewnętrzne
i dołożyć własne. 
 Po wyborach zauważyli Państwo na pewno kolejną 
zmianę. Jest nowy wiceburmistrz. Tak jak deklarowałem: 
młody – po trzydziestce, już z doświadczeniem, zaanga-
żowany i aktywny. Praca układa się nam bardzo dobrze i op-
tymistycznie patrzę w przyszłość. Dzieli nas 20 lat doś-
wiadczenia życiowego i zawodowego, ale proszę mi wierzyć, 
że ja też mogę uczyć się od młodszych od siebie, a nie raz
w pewnych obszarach problemowych są bardziej doświad-
czeni niż my, starsi od Nich.
 Jakie więc będą wyzwania na 2019 rok? Jest ich 
kilka – lekko je zasygnalizuję i nakreślę horyzont czasowy ich 
realizacji. 

PROGRAM DESZCZOWO-ROZTOPOWY – czyli budowa 
kanalizacji deszczowych, zbiorników retencyjnych i wymiana 
kolektorów na większe. Jest realizowany. Kilka dni temu 
rozstrzygnąłem kolejny przetarg. W realizacji mamy ok. 65% 
zadania. Na blisko 35% będziemy realizowali przetarg
w 2019 roku. Projekt zakończymy w 2022 roku, z tym, że 
pierwszy etap znacznie szybciej – już nawet w 2019 roku. To 
trudne zadanie, będziemy cierpieć, ponieważ będą zamy-
kane ulice i skrzyżowania, będą zmiany w organizacji ruchu, 
ale jak już wykonamy to zadanie, to jestem spokojny
o akceptację. To inwestycja za ok. 70 MLN PLN, a może

i więcej, która niestety (poza zbiornikami) schowana jest
w ziemi. Bez jej realizacji miasto nie mogłoby się rozwijać, nie 
moglibyśmy budować kolejnych nowych ulic na chojnickich 
osiedlach, nie mogłaby powstać strefa ekonomiczna przy 
Sępoleńskiej, nie moglibyśmy budować zachodniego obej-
ścia Chojnic. Tak więc przez 4 najbliższe lata będziemy reali-
zowali to ważne cywilizacyjne zadanie. Mamy dofinanso-
wanie z UE w wysokości 70% kosztorysu, ale po przetargach 
spadnie do 50%. Staramy się o zwiększenie dofinansowania 
do 85% wartości kosztorysu lub o zwiększenie kosztów kwali-
fikowanych, które wzrosły na skutek wzrostu cen i wzrostu 
kosztów pracy. 

WĘZEŁ INTEGRACYJNO-TRANSPORTOWY – zadanie 
realizujemy – kupiliśmy autobusy, już jeżdżą i wożą ludzi. Są 
nowe, ergonomiczne i jakościowo bez zarzutu. Po wielu, 
wielu latach mamy nowy sprzęt.  85% kosztów zadania jest
z UE. Mamy wykonawcę dworca autobusowego. Przetarg 
wygrała firma Marbruk. Kończymy projektowanie, prace 
ruszą w 2019 roku i mają zakończyć się do końca 2020. Koszt 
ok. 12,5 MLN PLN. Nie rozstrzygnęliśmy jeszcze przetargu 
na budynek główny dworca PKP i komunikację. Rok 2019 
będzie decydujący. Musimy rozstrzygnąć przetarg, ponieważ 
to zadanie musi być wykonane do końca 2022 roku. Mamy na 

ten cel ok.13 MLN PLN, a rynek wykonawców „odpowiada” 
kwotą ok. 21 MLN PLN. W wariancie pierwszym trzeba 
dołożyć ok.8 MLN, a w wariancie drugim wybrać projekt 
końcowy i przesunąć przetarg na 2020 rok. Dodam, że obiekt 
i teren objęty jest ochroną konserwatorską – co podnosi 
znacznie cenę. Musimy ten problem rozwiązać w 2019 roku!
Dwa dworce ma połączyć (przejście podziemne i remont 
peronów) inwestycja realizowana przez PLK SA. Mają na ten 
cel ok.20 MLN PLN i też brakuje pieniędzy. Będziemy 
zabiegać o zwiększenie finansowania. Bez realizacji tego 
projektu nie połączymy dworców. To duży kłopot, ale mamy 
nadzieję, że władze PLK (Polskie Linie Kolejowe) będą 
chciały realizować to, do czego się zobowiązały. Głęboko w to 
wierzę. 

REWITALIZACJA – już budujemy Subisława II (nową ulicę), 
już budujemy obiekt społeczny (świetlicę) przy ulicy Dwor-
cowej, rozpoczyna się remont 27 budynków, a w projekto-
waniu jest Wzgórze Ewangelickie i ul. Rolbieckiego. Temat 
zakończymy, ale niestety do pierwotnych kosztorysów 
dołożymy kilka milionów PLN.

  Powyżej opisałem trzy najważniejsze inwestycje 
wspierane środkami z UE. Ich wartość przekracza 150 MLN 
PLN. To bardzo duże środki finansowe, ale ich realizacja daje 
nam szanse na rozwój i poprawę jakości życia. 
 W katalogu inwestycji mamy też ulice osiedlowe, te 
zaprojektowane jak Czereśniowa, Winogronowa, po te, które 
trzeba zaprojektować i wykonać. Z nowym pakietem ulic 
osiedlowych możemy ruszyć po realizacji deszczówek i wę-
zła. Presja społeczna na ich budowę jest słuszna, ponieważ 
jakość życia dotyczy też ulicy, przy której mieszkamy. 
 W odwodzie mamy projekt „zachodniego obejścia”, 
na które trzeba stworzyć „montaż finansowy”. Mamy projekt 
obu targowisk, który trzeba zrealizować. Mamy projekt nowej 
fosy. Chcemy projektować nowe ulice, tzw. łącznice, np.: 
Igielska-Ceynowy-Derdowskiego do Strzeleckiej lub Bałtyc-
ka-Kościerska do Tucholskiej.  
 Przed nami dużo wyzwań i dużo możliwości.
W przededniu Nowego Roku mogę Państwa zapewnić, że 
każdą możliwość, każdą szansę wykorzystamy i będziemy 
bardzo zaangażowani w realizację rozwoju Chojnic. 

   Szczęśliwego Nowego Roku 
            Arseniusz Finster 
            Burmistrz Chojnic   
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 Czytając, oglądając czy słuchając, warto postawić 
sobie kilka pytań. Czy to możliwe? Może to jest wyrwane
z kontekstu? Dlaczego ktoś wypuszcza taką informację? 
Jaka jest rzeczywistość? Trzeba poddawać krytycznemu 
myśleniu serwowane nam informacje, bo inaczej może 
czasami mieć rację prezes TVP Jacek Kurski, który 13 lat 
temu twierdził, że „ciemny lud to kupi”.

 Tematyka tego felietonu pojawiła mi się w głowie, 
gdy obserwowałem toczącą się od kilku tygodni medialną 
wrzawę wokół fajerwerków sylwestrowych stresujących 
zwierzęta. Warto podjąć działania, aby zminimalizować 
negatywne oddziaływanie, jednak łatwo wylać dziecko z ką-
pielą wprowadzając całkowity zakaz. Lepiej to ucywilizować
i zacząć egzekwować ustalone reguły używania materiałów 
pirotechnicznych. Kiedy jako antidotum zaczęto żądać 
zastąpienia ich pokazami laserowymi, to można wyciągnąć 
wniosek, że importerzy i sprzedawcy laserów byli mocno 
„zainteresowani” podgrzewaniem tematu.

 Największym nagromadzeniem mitów była „komisja 
smoleńska”, która w czasach poprzedniej władzy co rusz 
serwowała nam kolejne „rewelacje”. Podparcie ich wątpli-
wymi dowodami, to pikuś. Najciekawsze było to, że kolejne 
teorie wzajemnie się wykluczały, a często wykazywały 
pośrednio absurdalność poprzednich spekulacji. Po zmianie 
władzy prawda miała nas wyzwolić, a okazało się, iż tylko 
mocno wydrenowała budżet państwa.

 Epatowano Polaków aferą Amber Gold, gdy tymcza-
sem była to mrówka patrząc na słonia czyli miliardowe koszty 
gigaafery SKOKów. Na te wypłaty z bankowego funduszu 
gwarancyjnego składaliśmy się nieświadomie wszyscy jako 
posiadacze kont bankowych, bo tam co miesiąc pobiera nam 
się składkę na ów fundusz.

 Z ust pani minister Zalewskiej słyszymy, że reforma 
oświaty udała się. Mamy ośmioklasówki z nowoczesnymi 
podstawami programowymi i wolnymi miejscami pracy dla 
nauczycieli. Podstawy programowe podstawówek, cofające 
polską edukację, zostały skrytykowane przez wiele facho-
wych środowisk, a ich autorzy zostali utajnieni(!) przez panią 
minister. Wakaty nauczycielskie dotyczą właściwie tylko 
przedmiotu „doradztwo zawodowe”, który funkcjonuje w kla-
sach siódmych i ósmych w wymiarze po 10 godzin na rok,
a wymaga specjalnych kwalifikacji (np. studiów podyplomo-
wych). Młodzież z tych roczników siedzi w szkole prawie tyle, 
co ich rodzice w pracy. Do tego ósmoklasistom zafundowano 
ostatni rok w szkole bez muzyki, plastyki czy techniki. Lepiej 
nie drażnić ich oraz rodziców mówieniem o sukcesach 
reformy, tym bardziej, że przed nimi nowe egzaminy i pod-
wójny nabór do następnych szkół z wieloma niewiadomymi.

 W Nowym 2019 Roku życzmy sobie wielu powodów 
do radości 

Mity, półprawdy i drugie dno.

 Piszę dla Państwa ten tekst już po świętach 
Bożego Narodzenia, ale jeszcze przed Nowym Rokiem. 
Jest to więc zarazem czas podsumowań tego co się 
wydarzyło w kończącym się roku, i czas wyznaczania 
planów i zadań do realizacji w kolejnym roku. 

 Nie uda mi się dokonać całościowego podsumo-
wania w tym miejscu. Przede wszystkim rok 2018 to rok 
obchodów 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 11 listopada to data symboliczna, bo uroczystości 
obchodzone były w ciągu całego roku. Był to czas 
świętowania wolności i suwerenności, o którą tak ciężko 
walczyli nasi przodkowie. Cześć i chwała Bohaterom! Warto 
przypomnieć, że przed wakacjami odbyło się spotkanie 
zespół ds. obchodów stulecia niepodległości. Przedsta-
wiano propozycje i pomysły. Niestety, poza tym, niewiele 
więcej się zadziało. Zabrakło koordynacji działań i na 
pomysłach się skończyło. Daleki jestem od krytykowania 
stylu i jakości obchodów w Chojnicach, bo i tak nie cofniemy 
czasu. Ale możemy wyciągnąć wnioski i pracować, by
w przyszłości takie rocznice obchodzić zdecydowanie 
bardziej doniośle. Na nasze lokalne obchody 100-ej 
rocznicy powrotu Chojnic do macierzy poczekamy jeszcze 
nieco ponad rok. Ten czas jest z pewnością potrzebny, by do 
uroczystości przygotować godnie nasze miasto i miesz-
kańców.

Stan wojenny na placu budowy ChCK

 35-ta rocznica wprowadzenia stanu wojennego 
przez reżim komunistyczny w naszym kraju przyćmiona 
została przez uroczyste otwarcie Chojnickiego Centrum 
Kultury. Uczucia mam mieszane. Z jednej strony chojni-
czanie już z wytęsknieniem czekali na to miejsce na 
kulturalnej mapie Chojnic. Z drugiej strony pamiętać 
musimy, że inwestycja ta była w programie wyborczym 
Arseniusza Finstera w latach 2010-2014, a potem w ko-
lejnym 2014-2018 i pochłonęła ok. 20 mln zł – niemal 
dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Warto w tym 
miejscu przypomnieć o futurystycznym projekcie ChCK
o wartości ponad 0,5 mln zł, który spoczywa na dnie jakiejś 
szuflady w chojnickim Ratuszu nie doczekawszy się 
realizacji. A sądowy spór z wykonawcą nie kończy jeszcze 
historii tej termomodernizacji.

Budżet na miarę możliwości?

 W czasie grudniowej sesji Rady Miejskiej został 
przyjęty budżet na rok 2019. Parafrazując klasyka można 
zadać pytanie czy to budżet na skalę naszych możliwości? 
Niestety uważam, że nie! Mam świadomość, że przed nami 
trudny rok. Ilość inwestycji, jakie są kontynuowane i pro-
blemy ze znalezieniem wykonawców tych zadań, to 
ogromne wyzwanie dla naszego samorządu. To niestety 
oznacza, że część inwestycji tak potrzebnych nie doczeka 
się na razie realizacji a część będzie ograniczona. 
Jednocześnie nie możemy bez obaw podchodzić do 

ciągłego zadłużania naszego miasta na kolejne kilkanaście 
lat. Na koniec roku, zgodnie z projektem budżetu, ma 
wynieść blisko 60 mln zł.

 Z jednej strony mówimy o konieczności oszczę-
dzania, a jednocześnie przeznaczamy środki na realizację 
działań, które budzą wątpliwości, jak choćby kontynuacja 
realizacji programu in vitro w Chojnicach. Wzrastają wydatki 
m.in. oświatę i jednocześnie słyszymy głosy o pomyśle 
eksperymentowania z firmami sprzątającymi w szkołach 
zamiast sprzątaczek i woźnych. Zapytanie w tej sprawie 
skierowałem do Burmistrza Miasta już listopadzie bieżą-
cego roku. Kilka dni później Burmistrz zdementował te 
pogłoski. Mimo zapewnień, uzasadniony niepokój wśród 
blisko 50 osób zatrudnionych w szkołach, pozostał. 
Dlaczego mieszkańcy dowiadują się o takich planach, 
rozważaniach, przypadkiem i to kolejny raz? Przychodzi 
firma i składa propozycje. To nic innego jak lobbing!

 Kończąc pragnę razem z pozostałymi Radnymi 
Klubu Prawo i Sprawiedliwość w Chojnicach życzyć Pań-
stwu wszelkiej pomyślności w 2019 roku. Życzymy 
powodzenia w realizacji osobistych i zawodowych 
zamierzeń. Niech Nowy Rok przyniesie rozwiązania dla 
naszych małych i dużych problemów.

 P.S. Jako radni z Klubu Radnych Prawa i Sprawie-
dliwości w Radzie Miejskiej w Chojnicach jesteśmy do 
Państwa dyspozycji. W każdy wtorek w godzinach 16:00-
17:00 będziemy czekać na Państwa w czasie naszych 
dyżurów w Biurze Poselskim przy ul. Sukienników 5 (III 
piętro w Galerii K&M). Zapraszamy!

Coś się kończy, coś zaczyna…
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 Wypowiedź Burmistrza Arseniusza Finstera przed 
głosowaniem uchwały budżetowej na rok 2019 w trakcie II 
sesji Rady Miejskiej - 17.12.201r r.

 - Wysoka Rado, mamy przyjąć najważniejszą uchwałę, 
która da możliwość realizacji wielu zadań samorządu terytorialnego, 
czyli miasta Chojnice w roku 2019. Chciałbym potwierdzić Państwu, 
że to jest tak zwana pierwsza odsłona naszego budżetu. On będzie 
modyfikowany na pewno w styczniu, pod koniec pierwszego kwar-
tału. Radni, którzy funkcjonują w Radzie Miejskiej dłużej, wiedzą, że 
właściwie budżet zmieniamy co sesję. Przyczyn tych zmian należy 
upatrywać nie tylko w naszym planowaniu, ale też w informacjach
i decyzjach wojewody i rządu, które są odniesione do samorządu 
terytorialnego. 
 Przejdźmy do budżetu. Znacie Państwo liczby: dochody – 
200.282.000 zł, wydatki – 208.102.000 zł, do pełnych tysięcy 
zaokrąglam, deficyt – 7.820.000 zł. Czyli z tych liczb wygląda to, 
powiedziałbym, dobrze. Mamy w wydatkach inwestycyjnych 
53.276.000 zł. Unijnych środków dużo – 29.282.000 zł, środków 
rządowych – 469.000 zł i aż 23.500.000 zł środków miasta Chojnice. 
Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne do wydatków budżetowych, to 
stanowią one 25,6%. Jeżeli chodzi o kredyt, to będziemy zaciągać 
kredyt w wysokości 14.000.000 zł. Część tego kredytu przeznaczy-
my na spłatę zobowiązań z poprzednich lat, to będzie 7.510.000 zł,
a około 6.500.000 zł będziemy dedykować inwestycjom. Tak więc
z własnych dochodów generujemy około 16.000.000 zł po stronie 
inwestycji. 16.000.000 plus to z kredytu, to jest 23.524.000 zł. 
 Zadłużenie miasta Chojnice na koniec 2019 roku będzie 
wyniosło 66.246.000 zł. To będzie stanowiło 33% do dochodów 
miasta Chojnice – do dochodów, do których ujmujemy też program 
„500+”. Ten program „500+” znacznie poprawił wskaźniki samorzą-
dów terytorialnych liczenia zadłużenia do dochodów. Najmocniej 
finansowanym działem jest oświata. Otrzymujemy 31.916.000 zł 
subwencji i dokładamy, uwaga, 21.405.000 zł, z czego 9.476.000 zł 
dokładamy do szkół. Jak Państwo widzą, gdyby oświata była finan-
sowana subwencją, czyli gdyby był ten standard, jaki jest w powia-
tach, to my nie musielibyśmy jako samorząd terytorialny zaciągać 
żadnych kredytów inwestycyjnych i, mówiąc krótko, w ogóle 
samorząd nie byłby zadłużony. Ale tak dobrze nie jest, bo około 
10.000.000 dokładamy do przedszkoli, a otrzymujemy tylko 
1.700.000 zł subwencji przedszkolnej. A, tak jak powiedziałem, do 
szkół dokładany 9.500.000 zł. I tu jest bardzo krytyczny moment, bo 
stając przed nauczycielami i rodzicami 2 lata temu mówiłem, że
w wyniku tej reformy my te 9.500.000 zawsze będziemy dokładać. 
Natomiast czeka nas przesilenie wtedy, kiedy odpłyną nam trzecie 
klasy gimnazjalne i realnie subwencja oświatowa nam spadnie o 1/9, 
patrząc na ilości uczniów. Gdyby się udało przenieść wszystkich 
nauczycieli wraz z uczniami, którzy odejdą od nas do szkół średnich, 
to nie byłoby problemu. Ale to się nie uda, ponieważ nie wszyscy na-
uczyciele, którzy uczyli w gimnazjach, uzyskają pełne etaty w szko-
łach średnich. Ale będziemy się starali ich tam zagospodarować. 
Teraz w związku z tym nasza oświata musi zareagować. Musi 
zareagować w taki sposób, że nie będzie postulatu – dołóżcie do tych 
9,5 mln zł jeszcze 3 mln zł, wtedy my będziemy funkcjonować w tym 
wysokim standardzie, tylko my musimy pamiętać o tym, że mamy 9,5 
mln i nie ma więcej. Takiego komfortu jaki jest teraz, że dokładamy do 
oświaty pół miliona do płac, tak jak teraz to zrobiliście Państwo przed 
chwilą, może już nie być za rok, bo będziemy tak ściśnięci wydat-
kami, że w taki sposób nie zareagujemy. Stąd różne analizy, które 
prowadzimy, jeżeli chodzi o oświatę, o koszty jej funkcjonowania nie 
tylko w aspekcie administracji i obsługi, ale też w aspekcie 
nauczycieli. I tutaj będziemy musieli bardzo mocno egzekwować na 
przykład realizację zastępstw płatnych za nieobecność nauczyciela 
tylko przez nauczyciela tego samego przedmiotu, czyli mówiąc 
krótko – jeżeli chory jest anglista, jest chory dłużej niż tydzień, dwa, 
czy trzy, to zastępstwo na języku angielskim płatne może realizować 
tylko nauczyciel języka angielskiego. Inaczej to po prostu nie ma 
sensu. Oczywiście dyrektorzy odpowiadają – no tak, ale kto zapewni 
bezpieczeństwo uczniom. Będziemy musieli organizować świetlice
i jeżeli nauczyciele będą chorować, to będzie w świetlicy kilka 
oddziałów musiało zająć się sami sobą, a to będzie problem, jeżeli 
chodzi o bezpieczeństwo. Poza tym znacznie podnieśliśmy standar-
dy w naszych szkołach, patrząc na liczbę uczniów w oddziale, na 
klasy integracyjne, zespoły terapeutyczne, nauczyciele wspomaga-
jący plus te orzeczenia, o których mówiłem. Takie jedno orzeczenie, 
14 lekcji w domu ucznia, to jest 60 tys. zł. To jest prawie etat, bo 
pensum nauczyciela wynosi, jak Państwo wiecie, 18 godzin. 
 Przypominam też o postulatach, o programach wybor-
czych naszych. Każdy o tym mówił, że będziemy zwiększać liczbę 
miejsc w żłobkach. Tak więc trzeba w tym roku przeprowadzić dys-
kusję w jakim kierunku idziemy. 300 zł przekazujemy do żłobków 
niepublicznych. To są pieniądze, które nie zwiększą liczby miejsc
w żłobkach niepublicznych. Liczba miejsc się zwiększy wtedy, kiedy 
przekażemy 600 zł i powyżej 600 zł na jedno dziecko. Wtedy tak. Ale 
musimy mieć świadomość, że do niepublicznych dajemy 300, a sami 
ponosimy koszt 1.800 zł w żłobku publicznym. Tak więc czekają nas 
trudne decyzje, trudne dyskusje. 
 Drugim działem, drugim obszarem polityki społecznej, 
który finansujemy najmocniej, oprócz oświaty, przypominam – 
oświata 53.321.000 zł, jest pomoc społeczna, to jest 51.295.000 zł,
z czego około 20 mln zł to program „500+”. Pozostałe kwestie to są 
zasiłki, dom dziennego pobytu, środowiskowy dom samopomocy, na 
kartę dużej rodziny wydajemy przeszło 370 tys. zł. Też trzeba 
zastanowić się jak pomoc społeczna będzie funkcjonowała. Na razie 
nie reformujemy w pierwszym roku. 
 Jest taka swoista równowaga pomiędzy sportem i kulturą. 
Nie zmniejszyliśmy środków w budżecie ani na sport, ani na kulturę,
i na sport jest 4.173.000 zł – i tutaj tą wielkość środków na sport na 
pewno zaciemnia w pewnym sensie dotacja, którą otrzymuje Park 
Wodny. Na kulturę jest 5.124.000 zł i też tą kwotę zaciemnia, 
przepraszam za to słowo zaciemnia, ale to jest adekwatne słowo, 
biblioteka miejska, która też pochłania około 2 mln zł. 
 Proponuję Państwu budżet, w którym nie ma podwyższa-
nia lokalnych podatków. To już chyba siódmy rok z rzędu nie pod-

nosimy podatków. I chciałbym powiedzieć uczciwie, że najprawdo-
podobniej ten okres się kończy. Już nie będziemy w stanie nie 
waloryzować jednak podatków, ponieważ oświata plus to, co się 
dzieje na rynku usług i rynku inwestycyjnym, powoduje, że musimy 
szukać środków. 
 Zagrożenia do budżetu. Po pierwsze – przewartościowa-
nie kapitałowe rynku usług i rynku inwestycyjnego. Jak Państwo 
wiecie, rosną koszty pracy, rosną koszty materiałowe, a do tego 
spada konkurencyjność firm. Na przetargach uczestniczy jedna 
firma, dwie, a nie kilkanaście, jak to było kiedyś, i to, co kosztowało 
rok, czy dwa lata temu, 30 mln, teraz nagle kosztuje 100 mln zł.
I samorządy wpadły w taką pułapkę unijną, w której też jest miasto 
Chojnice i musimy się z niej wyzwolić. Ucieszyliśmy się, że dostali-
śmy prawie 100 mln unijnych pieniędzy. Bardzo dobrze. I wydatki 
kwalifikowane były określane na poziomie 85% dotacji lub 70%.
A teraz to się kończy na niektórych przetargach, że my mamy 40% 
unijnych środków, a 60 dokładamy – jak w przypadku realizacji 
programu deszczowego. Stąd rozmawiałem z Marszałkiem Woje-
wództwa o tym, aby zwiększyć koszty kwalifikowane lub zwiększyć 
procent dofinansowania. Ale Marszałek nie ma drugiego budżetu 
unijnego i tylko w ramach tych budżetów, które są, może realizować 
konkretne zadania. Ale jest przyrzeczenie, że jeżeli z deszczówek,
a realizujemy największy program deszczowy w województwie 
pomorskim, że zwiększenie będzie. Jeżeli chodzi o węzeł integracyj-
ny transportowy zwiększenia nie będzie, bo trzeba by było komuś 
zabrać, a w tej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, też są inni. Macie 
Państwo najlepszy przykład z Chojnickim Centrum Kultury, gdzie 
kosztorys pierwotny był 13,5 mln, a zbudowaliśmy za 20 mln. I takie 
ruchy na rynku są i musimy sobie zdawać sprawę z tego, że za 
określoną ilość pieniędzy dzisiaj realizujemy dwa razy mniej. 
 Mamy też bardzo duże zagrożenia w budżecie. Jak 
Państwo wiecie, część amortyzacji nowej oczyszczalni ścieków 
bierzemy na siebie i dopłacamy do Wodociągów, co jest bardzo złą 
decyzją, ale prospołeczną, chociaż nie powinno tak być, dopłacamy 
1,7 mln zł. Natomiast, to co się dzieje w naszym kraju w tej chwili
z cenami energii elektrycznej, to jest po prostu skandal. Bo my 
otrzymaliśmy zwiększenie cen za energię elektryczną w Wodocią-
gach o 70% – to jest 1 mln zł dodatkowych wydatków, przecież 
oczyszczalnia jest zasilana prądem, w Parku Wodnym o 60%. I teraz 
ja, przepraszam, że ziarenko polityki, ale trzymam za słowo Pana 
Premiera, który powiedział, cytuję: podwyżek prądu nie będzie. Pan 
Minister Sasin też powiedział – podwyżek prądu nie będzie. Ja w tej 
chwili spotkam się z moimi prezesami i do wszystkich dostawców 
energii elektrycznej wysyłam pismo, że proszę o zmianę cennika 
zaproponowanego nam w postępowaniu przetargowym na rok 2019. 
No, ktoś chyba ma władzę w tym kraju i za nią bierze odpowie-
dzialność. Tak więc uważam… Nie ma żadnej logiki w tym, proszę 
Państwa, żeby w XXI wieku nagle podnosić energię elektryczną
o 70% i tłumaczyć się z tego, że rosną koszty, itd., i że wreszcie ktoś 
sprzedaje tą energię. No, nie w taki sposób, żeby zdzierać z samo-
rządów terytorialnych. Też apelowałbym do społeczeństwa, bo jeżeli 
takimi ruchami rząd próbuje osłonić indywidualnego odbiorcę, to to 
nie jest osłona, bo my będziemy musieli podnieść cenę ścieków, ten
1 mln zł będzie po stronie kosztów. Czyli tak faktycznie zapłacą za te 
podwyżki mieszkańcy. Ja już nie mówię o inflacji, nie mówię o innych 
skutkach, z którymi możemy mieć do czynienia. Tak więc mam 
nadzieję, że te kwestie się wyjaśnią, chociaż to dziwnie wygląda, bo 
postępowania przetargowe są zakończone, grupy zakupowe, które 
powstały, zrealizowały przetargi, i mamy takie wyniki, a nie inne.
W kontekście chociażby Parku Wodnego wydajemy na energię 
elektryczną 30 tys. zł miesięcznie. Podwyżka o 60% to, jak dobrze 
liczę, jest plus 18 tys. zł miesięcznie, razy dwanaście, to jest 200 tys. 
zł. Najprościej zwiększyć dopłatę z Urzędu Miasta o 200 tys., ale tak 
się nie da, bo ta dopłata już jest najwyższa z możliwych, jaka może 
być realizowana.
 Muszą też Państwo wiedzieć, że konstrukcja budżetu 
opiera się na tym, iż wydatki bieżące muszą być równoważone 
dochodami bieżącymi, czyli samorząd terytorialny w Polsce nie może 
egzystować na kredyt. Czyli te wszystkie wydatki, o których 
mówiłem, poza inwestycyjnymi, muszą być finansowane dochodami 
własnymi. 
 Jak wyglądają dochody własne za 2018 rok dokładnie 
będziemy wiedzieli w I kwartale przyszłego roku, przy nowelizacji 
budżetu, w kontekście PIT-u, CIT-u i innych dochodów własnych 
miasta Chojnice. 
 Największym wyzwaniem dla nas w tej chwili będzie 
uruchomienie dużych inwestycji unijnych, za które wzięliśmy 
odpowiedzialność. To jest już trwający program poprawy bilansu 
wodnego – my mamy go w trzech zakresach rozstrzygnięty, 
rozstrzygamy czwarty, oraz rozpocznie się już budowa dworca 
autobusowego i przed nami budowa dworca kolejowego, plus 
program rewitalizacji, który trwa, budowa ulicy Subisława jest 
realizowana, budowa świetlicy socjoterapeutycznej jest realizowana, 
27 budynków rusza w tym roku, ale mamy jeszcze do wykonania 
rewitalizację Wzgórza Ewangelickiego i mamy do wykonania 
również ulicę Rolbieckiego. 
 Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, iż w naszym 
budżecie w ogóle w tym ujęciu nie ma tematów drogowych. Tematy 
drogowe bardzo mocno pojawią się w kontekście deszczówek, bo 
znowu muszą Państwo wiedzieć, że 60% realnych kosztów progra-
mu deszczowego to są instalacje, które są pod ziemią, a 40% 
kosztów to jest odtworzenie pierwotne tego, co mieliśmy. Ale my 
poszliśmy krok dalej, czyli jeżeli jest jezdnia i wykopujemy rurociąg, 
to nie asfaltujemy tylko tego rurociągu, my odbudowujemy warstwy 
technologiczne, ale na szerokości całej jezdni robimy nakładkę. Czyli 
tak faktycznie tam, gdzie kroczymy z tą deszczówką, tam wszędzie 
powstaną nowe nawierzchnie. Natomiast wiemy jaka jest presja, jaki 
jest postulat mieszkańców budowy nowych ulic. Jeżeli prawdą jest to, 
że wszystkie tematy zgłoszone do tak zwanych schetynówek wejdą 
do planu Morawieckiego, to mamy szansę w tym roku zbudować 
pierwszy etap ulicy Czereśniowej i Winogronowej. Jeżeli prawdą jest, 
że tam będzie aż 5, czy 6 mld zł, w przypadku finansowania, patrząc 
na zamożność Chojnic, to będzie pewnie 60%, a nie 80, będziemy 
gotowi rozpocząć jakiś etap zachodniego obejścia. To, że to byłaby 

droga gminna, to uspokaja znacznie całą sytuację. Natomiast 
musimy wiedzieć o jednej rzeczy – z kierunku Sępólno mamy 20 
hektarów terenu inwestycyjnego, gdzie inwestor złożył aplikację do 
strefy ekonomicznej, też do tego programu „Cała Polska specjalną 
strefą ekonomiczną” i chce rozpocząć budowę zakładu przemysło-
wego. Mamy też inwestorów, którzy chcą się lokować w Chojnicach, 
na terenie miasta i gminy, i mamy olbrzymi problem z uzyskaniem 
zgody i akceptacji na sprzedaż gruntów objętych planami miejscowy-
mi przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Mam nadzieję, że 
nasze starania będą uwieńczone sukcesem. Jeżeli nie, to będę 
musiał z tej mównicy częściej korzystać na sesji Rady Miejskiej, bo 
być może będę lepiej słyszalny, bo to jest po prostu absurd, żeby 
leżały tereny, jest inwestor, który chce inwestować, a my 2 lata sta-
ramy się o zgodę. 
 Proszę Państwa, będzie to jeden… Z pełną szczerością, to 
będzie najtrudniejszy budżet, który przyjdzie mi realizować, ze 
względu właśnie na to przewartościowanie kapitałowe rynku usług, 
inwestycji, ze względu na ceny prądu, które nie wiadomo jakie będą, 
ze względu na koszty pracy, które rosną i musimy podnosić płace. 
Musimy podnosić płace przecież nie tylko w Urzędzie Miejskim, ale 
też musimy podnosić place w administracji i obsłudze szkół, i na-
szych placówek. Musimy podnosić płace nauczycielskie, a z naszych 
wyliczeń wynika, że wzrost subwencji oświatowej do subwencji z ro-
ku 2018 nie zabezpiecza w pełni środków na realizację podwyżek 
płac. Ja mam nadzieję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Mini-
sterstwo Finansów, i rząd będzie zwiększał te subwencje w ciągu 
roku, co nieraz czynił. To tak nie jest, że jest to wartość constans od 
razu pod koniec danego roku na przyszły rok. Takie ruchy też są
i mam nadzieję, że do tych zwiększeń po prostu dojdziemy. Miasto 
Chojnice otrzymywało subwencję wyrównawczą. Jak Państwo 
zauważają w naszych materiałach budżetowych, mamy tą subwen-
cję mniejszą. Mamy mniejszą, bo nam skoczył do góry PIT, czyli też 
tutaj rządzący nami słusznie zauważają, że ta subwencja wyrów-
nawcza będzie mniejsza, bo z PIT-u mamy więcej. Z PIT-u musi być 
więcej, bo bezrobocie jest mniejsze i płace rosną. Przypominam, że 
średnia płaca w Polsce rośnie o 7 – 8% rok do roku. To są duże 
wzrosty, no bo jeżeli średnia płaca jest w granicach 4.500 zł, no to 
przez 5 lat, to jest 30% w górę. Z tym wszystkim musimy się liczyć
i mam nadzieję, że wspólnie ten budżet zrealizujemy. 
 Pierwszy rok, czyli realizacja tego budżetu, już musimy od 
miesiąca stycznia, analizując wydatki, planować pewne zmiany na 
rok 2020, uwzględniające przede wszystkim realizację zadań 
inwestycyjnych. 
 I na koniec chciałbym powiedzieć o niebezpieczeństwie. 
Biorąc środki unijne i realizując inwestycje, rozpoczynając realizację 
inwestycji nie można się z niej wycofać. Jeżeli się wycofamy, to się 
narazimy na olbrzymie kary i efekt będzie dwa razy minus, bo raz, że 
nie zrobimy, a dwa – zubożymy budżet. Ale z drugiej strony przecież 
nie mamy nieograniczonych możliwości. Dlatego wystąpiłem do Mar-
szałka o przesunięcie terminu realizacji tych dwóch najważniejszych 
zadań do 2020 roku. Myślę, że jest szansa na to, że rynek ochłonie 
troszeczkę, bo dzisiaj rozmowa z wykonawcami jest bardzo trudna, 
karkołomna. To co mogliśmy rozstrzygnęliśmy i dołożyliśmy dużo 
środków. Przypominam, do dworca autobusowego dołożyliśmy 2,5 
mln zł. Jest jeden przetarg, na którym zaoszczędziliśmy w stosunku 
do planowanych wydatków, to są autobusy. 1 mln zł tutaj mamy 
oszczędności. Ale do deszczówek już razem dołożyliśmy około 10 
mln zł. To finansowanie jest dla nas bardzo trudne. Jak deszczówki są 
ważne i istotne, to chyba nie muszę Państwu mówić, bo jeżeli nie 
pokryjemy realizacji deszczówek z budową ścieżek rowerowych
w ramach węzła, to my tych ścieżek nie zbudujemy. Musimy najpierw 
wejść z deszczówką, na przykład w Aleję Brzozową, dopiero potem 
budować ścieżkę rowerową, a nie odwrotnie, bo my to wszystko 
musimy odwonić. Dlatego tak ważne byłoby to, aby nowe inwestycje 
w mieście się pojawiały, ponieważ one zwiększają dochody własne – 
myślę tu o podatku od nieruchomości, ale też stwarzają możliwość do 
tego, aby zwiększać inne dochody i sferę usług. 
 Bardzo Państwa proszę o przyjęcie tego budżetu. Jestem 
otwarty na modyfikację. Zdaję sobie sprawę z tego, że przez komisje 
właściwie tylko jeden wniosek przeszedł związany ze zmianą do 
budżetu. Takie tematy jak targowisko przy ul. Młodzieżowej, czy orlik 
na Kolejarzu, czy stadion Chojniczanki, czy inne, będziemy jeszcze 
rozpatrywać w pierwszym kwartale. 
 Tutaj, jeżeli chodzi o Chojniczankę, standardowo podgrze-
wana murawa kosztuje od 3 do 4 mln zł. My wykonaliśmy projekt
i w Chojnicach ma się to niestety inaczej. Te koszty związane
z podgrzewaną murawą wiążą się z lokalizacją stadionu. Pamiętacie 
Państwo nasze rozmowy bodajże sprzed 15 lat, gdzie ma być stadion 
– czy ma być tam, gdzie jest, czy byśmy budowali go na kierunku 
Chojnaty, gdzie mamy plan miejscowy na gruntach IHAR-u. Ja nie 
chcę się usprawiedliwiać, ale byłem wówczas za przeniesieniem 
stadionu i powiększeniem strefy śródmiejskiej, no ale pozostało tak, 
jak pozostało, wsłuchaliśmy się w głosy działaczy i nie oskarżam ich 
o nic, ale jesteśmy na terenie byłego jeziora i koszt podgrzewanej 
murawy, gdzie trzeba dodatkowo wykonać specjalne odwodnienia ze 
względu na frakcje, jakie są w ziemi, to jest nie 4 mln tylko 6. Patrząc 
na Chojnice to jest inwestycja karkołomna, bardzo kosztowna
i trzeba będzie się nad nią pochylać. Są 2 mln zł w budżecie ponieważ 
jesteśmy w pewnej ciągłości inwestycyjnej i też Państwo będą 
musieli podejmować, jako Rada Miejska, bardzo trudne decyzje.

 Dziękuję za uwagę. 

Po burzliwej dyskusji (protokół do pobrania ze strony Urzędu 
Miejskiego) przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr 
II/12/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej 
Chojnice na 2019 r. z autopoprawką. Głosowało 21 radnych: 
za 14 radnych, przeciw – 7 (Bartosz Bluma, Mariusz Brunka, 
Kazimierz Drewek , Zdzisław Januszewski , Janina Kłosows-
ka, Krzysztof Pestka i Patryk Tobolski )



      Przygotowania do przejęcia Chojnic, 
przez władze odrodzonej Polski, które nastą-
piło 31 stycznia 1920 roku, rozpoczęły się
w końcu 1919 roku.

       Komendant Straży Ludowych w powiecie 
chojnickim Antoni Ulandowski opracował plan 
zapewnienia spokoju w mieście po wyjściu 
wojsk niemieckich. Przygotowano w mieście 
kadry policjantów i żandarmów, zapewniono 
poprawne funkcjonowanie urzędów po wkro-
czeniu wojska polskiego.

     Po ratyfikowaniu traktatu wersalskiego 
przez władze niemieckie rozpoczął się proces 
przejmowania m.in. Chojnic przez władze 
polskie. W obwieszczeniu do ludności pol-
skiej i niemieckiej wzywano do zachowania 
spokoju w czasie przejmowania powiatu 
chojnickiego przez wojska polskie – od 30 
stycznia do 1 lutego 1920 roku. W Chojnicach 
przejmowanie władzy przez stronę polską 
rozpoczęło się 31 stycznia 1920 roku. W tym 
dniu Stanisław Sikorski jako polski starosta 
przejął administrację powiatową. Burmistrz 
niemiecki Chojnic Bruno Molkentin przekazał 
władzę najpierw w ręce Jana Kaletty.

     Przejęcie władzy w Chojnicach poprzedzi-
ło wyjście z miasta Grenzschutzu 31 stycznia 
1920 roku. Ludność polska udekorowała 
miasto i oczekiwała przybycia Wojska Pol-
skiego, które nadeszło od strony Kamienia 
Krajeńskiego. Oddziały polskie zatrzymały 
się na wzgórzu koło wieży ciśnień, aby 
Grenzschutz bez przeszkód opuścił miasto. 
O 13.00 do miasta wkroczył 59 pułk piechoty 
wielkopolskiej, dowodzony przez podpułkow-
nika Stanisława Wrzalińskiego. 

      Na Rynku wojsko witali przemówieniami: 
w imieniu społeczeństwa powiatu chojnickie-
go komisaryczny starosta szambelan Stani-
sław Sikorski, a w imieniu miasta komisa-
ryczny burmistrz Alojzy Sobierajczyk. Na sło-
wa powitania ppłk Wrzaliński odpowiedział:

 „Przyjmuję miasto Chojnice jako cząstkę 
ziemi polskiej, i da Bóg na wieki nią po-
zostanie”. 

     Na balkonie ratusza chór „Lutnia” śpiewał 
patriotyczne pieśni, a młoda chojniczanka 
Bronisława Stammowa symbolizując Polo-
nię, rozerwała krępujące ją łańcuchy niewoli 
pruskiej – za to w 1939 roku została 
rozstrzelana przez hitlerowski Selbstschutz. 
   W godzinach wieczornych runął w Chojni-
cach pomnik Wilhelma I na placu Królowej 
Jadwigi (obecnie plac Niepodległości).
 
     Od 31 stycznia 1920 roku Chojnice stały 
się integralną częścią II Rzeczypospolitej.

Grenzschutz (niem., Ochrona Pogranicza), 
niemieckie ochotnicze formacje zbrojne 
działające w latach 1918–20 na Górnym 
Śląsku, w Wielkopolsce, na Pomorzu; 
zwalczały polski ruch narodowy na tych 
ziemiach. 

Kaletta Jan (1870-1942), jako komisarz 
Rządu Polskiego przejął z rak zaborcy władzę 
miejską w Chojnicach i następnie przekazał ją 
komisarycznemu burmistrzowi Alojzemu So-
bierajczykowi. Był radnym miejskim i wielo-
krotnie wiceburmistrzem miasta. Postrzelony 
na ulicach Warszawy, zmarł 25 marca 1942 r. 
Pochowany został na cmentarzu bródno-
wskim.

Selbstschutz  paramilitarna formacja zło-
żona z przedstawicieli niemieckiej mniej-
szości narodowej zamieszkującej terytorium 
II Rzeczypospolitej, utworzona we wrześniu 
1939 na –okupowanych ziemiach polskich. 
Do końca 1939 roku z rąk bojówek Selb-
stschutzu zginęły dziesiątki tysięcy Polaków, 
z czego najwięcej na terenach Pomorza.

Sikorski Stanisław (1855-1929), były poseł 
do parlamentu niemieckiego, pierwszy sta-
rosta chojnicki w odrodzonej Polsce, fundator 
stypendium dla ubogiej młodzieży akade-
mickiej. Zmarł w Wielkich Chełmach.

Sobierajczyk Alojzy (1870-1934), lekarz, 
pierwszy burmistrz Chojnic w odrodzonej 
Polsce. Funkcję tą pełnił przez 14 lat. Prze-
prowadził repolonizację Zarządu Miejskiego. 
Dzięki jego staraniom powstało gimnazjum 
żeńskie, Szkoła Handlowa, rozpoczęła się 
budowa stadionu miejskiego. Był współtwór-
cą Koła Miast Pomorskich i Banku Komunal-
nego w Poznaniu. Zmarł w Chojnicach.

Stammowa Bronisława (1887-1939), 
działaczka społeczna i niepodległościowa, 
aresztowana w październiku 1939 roku przez 
członka Selbstchutzu. Wywieziona została do 
Bydgoszczy. Ostatnie chwile życia to poni-

żanie i torturowanie w bydgoskim niemieckim 
więzieniu.

Ulandowski Antoni (1879-1939), wieloletni 
wiceburmistrz Chojnic i radny miejski, dzia-
łacz społeczny. Aresztowany w październiku 
1939 wraz z synem Leonem przez Gestapo. 
Rozstrzelany w Dolinie Śmierci.

Wilhelm I Hohenzollern (1797-1888) – król 
Prus od 1861, przewodniczył Związkowi Pół-
nocnoniemieckiemu w latach 1867–1871, 
cesarz Niemiec od 1871.

Wrzaliński Stanisław (1882-1950) – 
pułkownik piechoty Wojska Polskiego, uczes-
tnik walk o niepodległość Polski w I wojnie 
światowej oraz wojnie polsko-bolszewickiej, 
prezydent Gniezna w latach 1934-1936. 
Zmarł w Hamburgu.

Rysunek: oddziały Grenzschutzu 31 stycz-
nia 1920 roku opuszczają Chojnice (wg insce-
nizacji ze stycznia 2008 roku)
 

(Wiesława Gołuńska)

- Knopek Jacek, Wypisy do „Dziejów Choj-
nic”, Chojnice 2018, s. 389-391.
- Pabich Franciszek, Mały leksykon chojnicki, 

Chojnice 1987.
- Stromski Zbigniew, Pamięci godni, chojnicki 

słownik biograficzny 1275-1980, Bydgoszcz 
1986, s. 118.

- Wojciechowski Mieczysław, W ostatnim 
okresie rządów pruskich (XI 1918-I 1920), s. 
357-359, [w] Dzieje Chojnic, pod red. Kazi-
mierza Ostrowskiego, Chojnice 2003.
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„Czerwona szkoła” dla dziewcząt
 w Chojnicach  Część 8.

Dokumenty

Prezes Rady Ministrów. 1152. Dyplom nadania Franciszce Szablewskiej, p.o. Kierowniczce szkoły 
powszechnej „Medalu Zwycięstwa i Wolności”, Prezes Rady Ministrów Edward Osóbka-
Morawski, Warszawa 9 maja 1946 roku (w zbiorach prywatnych Stanisława Szablewskiego).

Legitymacja Nr 20029 odznaczenia Szablewskiej Franciszki Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Naczelnik Wydziału Odznaczeń Kancelarii Wojskowej Prezydenta R.P. (mgr. Wł. Daszkiewicz), 
Warszawa 22 lipca 1947 roku (w zbiorach prywatnych Stanisława Szablewskiego).

Adnotacja załączona do pierwszej strony szkolnej kroniki, sporządzona na podstawie informacji 
udzielonej przez [Adelę] Wysocką i Księgi ocen 1945/1946 (ASP 2, Ch, Nr 1, l. 1950-68, Kronika 
Szkoły Nr 2 Chojnice).

     Szczególną rolę w poznawaniu procesu 
dziejowego przypisuje się analizie źródeł his-
torycznych. Stanowią one przedmiot badań 
nad historią „czerwonej szkoły” dla dziew-
cząt w Chojnicach. Do źródeł historycznych, 
pisanych, aktowych należą dokumenty, np. 
świadectwa szkolne, dyplomy a także 
legitymacje. 
      Tego rodzaju materiał badawczy stanowi 
Dyplom „Medalu Zwycięstwa i Wolności”. 
Został on nadany, p. o. Kierowniczce Szkoły 
Powszechnej nr 2 w Chojnicach, Obywatelce 
Franciszce Szablewskiej 9 maja 1946 roku 
przez Prezesa Rady Ministrów. Dyplom 
określa podstawę prawną ustanowienia 
Medalu. Jest nią artykuł 3 dekretu KRN 
(Krajowej Rady Narodowej) z dnia 26 
października 1945 roku o nadaniu „Medalu 
Zwycięstwa i Wolności 1945 r.” Na doku-
mencie w lewym dolnym rogu widnieje 
informacja o miejscu (Warszawa) i dacie 
dziennej nadania Medalu (9 maja 1946 
roku), pieczęć Prezesa Rady Ministrów,
a z prawej strony podpis ówczesnego pre-
miera, Edwarda Osóbki-Morawskiego. Tytu-
łowanie Franciszki Szablewskiej „Obywa-
telką” wskazuje na zmiany ustrojowe, które 
dokonały się w Polsce po zakończeniu II 
wojny światowej i potwierdza historyczny 
fakt, iż do 22 lipca 1952 roku państwo 
funkcjonowało bez oficjalnej nazwy Polska 
Rzeczpospolita Ludowa. 

    Do źródeł normatywnych należą legityma-
cje. Zamieszczona Legitymacja Nr 20029 
została wystawiona na nazwisko Szablew-
ska Franciszka 22 lipca 1947 roku w War-
szawie. Dokument jest potwierdzeniem 
odznaczenia Szablewskiej Srebrnym Krzy-
żem Zasługi postanowieniem Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej. Legitymację 
wystawił Naczelnik Wydziału Odznaczeń 
Kancelarii Wojskowej Prezydenta R.P. mgr. 
Wł. Daszkiewicz. 
    Stan Dyplomu i Legitymacji można ocenić 
jako bardzo dobry i dobry. Legitymacja jest 
pożółkła z widocznie uszkodzonym naroż-
nikiem. Dyplom i Legitymacja to druki urzę-
dowe. Nazwisko i funkcję osoby, której przy-
znano Dyplom wypisano na maszynie do 
pisania. Pieczęć znajdująca się na Dyplomie 
jest na tyle czytelna, że pozwala odczytać 
funkcję jego wystawcy: Prezes Rady Mini-
strów. Podpis premiera jest nieczytelny, 
częściowo niewidoczny. Pośrodku pieczęci 
widnieje godło państwowe.
    Legitymacja jest składana i tworzy dwie 
kartki. Na stronie drugiej znajduje się nazwa 
państwa – Rzeczpospolita Polska, nazwa 
dokumentu, miejsce i data dzienna nadania 
Krzyża Zasługi. Strona trzecia dostarcza 
informacji, że  „Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej” „Obywatel Sza-
blewska Franciszka” została odznaczona  
Srebrnym Krzyżem Zasługi. W prawym 

dolnym rogu zamieszczono funkcję i nazwi-
sko urzędnika upoważnionego do wystawie-
nia Legitymacji. Podpis wystawcy jest słabo 
czytelny. Wpisy sporządzone atramentem są 
wyraźne. Strona druga i trzecia Legitymacji 
są obramowane. 

          Omawiane dokumenty znajdują się
w zbiorach bratanka i wychowanka Francisz-
ki Szablewskiej, Stanisława. Zostały one 
udostępnione Gimnazjum nr 2 w Chojnicach 
w 2000 roku z okazji odsłonięcia 27 paź-
dziernika w holu tej szkoły tablicy pamiątko-
wej ku czci zasłużonej nauczycielki i kierow-
niczki chojnickich szkół powszechnych 
Franciszki Szablewskiej. 26 października 
minęła 20 rocznica śmierci pochodzącej
z Łęga nauczycielki, która przed wojną 
pracowała w szkołach w Rytlu i w Chojni-
cach. W Siedmio-klasowej Publicznej Szkole 
Powszechnej nr 2 w 1928 roku uzyskała stały 

etat. W czasie drugiej wojny światowej 
prowadziła tajne nauczanie w Chojnicach
i w Czersku. Po wojnie była kierownikiem SP 
nr 2, ale w latach pięćdziesiątych odsunięto 
ją od pracy z powodów światopoglądowych. 
Wróciła do pracy w szkolnictwie, ale już jako 
niepełnoetatowy nauczyciel w SP nr 1 i SP nr 
2. Według zachowanej Legitymacji Nr 1434 
Franciszka Szablewska była nauczycielką  
Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnicach. Po 
przejściu na emeryturę otrzymała rentę 
specjalną dla zasłużonych. Za swoją dzia-
łalność została odznaczona Medalem Dzie-
sięciolecia Odzyskanej Niepodległości, „Me-
dalem Zwycięstwa i Wolności”, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Armii 
Krajowej. Pośmiertnie przyznano jej Medal 
Komisji Edukacji Narodowej.

Źródła historyczne pisane opisowe



21

Gazeta LOKALNA HISTORIA  CHOJNIC

Andrzej Lorbiecki
Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych 
artykułów, książek i publikacji naukowych.

Nr 1/2019 (77)  STYCZEŃ 2019

        W roku 1226 zmarł Świętopełk, książę pomorski, a zwoła-
wszy przed śmiercią synów swoich Mestwina i Warcisława, 
zaklinał ich, by z koroną polską ścisłą przyjaźń zachowali. 
Rozumna polityka książąt polskich wobec dynastii Święto-
pełka sprawiła, że nastąpiło ścisłe połączenie Pomorza z Pol-
ską, jak tego umierający Świętopełk pragnął. Mestwin, syn 
Świętopełka, nie pozostawił potomstwa i oddał księstwo 
pomorskie aktem spisanym w roku 1282 w Kępnie, Przemy-
sławowi księciu polskiemu i tak Pomorze pozostało przy 
Polsce.

       Pomimo protestów króla i konfederatów barskich rozesła-
nego do dworów europejskich, w 1772 roku, dokonał się 
pierwszy rozbiór Polski. Pomorze wraz z ziemią chełmińską
i michałowską ale bez Gdańska i Torunia dostały się pod 
panowanie pruskie. Nowy władca, Fryderyk II, natychmiast 
wprowadził bezwzględne pruskie prawa i rozporządzenia oraz 
urzędowy język niemiecki.

        Wiadomość o drugim rozbiorze (1793), wcielającym oba 
te miasta wraz z Wielkopolską do państwa pruskiego wywołała 
w Gdańsku ogromne wzburzenie. Zgromadzone tłumy wyszły 
na ulice, wygrażając Prusakom, nawołując do broni i śpie-
wając nową pieśń „Marsyliankę”. Wobec tego, że przed 
miastem zjawił się silny korpus pruski, senat gdański 
postanowił oddać miasto prusakom. Tłumy otoczyły ratusz, 
zarzucając władzy miejskiej tchórzostwo i zdradę, żądały walki 
do upadłego. W boju o miasto w szeregach obrońców padły 
liczne ofiary. Prusacy dopiero po kilkunastu dniach wkroczyli 
do Gdańska, a wziętych do niewoli wcielono do wojskowych 
formacji pruskich.

       Już w czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej 11 lipca 
1794 roku poseł pruski w Petersburgu Leopold Heinrich von 
Goltz pisał w swym raporcie, że „cała Rosja domaga się 
rozbioru Polski i wymazania imienia polskiego”. Niecały rok po 
upadku insurekcji, 24 października 1795, monarchowie Rosji, 
Prus i Austrii (a właściwie imperium Habsburgów) uzgodnili 
wzajemnie traktat, zgodnie z którym w roku 1794, przeprowa-
dzili ostatni, pełny, trzeci rozbiór Rzeczypospolitej. Od 1806 r. 
Pomorze bierze udział w walkach o niepodległość. Armia Na-
poleona Bonapartego rozbija prusaków pod Jeną. Mianowany 
przez gen.Henryka Dąbrowskiego generał ziemiański 
województwa pomorskiego Trąpczyński z Gliśna a po jego 
ustąpieniu Jakub Komierowski z Krajenki powołał pod broń 
właścicieli  ziemskich. Oddział był niewielki i niedostatecznie 
uzbrojony, Komierowski poległ. Jego następca Kruszyński 
został szefem intendentury. Tymczasem  Dąbrowski ruszył na 
Pomorze i cała jego lewobrzeżna część została zdobyta. 

       Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego Pomorze nadal 
pozostaje we władaniu prusaków. Zostaje utworzone wolne 
miasto Gdańsk. Po upadku Księstwa Warszawskiego, 
Prusacy nie dopuszczają do jakichkolwiek objawów życia 
narodowego, germanizuje się polaków i pozbawia ich ziemi. 
Wybucha powstanie Poznańskie, do walki o polskość włącza 
się Ceynowa i Kleszczyński. Wobec porywu zbrojnego o nie-
podległość 1863 r. (Powstanie Styczniowe) pomorze nie było 
obojętne. Powstańcy poprzez wojskowy kordon pruski poje-
dynczo lub całymi oddziałami przekradali się przez lasy
i dołączali do powstania. Uczestnikami tego procederu było
6 licealistów chojnickiego pruskiego liceum. Po roku 1891 
powstają liczne Towarzystwa Ludowe i Rolnicze oraz 
Czytelnie Ludowe. Tutaj należało by wymienić ziemiaństwo
z Schönfeldu (Nieżychowice), Władysław Wolszlegier
w latach 1903-1907 był posłem na sejm, zagorzały przeciwnik 
germanizacji, w 1886 usunięty ze  stanowiska wójta 
Schönfeldu. Józef Wolszlegier w 1906 r. zostaje mianowany 
przez  gen.  Henryka Dąbrowskiego szefem intendentury dla 
zaopatrzenia wojsk polskich na Pomorzu. W 1912 r. był 
akcjonariuszem Gazety Chojnickiej, oraz należał do składu 
kuratorium Zakładu św. Boromeusza, był razem z bratem ks. 
Antonim, członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 
Adama i Władysławę Wolszlegier, założycieli biblioteki 
Towarzystwa Czytelni Ludowych, kolporterzy „Gazety Gru-

dziądzkiej” i „Pielgrzyma”. Irena Nieżychowska, z domu Wol-
szlegier, polska działaczka społeczna i narodowa. Była córką 
Bolesława, doktora obojga praw. Wychowywana w atmosfe-
rze polskiego patriotyzmu, od młodości uczestniczyła w pracy 
narodowej jako bibliotekarka Towarzystwa Czytelni Ludowych 
i konspiracyjna nauczycielka języka polskiego wśród dzieci 
rolników i robotników. Działalność narodową prowadziła 
szczególnie silnie w latach I wojny światowej, biorąc następnie 
udział w powstaniu wielkopolskim; szeregi powstańcze 
opuściła w stopniu porucznika.

         Wybuch I wojny światowej powoduje wcielenie do armii 
pruskiej (walczącej po stronie Niemiec) wielu pomorskich 
obywateli, z której większość nie wraca.
       Od 1919 Irena Nieżychowska jest aktywna w Chojnicach
i okolicy. Należała do Towarzystwa Ludowego i Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, organizowała kursy języka polskie-

go dla dorosłych. Uczestniczyła również w przygotowaniu 
wydania pierwszej polskiej książki w Chojnicach – śpiewni-
czka Pieśni narodowe i obozowe (1919). W prasie chojnickiej 
publikowała własne wiersze (liryczne i patriotyczne), wydała 
również osobny tomik poetycki.

          Niedługo po przewrocie listopadowym 1918 r. w Niem-
czech, miasta pomorskie doznały dławiącej opieki Grenzschu-
tzu, który w Chojnicach grasował do 31 stycznia 1920 roku. 
Tego dnia o 10.00 rano wojsko pruskie opuściło Chojnice 
żegnane przez większość niemiecką czule i do „widzenia” – 
pomimo wandalskiej jego gospodarki; wszak Chojnice były 
wówczas najwięcej zgermanizowanym miastem na Pomorzu!. 
„Ledwo jednak Grenzschutz opuścił śródmieście, zaroiło się 
na Rynku przed ratuszem jak w ulu. Bramy tryumfalne 
powstawały jakby ręką czarodziejską wywołane, a sztandary 
narodowe zjawiły się w oknach tak licznych domów, że 
ludność niemiecka osłupiała. W kilka godzin miasto w świą-
teczne przybrane szaty gotowe było do godnego przyjęcia 
gorąco oczekiwanego Wojska Polskiego. A kiedy dzwony
z potężnej wieży kościoła farnego zwiastować zaczęły 
zbliżanie się wojska, widać było ogólne głębokie wzruszenie 
oblegającej Rynek i prowadzące doń ulice ludności”. Dziwiono 
się i pytano skąd się zebrało tyle Polonii w Chojnicach. 
„Chojnice znać w ostatnim roku suwerenności pruskiej już 
więcej się spolszczyły, niż nawet sami Polacy przypuszczali. 
Wtem zjawia się na placu Piastowskim przedni oddział Wojska 
Polskiego, entuzjastycznie witany przez tłumnie zebraną tam 
ludność. A gdy wojsko się ukazało na Rynku, entuzjastyczne 
okrzyki – Wojsko polskie niech żyje – wprost zagłuszały daleko 
brzmiące głosy witalne dzwonów farnych”. Nastąpił raport 
miejscowej Rady Ludowej, składany pułkownikowi Wrzaliń-
skiemu przez pp. adwokata Kopickiego, nacz. sekr. prokur. 
Ulandowskiego, rewizora rach. sąd. Standerę i adwokata 
Łangowskiego, poczem witali wojsko dłuższemi przemówie-
niami w imieniu powiatu starosta szambelan Sikorski, w imie-
niu miasta burmistrz dr. Sobierajczyk. Przejęcie samorządu 
miejskiego nie odbyło się tego samego, lecz dopiero dnia 
następnego. 

          Nie dane nam było cieszyć się wolnością którą odzy-
skaliśmy po 148 latach niewoli. 1 września 1939 r. wojska 
niemieckie bez wypowiedzenia wojny napadły na nasz kraj.
17 września otrzymaliśmy cios w plecy a armia sowiecka 
zajęła nasze wschodnie tereny. W kraju rozpoczął się horror 
okupacji. Utworzono regiony okupacyjne. Na Pomorzu 
Gdańskim utworzono Okręg Rzeszy, Gdańsk Prusy zacho-
dnie. Natychmiast wprowadzono zakaz używania języka 
polskiego. Polską inteligencję wywożono do obozów konce-
ntracyjnych i łagrów lub rozstrzeliwano na miejscu. Wywożono 
polskich oficerów na wschód a następnie skazywano ich na 
śmierć. Podobny los za działalność na rzecz Polski spotkał 
Irenę Nieżychowską wraz z Bronisławą Stamm, żoną posła 
Romana Stamma, które zostały rozstrzelane w dolinie śmierci 
w Fordonie k. Bydgoszczy. Gestapo kontrolowało wszystko, 
wszystkich i wszędzie. Nastąpił nacisk na podpisywanie grupy 
narodowościowej. Za odmowę trafiało się do więzienia
a następnie do obozu. Za najdrobniejsze uchybienie można 
było trafić w ręce oprawców. W 1945 r. po zakończeniu działań 
wojennych, los Pomorzan nieco się poprawił jednak kontrola 
NKWD i wywózka na Syberię nie skończyła się. Odwilż 
przyszła dopiero po śmierci Józefa Stalina.

          W naszych szybko żyjących czasach warto nieraz 
sięgnąć do skarbnicy historycznej, aby przypomnieć sobie 
odwieczne prawa Polski, prawa których żadna przewrotność 
polityczna i żadna nienawiść nie zdoła zniweczyć. Jest 
Pomorze częścią nierozerwalną Polski, bo mimo prześlado-
wań wiekowych pozostał tu lud wierny ojców swych wierze
i językowi rodzinnemu, pozostał wierny duchowi dziejów 
Polski, nagiąć się nie pozwolił i przetrwał burze historii.

Andrzej Lorbiecki

Stanisław Sikorski 



 Późnym popołudniem 11 grudnia odbyło się oficjal-
ne otwarcie nowego hotelu w Charzykowach. Na uroczys-
tości pojawili się: starosta chojnicki, burmistrz miasta wraz
z nowym wiceburmistrzem, wójt gminy, sołtys i proboszcz 
charzykowski, liczni samorządowcy, twórcy hotelu i wielu 
innych gości. Po oficjalnym przywitaniu i okolicznościowych 
przemówieniach oraz wręczeniu skromnych upominków 
gospodarzom, goście mieli okazję obejrzeć atrakcje obiektu. 
Po obiekcie oprowadzali  właściciele - Teresa i Piotr 
Koszuta oraz personel hotelu. A trzeba przyznać było co 
oglądać. W hotelu jest 71 pokoi, 7 apartamentów, basen, 
sauna i spa.  W hotelu zanjduje się całkiem spora część 
konferencyjna z kilkoma salami i pełnym wyposażeniem 
multimedialnym.

   Ale szczególnie imponująco prezentuje się część 
rekreacyjna i spa.  Na parterze mamy przepiękny basen
i jacuzzi z widokiem na jezioro charzykowskie. Poniżej kilka 
rodzajów saun, grota solna, stoły do masażu i specjalny 
solankowy basen. Dobrze wyposażone sale fitness i po-
mieszczenie rozrywki z torem do kręgli. Specjalne 
pomieszczenie do zabawy przewidziano także dla dzieci. Po 
prezentacji zaproszono na pokaz możliwości hotelowej 
kuchni. Szefem jest tam kucharski wice mistrz Europy. 

Jacek Klajna
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           Józef Czapiewski przyszedł na świat        
12 marca 1885 r. w Małych Chełmach k. Brus 
w rodzinie chłopskiej Franciszka Złosz-Cza-
piewskiego i Łucji z Pozorskich. Jego małą 
ojczyzną były Zabory (obszar południowych 
Kaszub). W wieku 10 lat trafił do pelplińskiego 
progimnazjum Collegium Marianum. Nastę-
pnie uczył się w Królewskim Katolickim Gim-
nazjum w Chojnicach. Był członkiem organi-
zacji filomackiej. Przyjaźnił się z Janem 
Karnowskim z Czarnowa, późniejszym poetą 
i dramaturgiem kaszubskim.

W duchu narodowym
        Po maturze studiował w Seminarium 
Duchownym w Pelplinie. Należał do Koła Ka-
szubologów. W 1909 r. wygłosił odczyt „Wa-
kacje na Kaszubach”. Do tego stowarzy-
szenia, założonego przez J. Karnowskiego, 
należał również m.in. Jan Cysewski z Brus. 
13 marca 1910 r. w pelplińskiej katedrze 
otrzymał święcenia kapłańskie, zaś mszę św. 
prymicyjną odprawił 17 marca tego roku
w bruskiej świątyni.

Posługę wikariuszowską pełnił w Byszewie, 
Pelplinie, Człuchowie, Tczewie, Błędowie
i Pieniążkowie. We wszystkich tych placów-
kach uczył dzieci polskiej mowy i umacniał 
ducha narodowego.
         Dekretem biskupim dziewiętnastego 
lipca 1918 r. ks. Józef  Czapiewski został,
w wieku 33 lat, proboszczem rozległej i ma-
lowniczo położonej wśród jezior parafii
w Swornegaciach.  Administrując powierzoną 
mu placówką i dbając o jej systematyczny 
rozwój, pełnił obowiązki wizytatora nauki 
religii w szkołach powszechnych. 

Kapłan wójtem
          Ks. Czapiewski angażował się również 
w działalność polityczną. W 1920 r. starosta 
chojnicki Stanisław Sikorski mianował go 
komisarycznym wójtem w Wielkich Cheł-
mach. Nominacja ta stanowiła dowód uzna-
nia za pracę narodową w okresie zaboru.  
Aktywnie wspierał również poczynania Naro-
dowej Demokracji. Jako przedstawiciel 
endecji dwukrotnie wybrany został do sejmiku 

powiatowego w Chojnicach (1926 i 1935). 
Należał także do grona energicznych działa-
czy kilku organizacji społecznych, kultural-
nych i oświatowych. Zaszczepione w ruchu 
filomackim szczytne ideały patriotyczne 
wydały piękne owoce.
     Przez okres dwudziestu lat ks. Czapiewski 
zarządzał sworzańską parafią. W 1938 r. 
objął parafię raciąską (powiat tucholski). 
Wciąż aktywnie działał na niwie społecznej
i politycznej. W 1939 r. został dziekanem 
tucholskim. 
     26 października 1939 r. aresztowany 
został przez Niemców. Najpierw więziony był 
w Kamieniu Krajeńskim, następnie od 15 
grudnia tego roku w Stutthofie. Dziesiątego 
kwietnia 1940 r. ten wielki Polak z kaszubs-
kich Małych Chełmów, wychowanek Gimna-
zjum Chojnickiego, został więźniem obozu 
koncentracyjnego w Oranienburgu, gdzie 
zmarł 18 kwietnia 1940 roku.
         Ks. Józef Czapiewski odznaczony był 
m. in. Krzyżem Niepodległości i Złotym 
Krzyżem Zasługi.
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 Kilka słów o sobie?
 Nazywam się Emilia Bronka, urodziłam się 7 lipca 
1991 r w Chojnicach. Od 5 lat mieszkam z mężem w Rytlu – 
Nadleśnictwie.  Skończyłam studia na kierunku Bezpie-
czeństwo wewnętrzne o specjalizacji zarządzanie w sytuacji 
kryzysowej. We wrześniu 2018 roku przy pomocy dotacji
z Urzędu Pracy założyłam własną działalność gospodarczą. 
Otworzyłam sklep internetowy anielskoczarodziejskie.pl
z ozdobami i dekoracjami do własnych inspiracji oraz goto-
wym rękodziełem. I takim sposobem przerodziłam pasję
w biznes.

Pani zdolności są wrodzone czy wyuczone?
Zdecydowanie wrodzone. Z rękodziełem miałam do czy-
nienie od kiedy pamiętam. Mama jest z zawodu i zamiłowania 
krawcową więc od niej nauczyłam się szyć i haftować. Na 
każdą uroczystość tzn.: święta, urodziny, imprezy rodzinne, 
robiliśmy dekoracje, ozdoby aby było pięknie. Kocham to 
robić, widzieć jak obdarowani się cieszą, są zdziwieni, 
zachwyceni. Jednak rękodzieło to jest pasja, kawałek serca. 
Nie da się zrobić dwóch jednakowych przedmiotów, zawsze 
są jakieś różnice. 

Gdzie szuka Pani inspiracji? Pomysłów?
 Inspiracji szukam przede wszystkim w intrenecie. 
Jestem członkiem wielu grup z rękodziełem, gdzie wysta-
wiamy swoje prace. Jeżdżę również na różne jarmarki, targi 
gdzie można znaleźć dużo inspiracji. 

Plany na przyszłość?
 W planach mam rozwijać swoje umiejętność  oraz 
powiększyć sklep internetowy w coraz bardziej urozmaicony 
asortyment w atrakcyjnych cenach aby pozyskać jak 
najwięcej zadowolonych klientów.

Ma Pani swoją pracownie? 
  Tak, mam swoją pracownie w domu. Teoretycznie 
kawałek pokoju w praktyce w każdym pomieszczeniu jest coś 
mojego. Nie da się przejść z pomieszczenie do pomie-
szczenia nie zauważywszy jakiejś dekoracji czy akcesoria.

 Dekoracje, upominki robi Pani na zamówienie? 
 Tak właściwie większość dekoracji robię na zamó-
wienie pod indywidualnego klienta. Jednak każdemu podoba 
się coś innego, inne kolory, wzory, dedykacja. Zamówienia 
indywidulane są najpiękniejsze ponieważ nigdzie się takich 
nie dostanie a ja jestem z nich zawsze najbardziej dumna.  
Kontakt do mnie: tel.: 889 774 753, facebook: anielskoczaro-
dziejskie, e-mail: anielskoczarodziejskie@gmail.com  

Jak Pani wypoczywa? 
 Właściwie do wypoczynku zaliczam czas spędzony 
z najbliższymi. Mam 2 kochane pieski Alex'a (11lat) i Tosie 
(7lat). Spędzam z nimi dużo czasu, spacerujemy i  bawimy 
się. Towarzyszą one mi dużą cześć życia, są członkami na-
szej rodzinki. Mam też hobby, którym się zajmuje amatorsko 
– fotografia. Zawsze lubiłam robić zdjęcia a teraz po kilku 
kursach i szkoleniach wychodzi mi to coraz bardziej 
profesjonalnie. 

A co by Pani chciała powiedzieć Chojniczanom?
 Chciałabym aby nowy 2019 rok był czasem nowych 
wyzwań i sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym. 
Życzę Chojniczanom mądrego lenistwa w sprawach 
nieistotnych  i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych.
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 Codziennie w Polsce ginie kilkaset zwierząt. Na 
portalach społecznościowych i stronach schronisk, fundacji 
czy przytulisk dla zwierząt nie ma dnia, w którym nie ukazuje 
się ogłoszenie o zaginięciu psa czy kota. Przyczyny są 
najróżniejsze – ucieczka podczas spaceru, kradzież, niewy-
starczające zabezpieczenia w miejscu zamieszkania. 
Obecny okres około świąteczny oraz fajerwerki wybrzmie-
wające co dnia aż do Sylwestra powodują, że wiele zwierząt 
rzuca się w panice do ucieczki, gubiąc drogę do domu. Nie 
zawsze udaje się odnaleźć zaginione zwierzę, a w wielu 
przypadkach pomogłoby odpowiednie oznakowanie 
zwierzęcia. Z drugiej strony, według danych Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, w okresie zimowym 
oraz wakacyjnym o 30% wzrasta w Polsce liczba porzuca-
nych zwierząt. Według starego i mądrego porzekadła, że 
lepiej zapobiegać niż leczyć - gdyby wszystkie zwierzaki,
o których mowa wyżej, były zaczipowane i zarejestrowane
w bazach identyfikacji zwierząt, znacznie łatwiej i szybciej 
byłoby ustalić właściciela, uchronić zwierzaka przed 
nieznanym losem, nielegalną sprzedażą, itp. 

Co to jest czipowanie?

 Elektroniczne znakowanie psów, popularnie zwane 
czipowaniem, to podstawowa i jedna z najskuteczniejszych 
metod identyfikacji psa, oraz jeden ze sposobów zapobiega-
nia bezdomności zwierząt. W ogromnym stopniu zwiększa 
prawdopodobieństwo odnalezienia zwierzaka na wypadek 
zaginięcia czy kradzieży. Sam zabieg to wydatek od kilku-
dziesięciu złotych do 100 zł w zależności od regionu Polski.
Ciekawostką jest, że zwierzęta towarzyszące: psy i koty, są 
najpopularniejszą grupą, dla której metoda czipowania jest 
wykorzystywana, aczkolwiek znakuje się także konie, krowy, 
renifery, owce, ptaki, gady, a nawet ryby. 

Dlaczego warto czopować psa lub kota?

 Zabieg czipowania umożliwia szybkie ustalenie 
właściciela, może być pomocny przy odbiorze psa z hodowli, 
jest niezbędny, jeśli chcemy naszemu pupilowi wystawić 
paszport. Numer zakodowany w mikroczipie można odczytać 
w dowolnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Polsce, 
w większości gabinetów weterynaryjnych, komendach Policji 
oraz jednostkach Straży Miejskiej w całym kraju. Czip ma 
niekwestionowaną przewagę nad innymi metodami 
znakowania zwierząt, gdyż pozostaje ze zwierzęciem na 
zawsze i wszędzie, nawet gdy obroża zostanie uszkodzona, 
zagubiona lub zdjęta.  

Co to jest czip i jak działa?

 Czip to układ scalony z zaprogramowanym 15-cyf-
rowym unikalnym, niepowtarzalnym numerem / kodem 
identyfikacyjnym. W Europie kod mikroczipa składa się z 15 
cyfr, co zostało zatwierdzone jako standard międzynarodowy, 
a nad jego niepowtarzalnością czuwa Międzynarodowy 
Komitet do spraw Rejestracji Zwierząt ICAR (www.icar.org) – 
instytucja ta podejmuje szereg działań, mających na celu 
zapewnienie wymaganej jakości mikroczipów oraz nada-
wanie im kodu oraz unikalnej puli numerów. Konstrukcja kodu 
posiada stały schemat: pierwsze trzy cyfry to kod współdzie-
lony (900), kod kraju (np.616) lub kod producenta (9XX). 
Kolejne trzy to kod producenta lub początek puli numerów 
zaś pozostałe dziewięć stanowi niepowtarzalny numer 
danego mikroczipa. Każdy mikroczip jest wyposażony 
dodatkowo w kody kreskowe umieszczane w książeczce 
zdrowia psa, w paszporcie itp.
 Standard ISO 11784/11785, choć aktualnie obowią-
zujący niemalże globalnie, nie jest jedyną normą kodowania 
mikroczipów obecną na świecie i spotykaną do dziś. Niektóre 
firmy z USA wciąż oferują swoim klientom produkty w nieco 
innych standardach – np. kod 9 lub 10 cyfrowy i alfanu-
meryczny. Inna jest również częstotliwość jego pracy, gdyż 
działa na 125 khz lub 128 kHz w odróżnieniu od ISO (134,2 
kHz). Mimo powszechności ISO należy pamiętać, że do 2001 
roku w Europie znakowano 9-cyfrowymi kodami, dlatego 
oprócz zwierząt przywiezionych bezpośrednio z terenu 
Stanów Zjednoczonych, wciąż istnieje szansa na zetknięcie 
się z psem lub kotem posiadającym taki mikroczip, a po-
chodzącym np. z naszego kraju. Zaleca się więc dodatkową 
czujność w przypadku wiekowych zwierząt, które rzekomo 
nie posiadają czipa lub podejrzenia, iż pies/kot mógł przybyć 
z USA.
 Mikroczip jest urządzeniem pasywnym, co oznacza, 
iż nie posiada własnego źródła zasilania, a jego działanie 
aktywowane jest przez fale radiowe o niskich częstotli-
wościach wysyłane przez odpowiedni czytnik. Czip aktywuje 
się tylko i wyłącznie w polu działania takiego właśnie czytnika 

(skanera) i odsyła do niego swój zaprogramowany numer. 
Cały układ mikroczipa zatopiony jest w hipoalergicznym, 
biokompatybilnym szkle pokrytym powłoką antymigracyjną, 
choć zdarza się, że czip przemieszcza się na nieznaczne 
odległości w ciele psa, co nie wpływa jednak na jego 
użyteczność. Nie powoduje on reakcji alergicznych ani 
zapalnych. 
 Należy tutaj zaznaczyć, że mikroczip nie zawiera
w sobie danych właściciela, jego numeru telefonu czy adresu, 
a jedynie numer, który dzięki swojej unikalności daje 
gwarancję pełnej identyfikacji zwierzaka w przypadku jego 
rejestracji w bazie. Czip nie powinien być mylony z loka-
lizatorem GPS - lokalizator GPS pozwala na śledzenie 
lokalizacji oraz namierzenie miejsca, w którym znajduje się 
zaginiony pies czy kot. Czip to nie GPS i zawiera jedynie 
unikalny kod odczytywany przez służący do tego skaner. 
Samo zaczipowanie zwierzęcia nie daje nam 100% gwarancji 
odnalezienia pupila – należy jednak do tych czynności, które 
znacznie zwiększają szansę na powrót psa do właściciela. 
Do lokalizowania zwierzęcia za pomocą GPS służą specjalne 
obroże – to temat na osobny artykuł, na pewno nie należy 
mylić funkcjonalności GPS z czipem identyfikującym zwie-
rzęta w bazach danych. Warto zwrócić szczególną uwagę 
także na jakość i pochodzenie czipa, ponieważ musi on 
spełniać określone standardy, aby był bezpieczny i działał 
prawidłowo. Zapewniają to jedynie mikroczipy producentów 
certyfikowanych przez ICAR.

Jak przebiega proces czipowania psa?

 Sam zabieg czipowania polega na umieszczeniu 
pod skórą niewielkiego mikroczipa (mikroprocesora) wielko-
ści ziarnka ryżu lub grochu - dla zwierząt poniżej 5kg i zwie-
rząt egzotycznych jego wielkość to 8 x 1,4 mm, dla zwierząt 
powyżej 5 kg – 12 x 2,1 mm.  Implantacja odbywa się za 
pomocą jednorazowej strzykawki i zabieg taki wykonuje się 
już u kilkotygodniowych szczeniaków. Mikroczip fabrycznie 
umieszczony jest w igle i podczas iniekcji wypychany jest 
przez tłoczek strzykawki. W Polsce miejscem implantacji 
mikroczipa jest okolica między łopatkami lub z lewej strony 
szyi, w połowie długości szyi zwierzaka. Zabieg implantacji 
czipa to zabieg podobny do szczepienia. Jeżeli zwierzęta są 
spokojne w gabinecie weterynaryjnym, jest duże prawdopo-
dobieństwo, że zniosą ten zabieg spokojnie, a on będzie tylko 
lekko odczuwalny. Jeśli natomiast zwierzaki są pobudliwe, 
zdenerwowane i odczuwają duży stres w gabinecie wete-
rynaryjnym, możemy spodziewać się nasilonej reakcji bólo-
wej. Wszczepienie czipa to jeden podskórny zastrzyk, chwila, 
a daje nam gwarancję trwałej identyfikacji – swoją funkcję 
spełnia przez całe życie zwierzaka.

Czipowanie to nie wszystko

 Sama aplikacja czipa nie jest wystarczająca, by 
ułatwić odnalezienie pupila czy opiekuna. Po zaczipowaniu 
zwierzęcia opiekun musi zarejestrować zwierzaka umiesz-

czając jego i swoje dane w specjalnej internetowej bazie, do 
której dostęp mają służby, zajmujące się ratowaniem 
zwierząt. W Polsce na ten moment istnieje co najmniej kilka 
takich baz i nie są one ze sobą skoordynowane, najlepiej 
umieścić więc swoje dane we wszystkich bazach – nie 
wiadomo, która będzie przeszukiwana w razie zaginięcia 
psa. Często w lecznicach weterynaryjnych, gdzie możemy 
zaczipować zwierzę, usługa dodana jest do bazy właściciela. 
Coraz częściej także schroniska dla zwierząt oferują taką 
usługę, by mieć pewność, że adoptowane zwierzę, jeśli wróci 
do schroniska lub zaginie, szybko się odnajdzie dzięki 
czipowi. Rejestracja w niektórych bazach danych jest 
darmowa, w innych to wydatek rzędu od kilkunastu do 
kilkudziesięciu złotych. Problem ujednoliconego systemu 
informatycznego, który skutkowałby jednolitą bazą danych 
właścicieli psów w Polsce to jednak problem do rozwiązania. 
Taki system już istnieje w Niemczech, Włoszech czy Belgii, 
gdzie czipowanie zwierząt jest obowiązkowe. Najbardziej 
popularne bazy danych obecnie to: Centralna Baza Danych 
Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie – Baza CBDZOE, 
Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Baza 
SAFE-ANIMAL, Baza DOGid.

Czy czipowanie jest obowiązkowe?

 Z punktu widzenia polskiego prawa, czipowanie 
psów i kotów nie jest obowiązkowe – pies w Polsce nie musi 
posiadać mikroczipa, jeśli jednak zamierzamy podróżować
z naszym pupilem po obszarze Unii Europejskiej i poza jej 
granicami, nie uda nam się to bez czipa. Przepisy Unii Euro-
pejskiej w tym zakresie są jednolite i nakładają obowiązek 
czipowania zwierząt, które wyjeżdżają do innego państwa. 
Samorządy niektórych miast w Polsce także wprowadziły 
obowiązek czipowania zwierząt domowych, czasem także 
dotując zabieg finansowo, a za nie zaczipowania pupila grozi 
mandat. 

Drodzy Opiekunowie, pamiętajmy, że żadna metoda nie 
zagwarantuje nam pewności, że pies się nie zgubi. A jeśli się 
zgubi, że na pewno się odnajdzie. Dlatego warto tematowi 
przyjrzeć się bliżej – zaznajomić się z metodami 
oznakowania zwierzaków, wyposażyć zwierzęta w adresatki, 
identyfikatory z odpowiednimi danymi, mieć pewność, że 
psiaki nie uciekną przez otwarte drzwi czy ogrodzenie domu, 
poświęcić czas, by nauczyć psa przywołania i powrotu do 
właściciela, który jest odpowiedzialny i podejmuje kroki, by 
zapobiegać kłopotom.  

 Ania Żmich
DOBRY TROP,  tel 796 261 016biuro@dobrytrop.pl,

Bibliografia: www.animalsi.pl, www.cbdzoe.pl/pds/chip-dla-
psa/, www.safe-animal.eu/, www.identyfikacja.pl/ , 
chwiladlapupila.pl/warto-wiedziec/identyfikacja-czipowanie/
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  Bongiorno – Co by tu napisać dzisiaj ? – taka myśl 
błąkała mi się po głowie od samego rana. Może opisać 
Mediolan, a może samą katedrę. Jak nie to, to może 
mediolańskie Muzeum Nauki? Jednak spojrzałem sobie na 
ostatnią opisaną legendę o chojnickich czarownicach i stwier-
dziłem, że jednak zabiorę Was do Bergamo.

 Co ma jedno do drugiego pewnie zapytacie, więc 
odpowiadam –  ma i to bardzo dużo. Mianowicie jak się 
dowiecie z artykułu w tym pięknym mieście położonym na 
zboczach gór, działał prężnie Trybunał Świętej Inkwizycji, ale 
o tym za momencik.

Włoski weekend pełen atrakcji 

 Nasz włoski weekend już na etapie planowania 
podzieliliśmy na zwiedzanie Mediolanu i wizytę w Bergamo. 
Naczytałem się sporo o tym rejonie i grzechem by było tam 
nie zawitać. Dlatego też w trzecim dniu pobytu udaliśmy się 
na przeogromny mediolański dworzec centralny, zakupiliśmy 
bilety na pociąg i wyruszyliśmy. Co mijaliśmy po drodze, o to 
mnie nie pytajcie, mam w zwyczaju zasypiać we wszystkich 
środkach lokomocji, którymi podróżuje i budzę się dopiero na 
miejscu. Po około 50 minutach dojechaliśmy na miejsce. Ewa 
jak zwykle wszystko skrupulatnie miała rozpracowane i już po 
wyjściu z pociągu doskonale wiedziała w którą stronę się 
kierować.  Po drodze jeszcze tylko szybki posiłek z lokalnej 
Bruschetty (swoją drogą świetna, ostra przekąska) i już 
byliśmy gotowi do wędrówki. No może nie tak do końca 
gotowi,  bo nogi już były mocno wymęczone poprzednimi 
dniami, kiedy to dziennie robiliśmy po 25 kilometrów.

Ciity Alta

 Po opłaceniu „zatrważającej” kwoty 1,30 euro wpa-
kowaliśmy się w wagonik i poturlaliśmy tempem spacerowym 
prosto do Ciity Alta. Tam po wyjściu czekało na nas miasto 
wyjęte żywcem z czasów średniowiecza. System wąskich 
uliczek, bronionych przed światem zewnętrznym komplet-
nym systemem fortyfikacji. Niezliczona ilości kościołów, jak 
na siedzibę Trybunału Inkwizycji przystało i pięknym placem 
Piazza Vecchia, który urzekł Nas swoją kameralnością.

 Co do historii miasta, to ślady pierwszego osadni-
ctwa datuję się na XII w p.n.e. Jednak pierwsze miasto 
założone przez Celtów powstało w roku 390 p.n.e. Kilka 
wieków później miasto zdobyli Rzymianie i przemianowali 
nazwę miasta z celtyckiego Bergheim (miasto na wzgórzu) 
na Bergamum. Dalsze losy miasta są typowe dla miast 
tamtego okresu. Czym większy był rozwój danego miejsca, 
tym bardziej atrakcyjne było to dla potencjalnych najeźdźców, 

co skutkowało przechodzeniem Bergamo z rąk do rąk. 
Jednak to nie ta historia mnie zafascynowała. To właśnie
w tym mieście rozpoczął działalność jeden z pierwszych 
Inkwizytorów Alberico (1232 r.). W roku 1267 Bergamo 
przyjęło statuty anty heretyckie, a już na początku XIV wieku 

utworzony został wspólny okręg inkwizytorski dla Bergamo
i Bresci. Ile czarownic spłonęło na rynku Bergamo? Tego do 
dzisiaj nikt nie jest w stanie określić, gdyż większość archi-
wów uległa zniszczeniu, ale z tego co pozostało w pamięci 
ludowej to można wywnioskować że była to niemała ilość. 
Zresztą Trybunał nie ograniczał się tylko do obszarów 
miejskich. Na wioskach płonęło kilka razy więcej stosów.
 Powracając jednak do naszej wędrówki. To po 
krótkim pobycie na Piazza Vecchia, udaliśmy się na kolejny 

plac Piazza del Duomo, przy którym to wybudowane zostały 
Capella Colleoni (o której za moment będzie dosyć ciekawa 
historyjka), katedra św. Aleksandra, oraz Bazylika Santa 
Maria Maggiore i to właśnie do tej ostatniej skierowaliśmy 
nasze kroki. Zbudowana w drugiej połowie XII wieku 
budowla, według podań, została wzniesiona jako wotum 
wdzięczności ludności Bergamo za ochronę przed suszą, 
głodem i dżumą które nawiedziły tę okolicę w roku 1133.

 Trzeba przyznać, że zbudowali ją z niemałym 
rozmachem. Wnętrze kościoła prezentuje się nad wyraz 
bogato. Barokowe malowidła na każdym centymetrze 
kwadratowym pomieszczenia robią niesamowite wrażenie. 
Jednak moim zdaniem, najpiękniejszy okazał się rzeźbiony 
konfesjonał, co zresztą macie okazję zobaczyć na zdjęciach. 
Po kilkunastu minutach gdy to jak opętany latałem na 
przemian z aparatem i kamerą, stwierdziłem że już mi 
wystarczy i możemy iść dalej,  Capallo Colleoni przybywamy.
 Bergamo pełne jest starych budowli, które są 
prawdziwą atrakcją turystyczną miasta. Dlaczego akurat 
tam? Wyczytaliśmy przed podróżą, że można sobie 
zagwarantować w niej niemałe szczęście. Pewnie się 
zastanawiacie w jaki sposób, już spieszę z wyjaśnieniem. 
Kaplica została zaprojektowana przez Giovanniego  Antonia 
Amadeo jako mauzoleum szanowanego rodu szlacheckiego  
na rozkaz Bartolomea Colleoniego, dla niego i jego córki. 
Oprócz tego że Bartolomeo był doskonałym dowódcą , który 
potrafił przechylać szalę zwycięstw na swoją stronę (był 
pierwszym artylerzystą, który użył dział podczas bitew), to 
także szczycił się tym, że urodził się z trzema jądrami i to 
właśnie ten symbol, traktując go jako niebywałe szczęście, 
umieścił w swoim herbie rodowym. Tak więc przechodzimy 
do sedna. W kaplicy znajduje herb Colleonich, który to trzeba, 
że tak powiem  „pomacać” by zagwarantować sobie 
szczęście i bogactwo.
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  Herb Colleonich i pomacanie na szczęście

 Oczywiście szczęścia nigdy za wiele i po odnale-
zieniu herbu, pogłaskałem powód dumy Colleoniego, co 
najwidoczniej nie spodobało się Pani stróżującej, która to nie 
omieszkała mnie profilaktycznie głośno upomnieć z często-

tliwością karabinu maszynowego. Cóż powiedziała? Wy-
baczcie, ale nie wiem, jednak nie zamierzaliśmy przekony-
wać się jak długo może ta drobna kobiecina na jednym 
wdechu wyrzucać z siebie słowa i udaliśmy się czym prędzej 

na kolejną kolejkę Funiculare,  która zawiozła nas na sam 
szczyt wzgórza, gdzie króluje Castello di San Viglio. Tam 
okazało się, że potarcie herbu jednak ma lekkie opóźnienia
z tym szczęściem i mamy małego pecha, bo widoczność była 

słabiutka  i nie mogliśmy w 100% delektować się widokiem. 
Jednak mimo tego, że mleczna zasłona spowiła horyzont to
i tak co nieco można było zobaczyć, a do zobaczenia 
faktycznie jest cała panorama tego średniowiecznego 
miasta.

Nie można być we Włoszech i nie spróbować 
prawdziwej, oryginalnej Włoskiej pizzy

 W końcu po kilku godzinach łażenia mieliśmy już 
serdecznie dość i stwierdziliśmy, że czas wracać. Po drodze 
wstąpiliśmy jeszcze na malutki deser w postaci regionalnej 
„Polenty” – czyli mega kalorycznej słodkiej bombie, zawi-

niętej w marcepan. Następnie przesiedliśmy ostatni raz na 
ryneczku Piazza Vecchia i wpadliśmy na „genialny” pomysł 
powrotu na pieszo, jednak po pomyleniu dróg trafiliśmy po raz 
kolejny do starego miasta i ostatecznie wymęczeni 
zjechaliśmy kolejką.

Troszeczkę zajęło mi poszukiwanie legend, lecz w końcu 
gdzieś na jakiś włoskich stronach udało mi się znaleźć kilka
i to całkiem ciekawych. Dzisiaj opowiem jedną z nich, jednak 
obiecuję że pozostałe też zagoszczą na stronie, bądź na 
facebooku bo naprawdę warte są opisania.

Legenda o Dzikim gonie z Bergamo – Włochy

  Każdy się czegoś obawia. Jedni boją się wampirów, 
inni wilkołaków. Inni nie pójdą nocą na cmentarz, z obawy 
przed umęczonymi duszami. Jednak mieszkańcy Bergamo 
bali się czegoś straszniejszego. To Dziki gon (nazwa roz-
powszechniona przez sagę Wiedźmina), lub inaczej Dziki 
Łów przetaczał się przez tą krainę z dość dużą częstotliwo-
ścią. Należy w tym miejscu wspomnieć, że diaboliczna 
procesja łowców zawsze ma swojego lidera który przewodzi 
całej watasze. Na nieszczęście mieszkańców Bergamo 
przywództwo nad zgrają demonów, wróżek, goblinów i innych 
nadprzyrodzonych istot, objął sam diabeł. 
 Szatan nie przybył sam, przyprowadził ze sobą 
stado wiernych diabelskich ogarów, które z wyglądy przypo-
minały wściekłe psy, z tą różnicą że były kilkakrotnie większe. 
Demoniczne potwory znane były z tego, że potrafiły wydobyć 
z siebie tak głośny i opętańczy skowyt, że osoby słyszące 
natychmiast ogarnęło przerażenie i nie były w stanie się 
ruszyć.
 Katedry i kościoły w Bergamo pełne są bogatych
i gustownych ozdób. Te w drewnie robią największe wra-
żenie. Pewnej burzowej nocy pochód ruszył. Mieszkańcy 
Bergamo już z daleka słyszeli co się święci i czym prędzej 
pochowali się w swoich domostwach i kościołach. Jedynie 
słynący ze swojej silnej awersji do inteligencji, miejscowy 
chłopek, Luigino zapragnął zobaczyć marsz śmierci. To co 
zobaczył okazało się jednak zbyt intensywnym doznaniem. 
Horda demonicznych psów ustawiona parami, z połyskują-
cymi ślepiami i ognistymi jęzorami zwisającymi z pysków 
ciągnęła za sobą niczym rydwan, mahoniową trumnę,
w którym zasiadał sam diabeł. Za tym wozem wędrowały 
pomniejsze demony i inne dziwadła, które opuściły piekielne 
czeluści. Następnego dnia odnaleziono Luigiano, lecz nie 
była to już ta sama osoba co dzień wcześniej. Włosy białe od 
siwizny, zapadnięte oczodoły i przerażone nieobecne oczy, 
przypominały bardziej żyjącego trupa niż człowieka. 

Tego już było za wiele. 
 Miejscowy kapłan Don Gasualdo postanowił zakoń-
czyć to szaleństwo. Uzbrojony w krucyfiks, oraz potężny 
zapas święconej wody postanowił stanąć naprzeciwko 
procesji. Gdy tylko ujrzał, że horda się zbliża zaczął gorliwie 
modlić się i skrapiać ziemię przed sobą. Ta zatrzęsła się
i zaczęła pękać, głazy zaczęły staczać się z okolicznych 
wzgórz, a drzewa zaczęły pękać jak zapałki. Po chwili,
z przeraźliwym skowytem i dźwiękiem łamanych kości. Dziki 
gon przepadł w czeluściach piekieł. Nareszcie mieszkańcy 
Bergamo byli wolni od przekleństwa, a Don Gasualdo został 
wyniesiony do statusu bohatera.
 Jednak gdy tylko burza staczała się po pobliskich 
zboczach, wszyscy zamykali domy na cztery spusty. Wcho-
dzili pod kołdrę z zatkanymi uszami z obawy przed przera-
żającym wyciem dzikiej hordy diabelskich ogarów.

CHOJNICZANIE  W  PODRÓŻY
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 W ostatnim czasie w mediach i prasie pojawiło się 
dużo informacji o naszej tytułowej witaminie. Wiele informacji 
na jej temat pokrywa się z prawdą natomiast wiele również 
mija się z nią. W tym artykule chciałbym przedstawić badania, 
dowody naukowe które powinny jednoznacznie wskazać czy 
witamina C faktycznie działa.

„Niemal wszystkie choroby mają źródło
w niedoborach składników odżywczych”

 I to stwierdzenie Linusa Paulinga, dwukrotnego 
laureata Nagrody Nobla, badacza witaminy C najbardziej mi 
utkwiło w głowie. A dlaczego? Nasz organizm dobrze 
funkcjonuje kiedy dostarczamy jemu wszystkich składników 
mineralnych oraz witamin. Natomiast kiedy mamy małą 
podaż tych składników wtedy zaczynamy chorować. A naszą 
podstawową witaminą która odpowiada za szereg reakcji jest 
właśnie witamina C i jej brak prowadzi to wielu schorzeń.

 Witamina C to kwas L-askorbinowy ale czy to 
znaczy że jest lewoskrętna? Lewoskrętność witaminy C już 
tak zakorzeniła się w umysłach ludzi że czasami ciężko 
zrozumieć że witamina C faktycznie jest prawoskrętna. 
Nieporozumienia ze skrętnością wynikają z nieznajomości 
biologii. Aby nie wypadły nam zęby, włosy i nie połamały się 
kości, paznokcie potrzebujemy witaminy C, która jest 
wszechobecna w warzywach i owocach. Są one świetnym 
źródłem kwasu L-askorbinowego. „L” nie dotyczy jednak 
lewostronnej rotacji optycznej w roztworach wodnych. Wręcz 
przeciwnie – naturalna witamina C skręca w prawo 
płaszczyznę polaryzacji. „L” dotyczy jej konfiguracji 
przestrzennej i w tym przypadku naturalnie w owocach i wa-
rzywach mamy do czynienia z kwasem l-askorbinowym. 
Możemy więc przyjąć, że „L” w tym przypadku równa się 
naturalną. W laboratorium można ją jednak odtworzyć i pro-
dukować syntetyczny kwas L-askorbinowy, który oczywiście 
dostępny jest w naszym sklepie.

Trochę faktów

 W latach 70. Pauling obwieścił w wydanej przez 
siebie książce „Vitamin C and the common cold”, że 
przyjmowanie 1000 mg witaminy C dziennie zmniejsza 
ryzyko zachorowania na przeziębienie o 45 proc., poddając
w wątpliwość obowiązujące zalecane dawki oscylujące
w granicach 60 mg. We wznowieniu książki z roku 1976 
sugerował jeszcze większe dawki, a sam firmował siebie jako 
konsumenta swoich teorii. Linus Pauling darzony był na 
tamte czasu wielkim autorytetem dlatego wiele jego badań 
naukowych potwierdzało skuteczność walki z infekcjami. 
Wnioski z co najmniej 16 dobrze skonstruowanych, randomi-
zowanych badań ze ślepą próbą wykazały, że suplementacja 
witaminy C w najmniejszych nawet dawkach może zapo-
biegać wystąpieniu przeziębienia, oraz minimalizować 
objawy infekcji. Wysyp poglądów Paulinga nasilała się z każ-
dym rokiem, osiągając swoje apogeum w roku 1979 wraz
z wydaniem książki „Vitamin C and cancer”, w której autor 
utrzymywał, że witamina C pomaga w walce z rakiem. Na 
dowód słuszności swojej teorii cytował wyniki prób 
klinicznych z osobami w stanie agonalnym chorymi na raka, 

przeprowadzonych przez swojego współpracownika Ewana 
Camerona. Poprawność tych badań była wielokrotnie 
poddana w wątpliwość, wręcz dyskredytowana. Cameron do 
swojego badania z witaminą C włączał chorych w znacznie 
mniejszym stopniu zaawansowania choroby niż do grup 
kontrolnych. W ten sposób publikowali dane sugerujące 
spadek śmiertelności rzędu 75 proc. W jednej ze swoich 
kolejnych książek „How to feel better and live longer” Pauling 
twierdził, że megadawki witaminy C „mogą poprawić stan 
twojego zdrowia, zwiększyć radość z życia, pomóc w walce
z chorobami serca, rakiem oraz spowolnić proces starzenia”. 
W tym okresie naukowiec przyjmował co najmniej 12000 mg 
(12 gramów) witaminy C dziennie, a dawkę zwiększał do 
40000 mg (40 gramów) w wypadku wystąpienia przezię-
bienia. Linus Pauling zmarł w 1994 roku na raka prostaty, 
utrzymując, że witamina C spowolniła rozwój jego choroby
o co najmniej 20 lat.

 Węgierski fizjolog Albert Szent-Györgyi, nagrodzo-
ny w 1937 r. Noblem w dziedzinie medycyny za odkrycie 
witaminy C, stwierdził, że „kwas askorbinowy jest niezbędny 
w procesie biologicznego spalania”. Doprowadziło go to do 
wniosku, że witamina C to element nieodzowny dla 
prawidłowego przebiegu reakcji międzykomórkowej. Według 
Szent-Györgyiego, „im więcej dostarczamy sobie witaminy C, 
tym sprawniej przebiega wymiana elektronowa, a co za tym 
idzie - komórki lepiej komunikują się ze sobą.” Różnego 
rodzaju choroby pojawiają się więc wtedy, kiedy ta wymiana 
jest zakłócona. Choroby zakaźne, alergie, dolegliwości 
autoimmunologiczne i wszelkiego rodzaju zaburzenia, jakich 
doświadcza nasz organizm, to wynik działania tzw. wolnych 
rodników. Tak nazywa się cząsteczki, które utraciły elektron
i poruszają się poza swoim normalnym miejscem położenia. 
Dlatego główną przyczyną wszelakich zaburzeń naszego 
organizmu są wolne rodniki. Natomiast właśnie witamina C 
działa przeciwko tym śmiercionośnym związkom. Więc 
dlaczego nie stosować witaminy C w każdej chorobie, kiedy 
nasz organizm wytwarza wolne rodniki.

Eksperymenty Klennera.

Odra, świnka, różyczka i ospa wietrzna. Witamina C może 
równie skutecznie leczyć te choroby, które są uważane za 
"nieuleczalne", a przeciwko którym szczepimy się jako dzieci: 
odrę, świnkę, różyczkę, ospę wietrzną, tężec czy dyfteryt. 
Takie doświadczenia Klenner prowadził na własnych 
córkach. Dziewczynki jednocześnie zachorowały na odrę. 
Wszystkie objawy zaniknęły u nich w ciągu 4 dni po tym, jak 
przez 48 godzin podawał im doustnie 1 g kwasu askorbi-
nowego w dwugodzinnych odstępach. Większość publikacji 
Klennera na temat odry dotyczy indywidualnych przypadków, 
dostarczają jednak przekonujących dowodów, że witamina C 
może wyleczyć nawet najostrzejszą czy najbardziej nie-
typową postać choroby albo przynajmniej powstrzymać jej 
rozwój. Klenner szybko się zorientował, że w przypadku 
niemowląt może osiągnąć szybsze i lepsze rezultaty, podając 
im regularnie 1 g kwasu askorbinowego dożylnie lub 
domięśniowo przez parę dni. Po takiej kuracji, nawet maluchy 
poniżej 1 roku życia z 40-stopniową gorączką wracały do 
zdrowia w ciągu kilku dób.
 Klenner wyleczył też wiele dzieci z zapaleniem 
mózgu, które jest jednym z najbardziej niebezpiecznych, bo 
potencjalnie zabójczych, powikłań odry. Podawał im dożylnie 
stosunkowo niską dawkę kwasu askorbinowego (1-2 g) co 
dwie godziny. Przez kolejne dwa dni mali pacjenci regularnie 
dostawali ten sam lek w tabletkach. Podobny sukces odniósł 
Klenner przy leczeniu świnki, tak u dzieci, jak i dorosłych.
W 33-osobowej grupie pacjentów osiągnął 100-proc. 
skuteczność leczenia w ciągu zaledwie trzech dni od 
rozpoczęcia kuracji podawanymi dożylnie i doustnie 
jednakowymi dawkami witaminy C. Tak samo szybko 
zdrowieli pacjenci, którzy mieli ospę wietrzną czy półpasiec - 
odmianę tej choroby, na którą zapadają dorośli.
 Klenner z sukcesem leczył również chorych, którzy 
chcieli brać tylko witaminę C w tabletkach, pod warunkiem, że 
używał "końskich dawek". Jedna z osób cierpiących na 
wirusowe zapalenie wątroby wyzdrowiała po 4 dniach. Co 4 
godziny brała 5 g kwasu askorbinowego rozpuszczonego
w wodzie i, choć pojedyncza dawka była stosunkowo mała,
w ciągu 96 godzin pacjent dostarczył sobie aż 120 g tej 
substancji.
 Witamina C jest nieodzownym składnikiem nasze-
go ciała bez której nie moglibyśmy żyć. Jest to jedyna wita-
mina która nie jest wytwarzana przez nasz organizm i dlatego  
musimy ją dostarczać z zewnątrz jako żywność bądź odpo-
wiednie suplementy diety. Źródła witaminy C z pożywienia:

– czerwone pikantne chili
– czerwona papryka
– brokuł
– pomarańcza i kiwi
– pietruszka i jarmuż i wiele innych

Jakub Gronowski
Bibliografia:
TIME Magazine, September 18, 1939, J Exp Med. 1935,  
J Exp Med 1937,  J Orthomol Med. 2006, Med Times 1955,  
South Med Surg 1951, Smith L. The Clinical Experiences od 
Frederck R. Klenner, Lancet 1990.

Chojnice, ul. Kościuszki 1
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Reprezentanci Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Razem”:
Dorota Kostka – I miejsce, Turniej w Tenisie Ziemnym ZSS „Sprawni Razem” Kłodzko 2018,
Rafał Szkatuła - III miejsce, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Inas-Fid Szwecja 2018,
Emilia Pestka - II miejsce, skok w dal na Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce ZSS „Sprawni Razem”,
Marcelina Choińska - I miejsce, Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Inas-Fid Portugalia 2018,
Patrycja Babińska - II miejsce, Mistrzostwa Polski w Pływaniu SZZ „Sprawni Razem” Warszawa 2018,
Natalia Babińska - I miejsce, Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Inas-Fid Portugalia 2018.

Członkowie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego:
Magdalena Kwaśna – I miejsce, Mistrzostwa Europy w kl. Laser Radial U21,
Patryk Kosmalski – I miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, kl. 420,
Agnieszka Pawłowska - I miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, kl. Optimist,
Jacek Kalinowski - I miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, kl. Optimist,
Jeremi Szczukowski – I miejsce, Drużynowe Mistrzostwa Polski, kl. Optimist,
Antoni Lipiński – II miejsce, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, kl. Optimist,
Klara Sobczak - I miejsce, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, kl. Laser 4,7,
Mateusz Grzempa - I miejsce, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, kl. Laser Radial,
Rafał Pogorzelski - I miejsce, Drużynowe Mistrzostwa Polski, kl. Optimist,
Oliwia Laskowska – III miejsce, Mistrzostwa Polski, kl. Laser Radial U19,
Laura Szulc – II miejsce, Mistrzostwa Polski w Sprincie, kl. Laser 4,7,
Oskar Adamiak – III miejsce, Mistrzostwa Polski, kl. Finn,
Katarzyna Dalecka - I miejsce, Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych Sława 2018.

KS AZS AWFiS Gdańsk
Dominika Morek – I miejsce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23.

     W dniu 5.12. 2018 r. odbyły się Mikołaj-
kowe Zawody Strzeleckie dla uczniów szkół 
podstawowych na strzelnicy pneumatycznej 
w Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach. 
Organizatorem i fundatorem nagród dla 
zwycięzców  zawodów był Klub Strzelecki 
Chojnice LOK . Strzelanie z broni pneuma-
tycznej cieszy się coraz większą popular-
nością wśród młodzieży szkolnej szczegól-

nie tej młodszej. Zawody przeprowadzono 
zgodnie z regulaminem i przepisami PZSS.

     Wśród wielu startujących najlepszymi za-
wodnikami okazali się:
Pierwsze miejsce - Patryk Leszczyński 79 
pkt, druga lokata Hubert Przymuszała 72 pkt, 
trzecia lokata Krzysztof Karnowski 72 pkt.

Jarosław Frączek

     Miniony rok był pasmem sukcesów dla spor-
towców oraz trenerów, którzy reprezentowali po-
wiat chojnicki w wielu dyscyplinach sportowych.
6 wyróżnień oraz 17 nagród finansowych otrzymali 
z rąk Starosty Chojnickiego zawodnicy oraz trene-
rzy za wysokie osiągnięcia w działalności sporto-
wej i szkoleniowej. Nagrody, przyznane są zgodnie 
z Regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień 

Starosty Chojnickiego dla zawodników, trenerów 
oraz innych osób za wysokie osiągnięcia w działal-
ności sportowej i szkoleniowej, a ich kwota zróż-
nicowana jestw zależności od rangi sukcesu 
każdego zawodnika oraz trenera. Stypendia 
finansowe kształtowały się na poziomie od 500 zł 
do 5 000 zł. Łączna kwota wypłaconych nagród 
finansowych i rzeczowych wynosi blisko 32 000 zł. 

     W piątek 7 grudnia w Wejherowie odbył 
się ostatni w tym roku turniej bokserski na 
Pomorzu pod nazwą “Wejherowski Boxing 
Show 2”. Imprezę otworzył wraz ze Starostą 
Wejherowa panem Jackiem Thiel obecny 
prezes Pomorskiego- OZB Roman Ślagow-
ski, który wręczył trenerowi Marcinowi 
Gruchale symboliczny upominek z okazji 
wygrania klasyfikacji punktowej dla najle-
pszego klubu bokserskiego w województwie 
pomorskim.
    W trakcie gali, przy komplecie widowni
z bardzo dobrej strony po raz kolejny poka-
zali się pięściarze z klubu Boxing team 
Chojnice. Wicemistrz Polski Maciej Kotlęga , 
Zuzanna Burczyk także aktualna wicemis-
trzyni Polski oraz Mikołaj Brzeziński, którzy 
wygrali pewnie swoje pojedynki.
     W ringu zobaczyliśmy także podczas walk 
towarzyskich mistrza Polski do lat 14 Igora 
Stefaniaka, mistrzynię Polski do lat 18 Wik-
torię Dąbrowską, ponadto walki stoczyli 
również:
Mateusz Pawlak, Szymon Sztukowski, Julia 
Stachowicz, Jakub Reder i Julia Zygmańska.
  „Był to ostatni turniej w tym roku, teraz od 16 
do 20 grudnia krótkie zgrupowanie na 
Podlasiu w “Kuźni Boksu” jak powszechnie 

nazywana jest Sokółka i przerwa świąte-
czno-noworoczna”

-powiedział trener Marcin Gruchała.

   Dnia 08.12.2018r. w Słupsku odbył się 
Turniej Bokserski pod nazwą "Pierwszy Krok 
z Energą". Do zawodów w pięcioosobowym 
składzie zgłosił się UKS BOKSER Chojnice.

     Adept 56 kg. (13 lat) Jakub Wrona pokonał 
w swoim ringowym debiucie Jarosława Siuna 
SKB Czarni Ustka. Młodzik 56 kg Kacper 
Wrona wygrał z Władimirem Fokszem SKB 
Czarni Ustka. Młodzik 105 kg Aleksander 
Olkowski (aktualny Wice Mistrz Polski)  
wygrał z Klaudiuszem Trzebiatowskim SKB 
Czarni Słupsk. Kadet 66 kg Szymon 
Piekarski po zaciętej i wyrównanej walce 
musiał uznać wyższość Adriana Germana 
SKB Czarni Słupsk.

Kadet 70 kg. Michał Kiedrowski po obfitującej 
w wymiany ciosów walce pokonał Kacpra 
Ponikiewicza SKB Czarni Słupsk.

    Można powiedzieć, że Turniej w Słupsku 
okazał się dla naszych zawodników meczem 
z drużyną gospodarzy SKB Czarni Słupsk - 
Ustka.  Reprezentanci BOKSERA z niniej-
szej konfrontacji wyszli zwycięsko, czym 
zasłużyli sobie na gromkie brawa miejscowej 
publiczności. Wszyscy nasi zawodnicy 
pokazali się z bardzo dobrej strony i ostatni
w tym roku start w ringu mogą uznać za 
bardzo udany.

Andrzej Plata
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01 stycznia
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ma 
przyjemność zaprosić Państwa na Galę Noworoczną World 
Hit's, podczas której czterech wybitnych śpiewaków 
operowych wykona w asyście Orkiestry Symfonicznej 
największe światowe przeboje, arie operowe, musicalowe 
oraz najpiękniejsze utwory z repertuaru Andrea Bocelli, 
Canadian Tenors i grupy Il Divo.  Bilety: 100 zł. Początek 
wydarzenia: 18:00. Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Sę-
pólnie Krajeńskim Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza 
Kościuszki 4.

05 stycznia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na coroczny koncert 
kolęd i pastorałek.

05 stycznia
Zapraszamy na spotkania 4 kolejki Rekreacyjnej Ligi Piłki 
Nożnej Halowej Gminy Chojnice w sezonie 2018/2019.

Grupa A  
1. Czarni Ostrowite - Krzyś Bus  17.00
2. HMT Stal - Szarża Krojanty  17.40
3. Suma - Presto Stal Klawkowo  18.20
 Grupa B
1. Agro Ursus - Mostostal Chojnice  15.00
2. Red Devils U-20 - Brandbud  15.40
3. Agra Nowe Ostrowite - Chojnicki Rejon 16.20

Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa przy Szkole Podsta-
wowej w Charzykowach.

06 stycznia
W tym roku pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”, Orszak 
Trzech Króli przejdzie ulicami 752 miejscowości w Polsce
i 22 poza jej granicami. Motywem przewodnim OTK 2019 
będzie zachęta do głębokiej refleksji nad pamiętnymi, 
wypowiedzianymi czterdzieści lat temu, słowami św. Jana 
Pawła II „Wołam, ja, syn polskiej ziemi,  zarazem ja, Jan 
Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam 
w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami 
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze Ziemi!... Tej Ziemi!”. Gorąco zachęcamy do 
udziału w VI Orszaku Trzech Króli w Chojnicach. Uczestnicy 
spotykają się na placu Emsdetten a następnie wspólnie 
przemaszerują na Stary Rynek gdzie śpiewane będą 
Kolędy. Początek wydarzenia 11:45. Miejsce: Plac 
Emsdetten.

06 stycznia
Uprzejmie zapraszamy na koncert noworoczny "Amore 
Grande... z różą w tle". Wystąpią znakomici soliści muzyki 
operowej i operetkowej z towarzyszeniem Orkiestry im. 
Johanna Straussa.  Dwa uzdolnione małżeństwa, dwa 
odmienne światy, cztery talenty, które śpiewać będą o naj-
większą ilość pięknych róż przyznawanych przez najznako-
mitsze jury – publiczność. Marcela Wierzbicka-Opalińska 
(sopran) oraz Dominik Opaliński (bas) zmierzą się z Hanną 
Okońską (sopran) i Łukaszem Ratajczakiem (tenor). 
Odmienne arie, różne osobowości, inna charyzma. Kto 
zwycięży? Zadecydują słuchacze!  Marcela Wierzbicka-
Opalińska oraz Dominik Opaliński – reprezentują Warszawę 
(Teatr Wielki Opery Narodowej), świat sopranowo-basowy, 
największy atut: olbrzymie poczucie humoru. Hanna 
Okońska oraz Łukasz Ratajczak – reprezentują Bydgoszcz 
(Opera NOVA), świat głosów najwyższych – sopranowo-
tenorowy, największy atut: wielki kunszt wykonawczy.  
Łukasz Hermanowicz – dyrygent Emilia Czekała – 
prowadzenie Orkiestra im. Johanna Straussa. Bilety: 90 zł 
Do nabycia w siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury oraz
w Promocji Regionu Chojnickiego (ul. Stary Rynek 4). 
Początek wydarzenia: godz. 17:00 i godz. 20:00. Miejsce: 
Sala widowiskowo-kinowa Chojnickiego Centrum Kultury, ul. 
Swarożyca 1.

12 stycznia
Zapraszamy na spotkania 5 kolejki Rekreacyjnej Ligi Piłki 
Nożnej Halowej Gminy Chojnice w sezonie 2018/2019.

Grupa A
1. Szarża Krojanty - Suma         15.00
2. Krzyś Bus - HMT Stal         15.40
3. Relaks Sleep Comfort - Czarni Ostrowite   16.20
Grupa B
1. Brandbud - Agra Nowe Ostrowite 17.00
2 Mostostal Chojnice - Red Devils U-20 17.40
3. Ginter - Agro Ursus   18.20

Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa przy Szkole Podsta-
wowej w Charzykowach.

13 stycznia
Już po raz 13. pobiegniemy z hasłem „Policz się z cukrzycą". 
Bieg „Policz się z cukrzycą” odbędzie się nie tylko w War-
szawie, ale też w wielu miejscach Polski, gdzie 
poszczególne sztaby WOŚP zorganizują kilkadziesiąt 
biegów i imprez sportowych promujących zdrowy styl życia. 
Chojnicki Sztab WOŚP po raz pierwszy włącza się w tą 
akcję.  Hasło przewodnie biegu wspiera jeden z całoro-
cznych programów medycznych prowadzonych przez 
WOŚP - Program Leczenia Osobistymi Pompami Insu-
linowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. Wspiera też akcję 
prowadzoną przez Fundację - „Policz się z cukrzycą”, w któ-
rej udział biorą czołowi polscy producenci żywności, w celu 
umieszczania na opakowaniach produktów żywnościowych 
ważnych dla diabetyków informacji.  Dystans ok.2 km ok.5 
km  REJESTRACJA: Zamiast wpisowego - wrzut do puszki 
za min. 30 zł w dniu biegu. Rejestrować można się mailowo 
sztab@wosp.chojnice.pl podając imię i nazwisko, numer 
telefonu, wiek i wybrany dystans). Początek wydarzenia
o godzinie 12:00. Miejsce: Chojnice, Park Tysiąclecia.

17 stycznia
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo 
na koncert zespołu Pierwiastek z Trzech. „Pierwiastki” to 
lokalny zespół pochodzący z Leśna, grający przepiękną, 
pełną nadziei i energii muzykę „opakowaną” cudownymi, 
lirycznymi tekstami. Zespół zaprezentuje utwory z debiu-
tanckiego albumu „Pomiędzy Chmurami”. Bilety w cenie 25 
zł do nabycia w Chojnickim Centrum Kultury oraz na stronie 
internetowej CHCK. Początek koncertu o godzinie 19:00. 
Miejsce: Chojnickiego Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1.

19 stycznia
Zapraszamy na spotkania 6 kolejki Rekreacyjnej Ligi Piłki 
Nożnej Halowej Gminy Chojnice w sezonie 2018/2019.

Grupa A
1. HMT Stal - Relaks Sleep Comfort      17.00
2. Suma - Krzyś Bus        17.40
3. Presto Stal Klawkowo - Szarża Krojanty  18.20
Grupa B
1. Red Devils U-20 - Ginter           15.00
2. Agra Nowe Ostrowite - Mostostal Chojnice  15.40
3. Chojnicki Rejon - Brandbud           16.20

Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa przy Szkole Podsta-
wowej w Charzykowach.

19 stycznia  
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo na 
koncert Zeppelinians - Tribute Band. Zeppelinians to grupa 
muzycznych fanów zespołu Led Zeppelin, którzy wykonują 
utwory tej supergrupy z wielką pasją i zaangażowaniem,
a ich pełne energii show trwa ponad 2 godziny. Ich koncerty 
przyciągają innych Zeppeliniarzy z różnych stron Polski. 
Jeśli też jesteś fanem Zeppelinów musisz się pojawić na tym 
koncercie. Bilety: 30 zł przedsprzedaż i studenci / 35 zł w 
dniu koncertu. Skład zespołu: Filip Kamerath - vocal Piotr 
Augustynowicz - gitara Tomasz Nowik - bas Michał Mantaj - 
klawisze Igor Augustynowicz – perkusja. Początek koncertu 
o godzinie 21:00. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, Młodzie-
żowa 35.

26 stycznia
Zapraszamy na spotkania 6 kolejki Rekreacyjnej Ligi Piłki 
Nożnej Halowej Gminy Chojnice w sezonie 2018/2019.

Grupa A
1. Krzyś Bus - Presto Stal Klawkowo 15.00
2. Suma - Relaks Sleep Comfort 15.40
3. Czarni Ostrowite - HMT Stal  16.20
Grupa B
1. Mostostal Chojnice  - Chojnicki Rejon 17.00
2. Agra Nowe Ostrowite - Ginter 17.40

        3. Agro Ursus - Red Devils U-20  18.20
Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa przy Szkole Podsta-
wowej w Charzykowach.

26 stycznia
"Jezioro Łabędzie" to skomponowany przez Piotra 
Czajkowskiego w 1876 roku balet klasyczny w czterech 
aktach. Dawno temu, za siedmioma górami , za siedmioma 
rzekami... Tak zaczyna się nie jedna bajka i legenda o za-
klętych osobach w zwierzęta. Najpiękniejsza to piękna
i bestia, tylko wielkie uczucie tytułowej Pięknej potrafiło 
pokonać zaklęcie i zdjąć czary z Bestii. Temat baletu 
zaczerpnięty jest z różnych legend o dziewczynie zaklętej
w ptaka, występujących w mitologii greckiej i folklorze 
baśniowym wielu krajów Europy i Wschodu. Akcja rozgrywa 
się w nieokreślonej epoce, w jakimś zakątku Europy. Z okazji 
dnia pełnoletności księcia Zygfryda odbywa się festyn, 
młodzież wiejska bawi się i tańczy w obecności dworu. 
Księżna oznajmia synowi, że jutro będzie musiał wybrać 
narzeczoną spośród przedstawionych mu na balu panien. 
Zygfryda martwi decyzja matki. By oderwać go od smutnych 
myśli, przyjaciele proponują wyprawę na polowanie. W dali 
widać stadko przylatujących łabędzi. Skalisty brzeg jeziora. 
Zjawia się stado łabędzi z królową na czele. Przyjaciel 
księcia Benno z towarzyszami celują z łuku do ptaków. 
Przybiega Zygfryd, przymierza się do strzału, gdy nagle staje 
przed nim królowa Odetta. Oczarowany jej pięknością 
książę nie pozwala strzelać do ptaków i odprawia myśliwych. 
Ze wszystkich stron otaczają go białe łabędzie, Odetta 
wyjaśnia księciu ich tajemnicę: zły czarownik Rotbard 
zamienił ją i jej towarzyszki w łabędzie, które tylko o północy 
nad brzegiem jeziora mogą przybierać ludzką postać. 
Zaklęcie to może jedynie złamać szczere uczucie człowieka, 
który nigdy jeszcze nie wyznał nikomu miłości. Wśród skał 
ukazuje się złowrogi ptak; to Rotbard, który przypomina 
Odetcie o swojej władzy nad nią, a księciu o grożącym mu 
niebezpieczeństwie. Lecz młodzieniec nie lęka się 
pogróżek. Ulegając czarowi Odetty, przysięga jej wieczną 
miłość i wyzwolenie... Resztę historii poznają Państwo 
uczestnicząc w wydarzeniu - „Jezioro Łabędzie” w wyko-
naniu Narodowego Baletu Kijowskiego. Początek o godz. 
18:00 w Hali widowiskowo - sportowej Centrum Park 
Chojnice. Bilety: kasa w Park Wodny ul. H.Wagnera 1 oraz 
Promocja Miasta - Stary Rynek, online www.kupbilecik.pl., 
www.biletyna.pl.

26 stycznia
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo 
na koncert Deathinition, Egoistic oraz Infliction. Deathinition 
to zespół wykonujący thrash metal pochodzący z Byd-
goszczy. Energiczne koncerty i żywiołowa muzyka. Egoistic 
powstał w roku 2011 jako kwartet, początkowo tworząc 
muzykę z pogranicza heavy-thrash-gothic metalu z wieloma 
wpływami. W tym samym roku zespół nagrał swój debiu-
tancki album "No Sleep" i rozpoczął koncertowanie. Od razu 
rozpoczęły się prace nad drugim albumem, który ujrzał 
światło dzienne w roku 2013. Druga płyta o tytułe "Sacra-
mental Devotion" jest koncept abumem opowiadającym
o stopniowej utracie wiary i zawiera bardzo zróżnicowaną 
muzykę oddalającą się od początkowego brzmienia. 
Następnie zespół Egoistic nagrał eksperymentalną EPkę 
pod tytułem "SuperEgo", po czym zawiesił koncertowanie
i zaczął pracę nad trzecią płytą pt. "Critical Negative", która 
jest „koncept albumem” poświęconym nienawiści jako 
motywacji utrzymanym w klimacie atmosferycznego 
progresywnego death-metalu. Infliction  zespół, który 
powstał w 2011 roku w Bydgoszczy, w skład którego wchodzi 
4 muzyków, którzy tworzą muzykę określaną jako groove 
metal. Jesienią 2017 przy współpracy z Jackiem 
Miłaszewskim, który doświadczenia zebierał podczas pracy 
z takimi zespołami jak Acid Drinkers lub Hunter, wydali album 
„Revolution Machine”, gdzie podejmują problemy związane 
z polityką, społeczeństwem i ważnymi wydarzeniami 
ostatnich lat, takimi jak narastający problem z terroryzmem 
na świecie. W dniu 11.08.2018 płyta miała swoją premierę,
a obecnie jest ona dostępna na całym świecie poprzez różne 
serwisy streamingowe. Początek koncertu o godzinie 19:00. 
Bilety: 20 zł. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, Młodzieżowa 35.

31 stycznia
W sali obrad ratusza odbędzie się promocja najnowszego 
numeru „Zeszytów chojnickich”.

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


