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Pierwszy dzień roku nowego roku większość 
ludzi odsypia po hucznych zabawach sylwes-
trowych. Aktywnym mieszkańcom naszego 
miasta  dano jednak szansę  zaliczyć nawet 
noworoczny trójbój.  Rano  (powiedzmy, bo
o 11:00) rozpoczęło się morsowanie na głów-
nym pomoście w Charzykowy, następnie
w samo południe już po raz 29. za sprawą 
sekcji biegowej Florian ze stadionu Kolejarza 
w „Biegu Sylwestrowym”  wyruszyła na trasę 
około setka biegaczy. Tym, którym prawie 5-
kilometrowy dystans nie zabrał sił, zapropo-
nowano udział w towarzyskim meczu, na 

murawie Modraka. Udział wzięło około 40 
zawodników. Pierwszym strzelcem w Choj-
nicach w roku 2018 został Sebastian Kartu-
szyński. Nie zabrakło najstarszego chojnic-
kiego biegacza  Zbigniewa Wiśniewskiego 
(82 lata) i Andrzeja Górnowicza, tradycyjnie
w strażackich atrybutach i z trąbką (na zdję-
ciu). Ogólnie sylwester przebiegł spokojnie
i nie odnotowano poważnych incydentów czy 
wypadków z materiałami pirotechnicznymi. 
Natomiast tych, którym spodobała się idea 
„morsowania” zapraszamy co niedzielę do 
Charzykowy.

W restauracji Sukiennice czwartego stycznia 
odbyło się kolejne spotkanie członków Choj-
nickiej Rady Seniorów. Chojnicka Rada Se-
niorów powstała 14 lutego 2007 roku z inicja-
tywy Edmunda Pięknego. Członkami  Rady  
Seniorów przy Burmistrzu Chojnic są ludzie 
doświadczeni i kompetentni w różnych dzie-
dzinach życia publicznego. Rada jest orga-
nem doradczym i opiniującym. Obecnie jej 
prezesem jest Janusz Paczkowski. Człon-
ków Rady łączy nie tylko chęć wspierania 
władz miasta w działaniach na rzecz lokalnej 
społeczności, ale także integracja środowi-
ska seniorów w mieście. W myśl „idei integra-
cji” Rada Seniorów wystąpiła do Burmistrza 
Miasta z inicjatywą budowy w Chojnicach 
Domu Seniora. Chodzi o „Dom Seniora” dla 

osób starszych egzystujących jeszcze samo-
dzielnie i pokrywających koszty pobytu w po-
kojach jedno lub dwuosobowych, z łazien-
kami oraz ewentualnie aneksami kuchen-
nymi.  W obiekcie miałoby być  zapewnione 
wyżywienie, opieka pielęgniarska i podsta-
wowa opieka lekarska. To bardzo ciekawa 
inicjatywa tym bardziej, że zapotrzebowanie 
na tego rodzaju usługi bardzo szybko rośnie 
w związku ze starzeniem się społeczeństwa
i niestety globalizacją. Dzieci emigrują za 
pracą i karierą do dużych ośrodków miejskich 
pozostawiając wiekowych rodziców samym 
sobie. Budowa miałaby być realizowana
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 
w wykorzystaniem środków unijnych. 
 

Tradycją stała się już promocja „Zeszytów 
Chojnickich” w kolejną rocznicę powrotu 
Chojnic do Macierzy. W sali obrad chojnic-
kiego ratusza 31 stycznia o godz. 17:00 od-
była się promocja  33 woluminu. Promocję 
poprowadził redaktor  zeszytów chojnickich 
Kazimierz Jaruszewski. Zeszyty powstały
w 1964 roku z inicjatywy Juliana Rydzkow-
skiego, Franciszka Pabicha i Witolda Looka. 
Od 1998 roku wydawaniem periodyku 
zajmuje się, z pomocą Urzędu Miejskiego, 
Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ten 
popularnonaukowy rocznik już od kilku lat 

znajduje się na liście czasopism punktowa-
nych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Tym razem znajdziemy w nim 28 
rozmaitych publikacji z wielu dziedzin nauki.  
Dwie z nich dotyczą Johanna Daniela Titiusa, 
wybitnego Chojniczanina, o którym pamięć 
jest ostatnio systematycznie przywracana.  
Ponadto, w 33 tomie, znajdziemy artykuł
o wynikach badań cmentarza przy kościele 
św. Ducha oraz ciekawy tekst publicysty 
Chojniczanina.pl - Andrzeja Lorbieckiego 
„Pruskie pomniki w Chojnicach”.

Polecamy, bo warto!
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  Rekordowa zbiórka Orkiestry w Chojnicach.
156 wolontariuszy kwestowało w mieście
i gminie Chojnice. Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy grała tym razem by wy-
równać szanse leczenia noworodków na 
podstawowych oddziałach neonatologi-
cznych poprzez doposażenie ich w specja-
listyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie 
dzieci.  W tym roku podczas 26 finału udało 
się zebrać 134 263,73 zł! Kolejny rekord 
został pobity! Od wczesnych godzin rannych 
w niedzielę na ulicach miasta i chojnickim 
rynku, który był główną areną działań WOŚP 
w mieście, było można spotkać wolontariu-
szy, którzy zbierali pieniądze do puszek. Im-
prezy „orkiestrowe” trwały jednak cały wee-
kend. W sobotę w chojnickim pubie WLAD 

grała Metalowa Orkiestra. Wstęp na imprezę 
kosztował 10 zł. Pieniądze na wejściu zbie-
rane były tylko i wyłącznie przez wolon-
tariuszy chojnickiego sztabu WOŚP. Funda-
cja planuje przeznaczyć zebrane środki m.in. 
na stanowiska do resuscytacji noworodków, 
nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwa-
zyjnego wspomagania oddychania, pompy 
infuzyjne a także sprzęt diagnostyczny, jak 
chociażby specjalistyczne aparaty USG czy 
pulsoksymetry. Stolicą gminy Chojnice były 
natomiast Charzykowy. W Tawernie Buchta 
trwał gminny finał Wielkiej Orkiestry Świąte-
cznej Pomocy. Dla dzieci odbyło się przed-
stawienie  teatrzyku „Katarynka” z Gdańska 
(zdj.), można np. posłuchać muzyki i przy 
okazji wspomóc akcję.
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01 Stycznia
Po raz XXIX odbył się Bieg Noworoczny zorganizowany 
przez Sekcję Biegową Florian. Trasa wiodła spod bramy 
stadionu KS Kolejarz przy ul. Lichnowskiej na chojnicki Stary 
Rynek. W tegorocznym Biegu udział wzięło  około 100 
biegaczy. Część uczestników wcześniej zaliczyła 
"morsowanie" w jeziorze Charzykowskim, a później mecz
w piłkę nożną na boisku Modrak.

01 Stycznia
Od 1 stycznia w mieście i gminie Chojnice o 50% staniały 
bilety miesięczne na przejazdy komunikacją MZK. Obniżka 
obowiązuje wszystkich użytkowników MZK. 

03 Stycznia
Dla młodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Choj-
nicach zorganizowano bal karnawałowy. 

04 Stycznia
Odbyła się pierwszy trening damskiej drużyny Chojniczanki. 
Na hali Centrum Park spotkały się kobiety zainteresowane 
grą w żółto-biało-czerwonych barwach. Pomysłodawczynią 
projektu i zarazem pierwszym trenerem jest Irmina Kaproń 
Ollik. W pierwszym treningu wzięło udział czternaście 
kobiet. Wywiad z Irminą w tym numerze Chojniczanina.pl na 
str. 26 i 27.

04 Stycznia
Wielka gala 65 Plebiscytu Sportowego "Dziennika Bał-
tyckiego" odbyła się w Teatrze Wybrzeże. Zawodniczka 
ChKŻ Chojnice Irmina Mrózek – Gliszczyńska  została 
Sportowcem Roku 2017 na Pomorzu. 

04 Stycznia
Podczas noworocznego spotkania opłatkowego zorgani-
zowanego przez Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
profesor Włodzimierz Jastrzębski odebrał z rąk prezesa 
Kazimierza Jaruszewskiego Laur Sprzymierzeńca Nauki. 
Przyznawaną od 5 lat nagrodę otrzymał za popularyzację 
historii ziemi chojnickiej (w czasach okupacji niemieckiej), 
działalność w Radzie Naukowej Zeszytów Chojnickich oraz 
współpracę ze środowiskiem lokalnych regionalistów.
W czasie spotkania uroczyście wręczono legitymację nr 115 
nowemu członkowi, znanemu żeglarzowi i nie tylko, Janowi 
Malickiemu.

05 Stycznia
Ogłoszona została lista laureatów otwartego Konkursu Ofert 
o „Dotacje 2018” z budżetu Miasta Chojnice w formie 
wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice
w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej. Kwota 338 tys. zł rozdzielona została pomiędzy 32 
wnioski, które złożyło 19 klubów i stowarzyszeń.

05 Stycznia
W sali konferencyjnej "Chojniczanki" odbyło się spotkanie 
świąteczne dla członków Zrzeszenia kombatantów, żoł-
nierzy represjonowanych i więźniów politycznych. Na zapro-
szenie prezesa związku Piotra Prondzynskiego z progra-
mem kolędowym wystąpił chór dziecięco – młodzieżowy 
działający w Szkole Podstawowej nr 1.

05 Stycznia
Zespół "Muzycy i Przyjaciele" wystąpili w charytatywnym 
koncercie kolędy i pastorałek, w kościele pw. Matki Bożej 
Fatimskiej, podczas którego kwestowano na rzecz chorych 
małych chojniczan - Oliwki Stanka oraz Olka Cybulskiego. 
Była też okazja za datek do puszki otrzymać świąteczną 
ozdobę na choinkę czy świecę. Współorganizatorami 
koncertu był GOK Chojnice i Parafia MB Fatimskiej.

05 – 07 Stycznia
Na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Łebie 
zespół taneczny Music Dance juniorki z Chojnickiego 
Centrum Kultury zdobył dwa medale. Przez trzy w dni na hali 
w Łebie tańczyło ok. 1500 tancerzy w bardzo różnych 
kategoriach tańca. W dużych formacjach współczesnych 
powyżej 15 lat Music Dance otrzymał trzecie miejsce. Taki 
sam rezultat zespół uzyskał w kategorii małych formacji 
zdobywając brązowy medal.

06 Stycznia
Z placu Emsdetten na chojnicki Stary Rynek po raz piąty 
przeszedł Orszak Trzech Króli. Na jego czele na koniach byli 
królowie: Europy - Kacper V, Azji - Melchior V i Afryki - 
Baltazar V. Uczniowie z SP1, SP3 i Szkoły Katolickiej 
tworzyły ich orszak. Licznie zebrani chojniczanie wraz
z zespołem Pentasong (uczniowie II LO, ZS i ZSP2) śpiewali 
kolędy.

06 Stycznia
Odbył się koncert  "Wśród gwiazd" w którym wystąpili 
znakomici soliści muzyki operowej i operetkowej z towa-
rzyszeniem Orkiestry im. Johanna Straussa. W hali Centrum 
Park można było podziwiać kunszt artystyczny Dariusza 
Stachury (Teatr Wielki), Iwony Socha (Opera Krakowska), 
Grzegorza Szostaka (Opera Narodowa) Aleksandry Wiwała 

(Teatr Wielki) oraz Mateusza Stachury (Opera Podlaska). 
Orkiestrą Symfoników Bydgoskich dyrygował Michał 
Kocimski.

07 Stycznia
Chojnickie Centrum Kultury i Parafia p.w. Ścięcia Św. Jana 
Chrzciciela zaprosiły Chojniczan  na coroczny koncert kolęd 
i pastorałek w Kościele Gimnazjalnym. W koncercie 
zaprezentowały się chojnickie chóry: Astry, Consono oraz 
Lutnia. Wystąpił także chór Ballada z Debrzna oraz 
Człuchowski Chór Rodziców. Kolędy zaśpiewał zespół 
Emaus z parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Lichnowach oraz 
solistki Chojnickiego Centrum Kultury: Celina Lesman, 
Magda Basińska, Karolina Lewińska, Emilia Wolszleger
i Weronika Kowalska.

07 Stycznia
Piłkarze Red Devils Chojnice awansowali do 1/16 Pucharu 
Polski dopiero po serii rzutów karnych. KS Futsal Leszno – 
Red Devils 2:2 (2:1), karne 2:3

08 Stycznia
W trakcie konferencji prasowej Burmistrza, Komendant 
straży miejskiej w Chojnicach - Arkadiusz Megger pod-
sumował działania straży w grudniu. Strażnicy wykonali 
łącznie blisko 900 czynności. Przyjęli 283 zgłoszenia. 
Udzielili 134 pouczeń w tym 74 komunikacyjnych,  nałożyli 
19 mandatów karnych w tym 10 komunikacyjnych. Strażnicy 
nałożyli też 5 mandatów za handel bez zezwolenia, 2 za brak 
właściwej opieki nad zwierzętami oraz po jednym za 
niszczenie zieleni oraz zaśmiecanie miejsca publicznego.  
Od 1 września do końca grudnia strażnicy podjęli też 27 
interwencji w sprawie spalania odpadów. Jedna interwencja 
skończyła się mandatem, a 10 pouczeniami.

12 Stycznia
Chojniccy policjanci spotkali się z wolontariuszami, którzy
w niedzielę 14 lutego kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Omówiono organizacjęi podstawowe 
zasady bezpieczeństwa o jakich należy pamiętać w czasie 
zbiórki pieniędzy.

13 Stycznia
W pierwszym tegorocznym meczu sparingowym Chojni-
czanka zremisowała  z Pogonią Szczecin 1:1.  

13 Stycznia
W chojnickiej Szkole Podstawowej nr 8 rozpoczęła się druga 
kolejka (w kategorii klas siódmych oraz II i III gimnazjalnych) 
MALPS - Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.

12 - 14 Stycznia
Przez trzy dni odbywały się imprezy związane z 26 finałem 
WOŚP. 156 wolontariuszy kwestowało w mieście i gminie 
Chojnice. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała tym 
razem dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. 
Podczas tegorocznego 26 finału udało się zebrać 134 
263,73 zł! Kolejny rekord został pobity!

16 Stycznia
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
odbyło się  kolejne spotkanie Klubu „Tygodnika Powszech-
nego”. Tym razem gośćmi klubu byli duchowni z Bydgoszczy 
– ks. Marek Loskot, który jest proboszczem parafii ewan-
gelicko-augsburskiej oraz ks. Marian Radziwion, proboszcz 
parafii prawosławnej. Wizyta księży miała na celu posze-
rzenie wiedzy na temat innych wyznań chrześcijańskich 
oraz przybliżenie  idei ekumenizmu.

17 Stycznia
W centrum miasta zebrało się kilkanaście kobiet by 
zaprotestować przeciwko odrzuceniu przez Sejm projektu 
"Ratujmy Kobiety" i przyjęciu projektu zaostrzającego zakaz 
aborcji.

19 Stycznia
W auli Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się uroczystość
z okazji Dnia babci i dziadka. Została ona przygotowana 
przez uczniów klasy I a pod kier. Iwony Szulc i  Lucyny 
Skórczewskiej. Zaproszeni goście nagrodzili występujących 
artystów gromkimi brawami i słodkościami.

19 Stycznia
Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach odbyło się 
spotkanie autorskie w ramach akcji „Czytamy z miłości do 
ojczyzny! Stulecie odzyskania niepodległości”. Gościem był 
popularny pisarz Jakub Małecki, autor dziewięciu książek, 
m.in. bestsellerowego „Dygotu” oraz „Śladów”, nomino-
wanych do Nagrody Literackiej NIKE. 

20 Stycznia
Sympatycy szkoły, rodzice uczniów, nauczyciele i absol-
wenci Chojnickiej Dwójki bawili się w karnawałowej 
atmosferze na XXI Balu Przyjaciół II Liceum Ogólno-
kształcącego. Tegoroczny bal odbył się w restauracji Rejs
w Charzykowach.

21 Stycznia
Chojnickie Centrum Kultury w ramach projektu "Czytasz Ty, 
czytam Ja" zaprosiło, do Auli Szkoły Podstawowej nr 1, na 
pokaz premierowy Chojnickiego Studia Rapsodycznego pt. 
"Muminki do poduszki". 

22 Stycznia
W Centrum parku odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w pływaniu drużynowym. Rywalizacja odbywała 
się w sztafecie 8 razy 50 metrów stylem dowolnym. 
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 1 zajęły pierwsze 
miejsce na podium z czasem 5:59,46. Druga była drużyna
z SP 7 - 6:14,75, a trzecia SP 2 z Brus. Chłopcy z pierwszego 
miejsca osiągnęli czas 4:22,64, z drugiego, również z SP - 
5:17,39, trzeciego 6:05,19 - SP 2 Brusy. 

 22 Stycznia
41 sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od złożenia 
ślubowania przez Marcina Łęgowskiego, który wygrał 
powtórnie wybory uzupełniające po tym, jak jego mandat 
został wcześniej wygaszony.

24 Stycznia
Na uroczystej zbiórce w komendzie straży pożarnej komen-
dant wojewódzki pożegnał dotychczasowego komendanta 
Tomasza Marasza i obowiązki powierzył Błażejowi Chamier 
Cieminskiemu.

26 Stycznia
W zakładzie produkcyjnym „Spomlek” przy ul. Igielskiej 
doszło do rozszczelnienia instalacji z amoniakiem. Łącznie 
wyciekło około 30 kg substancji. Interweniowała PSP 
Chojnice. Ubrani w specjalne ubrania strażacy zamknęli 
zawory i zbadali zagrożoną strefę. Sytuacja została szybko 
opanowana. Nikomu nic się nie stało.

25 Stycznia
Odbyło się kolejne spotkanie seniorów w ramach programu 
„Akademia Bezpiecznego Seniora". Akademia realizowana 
jest przez Komendę Powiatową Policji w Chojnicach, 
Chojnickie Centrum Kultury oraz p. Monikę Złakowską. Jest 
to już III edycja projektu. Tematem styczniowego spotkania 
było Prawo spadkowe.

26 Stycznia
Setki chojniczan pożegnało w piątek 26 stycznia Edwarda 
Gabrysia, wieloletniego radnego, działacza samorządu 
osiedlowego i społecznika, który zmarł trzy dni wcześniej. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się na terenie cmentarza 
komunalnego. 

26 Stycznia
w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
odbyła się  promocja 22 numeru „Kwartalnika Chojnickiego. 
Tematem przewodnim były „Chojnickie kamienice”.

27 Stycznia
Pasjonaci układania puzzli spotkali się na imprezie 
zorganizowanej w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Chojnicach. Chojnicka Puzzlomania była kolejnym 
wydarzeniem z cyklu „Podziel się swoją pasją”. Mistrzostwa 
w układaniu puzzli na czas podzielone zostały na dwie 
kategorie: indywidualne i zespołowe. W zależności od wieku 
uczestników, układano puzzle składające ze 120, 260 i 500 
elementów.

 27 Stycznia
W rozegranym sparingu Chojniczanka zremisowała bez-
bramkowo z Elaną Toruń. Był to trzeci mecz kontrolny 
Chojniczanki przed rundą wiosenną.

28 Stycznia
Srebrny medal Pucharu Świata dla Polski. W wyścigu 
medalowym w Miami, zawodniczka ChKŻ Chojnice,  Irmina 
Mrózek Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec wpłynęły na 
metę jako czwarte, co po zsumowaniu poprzednich wyników 
przełożyło się na drugą lokatę na koniec regat. Poza 
srebrem w Pucharze Świata do Polski dziewczyny wróciły
z trzecim miejscem na mistrzostwach Ameryki!

29-31 Stycznia
Chojnickie Centrum Kultury zorganizowało warsztaty wokal-
ne z Magdą Ptaszyńską - wykładowcą w Autorskiej Szkole 
Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w War-
szawie.

31 Stycznia
Odbyły się obchody 98 rocznicy powrotu Chojnic w granice 
Rzeczypospolitej. Tegoroczne uroczystości rocznicowe 
rozpoczęły się przy Bramie Człuchowskiej. Tam spotkały się 
delegacje, poczty sztandarowe, harcerze, młodzież szkolna. 
Złożono kwiaty pod okolicznościową tablicą, następnie 
uczestnicy uroczystości przemaszerowali do bazyliki 
mniejszej. O godz. 12:00 w Collegium Ars odbył się recital 
fortepianowy o tematyce patriotycznej. O godz. 17:00 w Sali 
obrad Rady Miejskiej odbyła się promocja 33 tomu Zeszytów 
Chojnickich.
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22 stycznia 2018 roku odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej VII 
kadencji.  Do sesji zasiadło 19 radnych. Sesję rozpoczął  
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekre-
tarzem sesji została Maria Błoniarz Górna, do komisji 
wnioskowej wybrano radnych M. Szank i M. Bona. 
Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego.
       Burmistrz Arseniusz Finster - Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo! 30 stycznia będziemy 
otwierać przetarg na pierwszy etap wykonywania kanalizacji 
deszczowych, czyli program poprawy bilansu wód 
opadowych i roztopowych w mieście Chojnice. 2 lutego 
przetarg na inspektorów w tym zadaniu i 21 lutego drugi etap 
kanalizacji deszczowych. Więc do końca lutego będziemy 
mieli wiedzę, czy ten montaż finansowy, który mamy z Unią 
Europejską i własnymi środkami – będzie wystarczający, aby 
to zadanie realizować. Równolegle będziemy ogłaszać prze-
targ na realizację węzła integracyjnego, transportowego. 
Jesteśmy już po ostatnich uzgodnieniach. Mamy wytyczne 
konserwatora zabytków. Niestety nie bez niespodzianek. Na 
przykład konserwator uzgodnił nam, żeby powierzchnie 
komunikacyjne na dworcu autobusowym były z granitu lub 
bazaltu – to podraża inwestycję o przeszło milion złotych na 
samym starcie, ale takie jest uzgodnienie, musimy je 
szanować. Do końca uzgodniliśmy ścieżki rowerowe i zmo-
dyfikowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy. Jesteśmy 
gotowi do ogłoszenia czynności przetargowych, wystąpiliśmy 
do Urzędu Marszałkowskiego, aby ustalić ostateczny termin 
zakończenia tej inwestycji. I będzie to listopad 2020 roku. 
Czyli będziemy prowadzić tę inwestycję przez 3 lata – 
2018/19 i 20. 
 Rozstrzygnęliśmy przetarg na termomodernizację 
Szkoły Podstawowej nr 3, to jest 2,5 miliona złotych – duży 
przetarg wsparty środkami unijnymi na termomodernizację. 
Musieliśmy unieważnić niestety przetarg na windę, ale to już 
był trzeci i mamy tutaj ścieżkę negocjacyjną, dlatego 
problemów żadnych nie przewiduję. 
 Uruchomiliśmy prace budowlane na stadionie 
Chojniczanki, w budynku klubowym. I są uruchomione już 
prace związane z drugim etapem budowy zadaszenia na 
trybunie głównej. 
 Pozyskaliśmy środki na modernizację targowiska 
na Angowickiej – to jest drugi etap. Jutro podpisuję umowę.
I chciałbym wyjaśnić, że to są środki skierowane na tar-
gowiska, na których sprzedaje się większość płodów rolnych, 
a nie innego asortymentu. Natomiast chciałbym zapo-
wiedzieć, że na sesji 12 lutego, którą proponujemy, chciałbym 
uruchomić dozór inwestycyjny, pod nazwą „Projektowanie 
modernizacji targowiska przy ulicy Młodzieżowej”. 
 Również ogłosiliśmy i chcemy rozstrzygnąć 
przetarg na mury obronne, tą naszą część. Równolegle 
Starostwo Powiatowe będzie ogłaszało przetarg i mamy już 
dokumentację – i my, i Starostwo – na swoją część. 
Chcielibyśmy, aby do lata, do okresu wakacyjnego, ten temat 
był już zakończony. 
 Zakończyliśmy prace termomodernizacyjne na 
stadionie CHKS Kolejarz. Trwają odbiory. 
 Prace w Szkole Podstawowej nr 5 są prowadzone 

zgodnie z harmonogramem. W Szkole Podstawowej nr 3
z  delikatnym opóźnieniem. Również przedstawiliśmy na 
osiedlu Pawłówko, czyli ulica Tucholska, koncepcję 
projektową odbioru wód opadowych. Bardzo korzystne 
spotkanie konsultacyjne. 
 Również, kolejny temat, uzgodniliśmy aneksowanie 
umowy z firmą Highway, która wykonuje dla nas projekt 
zachodniego obejścia. Chodzi o to, aby zaprojektować 
uzgodnione z mieszkańcami skrzyżowanie  z ulicą 
Zamieście, tak, żeby tego osiedla nie odcinać od drogi. 
Decyzja Wysokiej Rady na sesji 12 lutego. Tutaj chodzi
o dodatkowe 80 tysięcy złotych do tego projektu. 
 Również chciałbym zasygnalizować, iż pracujemy 
nad końcową fazą przygotowania kolejnego dużego tematu, 
tj. rewitalizacja miasta Chojnice. I ta materialna, i ta 
społeczna. Czyli ulica Rolbieckiego, ulica Subisława, 
nieruchomość na Dworcowej, plus 27 innych miejsc, w które 
będziemy inwestować i Wzgórze Ewangelickie. Te projekty 
chcemy uruchomić też luty/marzec, tak, żeby nie czekać i być 
konkurencyjnym w stosunku do innych gmin, w terminie 
realizacji tych przetargów. 
 Również chciałbym zapowiedzieć, że na sesji Rady 
Miejskiej 12 lutego będę proponował przyjęcie przez Radę 
specjalnego funduszu, dzięki któremu będziemy starali się 
poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych
w mieście Chojnice. Nie tylko na drogach miejskich, ale 
przede wszystkim  na drogach powiatowych i wojewódzkich. 
I tutaj wyciągamy dłoń, i proponujemy sfinansowanie, jeżeli 
Wysoka Rada przyjmie mój projekt, w 50-ciu procentach. 
Koszt realizacji tego zadania w 50-ciu powinien, moim 
zdaniem, sfinansować zarządca drogi. I takie pieniądze na 
poprawę bezpieczeństwa każdy z zarządców ma – i powiat,
i Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
 Również w tym tygodniu powołam Zespół ds. 
Miejsc Parkingowych, którym był postulat Komisji Gospo-
darki Komunalnej. 
 Również chciałbym powiedzieć, że monitorujemy 
sytuację na budowie Chojnickiego Centrum Kultury i tutaj 
musimy działać w zgodzie z prawem. Czyli w miesiącu 
styczniu, ostatniego stycznia, dojdzie do analizy realizacji 
harmonogramu, który został podpisany –  tej budowy. Jeżeli 
realizacja harmonogramu nie będzie zgodna z rzeczywisto-
ścią, tzn. jeżeli na placu budowy nie będzie odzwierciedlenia 
tego, co jest wpisane w harmonogramie, będę podejmował 
kroki związane niestety z rozwiązaniem umowy z wykonawcą 
tego zadania. 
 Pojawiły się też problemy na Placu Emsdetten, 
szczególnie na schodach pękają nam płyty granitowe. To nie 
jest problem tylko pękania płyt, to jest problem, którego 
przyczynę musimy znaleźć i jej przeciwdziałać. 
 Chciałbym również na sesji 12 lutego – i o tym 
mówię wyprzedzająco – zaproponować, jeżeli oczywiście 
nam się zakończą pozytywnie przetargi te duże, o których 
mówiłem, chciałbym zaproponować powrót do programu 
montażu płyt drogowych na drogach gruntowych. 
 Budownictwo jednorodzinne w mieście Chojnice 
rozwija się bardzo mocno i szybko. Powstało kilkanaście 
nowych ulic, przy których mieszkają mieszkańcy. No niestety 

zainwestowanie jest takie, że na danych ulicach jest 30-40% 
nieruchomości, dlatego nie ma mowy o tym, żeby projekto-
wać i wykonywać gotowe ulice, ale, żeby ulżyć mieszkańcom. 
Chciałbym zaproponować jednak montaż płyt drogowych. 
Natomiast w kwestii projektowania, to projektujemy te ulice,
o których mówiliśmy – czyli Osiedle Leśne i inne osiedla, 
gdzie ludzie mieszkają już po kilkanaście, kilkadziesiąt nieraz 
ulic. Sytuacja na tych drogach, ze względu na uwarunkowa-
nia atmosferyczne jest na niektórych drogach tragiczna. 
Wręcz są nieprzejezdne. Tutaj w kontakcie z mieszkańcami 
wiem o sprawie i za uciążliwości mogę tylko i wyłącznie 
przeprosić. Ale musimy zareagować finansowo i musimy 
wrócić do programu płytowego. Oczywiście będziemy 
zdejmować płyty z Morelowej i z Truskawkowej. Te inwestycje 
też zamierzam uruchomić w lutym, oczywiście za zgodą 
Wysokiej Rady. I tych płyt troszeczkę będzie, ale też trzeba 
tych płyt trochę dokupić, bo ulic, tak jak powiedziałem, jest co 
najmniej kilkanaście, których ten problem bezpośrednio 
dotyczy. 
 Chciałbym pochwalić się przed Państwem, że 
Promocja Regionu Chojnickiego wydała bardzo ładne 
wydawnictwo powiatu chojnickiego, to jest 5 gmin two-
rzących powiat chojnicki, w tym również miasto Chojnice. 
Myślę, bardzo ciekawe wydawnictwo i też zapowiadam, że 
wydawnictw związanych z miastem Chojnice w tym roku 
będzie, równie pięknych, co najmniej kilka. 
 Przystępujemy do programu, tzw. OSA (Otwarta 
Strefa Aktywności, przyp. red.), czyli odbyło się spotkanie 
szefów samorządów osiedlowych. Miasto Chojnice, jak 
Państwo wiecie, może wnioskować o 5 takich realizacji.
W rozszerzonym zakresie do 100 tysięcy złotych każda, czyli 
finansowanie pół na pół. Siedem samorządów wyraziło takie 
zainteresowanie – a może uczestniczyć 5. Samorząd Bytow-
skiego wyraził zainteresowanie, ale skonsumował już wszy-
stkie środki, jakie miał, czyli nie może brać udziału. No i szós-
tym tym samorządem był Samorząd Pana Burmistrza 
Andrzeja Gąsiorowskiego, no to ze względu na to, że w parku 
wszystko jest, jak to się mówi, to odcięliśmy ten samorząd
i pozostałych 5 zostaje. Gdzie rzeczywiście jest mniej tej 
infrastruktury i będziemy zgłaszać te 5 projektów. 
 Chciałbym również bardzo serdecznie zachęcić 
Państwa Radnych, też mieszkańców Chojnic i gości, do 
udziału w Obchodach 98. Rocznicy, u nas w Chojnicach, 
powrotu Chojnic do Ojczyzny. Jest program – o 10:30 zbiórka 
pocztów sztandarowych, o 11:00 jest Msza, o 12:00 jest 
recital fortepianowy o tematyce patriotycznej. O 12:50 ze 
zbioru Bogdana Kuffla wystawa Drogi do Niepodległości. 
Również turniej pokazowy walk rycerskich tarczy i miecza
o mój puchar w Auli Zespołu Szkół. O 17:00 jest promocja 33. 
Zeszytów Chojnickich, w Ratuszu – tego samego dnia. Także 
zapraszam serdecznie do udziału w tych uroczystościach.
I jeszcze chciałbym powiedzieć, że mamy kolejną promocję 
Kwartalnika Chojnickiego – w najbliższy piątek, o 17:00,
w Bibliotece Miejskiej. 

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

 23 stycznia 2018 roku zmarł w wieku 71 lat, po 
długiej chorobie, Edward Gabryś. Niestrudzony społecznik. 
Radny Rady Miejskiej Chojnic. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej RM. Przewodniczący Osiedla Słoneczne-Leśne.

 Edward Gabryś ur. 28 VII 1947 r. w Mąkowarsku. 
Pracował w PGR – Zakład Rolny Niwy, w Spółdzielni Kółek 
rolniczych w Czersku oraz w Spółdzielni Inwalidów. W latach 
1988 – 1992 był prezesem Pracowniczego Ogrodu Dział-
kowego im. St. Dubois w Chojnicach. W 1992 r. likwidator 
tego ogrodu i inicjator powstania osiedla Słonecznego. Od 
1993 r. był przewodniczącym samorządu osiedla. Radny 
MRN w latach 1988 – 90 oraz Rady Miejskiej od 1994 roku we 
wszystkich kolejnych kadencjach. W latach 1998 – 2002 
członek Zarządu Miasta, 2002 – 2006 wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, od 2006 r. przewodniczący komisji rewizyjnej. 
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem „Za 
szczególne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego”, 
złotą odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. 
Był żonaty, miał dwoje dzieci.
 Pogrzeb odbył się 26 stycznia na cmentarzu komu-
nalnym. Kondukt żałobny prowadził poczet sztandarowy 
Urzędu Miejskiego. W ostatniej drodze zmarłemu oprócz 
bliskich towarzyszyło wiele delegacji oraz znajomych 
samorządowców i mieszkańców Chojnic.

 O życiu zmarłego mówił Burmistrz Arseniusz 
Finster. – „Edward budował swój autorytet przez lata i już 
dawno go zbudował. Wtedy, kiedy jeszcze istniały działki ja 
słyszałem od ludzi i od mojej babci, że jeśli jest jakiś problem, 
to pomoże go rozwiązać „Gabryś”, bo tak o Edwardzie 
wszyscy mówili. I rzeczywiście rozwiązywał problemy ludzi
i zawsze ich wspierał”.
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Foto:
T. Włoch

     Na zaproszenie Klubu „Tygodnika Pow-
szechnego” do Chojnic przyjechali ksiądz 
Marek Loskot, który od 20 lat jest probo-
szczem parafii ewangelicko-augsburskiej
w Bydgoszczy oraz ksiądz Marian Radziwon, 
proboszcz bydgoskiej parafii prawosławnej.
     We wtorek 16 stycznia 2018 roku w Czy-
telni MBP w ramach Tygodnia Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan odbyło się spotkanie
z przedstawicielami innych wyznań chrześci-
jańskich. W imieniu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chojnicach gości przywitała 
kierownik Czytelni Anna Kobus, a przedsta-
wiciel Klubu „Tygodnika Powszechnego” 
Marcin Wozikowski zaprezentował gości.
    Jako pierwszy głos zabrał ksiądz Marek 
Loskot, który opowiedział o historii lutera-
nizmu w Polsce, a także w Bydgoszczy. 
Podkreślił, że w ubiegłym roku przedstawi-
ciele tego kościoła obchodzili 500-lecie refor-
macji. – Jestem bardzo otwarty na takie spot-
kania – mówił. Według niego to właśnie 
dialog jest bardzo ważnym elementem eku-
menizmu. Przedstawiciele poszczególnych 
religii powinni się poznawać, gdyż mimo 
wielu różnic istnieje także wiele podobieństw. 
Jako przykład podał kult Marii, który nie 
występuje u ewangelików, jednak obchodzą 
oni niektóre święta maryjne. Podczas swojej 
wypowiedzi zwrócił uwagę na to, że wielu 
przedstawicieli kultury polskiej było właśnie 
luteranami. Wymienił tu Mikołaja Reja, 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego czy Jana 
Łaskiego.
  Następnie wyznanie prawosławne przy-
bliżył ksiądz Marian Radziwon. W swojej 
wypowiedzi zaczął od tego, skąd wywodzi się 
prawosławie i czym jest. Nawiązał do roku 
1054, w którym to rozpoczęła się schizma 
wschodnia, czyli podział kościoła chrześci-
jańskiego. Kontynuując, opowiedział jak 
prawosławie, dzięki Cyrylowi i Metodemu 
znalazło się na Słowiańszczyźnie. Obecnie
w Polsce jest ponad 500 tys. wyznawców 
prawosławnych, a 300 mln na całym świecie. 
– Mamy wiele rzeczy wspólnych, jednak 
wiele też nas dzieli. Ważny jest dialog, 
żebyśmy wzajemnie się poznawali – podkre-
ślał. Dodał także, że taki dialog jest możliwy. 
Widać to choćby na przykładzie zwierzchni-
ków poszczególnych kościołów – papieża 
Franciszka i patriarchy Cyryla, którzy spotkali 
się w 2016 roku.
    W dalszej części spotkania pojawiły się 
pytania. Poruszono między innymi kwestie 
szanowania przedstawicieli innych wyznań, 
kolęd, małżeństwa, edukacji, odchodzenia 
od kościoła, sakramentów czy obecnej sytu-
acji politycznej w kraju.
    Na zakończenie spotkanie podsumował 
Marcin Wozikowski i zapowiedział, że kolej-
nym tematem spotkania Klubu „Tygodnika 
Powszechnego” będzie religia islamu.

foto i tekst: MBP w Chojnicach

   Tradycją biblioteki szkolnej stała się 
Kawiarenka Literacka, w której gościmy 
poetów, pisarzy lub postacie historyczne. Ta, 
która odbyła się 23 stycznia 2018 r. poświę-
cona była Agnieszce Osieckiej – poetce, 
pisarce, reżyserce, dziennikarce, autorce 
ponad dwóch tysięcy tekstów, skeczy i utwo-
rów scenicznych. I znów przy świecach, 
poczęstunku i kawie, przy gościach, którzy 
nas odwiedzili, wysłuchaliśmy wierszy i pio-
senek, do których teksty napisała Agnieszka 
Osiecka. 
    W spotkaniu zorganizowanym przez p. 
Dorotę Knopek, p. Julitę Nowakowską-
Jantzen i p. Łucję Peplinską pod tytułem 
„Oczy tej małej jak dwa błękity…”aktywny 
udział wzięły uczennice klasy II TF i 
uczniowie kl. IV TCR, którzy pięknie 
deklamowali poezję przeplataną piosenkami 
z tekstami Agnieszki Osieckiej.

Miłą niespodzianką były słowa skierowane 
do naszych uczniów przez panią Agatę 
Passent, córkę Agnieszki Osieckiej, która 
zajmuje się dorobkiem Agnieszki Osieckiej 
poprzez Fundację Okularnicy:
„Dzień dobry Pani, dzień dobry Uczennicom
i Uczniom Technikum nr 3 w Chojnicach
Wielkie podziękowania za Pani inicjatywę
i gratulacje dla Uczniów za to, że nie jest 
Wam wszystko jedno, że poświęcacie czas 
na czytanie dobrej literatury, wspólne jej 
interpretowanie, a być może nawet razem 
śpiewacie! Cała w nadzieja w Was. Oby 
Wasza Kawiarenka Literacka przyczyniła się 
do tego, że wyrosną z Was genialni specja-
liści i ludzie wykształceni. Co prawda z tech-
nicznymi aspektami Agnieszka Osiecka była 
na bakier, ale za to miała świetny słuch 
językowy. Serdecznie Was pozdrawiam, 
Agata Passent”.                            D.Knopek
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     Chojnickie Centrum Kultury przygotowało 
szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży w ra-
mach ferii 2018. W poniedziałek 29 stycznia, 
w pracowni plastycznej odbyły się zajęcia
z dwiema grupami. Warsztaty noszą tytuł: 
„Eksperymenty ze sztuką”. Do pierwszej 
grupy zaliczały się pociechy w przedziale 
wiekowym 6-11 lat. Zajęcia dla nich były 
prowadzone w godzinach 10:00-11:30. Przez 
półtora godziny dzieci rzeźbiły zwierzęta.
    Druga grupa zajęciowa składała się z dzie-
ci w przedziale wiekowym 12-16 lat. Ich 
zadaniem było stworzenie kadru do filmu. 

Najpierw dzieci pracowały nad łączeniem 
kolorów i poznawały główne zasady z tym 
związane. Następnie każda osoba musiała 
napisać hasło na karteczce, a później zwizu-
alizować je na przygotowanej uprzednio 
rolce papieru, podzielonej na określone klatki 
filmowe. Każde hasło to jedna klatka. Po 
narysowaniu konturów, dzieci wypełniły klatki 
rysunkami. - Jeśli nasz kadr będzie bardzo 
długi, może rozwiniemy go na korytarzach – 
zażartował Jarosław Urbański, prowadzący 
zajęcia. 

Danuta Ciborowska

        W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2, przy ulicy Angowickiej 45, odbyły się 27 
stycznia pierwsze Mistrzostwa Chojnic
w układaniu puzzli na czas. W imprezie brało 
udział 10 drużyn w kategorii zespół i 9 osób 
indywidualnie. Najmłodszy uczestnik poza 
kategorią 4 lata (bliźniaki) najstarszy około 60.

W kategorii zespołowej 500 elementów 
I miejsce (Rodzina Gierszewskich) -1,26 min.
 1. Zuzanna Gierszewska
 2. Monika Gierszewska
 3. Małgorzata Gierszewska
II miejsce - czas – 1,33 minuty

 1. Dominika Loll
 2. Karolina Loll
III miejsce czas – 1,36 minut
 1. Jeske Nikola
 2. Wojtkiewicz Paulina
  3.Zamożna Karolina
W kategorii indywidualnie
I miejsce - czas – 1 h 120 elem.
 1. Jażdżewska Martyna
II miejsce – 500 elementów
 1. Brunka Kacper – 11 lat
III miejsce – 500 elementów
 1. Kalitta Emilia

Jacek Hałuszkiewicz
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 Przedstawiciele Promocji Regionu 
Chojnickiego wyszli z inicjatywą wydania 
albumu zatytułowanego „Powiat Chojnicki”. 
Przy współpracy z wydawnictwem Unigraf 
powstał 108-stronicowy zbiór najważniej-
szych miejsc i obiektów z Chojnic i okolicz-
nych miejscowości słynących z pereł archi-
tektonicznych i krajobrazowych.
 Album został opatrzony wstępem, 
spisem treści i zdumiewającymi fotografiami. 
Każde z opisywanych miejsc jest wzbogaco-
ne o krótki, acz wyczerpujący opis w trzech 
językach – polskim, angielskim i niemieckim. 
Obiekty i miejsca – również są przetłu-
maczone.
 Profesjonalnie wykonana wizytów-
ka powiatu chojnickiego uwzględnia obiekty 
znajdujące się w centrum miasta – tj. Ratusz, 
Rynek i fontanna, Bazylika pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela, Kościół pw. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny, Brama Człuchow-
ska,  Muzeum Historyczno-Etnograficzne, 
Chojnicki Klub Żeglarski, Galeria w Kurzej 

Stopie, Galeria Muzeum Janusza Trzebia-
towskiego oraz Starostwo Powiatowe. 
Ponadto można zapoznać się z miejscami, 
które warto zobaczyć w Chojnicach. Album 
składa się z pięciu części. Dwie pierwsze 
wymieniono powyżej, zaś trzy kolejne są 
zatytułowane: „Coś dla duszy”, „Zabytki 
techniki” i „Coś dla ciała”. „Coś dla duszy” 
uwzględnia Brusy, Silno, Rytel, Ostrowite, 
Męcikał, Leśno, Krojanty, Konarzyny, 
Swornegacie, Odry, Czersk i Ciechocin. Pod 
„Zabytkami techniki” skrywają się Fojutowo, 
Mylof i Klosnowo. Natomiast w tej ostatniej 
części – Małe Swornegacie, Funka, Charzy-
kowy, a także Kaszubska Marszruta, Chociń-
ski Młyn i Bachorze. 
 Za zdumiewające fotografie odpo-
wiedzialny jest Dariusz Bednarek i Archiwum 
Promocji Regionu Chojnickiego. 
 Album w niewygórowanej cenie 38 
zł można nabyć w siedzibie Promocji 
Regionu Chojnickiego na Starym Rynku.

     Ukazała się kolejna pozycja autorstwa 
„niestrudzonego badacza filomackich losów” 
Kazimierza Jaruszewskiego. Tym razem 
jednak tematyka jest nieco inna. Autor zajął 
się bowiem pochodzeniem nazw miej-
scowości naszego regionu. Są one bowiem 
elementem szeroko pojmowanego dziedzi-
ctwa kulturowego i obejmują nie tylko nazwy 
miejscowości ale także  wszelkie obiekty 
zamieszkane -  lądowe czy wodne. Chociaż 
pochodzenie nazw miejscowych jest 
przedmiotem zainteresowania głównie 
językoznawców i historyków, to kto z nas nie 
chciałby wiedzieć kim był „tajemniczy 
Charzyk” i dlaczego mamy w Chojnicach 
„Nową Amerykę” czy „Koreę”. Jak napisał we 
wstępie do wydawnictwa dr Jerzy Szwan-
kowski „Prezentowany zbiór szkiców 
poświęconych wybranym elementom pomor-
skiego nazewnictwa w przystępny sposób 
przybliża Czytelnikowi etymologię posz-
czególnych haseł odnoszących się nie tylko 
do nazewnictwa geograficznego, ale 
obejmujących przykłady z zakresu nazw 
rodowych, nazewniczych ciekawostek, a na-
wet nazw klubów sportowych. Skreślone 
szkice to swoiste nazewnicze silva rerum, 
wskazujące na bogactwo, którego na co 
dzień często nie zauważamy i nie zasta-
nawiamy się nad jego rodowodem, przecho-
dzimy obok niego obojętnie. A jak wynika
z niniejszego opracowania, nazwy potrafią 
intrygować, zaskakiwać i dziwić. Ich wyjaś-
nienie, oparte na bogatej literaturze przed-
miotu, powinno wzbudzić w Czytelniku - taką 
mam nadzieję - refleksję nad kulturową 
przeszłością rodzinnej ziemi, zainteresować 
pochodzeniem własnego nazwiska czy 
nazwy miejscowości, w której mieszka”.

    Książka, napisana bardzo przystępnym 
językiem, jest kolejnym ważnym opraco-
waniem dla Chojnic i okolic, zawierającym 
sporo informacji o charakterze językowym
i historycznym. Zgromadzony materiał został 
bardzo przejrzyście opracowany, dzięki temu 
potencjalny czytelnik szybko odnajdzie 

potrzebne informacje. Książka składa się
z trzech rozdziałów. W pierwszym „Z Powiatu 
Chojnickiego” zapoznamy się z etymologią 
między innymi takich nazw jak: Binduga, 
Charzykowy, Czyczkowy, Sztyporc, Szczu-
czanek, Teolog czy Upiłka. W rozdziale 
drugim „O nazwiskach i przydomkach” 
poczytamy o: Czapiewskich, Kiedrowskich 
czy Wyrowińskich. Ostatni rozdział wpro-
wadzi nas w krąg „Nazewniczych rozma-
itości”. Abisynia, Ateneum, Orli lew czy 
Napoleonka nie stanowią bowiem dla 
Kazimierza Jaruszewskiego tajemnicy. Autor 
przybliża nam, bardzo ciekawą, etymologię  
naz lokalnych klubów sportowych, a poza 
miejscowościami najbliższymi dowiadujemy 
się także o Warszawie k/Lipnicy czy „wojnie 
palikowej”. 

    Książkę można nabyć w Muzeum 
Historyczno-Etnograficznym w Bramie 
Człuchowskiej  w cenie 20 zł.
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Reklama

          Nietypowy początek miała promocja 
22 numeru „Kwartalnika Chojnickiego”, 
która odbyła się w piątek 26 stycznia 2018 
roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej w Chojnicach.

      Anna Lipińska, dyrektor chojnickiej 
biblioteki przywitała uczestników, a nastę-
pnie głos zabrał Przemysław Zientkowski, 
który w imieniu burmistrza Chojnic Arse-
niusza Finstera, swoim i zgromadzonych 
na promocji, przywitał Beatę Królicką, 
dotychczasową sekretarz redakcji. 
Niestety po raz ostatni zajęła się ona 
przygotowaniem czasopisma do druku. – 
„Chciałem Ci podziękować za to, że przez 
22 numery wkładałaś nie tylko swoje 
umiejętności, ale także serce” – podkreślił 
Zientkowski i wręczył Beacie Królickiej 
kwiaty. 
       Następnie w imieniu kolegium reda-
kcyjnego Kazimierz Jaruszewski wyraził 
wdzięczność za pracę, którą wykonywała 
przy redagowaniu wszystkich numerów 
„Kwartalnika Chojnickiego”. – „Przyjeż-
dżając do Chojnic 6 lat temu, nie myśla-
łam, że będę stąd wyjeżdżać, bo przyje-
chałam tu na stałe. Lata spędzone tutaj 
były najpiękniejszymi w moim życiu” – mó-
wiła Beata Królicka, która zajęła się robie-
niem doktoratu i stąd jej decyzja o wypro-
wadzeniu się z Chojnic.

     W dalszej części promocja najnowsze-
go numeru przebiegła jak zazwyczaj. 
Zawartość periodyku przedstawił redaktor 
naczelny Kazimierz Jaruszewski.

    Podkreślił, że motywem przewodnim 22 
numeru są chojnickie kamienice i w dziale 
pierwszym znajdziemy dwa artykuły. 
Pierwszy autorstwa Jacka Klajny, który 
opatrzony jest grafikami wykonanymi 
przez autora oraz drugi tekst Mariusza 
Brunki mający charakter monograficzny, 
opisujący nieistniejącą już kamienicę przy 
Nowym Mieście. – „Dalej mamy Kronikę 
chojnicką, która w tym numerze jest 
bardzo obszerna” – dodał Jaruszewski. Po 
zaprezentowaniu zawartości kolejnych 
artykułów, które składają się na bieżący 
numer „Kwartalnika”, dyrektor MBP popro-
siła o zabranie głosów autorów i boha-
terów tekstów. Na początek o głównym 
temacie opowiedział Jacek Klajna. –

      „Chojnickie kamienice trochę straciły 
swojego blasku. Raz przez upływ czasu, 
raz przez zaniedbania remontowe” – 
mówił. Dodał także, że cieszy się z rewi-
talizacji miasta, w tym właśnie kamienic, 
które znowu odzyskają swój dawny 
wygląd.

     Następnie głos zabrały bibliotekarki 
Anna Maria Zdrenka i Weronika Sadow-
ska, które opowiedziały o ogólnopolskim 
kongresie bibliotekarzy „Biblioteka 
twórców. Więcej niż kongres!”, na którym 
miały okazję być w listopadzie ubiegłego 
roku w Łodzi. 

   Przemysław Zientkowski nawiązał do 
tekstów Ewy Drzazgowskiej na temat 
Międzynarodowego Towarzystwa Ferdi-
nanda Ebnera oraz Radosława Osińskie-
go o niedawnym jubileuszu sióstr francisz-
kanek. Podczas promocji swoją historię
i działalność przybliżyły przedstawicielki 
Chojnickiego Stowarzyszenia Kobiet 
„Amazonki”. Natomiast o działalności 
nowo powstałego klubu historycznego 
ziemi chojnickiej i o Roku Chojnickich 
Kolejarzy wspomniał Marcin Wozikowski, 
współautor pierwszego z tych tekstów.

    W „Kwartalniku” można także prze-
czytać artykuł o 40-leciu Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w Chojnicach, w którym Alina 
Jaruszewska opisała m.in. uroczystości 
związane z jubileuszem.

      W tym numerze znaleźć można także 
dział Polemika, w którym pojawił się tekst 
Benona Szmyta odnoszący się do choj-
nickiej masonerii. Na zakończenie o swo-
jej działalności opowiedział również 
bohater Oficyny artystycznej Jarosław 
Arkuszyński, który na co dzień zajmuje się 
garncarstwem. Podczas promocji można 
było obejrzeć naczynia, które wykony-
wane są w pracowni garncarskiej w Sokolu 
koło Człuchowa.

„Kwartalnik Chojnicki” jest czasopismem 
bezpłatnym wydawanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Nowy 
numer dostępny jest m.in. we wszystkich 
działach biblioteki.

Tekst: MBP w Chojnicach
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Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór 
wniosków o przyznanie w 2018 roku stypen-
diów dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury
i opieki nad zabytkami
1.Stypendia mogą być przyznawane osobom 

realizującym przedsięwzięcia z zakresu 
twórczości artystycznej, upowszechniania 
kultury i opieki nad zabytkami.

2.Stypendia mogą być przyznawane w na-
stępujących dziedzinach:

1. film,
2. teatr,
3. muzyka,
4. taniec,
5. literatura.
6. plastyka
7. fotografia
8. regionalistyka
9. opieka nad zabytkami

3.Stypendia mają wspierać rozwój artysty-
czny kandydatów i obejmować realizację 
stworzonych przez nich przedsięwzięć.

4.Projekt stypendialny musi być realizowany 
na terenie Chojnic.

5.Stypendia mają zachęcać przedstawicieli 
sektora kultury, młodych lub ze znaczącym 
dorobkiem do wybierania Chojnic jako 
miejsca działań.

6.Stypendium jest przyznawane twórcom
  i animatorom kultury, których twórczość 

wyróżnia się wysokim poziomem artysty-
cznym.

7.Stypendium jest przyznawane niezależnie 
od innych wyróżnień, nagród finansowych  
i stypendiów pochodzących z innych źró-
deł.

8.Termin składania wniosków upływa
    z dniem 15 kwietnia 2018 r. 
9.Projekt stypendialny powinien być realizo-

wany w okresie od 6 maja 2018 r. do 31 
grudnia 2018 r.

10.Wnioski należy składać w biurze poda-
wczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, 
Stary Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 kwietnia 2018 roku

Wniosek winien być złożony w zamkniętej 
kopercie, opisanej w następujący spo-
sób: 

· „Wniosek o przyznanie stypendium dla 
osób zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury
i opieki nad zabytkami”
· Nazwę dziedziny w której dotyczy 
stypendium
· imię, nazwisko i adres wnioskodawcy 
do stypendium.

- Nie będą rozpatrywane wnioski, które zo-
staną złożone albo wpłyną po w/w termi-
nie. W przypadku przesłania wniosku dro-
gą pocztową o terminie złożenia wniosku 
decyduje data wpływu do BIURA PODAW-
CZEGO Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

- Zakres i warunki realizacji stypendium zo-
staną określone w umowie zawartej z wy-
branymi w konkursie stypendystami.

11.Dopuszcza się możliwość uzupełnienia 
braków formalnych w terminie wskaza-
nym w piśmie lub po telefonie wzywa-
jącym do ich uzupełnienia.

12.Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane 
są pod względem formalnym przez pra-
cowników Referatu Kultury, Sportu, Re-
kreacji i Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi UM w Chojnicach.

13.Wnioski będą rozpatrywane przez Komi-
sję Stypendialną w sposób określony      
w Regulaminie pracy Komisji Stypendia-
lnej.

14.Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 
niezwłocznie po zatwierdzeniu przez 
Burmistrza Miasta Chojnice w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Chojnicach 

http://bip.miastochojnice.pl
     na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Chojnicach 
www.miastochojnice.pl

   i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
      w Chojnicach.

dr Arseniusz Finster
Burmistrz Chojnic

 Podobnie jak w minionych latach 
również na początku br. (4 stycznia) w Tech-
nikum nr 2 w Chojnicach odbyło się spotkanie 
noworoczne członków i sympatyków ChTPN. 
Zebrani złożyli sobie życzenia i podzielili się 
opłatkiem. Legitymację członkowską wrę-
czono Janowi Malickiemu, który jest pasjo-
natem regionalnej historii, szczególnie zaś 
ruchu żeglarskiego. Zgodnie z tradycją 
stowarzyszenia na początku każdego roku 
osobie zasłużonej dla popularyzacji wiedzy
i kultury przyznawany jest Laur Sprzymie-
rzeńca Nauki. Tegorocznym laureatem został 
prof. Włodzimierz Jastrzębski, znakomity 
uczony, badacz dziejów II wojny światowej, 
ściśle od wielu lat współpracujący z ChTPN. 
Laureat opowiedział zebranym o swoich naj-

nowszych badaniach i planach naukowych.
 Ważnym tematem poruszonym 
przez uczestników spotkania było wskazanie 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
w 2018 roku. A będzie to rok jubileuszu XX-
lecia towarzystwa (25 listopada br.). Człon-
kowie ChTPN myślą m.in. o zorganizowaniu 
konferencji popularnonaukowej i wydaniu 
książki prof. Jastrzębskiego dotyczącej 
przeszłości miasta i ziemi chojnickiej. Stałym 
punktem spotkań noworocznych ChTPN był 
także akcent artystyczny. Bernadeta Korze-
niewska z wdziękiem zaprezentowała swoje 
najnowsze fraszki i limeryki, niektóre spod 
znaku podkasanej muzy. 

       
Kazimierz Jaruszewski
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Trwa przebudowa dawnego kina „Kosmos”. Powstanie tu duży obiekt handlowy.

       Już po raz piąty 6 stycznia w Chojnicach 
odbył się Orszak Trzech Króli. Wyruszył
z Placu Emsdetten i zakończył się na Starym 
Rynku, gdzie Królowie oddali pokłon Świętej 
Rodzinie. Ogólnopolska akcja miała w tym 
roku swoją dziesiątą edycję, a odbywała się 

pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich!”. 
Pomimo nienajlepszej pogody w orszaku 
uczestniczyło wielu wiernych. W drodze 
uczestnicy napotykali różne sceny biblijne 
takie jak Stworzenie Świata, Życie w Raju 
czy Bramę Anielską.

Foto: Sebastian Jutrzenka Trzebiatowski 

Foto: Piotr Eichler
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Ostatniego stycznia, pod Bramą Człuchow-
ską, o godzinie 10:30 rozpoczęły się uroczy-
ste obchody chojnickiego święta. Władze 
miasta i powiatu wraz z pocztami sztandaro-
wymi i delegacjami złożyły wieńce i oddały 
hołd – pod tablicą upamiętniającą wydarze-
nia ze stycznia 1920 roku, na której widnieją 
następujące słowa: „Po przeszło 147 latach 
niewoli pruskiej wojsko polskie wkraczając 
do Chojnic dnia 31 stycznia 1920 roku 
przywróciło miasto nasze ojczyźnie”. Janusz 
Łangowski odegrał na trąbce hymn Polski. 
Następnie wszyscy zgromadzeni ruszyli 
ulicami 31 Stycznia i Kościuszki – w stronę 
Bazyliki. Na miejscu, Chór Lutnia odśpiewał 
„Gaude Mater Polonia”, a następnie głos 
zabrał burmistrz Arseniusz Finster i pokrótce 
opowiedział o historii Chojnic. W tym kon-
tekście przypomniał postać Jana Kaletty, 
powstanie wielkopolskie i Traktat Wersalski. 
Początek Mszy Świętej odprawił ksiądz To-
masz Rychłowski, Homilię wygłosił o. Świe-
rad M. Pettke, a  na zakończenie uroczy-
stości głos zabrał ksiądz proboszcz Jacek 
Dawidowski. Poinformował o Roku Jubileu-
szowym z okazji 25-lecia nadania Farze 

tytułu Bazyliki Mniejszej. Uroczystości rozpo-
czną się 11 marca 2018 roku, a udział 
weźmie w nich ks. Prymas Wojciech Polak. 

Z okazji święta powrotu miasta do ojczyzny, 
w podziemiach kościoła gimnazjalnego,
o godzinie 12:00 odbył się  recital fortepia-
nowy w wykonaniu Michała Karola Szyma-
nowskiego. Spotkanie miało charakter 
patriotyczny, w związku z tym pianista zagrał 
polonezy, mazurki i walce Fryderyka Cho-
pina oraz Ignacego Jana Paderewskiego. 
Na zakończenie występu artysta otrzymał 
bukiet kwiatów i owacje od publiczności.
Tego samego dnia, również w kościele 
gimnazjalnym – w bocznej emporze –  
odbyła się wystawa z prywatnych zbiorów 
Bogdana Kuffla. Wystawa nosi tytuł „Drogi do 
niepodległości”, a będzie można ją oglądać 
przez cały 2018 rok. 

W uroczystościach wzięli udział przedsta-
wiciele władz miasta i powiatu oraz miesz-
kańcy Chojnic. 

Danuta Ciborowska

Dnia 10.01.2018 r. w Gdyni odbyła się 
uroczystość podsumowująca I Wojewódzki 
Konkurs Fotograficzny „Zaczytane Pomo-
rze”. Konkurs organizowany był przy współ-
pracy  Pomorskiego Oddziału Towarzystwa 
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
i skierowany był do uczniów szkół ponadgim-

nazjalnych województwa pomorskiego.
Z dumą informujemy, iż uczennica Techni-
kum nr 3 w Chojnicach z klasy 1 fototechnika 
Dominika Kiżewska, zajęła II miejsce. 
Laureatce gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Na zajęciach praktycznych z pracowni 
procesów fotograficznych w Technikum nr 3 
w Chojnicach, uczniowie w ramach ćwiczeń 
wykonywali zdjęcia przedmiotów w ruchu. 
Tym razem były to kieliszki. Chociaż praca 
była w spartańskich warunkach (jedna z 

lamp miała awarię), to wyniki pracy uczniów 
są bardzo zadawalające i satysfakcjonujące, 
co możemy zobaczyć na fotografiach… 

Uwaga!  
Podczas wykonywania zdjęć nie ucierpiał 
żaden kieliszek.

      Trzy uczennice klasy maturalnej z LO 
Filomatów Chojnickich o profilu geografia- 
wiedza o społeczeństwie oraz dwie absol-
wentki tego profilu z roku 2017 otrzymały
z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego 
stypendia naukowe finansowane z budżetu 
województwa pomorskiego.
      Marszałek Mieczysław Struk wręczył je 
za wybitne osiągnięcia na szczeblu central-
nym lub międzynarodowym olimpiad przed-
miotowych, zawodowych lub interdyscy-
plinarnych zaledwie 46 uczniom ze szkół na-
szego województwa. Nagrodzeni to laureaci 
lub finaliści olimpiad międzynarodowych lub 
multiolimpijczycy na szczeblu ogólnopol-

skim- uczniowie lub ubiegłoroczni absol-
wenci szkół podstawowych, gimnazjów, 
techników, liceów oraz szkół artystycznych. 
Wybrano ich spośród aż 468 wniosków.
      Nagrodzeni Filomaci to Natalia Czarnow-
ska, Katarzyna Gregus, Agata Laska, Marty-
na Miszewska oraz Julia Tobolska. Dzie-
wczęta to finalistki lub laureatki szczebla 
centralnego wielu olimpiad związanych
z przedmiotem wiedza o społeczeństwie 
(wiedzy o społeczeństwie; wiedzy o prawie; 
wiedzy o prawach człowieka w świecie 
współczesnym; wiedzy o Unii Europejskiej; 
wiedzy o III RP). Gala stypendialna odbyła 
się w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

           W terminie od 19  do 26 stycznia 2018
w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 można 
było obejrzeć wystawę starych przedmiotów. 
Stare nie znaczy nudne, a wręcz ciekawe! Ta 
bardzo interesująca  inicjatywa przyciągała 
do biblioteki wielu  obserwatorów. Zgroma-
dzone eksponaty przynieśli do wypożyczalni 
nauczyciele oraz uczniowie wraz z rodzica-
mi. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, 

dzieci mogły dotknąć, zobaczyć i wypróbo-
wać z czego korzystali ich dziadkowie, bądź 
rodzice we wczesnej młodości. Największe 
zdziwienie i zaciekawienie wzbudzały masel-
nica, mikser, magiel oraz wcale nie taki stary 
wydawać by się mogło ... wózek dziecięcy. 
Pomysłodawcami i organizatorami wystawy 
byłyp. Joanna Stoltman i p.Marta Janusze-
wska.                            (fot. M. Leszczyński)
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        Radosław Zieliński poprowadził 25 
stycznia, w Technikum nr 2 w Chojnicach, 
debatę zatytułowaną „Zawodowcy – dobry 
wybór na lata”. Spotkanie zostało zorgani-
zowane z inicjatywy członka Zarządu  Powi-
atu Chojnickiego – Marka Jankowskiego. 
        Spotkanie składało się z dwóch części. 
W pierwszej części odbyła się debata 
przeprowadzona z czterema uczniami, 
reprezentującymi szkoły zawodowe z powia-
tu chojnickiego oraz pięcioma pracodawcami 
z regionu – m.in. Mostostal i Meblik.
     Uczniowie i pracodawcy odpowiadali na 
pytania zadawane przez prowadzącego 
debatę. Dotyczyły one nauki w szkołach, 
zdobywanego doświadczenia, perspekty-
wach zawodowych  i możliwości dostoso-
wania się do ofert i warunków pracodawców. 
        Druga część  była poświęcona debacie 
z odbiorcami tego spotkania – uczniami 
Gimnazjum. Głos zabrali także: Starosta – 
Stanisław Skaja, Wicestarosta – Marek 

Szczepański, Barbara Szymańska z Cen-
trum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz 
Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego – Adam Krawiec. 
Opinię wyraziła też przedstawicielka choj-
nickiego Urzędu Pracy. Aleksander Knitter – 
dziennikarz i fotoreporter miejski – zachęcił 
na swoim przykładzie do podejmowania 
przez uczniów takich szkół, które odzwier-
ciedlają ich zainteresowania i pasje. Słusznie 
stwierdził, że nie należy kierować się 
wyborem ścieżki edukacji, która odpowiada 
rodzicom, kolegom, czy kwestiom dojazdo-
wym. 
     W czwartkowej (25 stycznia) debacie 
uczestniczyli gimnazjaliści, przedstawiciele 
Powiatu, pracodawcy, przedstawiciele Urzę-
du Pracy i innych organizacji z płaszczyzny 
edukacji rozwoju. W spotkaniu mogli wziąć 
udział  wszyscy zainteresowani ową 
tematyką.

Danuta Ciborowska

     W niedzielę – 28 stycznia – w Bramie 
Pomorza najmłodsi mogli spotkać się z Pippi 
Pończoszanką. 
     Spektakl, świetna zabawa i warsztaty 
plastyczne dla dzieci... Impreza miała na celu 
nie tylko aspekt rozrywkowy, ale przede 
wszystkim charytatywny – zebrane fundusze 
będą przeznaczone na rzecz chorego na 
białaczkę, ośmio-letniego Łukasza Gradow-
skiego ze Śliwic. Całość wydarzenia była 
bowiem akcją charytatywną „Planeta Pippi”, 
powstałą z inicjatywy Chojnickiego Centrum 
Kultury, przy współpracy z Centrum Handlo-
wym Brama Pomorza.

      Od godziny 12:00, przy wejściu do galerii 
odbywał się spektakl. Zagrali w nim aktorzy 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego. Pie-
gowata, rudowłosa dziewczynka w warko-
czykach błyskawicznie zyskała sympatię 
najmłodszych. Podczas spektaklu dzieci były 
angażowane do wspólnej zabawy i tańców 

wygibańców. O oprawę muzyczną zadbał 
nauczyciel Szkoły Muzycznej – Janusz 
Łangowski. 

      Bohaterka powieści szwedzkiej autorki 
Astrid Lindgren zabrała wszystkie dzieci
w nieograniczony świat fantazji. Na imprezę 
przybyły pociechy w różnym przedziale 
wiekowym. Zaabsorbowane energiczną, 
żywiołową, niesforną dziewczynką – szybko 
oderwały się z rąk ukochanych rodziców. 

       Po spektaklu, na najmłodszych czekała 
cała gama atrakcji – od warsztatów plasty-
cznych i rzeźbiarskich, po stylizowanie fryzur 
na Pippi Pończoszankę. Wybitny chojnicki 
fotograf, Daniel Frymark, który za swoją 
twórczość niedawno zdobył nagrodę Grand 
Prix National Geographic, wykonywał 
pamiątkowe zdjęcia dla zainteresowanych. 

Danuta Ciborowska
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 Do pisania o historii naszej Ojczyzny skłoniło mnie 
kilka zdarzeń. 98 rocznica powrotu Chojnic do Macierzy, 
zmiana ustawy o IPN i polityka historyczna, z którą żyjemy od 
pewnego czasu. Przypomniałem sobie zdarzenie z 2002 
roku, kiedy przemawiając w holenderskim mieście Waalwijk 
tłumaczyłem burmistrzowi tego miasta i przyjaciołom z Ho-
landii dlaczego uważamy się za „pełnoprawnych Europej-
czyków”.

 Wiem, że w naszej historii „piękno przeplata się
 z dramatem”, ale jako Polak jestem z tej historii dumny. Mam 
jednak świadomość, że nie każdy może tak myśleć, 
ponieważ nasze nawet największe historyczne dokonania 
nie dawały nam efektu rozwojowego, efektu, który wzma-
cniałby pozycję Polski.

 Od spotkania w Waalwijk minęło 16 lat, dzisiaj 
jesteśmy w Unii Europejskiej, nie ma granic, ale gdybym 
dzisiaj był w Waalwijk, to na pewno zapytaliby mnie o zmianę 
ustawy o IPN, o reparacje wojenne od Niemiec, o trójpodział 
władz, o zmiany w Polsce. Pewnie byłbym w trudniejszej 
sytuacji niż 16 lat temu, ponieważ wytłumaczenie teraź-
niejszych zmian przekracza moje możliwości. Zostawmy 
bieżącą politykę i wróćmy do historii. Z czego jestem dumny,
z czego Polacy powinni być dumni? Czy nasza historia 
wpłynęła na losy Europy? Jaki jest nasz wkład w rozwój 
naszego kontynentu?

 Jest kilka zdarzeń, w których jako Naród decydo-
waliśmy wręcz o losach Europy, a na pewno o przyszłości
w kontekście rozwoju naszego kontynentu.

 Pierwsze to: „Odsiecz Wiednia” w 1683 roku. Jan III 
Sobieski, który dowodził polsko-austriacko-niemieckimi 
wojskami pokonał armię Imperium Osmańskiego, którą 
dowodził wezyr Kara Mustafa. Wiedeń, to chyba największa 
obok Grunwaldu „victoria” polskich wojsk. Jakie byłyby losy 
Europy gdyby wojska osmańskie wygrały tę bitwę?

 Uchroniliśmy Europę przed największą w dziejach 
Turcji armią. Zwycięstwo militarne nie zostało jednak 
wykorzystane gospodarczo i politycznie. Rzeczpospolita po 
śmierci Jana III Sobieskiego pogrążyła się w rozkładzie, 

uwikłała się w wojny, które nie były w naszym interesie. 
Austria, którą ratowaliśmy uczestniczyła w rozbiorze 
Rzeczypospolitej.

 W 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, traktat 
wersalski z 1919 roku potwierdził powrót Polski na mapę 
Europy  (w tym również Chojnic!) Powstania śląskie, powsta-
nie wielkopolskie, kraj po 123 latach niebytu „zlepiony”
z trzech zaborów, już w 1920 roku ratuje Europę przed 
wojskami sowieckimi. W 1918 roku w Niemczech rozpoczęła 
się rewolucja listopadowa. Gdyby wojska sowieckie przeszły 
przez Polskę do Niemiec, to historia Europy byłaby zupełnie 
inna! Nasza Ojczyzna, która od kilkunastu miesięcy formo-
wała swoją niepodległość powstrzymała armię sowiecką 
ratując Europę przed komunizmem. Często zadaję sobie 
pytanie - czy mieszkańcy Europy zachodniej mają świado-
mość, czy mają wiedzę o „cudzie Nad Wisła”? Warto też 
pamiętać, że demokracja w II Rzeczpospolitej przetrwała 
tylko kilka lat i zamach majowy z 1926 roku zmienił ustrój 

kraju. Sanacja i ustrój po 1926 roku trudno uznać za 
demokrację.
 Druga wojna światowa – polskie „nie” dla Hitlera 
rozpoczęło działania wojenne. Wszyscy ustępowali, poświę-
cono Czechosłowację, a my powiedzieliśmy nie! Jako pierwsi 
stawiliśmy opór. Zawiedli nasi sojusznicy. Gdyby tego nie 
uczynili, to najprawdopodobniej losy tej wojny potoczyłyby się 
inaczej. Niestety byli bierni i zniweczyli ofiarę krwi i boha-
terstwo Polaków. Cena dla Europy była wielka, ponieważ jak 
wiemy Hitler podbił wszystkich, zatrzymał się na Wielkiej 
Brytanii i Rosji. My walczyliśmy na wszystkich frontach, 
mieliśmy największą w Europie podziemną armię (Armię 
Krajową), mieliśmy Armię Andersa i Ludowe Wojsko Polskie. 
Jakie otrzymaliśmy podziękowanie za nasz wkład w rozbicie 
faszyzmu? Jałta przekreśliła historię Polski i zostaliśmy 
państwem zależnym od ZSRR. To było bardzo niespra-
wiedliwe. Znowu zawiedli nasi sojusznicy, dla których ich 
własne interesy były ważniejsze od losu Polaków.

 Solidarność, Jan Paweł II, Lech Wałęsa – upadek 
socjalizmu w Polsce – ważne, że bezkrwawy (nie tak jak np. w 
Rumuni), ale najważniejsze jest to, że przemiany w Europie 
środkowo-wschodniej my rozpoczęliśmy. W 1980 roku 
solidarność i po 9 latach byliśmy liderem przemian 
demokratycznych w obozie postsowieckim. Jaki to miało 
wpływ na losy Europy nie muszę chyba tłumaczyć. 
Zjednoczyły się Niemcy, my jesteśmy w Unii Europejskiej, 
gonimy rozwojem społeczno-gospodarczym „Starą Europę”.

 Piszę o tych zdarzeniach, żeby skłonić Was do 
refleksji. Tzw. „polityka historyczna” nie może być realizo-
wana w formie ustaw, nakazów i zakazów. Mamy przepiękne, 
ale często dramatyczne wydarzenia w naszej historii, co 
ważne wpływaliśmy naszym bohaterstwem, patriotyzmem na 
losy Europy. Mam oczywiście świadomość ogromu ofiar
i wielkiego bohaterstwa, ale spróbujcie odnieść opisywane 
przeze mnie fakty historyczne do dzisiejszej sytuacji naszej 
Ojczyzny. Jeżeli wywołałem refleksję lub skłoniłem Was do 
poszerzenia wiedzy o tych wspaniałych kartach naszej 
historii, to będę szczęśliwy!

Arseniusz Finster
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 Praca w samorządzie to ciągłe wybory. Towarzyszą 
one każdej decyzji, bo środków brakuje zawsze, a potrzeby są 
nieskończone. Należy więc decydować z rozwagą, ustalając 
co ważne, a co mniej; co pilne, a co może poczekać, co zbliża 
do osiągnięcia strategicznego celu, a co tylko pozwala zyskać 
na czasie. Ważne, aby priorytety były jasno określone i zro-
zumiałe dla mieszkańców. Czasem nie rozumiemy władz 
podejmujących działania w skali kraju, nie widząc na przykład 
ich efektów na co dzień, ale działanie naszego samorządu 
powinno być zrozumiałe i konsekwentne.
 Oto kilka przykładów z miejskiego podwórka. 
Porównując różne programy wyborcze edukacja i rozwój 
pojawiają się w nich jako numer jeden niemal wszystkich 
kandydatów. Czy jednak hasła te traktuje się na serio? Szkoły 
dotknęły cięcia w wydatkach. I tak w ponadpodstawowych 
ograniczono zajęcia pozalekcyjne, dostęp do pedagogów
i psychologów. Mimo wzrostu liczby urodzeń, sprzedano 
część budynku przedszkola przy ul. Młodzieżowej, pomimo, 
że pomieszczenia te umożliwiałyby rozwój miejskiego żłobka. 
Zresztą za miejsce w naszym żłobku płacimy więcej niż płaci 
się w Człuchowie. Odpowiednio płacimy też więcej za 
przedszkola. Liczne toalety w  podstawówkach cuchną wciąż 
wilgocią, a przerdzewiałe rury i odpływy rodzą co najmniej 
zagrożenie sanitarne, jeśli nie spaczą nam dzieci pod tym 
względem na zawsze. Tymczasem szef ratuszowej oświaty, 
stawia sobie za punkt honoru instalację monitoringu w każdej 
szkole. I tak mamy już cyfrowe tablice, rozwija się monitoring, 
choć wciąż uczniom służą zdezelowane ławki, pamiętające 
ich rodziców, i toalety „jak z koszmaru”…
 W praktyce brak konsekwencji w osiąganiu celów, 
brak jasnych priorytetów przekłada się nad konkretne 
decyzje. Przy remoncie budynku ChCK ważniejsze okazało 
się zainstalowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych
w kształcie fali czy pokrycie go farbą typu „kameleon”, 
zmieniającą barwę w zależności od kąta patrzenia. Czy nie 
powinno się raczej zadbać o zapewnienie sal do zajęć 
plastycznych, muzycznych i tańca?  Odnowiony kinoteatr 
będzie wyglądał ładnie, ale wciąż podatnicy będą musieli 
płacić dziesiątki tysięcy złotych właścicielowi „byłego szpitala” 
za wynajem pomieszczeń. Jaki to ma sens? Jest dogodna 
lokalizacja, budujemy budynek niemal od podstaw, na 
projekty wydaliśmy kilkaset tysięcy złotych, a w nowym 
obiekcie będzie brakowało pomieszczeń na próby!
 Podobnie ma się sprawa z tabliczkami w Parku 
1000-lecia. Kiedy PChS zaproponował zarezerwowanie dla 
organizacji pozarządowych niewielkich kwot na ekologię (gł. 
poprawę stanu powietrza), na półkolonie czy cyfrowe 
archiwum tradycji lokalnych odrzucono wszystkie nasze 
pomysły, powołując się na rzekomy brak pieniędzy. 
Tymczasem wydaje się lekką ręką ponad 30.000 zł na 
tabliczki, które nie są ani potrzebne (żaden turysta jeszcze się 
tam nie zgubił!) ani nie stanowią szczególnej ozdoby. Jakie są 
więc nasze priorytety? Wydanie publicznych pieniędzy na 
alejkowe tabliczki w parku staje ważniejsze aniżeli 
zapewnienie bezpiecznego, aktywnego wypoczynku 
dzieciom w czasie ferii?
 Nasz budżet wzrósł dwukrotnie. Mamy pieniądze na 
powiększającą się rzeszę urzędników, na inwestycje „pod 
wybory”, na trybunę stadionową dla VIPów i parking dla 

działaczy klubowych, są też pieniądze na rozbudowę 
kinoteatru, a także na zapewnienie  przestronnych biur dla 
MOPSu. Tymczasem wciąż brakuje ich na zasiłki, czy 
mieszkania dla chojniczan, na sport uczniowski i amatorski, 
na wsparcie dla organizacji pozarządowych czy twórców 
naszej lokalnej kultury…
 Mówiąc o naszych priorytetach, nie mamy wątpli-
wości, że szkoła musi mieć schludne toalety, zanim będzie 
wyposażona monitorowana; ważniejsze jest tworzenie 
warunków do osiedlania się w mieście, poprzez utwardzenie 
dróg, budowę ulic, wytyczenie nowych osiedli, uatrakcyjnie-
nie oferty sprzedaży mieszkań komunalnych, aniżeli 
fundowanie sobie tabliczek alejkowych; ważniejsze jest 
doświetlenie przejść dla pieszych, uporządkowanie 
oznakowania, niż budowanie ścieżki rowerowej w kierunku 
Zielonych Wzgórz, gdzie postanowił osiedlić się nasz 
burmistrz. Naszym bezwzględnym priorytetem musi być 
uprzywilejowanie tych, którzy w naszym mieście mieszkają
i płacą podatki, nad tymi, którzy tu tylko pracują czy 
przyjeżdżają. Miasto jest bowiem przede wszystkim dla 
swoich mieszkańców!
 Priorytety muszą być nakierowane na te zadania 
samorządu, w których odnajdują się potrzeby mieszkańców,
a nie wyłącznie wizerunek miasta, a zwłaszcza samych jego 
władz. Priorytetem miasta nie jest reelekcja burmistrza, bo to 
jest wyłącznie jego osobisty priorytet. Priorytetem musi być 
natomiast rozwój miasta, który znajdzie swoje odzwiercie-
dlenie w wiarygodnych, wynikających z konkretnych 
miejskich działań, wskaźnikach (spadku bezrobocia poprzez 
powstawanie nowych miejsc pracy, upowszechnienia 
dostępu do usług publicznych, zmniejszenia skali biedy 
społecznej, poprawy standardu kształcenia w placówkach 
edukacyjnych, ograniczenia wpływu patologii społecznych 
itd.), a nie na zakupionych na koszt podatników certyfikatów 
włodarza.

Polska

   Skończmy z niszczeniem nielicznych już autorytetów,  
zarówno z przeszłości jak i żyjących (np. papież Franciszek). 
Może zamilknie lub chociaż będzie piętnowany język 
nienawiści, przenoszący wojny plemienne z Warszawy do 
naszej ziemi. Skupiajmy się na tym co nas łączy, a nie co 
dzieli. Bądźmy jak międzynarodowa społeczność skoczków 
narciarskich, którzy rywalizują ze sobą, ale jednocześnie 
zachowują wzajemny szacunek.
   Przez wiele lat polska armia stała na czele rankingów 
społecznego zaufania. Dzisiaj jej morale oraz siła są mocno 
osłabione przez czystki i nieprzemyślane decyzje. Wojsko 
wymaga decyzji ponad podziałami, w perspektywie wielo-
letniej, podejmowanych przez fachowców. Nasza obronność 
jest zbyt poważną sprawą, by pozostawiać ją w rękach 
ogarniętych obsesjami i nieprzewidywalnych jednostek, 
pozostających poza wszelką kontrolą.
     Przestańmy konfliktować się na arenie międzynarodowej 
z kim tylko się da. Wyciągnijmy  wnioski z wyniku 27:1 i cwa-
niactwa Orbana, który wyjątkowo instrumentalnie traktuje 
polski rząd. Przestańmy pouczać cały świat – mania wyż-
szości jeszcze nikomu nie wyszła na dobre, a z naszego 
braku autentycznych sojuszników cieszy się tylko Putin.
   Zacznijmy prawdziwie odróżniać patriotyzm od nacjona-
lizmu. Obudzone demony mogą stać się naprawdę niebez-
pieczne. Nienawiść do inności przenosi się coraz niżej i wy-
myka spod kontroli. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. 
     Niech prawo będzie tworzone z myślą o przyszłości, a nie 
bieżących potrzebach politycznych. " Niech prawo zawsze 
prawo znaczy, a sprawiedliwość - sprawiedliwość" (Julian 
Tuwim). Sędziowie mają być niezawiśli i podlegać tylko 
ustawom uchwalonym zgodnie z Konstytucją. Może wre-
szcie Trybunał Konstytucyjny skupi się na ustawowych kom-
petencjach czyli zgodności przepisów prawa z Konstytucją.

Mała Ojczyzna

     Wszelkie remonty i budowy samorządowe dróg i obiektów 
niech są minimalnie uciążliwe, wykonywane z najwyższą 
starannością i w terminie. Sporo tematów zejdzie wtedy z lo-
kalnych mediów wszelkiej maści ;)
   Wybrani w tym roku włodarze, niech podejmują w stu 
procentach trafne decyzje,  które będą poprawiać standard 
życia mieszkańców i umożliwiać rozwój naszych  miejsco-
wości. Oby byli odporni na populizm i nie popełniali grzechu 
zaniechania. Petenci w urzędach niech odczuwają auten-
tyczny szacunek i pomoc ze strony wszystkich urzędników. 
   Poszerzajmy pola do obywatelskiej aktywności, 
poszerzajmy ją. Pokażmy mieszkańcom, że naprawdę wiele 
spraw od nich zależy. Wybierzmy radnych, którzy chcą 
działać, a nie sympatycznych kolesi. Nie są nam potrzebni 
„dietetycy” nieaktywni na komisjach czy sesjach.

      Zdaję sobie sprawę, że spełnienie tych wszystkich 
nadziei jest niemożliwe. Czy jednak ktoś z nas, mieszkańców 
ziemi chojnickiej, byłby niezadowolony, że spełniła się z nich 
połowa?
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      Tuż za drogą wyjazdową z Charzyków i krzyżówki z miejs-
cowością Nieżywięć, obok szosy prowadzącej do Bytowa, 
rośnie kępa niepozornych drzew. Obszar ten leżał w gra-
nicach  Prus. Mało kto wie, że w miejscu tym od około 1772 
roku znajdowała się przydrożna gospoda pod nazwą „Pod 
Ropuchą”.

         W okresie 1920 do 1939 roku rowem po lewej stronie 
szosy biegła Polsko – Niemiecka granica Państwowa. Przy 
krzyżówce stał słup graniczny o numerze D – 100, przy 
którym często zdarzały się incydenty graniczne a także 
Niemcy dokonywali fotografowania polskiej strony do celów 
wywiadowczych. 

        Zachował się jeden z raportów przesłany do Komendan-
ta Straży Granicznej w Warszawie. Oto jego treść: „Melduję, 
że dnia 11 lipca 1938 r. o godz. 13-tej przebywała w znaj-
dującej się przy samej granicy po stronie niemieckiej 
restauracji Franciszka Niklera z Nesewanz wybudowanie 
/przedpole placówki Charzykowo/ wycieczka, składająca się 
z 20 umundurowanych i częściowo uzbrojonych w krótką 
broń palną i białą członków SS i SA. W tym czasie 
przemaszerowała, prowadzącą nad granicą szosą od strony 
Konarzyn do Chojnic, drużyna 1 Batalionu Strzelców z Choj-
nic którą hitlerowcy sfotografowali. Następnie hitlerowcy 
udali się nad granicą po stronie  niemieckiej około 20 metrów 
w kierunki Chojnic na drogę Nesewanz – Charzykowo do 
kamienia granicznego 100, gdzie sześciu z nich, w tym jeden 
uzbrojony, podeszło o godz.13,40 do zapory granicznej, 
znajdującej się około 1 metr od linii granicznej po stronie 
polskiej. Na widok strażnika Ktaraka Jana, hitlerowcy cofnęli 
się na teren niemiecki i razem z ich towarzyszami odma-
szerowali w kierunku Nesewanz. Gdy byli na pewnej 
odległości od granicy, usłyszeli śpiew maszerującej z ćwi-
czeń kompanii 1 Batalionu Strzelców z Chojnic, wobec czego 
cofnęli się do granicy i o godz. 14-tej t.j.w czasie kiedy 
kompania przechodziła szosą koło kamienia granicznego 
100, sfotografowali ją, po czym udali się do Nesewanz.

            Jednocześnie melduję, że wskutek ustawienia zapory 
granicznej na drodze Nesewanz – Charzykowo około 
jednego metra od granicy po stronie polskiej /linia graniczna 
biegnie po stronie południowej, zaś zapora umieszczona jest 
po stronie północnej rowu nad szosą Konarzyny – Chojnice 

/przekroczenie granicy mogło nastąpić nieświadomie wzglę-
dnie może być tłumaczone nieświadomością tak w niniej-
szym wypadku, jak ewentualnie w wypadkach zbliżania się 
do zapory granicznej przy kamieniu 100 innych wycieczek lub 
urzędników niemieckich.
          Fotografowanie wojska polskiego i zbliżanie się do 
zapory granicznej członków wspomnianej  wycieczki 
zauważył strażnik Ktarak Jan z placówki Charzykowo 
komisariatu Chojnice.

       O powyższym został powiadomiony Starosta Powiatowy 
w Chojnicach.
      Podpisał Komendant Okręgu na urlopie wz. inspektor 
Stanisław Kozubek”.
         
          W raporcie opisany 1 Batalion Strzelców, jednostka 
wojskowa ściśle związana z Chojnicami i stacjonująca
w mieście, swój plac ćwiczeń oraz strzelnicę gdzie odbywało 
się ostre strzelanie, miał nad jeziorem Łukomie (dzisiaj 
Charzykowskie). Na dzień 1 września 1939 roku zaplano-
wane było na tej strzelnicy ostre strzelanie, jednak z powodu 
wybuchu II wojny światowej do tego ćwiczenia już nie doszło. 
W okresie międzywojennym podczas marszów kolumn 
żołnierzy na ćwiczenia i z placu ćwiczeń do koszar w Choj-
nicach, niektórzy z nich urywali się, wstępując do karczmy, 
która słynęła z dobrego jadła i napitku.
 
          W okolicach tego miejsca w 1945 roku wydarzyła się 
inna historia. Mianowicie kiedy polscy żołnierze usuwali
z dawnej granicy Polsko – Niemieckiej, kamienie graniczne
i zwozili je na plac dawnej rozlewni piwa Aleksandra Sixa przy 
ul. Angowickiej nr 26, właściciel gospodarstwa pan Krople-
wski, chcąc uchronić przed zniszczeniem pamiątkę po 
dawnej granicy, wykopał i wyrwał koniem słupek graniczny nr 
D – 96 i utopił go w stawie za stodołą. Słupek przeleżał
w stawku najtrudniejsze lata i w 1970 roku syn p. Kroplew-
skiego, Wojciech wydobył go i ustawił przy wejściu do 
budynku mieszkalnego. Tak to dzięki ofiarności rodziny 
Kroplewskich możemy dzisiaj podziwiać tak rzadki okaz 
słupa granicznego.
                                                             Andrzej Lorbiecki(Nieżywięć)
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 Współcześnie zainteresowanie naukami ścisłymi
i przyrodniczymi w środowisku duchowieństwa nie jest 
powszechne. Dawniej również nieliczne grono kapłanów 
pasjonowało się postępami matematyki czy chemii. Dome-
ną duchownych są wszak nauki humanistyczne. A warto 
wiedzieć, iż w Watykanie funkcjonuje obserwatorium 
astronomiczne. Kosmologia i astrofizyka nie są obce 
niektórym osobom konsekrowanym. 

Syn siodlarza

 Wśród wychowanków Królewskiego Katolickiego 
Gimnazjum w Chojnicach (1815-1920) odnajdziemy także 
księży, którzy zajmowali się naukami ścisłymi. Kilku z nich 
było nauczycielami matematyki, m.in. Józef Grȕnholz 
(maturzysta z 1850 r.), Ignacy Ograbiszewski (1860 r.), 
Mieczysław Rzewuski (1899 r.)  czy Józef Szulist (1846 r.). 
Na szczególne uznanie zasługuje praca pedagogiczna ks. 
Ograbiszewskiego w pelplińskim progimnazjum Collegium 
Marianum oraz ks. Rzewuskiego w Gimnazjum 
Chełmińskim. Oba te zakłady oświatowe w okresie zaboru 
słynęły z krzewienia polskości.  
 Natomiast kapłanem zapatrzonym w gwiazdy, 
zafascynowanym astronomią, był pochodzący z kosznaj-
derskiego Silna Leon Słomski. Przyszedł on na świat 25 
maja 1885 r. w rodzinie rzemieślniczej Józefa i Marii
z d. Johannes. Jego ojciec uprawiał zapomniany już zawód 
siodlarza. Młody Leo (Leon) od jedenastego roku życia 
kształcił się w Collegium Marianum w Pelplinie, a po 
czterech latach nauki nad Wierzycą przeniósł się do 

Gimnazjum Chojnickiego. Egzamin dojrzałości złożył tam
w 1908 roku. Następnie podążył śladami wielu innych 
chojnickich absolwentów i podjął studia na uniwersytecie
w Berlinie. Wpływ na wybór uczelni miała nie tylko jej 
renoma, ale również dogodne połączenie kolejowe. W pru-
skiej stolicy zdobywał wiedzę z zakresu nauk przyrod-
niczych oraz astronomii i matematyki. Leon Słomski odkrył 
jednak w sobie powołanie kapłańskie i rozpoczął studia 
teologiczne w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Tę 
kociewską miejscowość znał dobrze z okresu nauki w pro-
gimnazjum. 

Kapłan w Rykowisku

 Dziewiątego marca 1913 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. Posługę wikariuszowską pełnił w 6 parafiach:
w Kościerzynie, Rumi, Sopocie, Rogóźnie, Debrznie
i w Wejherowie. Kiedy władze diecezjalne utworzyły kurację 
w Rykowisku, ks. Słomski został jej pierwszym duszpaste-
rzem. Poświęcenie kościoła nastąpiło 16 grudnia 1923 
roku. Niedługo dane było wychowankowi Gimnazjum Choj-
nickiego służyć wiernym w nowym ośrodku parafialnym. 
Postępowała bowiem przewlekła choroba płuc, która 
doprowadziła kapłana do przedwczesnej śmierci 20 
grudnia 1927 r. w wieku 42 lat. 
 Oddany Bogu i parafianom miłośnik astronomii 
spoczął na cmentarzu w rodzinnym Silnie.

        

Na zdjęciach: wnętrze kościoła w Rykowisku

       Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking 
organizujemy od 2012 roku z coraz to większym zapałem
i rozmachem. Na stałe współpartnerami Stowarzyszenia 
"Charzy.." są : Park Narodowy Bory Tucholskie, Zaborski 
Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Rytel oraz Promocja 
Regionu Chojnickiego. Każdy z podmiotów organizuje w cią-
gu roku przynajmniej 1 rajd pieszy z nordic walking na trasie 
o długości  od 12 -20 km, w czasie którego poznajemy ze 
szczegółami PNBT oraz najbliższe okolice regionu. Prze-
wodnicy naszych partnerów nie tylko prowadzą grupy 
szlakami turystycznymi i leśnymi duktami, ale i opowiadają
o lesie, o zwierzętach, o roślinach, a zwłaszcza chronionych, 
jak i o mijanych zabytkach architektury ludowej. Grupy są 
coraz liczniejsze i bardzo zróżnicowane wiekowo. Każdy ze 
współorganizatorów stara się, aby nasze spotkania z przy-
rodą pozostawiły w nas jak najwięcej korzyści - jednym  
słowem: wędrujemy i uczymy się zarazem. Częste zakoń-
czenia rajdów przy ognisku, misce grochówki, bigosu, 
drożdżówki i przy kawie, dają możliwość nieprawdopodobnej 
integracji rajdowiczów oraz przy okazji sprawdzenia naszych 
wiadomości z trasy. W tym miejscu pragnę również 
podziękować koleżance Renacie Zientarskiej, która na 
codzień szefuje całemu Grand Prix, ogarnia i liczy punkty za 
każdy kilometr trasy wszystkim uczestnikom, zapisuje, 
informuje i załatwia co trzeba.
    W ubiegłym roku uczestnicy Grand Prix zaliczyli 13 rajdów, 
wzięło w nich udział łącznie 615 osób, a  ich uczestnicy 
przeszli łącznie 7.754 km !
    Od roku 2012 wszyscy razem  przeszliśmy 30.024,5 km 
(porównajmy ten dystans z długością równika: 40.075 km)!
 

 WYNIKI GRAND PRIX BORÓW TUCHOLSKICH
 w NORDIC WALKING ZA ROK 2017

 
1.   Renata Zientarska        192 pkt
2.   Bernadeta  Dembek i  Krysia Serwaczak po    186 pkt
3.   Hanna Steinke        154 pkt
4.   Anna Kniter         148 pkt
5.   Alicja Łuszczak, Stanisław Kniter       144 pkt
6.   Agnieszka Pestka        143 pkt
7.   Krzysztof Resler        141 pkt
8.   Maria Łangowska i  Marek Dembek po       132 pkt
9.   Maria Gierszewska         126 pkt
10. Bogdan Marcinowski        125 pkt
 

 
W KLASYFIKACJI GENERALNEJ (2012 – 2017) 

KOLEJNOŚĆ JEST NASTĘPUJĄCA:
 
1.   Krzysztof Resler        762 pkt
2.   Renata Zientarska        683 pkt
3.   Bożena Stępień        647,5 pkt
4.   Łucja Resler         562,5 pkt
5.   Ewa Kłosowska        553 pkt
6.   Salomea Schulz        527 pkt
7.   Krystyna Serwaczak                     511 pkt
8.   Bernadeta Dembek        466 pkt
9.   Roma Gałczyńska        402,5 pkt
10. Ewa Dalecka         395,5 pkt Bożena Stępień
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     W obecnym wydaniu gazety chciałbym 
państwu przedstawić zdjęcia przedstawiające 
najsłynniejszy z chojnickich kościołów, z jego 
przebogatą historią. Historia kościoła sięga 
prawdopodobnie początku XIII w. jako jeszcze 
wówczas kościoła drewnianego by ponad sto 
lat później wybudować nową świątynię z czer-
wonej cegły w stylu gotyku pomorskiego lub jak 
niektórzy go zwą nadwiślańskiego. Jak można 
się domyślać w ówczesnych czasach bazylika 
stanowiła centralny punkt miasta w życiu 
religijnym, kulturowym jak i politycznym. 
Nasza świątynia nie uchroniła się również 
przed poważnymi pożarami, najpoważniejszy 
z nich w 1657 (w dobie potopu szwedzkiego) 
zniszczył kościół na tyle, iż jego odbudowa 
trwała aż 21 lat. Kościół ucierpiał także w cza-
sie II wojny światowej, zarówno na jej po-
czątku, w 1939 roku zniszczone zostały 
wszystkie witraże, jak i w czasie wypierania 
okupanta w 1945 roku, gdzie skutki pożaru 
usuwano 10 lat. Ogromną zasługę w powojen-
nej odbudowie kościoła miał ksiądz Arkadiusz 
Liss, którego widzimy na zdjęciu podczas 
święcenia krzyża misyjnego w 1948 r., w tym 
czasie był już drugi rok proboszczem i został 
nim aż do swej śmierci w 1974 r. Za kadencji 
proboszcza w 1953 roku, parafię po raz pier-
wszy odwiedził prymas polski kard. Stefan 
Wyszyński, by po ośmiu latach odwiedzić ją 
ponownie wraz z przybyciem obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Ciekawostką jest iż 
podziemiach kościoła spoczywają dwaj zna-
komici malarze, których dzieła zdobią wiele 
kościołów w Polsce, są to : Franciszek Haeflich 
oraz Herman Han. 
       W uznaniu zasług przez wieki historii
i pozycji kościoła, w 1993 roku papież Jan 
Paweł II nadał naszej świątyni godność 
Bazyliki Mniejszej, tworząc zarazem nowy 
rozdział w jej niezwykłej historii.
     Na koniec dodam jeszcze, iż nasza 
świątynia nie zawsze była katolicką, przez 61 
lat była w rękach protestantów, którzy przejęli 
ją w 1555 roku a w zamieszkach spowodowa-
nych samym przejęciem tuż przed kościołem 
zginął ówczesny jej proboszcz ks. Sińcki.

Krystian Reszczyński.
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Chyba każdy słyszał o mitach greckich a przy-
najmniej o części z nich. Opowieści te wałko-
wane były już od podstawówki. W przeciwie-
ństwie do większości kolegów mity bardzo mi 
się podobały. Świat jako plac zabaw dla 

potężnych i niepokonanych istot… takie 
antyczne X-Men. Nic dziwnego, że od zawsze 
chciałem zobaczyć miejsce gdzie to wszystko 
się zaczęło.

Magda zaplanowała i zrealizowała nasz 
wyjazd na Kretę, kolebkę wszystkich mitów. 
To tam w jaskini Dikitii urodził się Zeus, ojciec 
wszystkich bogów. To tam Minos kazał Deda-
lowi wybudować słynny labirynt by zamknąć 
w nim swego syna Minotaura. Ostatecznie to 
tam też zginął syn samego Dedala, Ikar itd.

      Magda jest wyśmienitą organizatorką 
więc i porę na wyprawę wybrała doskonałą. 
Końcówka września to pora ochłodzenia i po-
czątek deszczowego sezonu w Wielkiej Bry-
tanii. Gdy w domu temperatura spadła do 
kilkunastu stopni, zapakowaliśmy się na 
pokład samolotu i fru tyle nas widzieli.

       Na Krecie wylądowaliśmy po 4 godzinach 
lotu. Ryanair nie oferują wiele luksusów na 
pokładzie swoich samolotów więc mądrze 
jest wykorzystać ten czas na odsypianiu… na 
myśl przychodzą skrzydła morfeusza. Po 
wyjściu z samolotu, 27 stopni w cieniu, sucho
i słonecznie. Inny, cieplejszy świat. Odebra-
liśmy z wypożyczalni auto, które miało nam 
towarzyszyć przez następne kilka dni i w dro-
gę. Nasz pobyt na Krecie podzieliliśmy na 
dwa etapy. Pierwsze kilka dni spędziliśmy na 
wschodzie wyspy. Z tego co czytaliśmy wcze-
śniej wynikało, że wschód jest biedniejszy od 

zachodu (to chyba już standard na tym 
świecie). Musimy zgodzić się z tą opinią. Całej 
wyspie brakuje pieniędzy co rzuca się w oczy. 
Jednak wschód jest wybitnie niedofinansowa-
ny. Stare jak świat samochody nie przeszka-

dzają podobnie jak ubogie domy w mijanych 
wioskach. Każdy żyje jak może. Natomiast 
zaniedbane budynki i brudne ulice, aż proszą 
się o komentarz. Po części wynika to z cha-

rakteru samych Greków. Nigdy się nie spie-
szą i nie zrobią niczego co nie jest naprawdę 
konieczne. Są bardzo rodzinni, dlatego też 
nierzadko w domu mieszkają dwa a nawet 
trzy pokolenia. Bardzo dbają o swoje domy
i własność natomiast nie czują odpowiedzial-
ności za rzeczy wspólne. Często można 
zobaczyć wysprzątane podwórko i hałdę 
śmieci na ulicy za płotem. Ale co tam nie 
przylecieliśmy po to by oceniać osiągnięcia 
Greków i czas zająć się własnymi sprawami.
       Przylatując w nowe miejsce należy jak 
najszybciej zjeść coś lokalnego. Oczywiście 
gyros pod każdą postacią. Nam przypadł do 
gustu pita gyros, podawany z cebula i fryt-
kami. Taki lokalny fast food. Ryby i owoce 
morza, zawsze świeże i pachnące. Gorąco 
polecam poeksperymentować z ośmiornica-
mi i małżami. Na deser  ociekająca miodem 
Baklava z grecką kawą. Grecy piją kawę 
bardzo podobną do naszej tradycyjnej pol-
skiej kawy z „piachem”. Podają ją z cukrem
i bardzo się dziwią gdy poprosisz o mleko. 
Mają też całkiem dobre lokalne piwo i słodkie 
wina. Jeżeli coś mocniejszego to ouzo i raki. 
Ta ostatnia lokalnie pędzona jest naprawdę 
mocna.

Zatrzymaliśmy się w mieście Malia. To ide-
alne miejsce na punkt wypadowy. Niedaleko 
jest miasto Heraklion ze słynnym pałacem
w Knossos. To w tym miejscu położony był 
mityczny pałac Minosa i labirynt. Bardziej na 
wschód malownicze miasto Ag Nikolaos
i oczywiście Plaka. Z tego miasteczka wypły-
nęliśmy na wyspę Spinalonga. Spinalonga to 
w zasadzie olbrzymia forteca zbudowana 
przez Wenecjan w XVI wieku. Do połowy XX 
wieku na wyspie mieszkańcami byli chorzy na 
trąd. Dziś miejsce to jest niezamieszkane, nie 
licząc tabunów turystów, którzy każdego dnia 
przypływają z okolicznych, nadmorskich 
miasteczek.

      Cztery dni szybko minęły i nadszedł czas 
było przenieść się do bogatszej i bardziej 
wilgotnej zachodniej części wyspy. Hotel do 
którego trafiliśmy w Chania, miał niewielki 

taras z widokiem na Morze. Resztę dnia 
spędziliśmy upijając się anyżową, słodką 
wódką ouzo i gapiąc na turkusowe Morze 
Kreteńskie. Następny dzień (o dziwo bez bólu 
głowy) to już tylko plaże czyli to po co wielu 
przylatuje na Kretę. Jako pierwsza była 
Laguna Balos. Po zobaczeniu tego rajskiego 
miejsca ze szczytu wzniesienia, które trzeba 
pokonać by się do niej dostać, doszliśmy
z Magdą do wniosku, że już żadna plaża nie 

zrobi na nas wrażenia. Turkusowe, płytkie
i ciepłe wody oblewają piaszczyste plaże, to 
trzeba zobaczyć. Nie mogliśmy się wyrwać 

stąd aż do zmierzchu. Balos jest dość trudno 
dostępnym miejscem. Nie ma tu bezpośre-
dniego dojazdu od strony wyspy. Jest co 
prawda droga ale niezbyt wygodna. Do tego 
wypożyczalnie zastrzegają sobie prawo 
nieakceptowania ubezpieczenia na auto w ra-
zie jakichś kłopotów. Do laguny można dostać 
się od strony morza. Takie przeprawy są 
organizowane przez lokalnych przewoźni-
ków.
    Inne znane plaże Krety zachodniej to 
Falasarna i Elafonisi ze swoim różowym 
piaskiem. Obie przepiękne lecz jak napisałem 
wcześniej po Balos trudno było nas zachwy-
cić. Tak naprawdę na Krecie są setki plaż
i pięknych miejsc nad brzegiem morza. Fajnie 
jest po prostu wsiąść w auto i przejechać się 
jedną z szos, które oplatają dość gęsto 
Kreteńskie wybrzeża.
        Nasz czas na Krecie dobiegł końca, lecz 

nie skończyła się przygoda. Wielu miejsc 
jeszcze nie zobaczyliśmy. Przed nami Wąwóz 
Samaria, czyli najdłuższy kanion w Europie. 
Cała południowa Kreta, piękne miasto Loutro 
jak i słynne jaskinie przy plaży Marmara. Ale 
to już temat na następną podróż. Wszystkich 
mocno zachęcamy do odwiedzenia tej pięk-
nej wyspy. Zwłaszcza, że można znaleźć 
naprawdę tanie loty w zasadzie z całej 
Europy.

         Każde z opisanych i nie opisanych tu 
miejsc zasługuje na oddzielny artykuł co też 
będziemy starali się robić.
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Pamiętasz, kiedy kopnęłaś pierwszą piłkę?
Jak byłam dzieckiem.

Ile miałaś wtedy lat?
Siedem, osiem. To były takie bardziej podwórkowe zabawy
z piłką… Z bratem. Bo to on mnie do tego nakłonił. Jest ode 
mnie starszy o trzy lata. To dzięki niemu kopię, bo to on grał
w piłkę i myślę, że doprowadził do tego, że ja też zaczęłam. 
Chciałam być taka, jak on… Był moment, że on przestał grać, 
a ja zaczęłam… Można powiedzieć, że się wymieniliśmy. Mój 
brat zawsze miał kilka pucharów na półce i ja też zawsze 
chciałam mieć. I teraz… moje półki uginają się od nich.

A ile masz pucharów i medali na swoich półkach?
Duużo! Ja jeszcze jeżdżę konno i biorę udział w zawodach – 
skaczę przez przeszkody – i mam mnóstwo pucharów i me-
dali. Liczę je codziennie, sprawdzam, czy nic nie ubyło. Teraz 
musiałam dorobić półki. Pucharów mam 47, a medali nie liczę 
nawet. Dostawałam je za każdy turniej, za każde wyróż-
nienie, czy nawet za uczestnictwo. Mam cztery medale 
Mistrzostw Polski w Beach Soccera i to są takie najważ-
niejsze. Wiszą na osobnej ścianie. Dwa razy brąz, srebro
i Mistrz Polski. 

… czyli wszystkie smaki
Taaak, wszystkie kolory i wszystkie smaki. Chociaż ten 
brązowy z zeszłego roku myślę, że smakuje jak złoto. Jak 
sobie przypomnę… wchodzę do mojego pokoju, do salonu
i siedzę – mam kanapę naprzeciwko pucharów – to każdy 
puchar to jest takie wspomnienie. Każdy jest inny i każdy jest 
wywalczony całym sercem. Może jestem trochę nakręcona 
na tę piłkę, ale ja to kocham. 

Pamiętasz pierwsze boisko, na którym zagrałaś?
Wydaje mi się, że to już kiedy grałam w klubie – tak już 
profesjonalnie. Bo ja zaczęłam w Red Devils grać – 5 lutego 
minie 10 lat. Myślę, że pierwsze boisko to hala tutaj w Choj-
nicach.

Jak wyglądała Twoja pierwsza koszulka?
Na mój pierwszy trening założyłam koszulkę z numerem 8. 
Jestem fanką Liverpoolu, od zawsze, od dziecka. I moim 
ulubionym piłkarzem jest Steven Gerrard. No, a pierwsza 
koszulka zespołowa to oczywiście Red Devils.

Na jakiej pozycji grasz?
Na hali zawsze gram na środku. Na trawie gram w pomocy – 
też na środku.

Jesteś zadowolona ze swojej gry? Są jakieś elementy, 
nad którymi popracowałabyś jeszcze?
Pewnie, zawsze każdy chce się szkolić. Myślę, że nie ma 
ludzi doskonałych. Ale ja poprzez treningi chcę być coraz 
lepsza. Nie zawsze to wychodzi, ale ciągle próbuję i mam 
nadzieję, że kiedyś dotrę na swój szczyt. 

Jaki jest Twój największy sukces? I porażka…?
Sukces? Mistrzostwo Polski – na Beach Socerze. A pora-
żka… myślę, że taka najbardziej bolesna to na tym Beach 
Socerze zawsze co roku, jak grałyśmy. Myślę, że porażką 
było czwarte miejsce i przegrać jedną bramką. To chyba było 
takie najbardziej bolesne. W zeszłym roku zajęłyśmy trzecie 
miejsce i ten brązowy medal smakował jak złoty. Nawet lepiej. 

Jaka była Irmina na boisku? 10 lat temu i teraz?
10 lat temu na pewno była zagubiona. A teraz myślę, że wiem 
już, co mam robić, co potrafię i czego chcę. Kiedyś byłam 
kompletnie inna, niż teraz. Ciągle wierzyłam, że potrafię grać. 

Miałam siłę w sobie i chciałam spełniać marzenia. Udaje mi 
się to na każdym kroku. Jeśli ktoś mi powie, że marzenia się 
nie spełniają, to muszę wyprowadzić go z błędu, bo tak nie 
jest!! Ja zawsze chciałam zdobywać puchary, bo dla mnie 
puchar to uwiecznienie możliwości. Kiedy patrzę na swoje 
puchary w domu, to jeszcze nie dowierzam. 

Kiedy trenujesz?
Wolę wieczorem albo po południu.  Bo mam też problemy
z zasypianiem – dużo rozmyślam i też piszę wiersze.

Piszesz wiersze??
Piszę, ale do szuflady, bo są bardzo smutne. Kiedyś 
zaczęłam też pisać książkę i ostatnio wzięłam ją do ręki. 
Przeczytałam ostatni rozdział. On dotyczył wydarzeń sprzed 
dwóch lat. Książka jest więc na etapie dwa lata wstecz, 
mogłabym jeszcze sporo dopisać. Dwa lata temu było takie 
moje przełomowe życie, bo wtedy też zachorowałam. Miałam 
kamienie na nerkach i sepsę. A sepsa oznacza wyrok. Moje 
nerki już nie funkcjonowały. W sumie miałam trzy zabiegi, 
leżałam w szpitalu, chwilę nie trenowałam.

Miałaś pewnie wtedy długą przerwę….
Nieee, nie miałam długiej, bo byłam wtedy bardzo silna.
I tydzień w szpitalu to był taki mocny tydzień, bo miałam wtedy 
42 stopni gorączki, a antybiotyk nie pomagał. Wtedy się 
trochę przestraszyłam i pomyślałam, jak bardzo chciałabym 
żyć, jak dużo mam przecież jeszcze do zrobienia! Odmó-
wiłam wtedy chyba wszystkie modlitwy, jakie tylko znałam. I ja 
to pamiętam, jak przez mgłę, bo byłam taka bezsilna, nie 
mogłam nic zrobić. Miałam sepsę, więc zakażenie całego 
organizmu. No i wyrok. Wtedy pojawił się pewien człowiek – 
Marcin Kurant. Uratował mi życie. Obecnie jest ordynatorem 
Oddziału Urologii w naszym szpitalu. Dzięki niemu powstał 
oddział i dzięki niemu wielu ludzi przeżyło. Ja nigdy nie 
zapomnę, kto mi podał dłoń i kto mi pomagał. 

Jaka jesteś dla siebie? Zawodowo i prywatnie?
Nie wiem… Chyba dużo od siebie wymagam. Każdy mówi po 
turnieju, że było super, ale ja zawsze dostrzegam słabe 
punkty. 

Powstaje drużyna Chojniczanki. Kiedy się narodziła ta 
inicjatywa?
Dokładnie 26 października 2017 roku. Napisałam wiadomość 
do Prezesa. On krótko mi odpisał, że wszystko jest do 
przegadania, określił datę i miejsce spotkania. Ja byłam 
akurat w Szwecji. To wyszło całkiem przypadkiem. Jechałam 
akurat na trening i ubrałam sobie bluzę Chojniczanki. I tak 
jakoś… chyba mnie olśniło. Pomyślałam – czemu by nie 
spróbować? Ja jeżdżę do Żukowa, dziewczyny jeżdżą do 
Tucholi. Dlaczego w takim miejscu, jak Chojnice, gdzie mamy 
pierwszą ligę i dobre warunki… - dlaczego nie możemy 
stworzyć kobiecej drużyny seniorskiej? Szczególnie, że ja już 
się nie łapię do tych młodszych.  Na tym spotkaniu… był nie 
tylko Prezes, ale cały zarząd! Byłam w szoku. Opowiadałam 
im o moim pomyśle z taką pasją i zaangażowaniem, że oni już 
po pierwszych minutach wiedzieli, kto ma zostać trenerem 
kobiecej Chojniczanki. To ja miałam być trenerem. A chciałam 
po prostu grać… Tak miało być! I bardzo fajnie, że tak się 
stało.

Ostatnio można usłyszeć komentarze i opinie, że kobieca 
sekcja Chojniczanki otwiera nową kartę historii naszego 
miasta...
Tak, myślę, że to bardzo ważny moment dla piłki nożnej
w Chojnicach. Na pewno warto promować tę dziedzinę sportu 
u kobiet. Bardzo się cieszę!

Jaki przedział wiekowy obejmuje drużyna seniorska?
Od czternastu lat wzwyż. Jedyną granicą są możliwości 
fizyczne, po prostu, jak siły pozwolą.

Ile jest zgłoszonych dziewcząt na chwilę obecną?
Aktualnie trenuję około 30 dziewczyn. 

Kiedy rozpoczęły się treningi?
Czwartego stycznia. Pierwszy trening miałyśmy na hali. 
Trochę późna godzina, bo 20:30-22:00. Przyszło wtedy 16 
dziewczyn. Na drugi trening przyszło 14. I jest taka różna 
rotacja. Przychodzi więcej, raz mniej. Miałyśmy parę 
treningów. I też miałyśmy na dworze. Teraz Orlik nam 
zasypało, nie można było odśnieżyć…

Jak często są te treningi?
Trzy razy w tygodniu. Poniedziałek, środa i czwartek. 
Poniedziałek i środa na Orliku – w godzinach 18:30-20:00.
W czwartek na hali na OSiRze w godzinach 20:30-22:00. 

Jakie kroki trzeba podjąć, żeby zapisać się na trening?
Wystarczy przyjść i mieć chęci. Nie mamy jakiejś selekcji. 
Dziewczyny przychodzą i chcą reprezentować nasz klub. A to 
też są młodzi kibice Chojniczanki. Więc ja zapraszam 
wszystkich. Po to powstaje ta drużyna, żeby też się uczyć. Ja 
też mam jakiś bagaż doświadczeń, więc chcę im coś 
przekazać. Trening czyni mistrza i myślę, że jestem dobrym 
dowodem na to.
Na dzień dobry dostałyśmy koszulki dla dziewczyn. Żeby ich 
zachęcić i też, żebyśmy wyglądały ładnie, profesjonalnie. 
Klub zapewnia wszystko. Adidas jest naszym sponsorem. 
Koszulki meczowe – wszystko zapewnia klub.

Jesteś  wymagająca dla dziewczyn? Bardziej, niż dla 
siebie?
Chyba tak… Ostatnio właśnie na treningu też mówiły, że dużo 
wymagam… Odpowiedziałam, że to dopiero początki… 
Wiem, że muszę zwolnić trochę tempo, ale mamy pół roku do 
ligi. Pół roku to dużo i mało. Nie wiem, zobaczymy. Mam 
nadzieję, że to wszystko przetrwa i dziewczyny będą dobrze 
przygotowane. 
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Stanowisko, które objęłaś wiąże się z obowiązkiem i też 
odpowiedzialnością...
Oczywiście. A Chojniczanka jest już teraz na takim poziomie, 
że też wymaga. Prestiż tego klubu jest dodatkową moty-
wacją.

Jesteś zadowolona z chojnickich warunków na płasz-
czyźnie rozwoju piłki nożnej? Zmieniłabyś coś?
Myślę, że ogólnie jestem zadowolona. Ale zmieniłabym 
dużo…Więcej stadionów, więcej więcej Orlików, może też 
więcej zaangażowania ludzi, więcej zajęć piłkarskich, więcej 
szkółek, ogólnie więcej zajęć z piłką i więcej promowania, 
nagłaśniania. No i przydałby się stadion – duży, duży, 
ogromny! Mamy Chojniczankę, mamy Modraka, ale potrze-
bujemy jeszcze więcej. 

Masz jakiś cel, który sobie wyznaczyłaś?
Kiedyś, jak zaczynałam grać w piłkę, to chciałam być tre-
nerem. Potem lata mijały i nic się nie działo. Stwierdziłam, że 
zrobię coś swojego. Byłam trzy miesiące w Szwecji, grałam 
tam i niedawno wróciłam. A wróciłam, bo rzuciłam hasło
z Chojniczanką i od razu mnie ściągnęli. Poza tym, nie bardzo 
chciałam tam zostać. Nie miałam tam zagwarantowanej 
przyszłości.  Oczywiście miałabym lepsze perspektywy, ale 
poziom jest tam niewiarygodnie wysoki. Mogłam zostać i mo-
głam walczyć, ale to jeszcze trwałoby pewnie 3 lata, a mi lata 
lecą. Ja już mam 28 lat i też kiedyś chciałabym mieć przecież 
dzieci. Chciałabym kiedyś osiągnąć swój szczyt szczytów. 
Nie wiem, gdzie to będzie. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś – 
nawet, jak mnie już nie będzie – powie, że „Ona” była i „Ona” 
coś zrobiła. 

Więc w tym miejscu apelujemy do włodarzy miasta…
Tak, apelujemy, apelujemy, apelujemy. Teraz to jest dla nas 
priorytet. 

Oprócz piłki nożnej, jeździsz też konno. Te dwie dyscy-
pliny mają coś wspólnego?
Nie, chyba nie. Jazda konna daje mi chyba takie poczucie 
własnej wartości, że dążę do doskonałości – tutaj właśnie 
indywidualnie. Mam takie poczucie, że daję radę, że 
wszystko ja sama muszę zrobić, że przecież nikt mi nie 
pomoże. W piłce nożnej jest odwrotnie – tam muszę odnaleźć 
się drużynowo. I tu właśnie pomagamy sobie nawzajem i to 
jest bardzo ważne. Piłkę nożną traktuję bardziej zawodowo,
a jazda konna... - to jest po prostu pasja. Jeżdżę i nic mnie nie 
interesuje. Kiedy skaczę, czuję się, jakbym miała skrzydła, 
jakbym latała, jakbym była ptakiem, nie wiem, trudno to 
określić... Ale to jest niesamowite uczucie. Zawsze staram się 
sama do wszystkiego dążyć. Kiedy najpierw zmarła mama,
a potem tata, to ja musiałam chodzić do psychologa. Ale 
potem powiedziałam sobie, że muszę się podnieść sama, że 
muszę być takim swoim psychologiem. I może też to mnie tak 
ukształtowało. I nie mówię, że to było łatwe, bo do dzisiaj 
muszę się z tym uporać. Myślę, że tak miało być i że oni są ze 
mnie dumni tam u góry. Chociaż nie wiem... Mój tata był 
zawsze taki straszny dla mnie. Zawsze pytał, ile strzeliłam 
goli, i zawsze było za mało. Nigdy mnie nie pochwalił. Kiedy 

zdobyłam Mistrza Polski, to było widać, że jest ze mnie 
dumny, ale nie dał tego po sobie poznać. Wiem, że ogólnie
w jakimś stopniu był ze mnie dumny, ale nigdy mi tego nie 
powiedział. 

Grasz na pozycji pomocnika. Ale w Chojniczance grasz 
na pozycji poza liniami boiska...
Tak, zgadza się. Staram się im pomagać, jak mogę. Czasami 
jednak korci mnie, żeby wejść na boisko i sama zagrać. No 
nie ukrywam, że stresują mnie rozgrywki. Boję się, czy sobie 
poradzimy, ale wierzę, że tak. Trenuj w ciszy, niech efekty 
robią hałas... - myślę, że to jest dobra pointa.

Media się Tobą interesują?
Taaak, teraz co chwilę ktoś dzwoni. Jestem chyba w centrum 
uwagi. Przedwczoraj (17 stycznia) – mogę  się pochwalić – 
dostałam powołanie na zgrupowanie na Beach Soccera do 
Grembacha do Łodzi. Jadę trzeciego, czwartego marca na to 
zgrupowanie. To jest taki mój życiowy sukces – chyba 
największy, bo mnie zauważyli. Właściwie jeszcze nikt o tym 
nie wie, chyba tylko dwie, trzy osoby.  Kiedy dostałam ten 
telefon, poczułam się, jakbym była 11 metrów nad niebem. 
Samo powołanie jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. 
Jeżeli jest 31 powołanych zawodniczek, to ja jestem tą 31-
szą. Na tym zgrupowaniu wyłonione zostanie 12 dziewczyn, 
które w maju polecą do Portugalii na Ligę Mistrzów. Może mi 
się uda. Jednak nawet, jeśli nie – to samo powołanie jest już 
dla mnie sporym sukcesem. To jest piasek i tam się już 
całkiem inaczej gra. Nie ukrywam, że jestem w szoku, że ktoś 
mnie zauważył i zadzwonił. Moim marzeniem zawsze było 
dostać się do kadry Futsalu – może ktoś tam kiedyś jeszcze 
mnie zauważy. Jestem dumna, że z całej Polski zostałam 
powołana też ja. Jest to dla mnie ważne wyróżnienie.

… wyróżnienie też dla Chojnic…
Taak, myślę, że jest to następny i bardzo ważny krok, żeby 
promować piłkę w naszym mieście. Bo to jest mój cel – żeby 
promować kobiecą piłkę nożną. W Chojnicach na razie mi się 
to udaje. Pod koniec sierpnia ruszamy z trzecią ligą i już 
słyszałam, że kibice się do nas wybierają. Myślę, że będzie 
bardzo fajnie. Nie chcę też zawieść publiczności. Chcę, żeby 
dziewczyny były dobrze przygotowane. Żeby walczyły całym 
sercem na boisku.

Chojniccy paparazzi nie dają Ci spokoju?
Tak! Są wszędzie! Wczoraj byłam w „Bazylii” - bo często tam 
jem, to w sumie taki mój drugi dom – byłam w dresie i już 
słyszałam za plecami, że „o! To ona!”. Dla mnie to jest trochę 
dziwne.

Przeszkadza Ci to?
Niee, nie przeszkadza. Aczkolwiek, lepiej, żeby nie mówili za 
plecami. Lepiej, żeby jednak podeszli, zagadali i porozma-
wiali. Ale widzę, że patrzą i szepcą. I to też jest z jednej strony 
miłe, bo jestem rozpoznawalna, ale z drugiej strony – trochę 
śmieszne. 

Podobno w szkole najlepsza byłaś z w-fu, a najgorsza
z matmy... To prawda?
Taaaak.

Jesteś z siebie dumna?
Czasami tak. Na przykład w zeszłym sezonie byłam dumna, 
że pomogłam komuś zdobyć nagrodę indywidualną. Mogła-
bym sama, ale to nie jest ważne. Lepiej czasami podać i niech 
ktoś strzeli bramkę, niż Ty będziesz królową. Tak mi się 
wydaje. Teraz, jak byliśmy w Tucholi na turnieju dla WOŚP, to 
też podałam dziewczynie, a mogłam sama strzelić. W sumie 

bramka różnicy, a podałam jej, żeby ona miała tego Króla 
Strzelców. I to było miłe, kiedy podeszła po turnieju
i powiedziała, że to dzięki mnie. 

Jak Twoi rodzice zareagowali na to, czym się zajmujesz, 
na Twoją pasję?
Moi rodzice… Kiedy zaczęłam grać, w 2008 roku w klubie,
 w Red Devils, 5 lutego… to w sumie długo to nie trwało.
 W listopadzie zmarła moja mama. To był przełomowy czas, 
bo ja byłam dobra  w piłkę, zdobyłam wówczas pierwszą 
statuetkę – pamiętam latem, w sierpniu. I w listopadzie 
zmarła mama. Przestałam wtedy chodzić na treningi. Ale 
pojawił się człowiek, któremu właściwie do dzisiaj zawdzię-
czam  to wszystko. To jest Artur Chrzanowski. Grał wtedy
w Red Devils. Był moim trenerem i wziął mnie na rozmowę. 
Powiedział mi kilka bardzo ważnych słów. W tym momencie 
uwierzyłam, że mogę, że będę grała i że zrobię to dla mamy.
I do dzisiaj gram dla nich. Dla nich, bo trzy lata później – po 
śmierci mamy – zmarł mój tata. Zostałam sama. Sama ze 
swoimi  pasjami, a więc piłka nożna i konie – bo jeżdżę też 
konno, mam swojego konia. Wiedziałam, że muszę grać 
dalej, bo mam najlepszych kibiców, tam w niebie.  Oni mnie 
uskrzydlają, dają mi siłę i wiarę, że jeszcze sporo mogę 
osiągnąć. 

Czytasz komentarze na swój temat?
Czytam, czytam. Wszystko czytam. Wszystko zbieram, wyci-
nam... Dużo mam pamiątek, różnych rzeczy symbolicznych. 

...są jakieś nieprzychylne?
Nie, właśnie nie. Może nie wiem, nie znalazłam, przeoczy-
łam, może nie chciałam zauważyć... Ale nie, nie spotkałam 
się jeszcze z żadnym negatywnym komentarzem na swój 
temat. Myślę, że nie ma powodów, żeby były jakieś złe 
komentarze. Nie wiem, zobaczymy później... Myślę, że 
Chojnice są takim społeczeństwem, gdzie ludzie są dobrzy.
A nawet, jeśli ktoś miałby do mnie jakieś pretensje... to 
wolałabym, żeby ten ktoś do mnie przyszedł i po prostu 
porozmawiał. Ja taka jestem po prostu. Chcę, żeby było 
dobro wokół. Wiem, że to nie jest łatwe, ale chcę, żeby każdy 
człowiek był dobry i pomagał innym. Tak jak na boisku i poza 
boiskiem. Na boisku musimy się lubić, poza boiskiem nie 
musimy. Ale chcę, żeby w mojej drużynie była atmosfera, 
żeby każdy był traktowany z szacunkiem, żeby dziewczyny 
miały też do mnie szacunek. I ja oczywiście też traktuję je
z szacunkiem, po partnersku. Nie ma gwiazd w mojej 
drużynie. A jeśli będą – od razu sprowadzę na ziemię. Nie 
chcę, żeby sodówki uderzyły dziewczynom do głowy. Chcę, 
żeby dziewczyny były zespołem, grały razem i się wspierały.

Jakaś myśl, którą chciałabyś przekazać chojniczanom?
I jakaś życiowa porada?
Chciałabym, żeby nas wspierano w tym wszystkim. Żeby 
nam kibicowano, i żeby piłka nożna się promowała. Chcia-
łabym, żeby każdy zawsze rzucił jakieś dobre słowo, bo to 
niesamowicie motywuje. I chcę, żeby ludzie byli dobrymi 
ludźmi, żeby nikt sobie nie robił pod górkę. Trzeba być 
człowiekiem i chcę, żeby każdy okazywał sobie dobro. 
Bardzo ważne jest, żeby ludzie się uśmiechali. Uśmiech 
codziennie, każdego dnia!

Tobie to pomaga…
Tak, bardzo. Uśmiech i pozytywne myślenie. To jest bardzo 
motywujące.  

- rozmawiała Danuta Ciborowska
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 Coraz częściej zdarzają się pacjenci (zwłaszcza 
młodzi), którzy są oczytani w Internecie i „wszystkowie-
dzący”, a do lekarza przychodzą głównie po skierowanie 
na określone badania, choć ich dolegliwości takowych 
często nie wymagają. Podobnie jest w przypadku wizyt
u dietetyka – tacy pacjenci oczekują najczęściej rozpo-
wszechnionych w Internecie „cudownych” diet.

 W rozmowie z nimi sprawdzam, jak oni rozumieją 
swoje dolegliwości i problemy. Na ogół nie potrafią mi tego 
wyjaśnić. Bardzo duże zastrzeżenia budzi zbytnie uprasz-
czanie komunikatów, jakie przedostają się do  nich z mass-
mediów (przykład: olej kokosowy jest zdrowy, olej kokosowy 
jest niezdrowy – cholesterol jest zły, cholesterol nie ma 
znaczenia) – podczas, gdy w „realu” trudno jest sformułować 
takie w pełni prawdziwe stwierdzenia. 

Pacjenci - przez zmienny „szum informacyjny” - przestają 
wierzyć w wyniki nowych badań naukowych. Czasami jest to 
efekt finansowania i organizacji tych badań. 

Najczęściej u takich pacjentów spada zaufanie do wyników 
badań o żywności i żywieniu. Jako dietetyk spotykam się
z tym szczególnie często. 

Czy często trafiają do mnie pacjenci 
z postawioną przez siebie diagnozą ?

Bardzo często. Najczęściej po „konsultacji” z dr Google. 
Kiedyś walczyliśmy ze znachorami, a teraz właśnie z nim. 
Zresztą, to nie tylko dr Google radzi, ale także … babcie, 
mamy, koleżanki, etc.  

Czy pacjent bez wykształcenia dietetycznego
 jest dla mnie partnerem do dyskusji ?

Tak, oczywiście. Bardzo dużo zależy od problemu, z którym 
przychodzi oraz jego wiedzy opartej na doświadczeniu, 
jakiego ja nabrałam w czasie procesu kształcenia. 

Czego można dowiedzieć się z Internetu ?

Wiedza z Internetu nie ma wiele wspólnego z naukową 
wiedzą medyczną lub dietetyczną. Ta prawdziwa niestety 
kosztuje, bo nie publikuje się badań za darmo. Za poważną 
wiedzę się płaci. Ja dla przykładu za prenumeratę kilku 
poważnych czasopism dietetycznych  płacę ok. 900 zł 
rocznie. Do tego dochodzą jeszcze książki, udział w kon-
ferencjach, etc. 

Korzystając z rad internetowych można sobie zaszkodzić na 
dwa sposoby. Po pierwsze: stosując nie te leki (na szczęście 
większość z nich jest na receptę) lub diety (często tzw. 
„cudowne”), a po drugie, i chyba ważniejsze: opóźniając 
właściwe leczenie. 

Czy w Internecie znajdujemy coś
mądrego odnośnie zdrowego żywienia?

Oczywiście, że tak! Jednak wraz z rozpowszechnieniem 
różnego rodzaju „cudownych diet” umyka nam fakt, że nie są 
one naukowo udowodnione. Do tego dochodzą zachęcające 
komentarze internautów i liczba poleceń. Na Facebooku 
działają specjalne profile typu Polecam/Nie polecam, gdzie 
użytkownicy w skali lokalnej szukają informacji i dzielą się 
swoim doświadczeniem. 

Bardzo duże zastrzeżenia budzi też zbytnie upraszczanie 
komunikatów, jakie przedostają się do mass-mediów. 
Pacjenci przez zmienny „szum informacyjny” przestają 
wierzyć w nowe wyniki badań. Ten sposób upraszczania 
czasami jest wynikiem samego sposobu finansowania i 
organizacji badań – temat prosty jest bardziej nośny i bardziej 
działa na wyobraźnię, sami badacze mogą liczyć zaś na 
większy rozgłos swoich publikacji. 
Dla polskich internautów Internet stanowi coraz częściej 

pierwsze źródło informacji na temat zdrowia. Nie bez 
znaczenia jest szybki dostęp do wiedzy, a co za tym idzie - 
oszczędność czasu.

Zdecydowanie mniej osób czerpie wiedzę od lekarzy, czy
z literatury poradnikowej. Ponadto w momencie pojawienia 
się problemów zdrowotnych niemal połowa internautów 
najpierw zagląda do sieci. 

O sięgnięciu do Internetu jako źródła informacji o zdrowiu 
decyduje najczęściej oszczędność czasu oraz szybki i łatwy 
dostęp do informacji. Nie bez znaczenia jest też wygoda
w posługiwaniu się Internetem. 

Edukować dzieci czy rodziców ? 

Czy wiedza płynąca z Internetu to przekleństwo czy też duża 
pomoc, zwłaszcza w pracy z dziećmi i ich rodzicami? 
Zdaniem pediatrów każdy kij ma dwa końce: internetowe 
informacje mogą przyczyniać się do wzrostu świadomości 

rodziców, jak tez utrudniać ich współpracę z lekarzem bądź 
dietetykiem, a tym samym nawet zaszkodzić dziecku. 

W mojej praktyce dietetyka zwłaszcza problem nadwagi
i otyłości wśród dzieci jest bardzo częsty. Warto wiedzieć, że 
szczególnie małe dzieci są z natury ciekawe i chętnie 
słuchają dorosłych. Jednak wprowadzenie u nich nowych 
nawyków żywieniowych powinno być poprzedzone edukacją 
żywieniową rodziców, w wyniku której potrafią oni w sposób 
zrozumiały i ciekawy wyjaśnić dziecku konieczność eliminacji 
i zasadność wprowadzania danych pokarmów do diety. 
Ucząc dzieci, jakie korzyści wynikają z prowadzenia 
zdrowego żywienia, oraz wskazując im, które produkty 
powinny znaleźć się w ich jadłospisie i dlaczego, zwiększamy 
szansę zaakceptowania przez nie zmian i ich świadomość 
żywieniową. 

Dzieci i młodzież na ogół nie przywiązują wagi do tego,
co i w jaki sposób jedzą. Zamiast dla przykładu wziąć do 
szkoły kanapki przygotowane w domu, wolą „zapchać 
żołądek” zapiekanką lub chipsami. Jednak winę za to 
ponoszą też rodzice, którzy w natłoku obowiązków, będąc 
ciągle w biegu, wolą dać dziecku pieniądze na np. droż-
dżówkę i colę - bo tak jest dla nich wygodniej - niż zrobić 
pociechom np. wartościowe kanapki na drugie śniadanie
i włożyć do plecaka wraz  z butelką wody mineralnej. Szkoda, 
że nie uświadamiają sobie iż do prawidłowego rozwoju 
organizmu i pracy mózgu ich dziecka potrzebna jest m.in. 
duża ilość witamin i składników mineralnych. Przygotowanie 
zdrowego i smacznego posiłku dla dziecka i owszem, 
wymaga trochę wysiłku i pracy, który jednak na pewno się 
opłaci. 

Mam świadomość, że  zostawiam Czytelników z wieloma 
pytaniami. Dlatego zapraszam do poradni. 

Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny

Więcej artykułów przeczytasz na stronie
 www.geminichojnice.pl 

w zakładce „Twój dietetyk – zdrowie od kuchni”
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Witam Panie Tomku, Pana firma jest już na 
rynku lokalnym od dawna. Widać, że cały
czas się rozwijacie.
- Witam, dziękuję. Firma powstała w 1992 r., 
przez ten czas braliśmy udział w wielu 
ciekawychprzedsięwzięciach. Początkowo 
był to handel materiałami budowlanymi, 
następnie produkcja okien PVC, produkcja 
ogrodów zimowych a obecnie budowa 
osiedla Nowe Grunowo.

No właśnie, proszę opowiedzieć skąd 
pomysł na tą inwestycję?
- Uczestniczyliśmy w dużym stopniu przy bu-
dowie dużego, nowoczesnego osiedla w War-
szawie na Wilanowie. Dzięki zebranym doś-
wiadczeniom oraz braku podobnych in-
westycji w lokalizacji NOWEGO GRUNOWA, 
zdecydowaliśmy się na budowę osiedla.

Na jakim etapie znajduje się obecnie 
budowa osiedla Nowe Grunowo?
- Obecnie gotowa jest infrastruktura osiedla 
oraz pula 15 mieszkań oddanych do użytku
z czego 12 znalazło swoich szczęśliwych 
nabywców. Trwają prace nad kolejnymi 

mieszkaniami z I etapu oraz II etapu. Na luty 
2018 r. planujemy odbiory kolejnych miesz-
kań. Cała inwestycja to 86 mieszkań w za-
budowie szeregowej, podzielone na 3 etapy.

Jak dostosowują się Państwo do wymo-
gów klientów?
- Oferujemy naszym klientom wiele pakietów, 
które mają im uatrakcyjnić z jednej strony za-
mieszkanie, z drugiej - zmniejszyć koszty 

eksploatacji. W naszej ofercie jest możliwość
wykończenia mieszkania „pod klucz”, według 
potrzeb klienta. Jest to znaczne ułatwienie dla
osób które nie znają firm wykończeniowych
a cenią sobie dobrą jakość i terminowość.

Proszę opowiedzieć o największych atu-
tach osiedla Nowe Grunowo, co wyróżnia 
je na tle innych?
- Osiedle jest zbudowane z nowoczesnych, 
energooszczędnych materiałów, które zape-
wnią przyjemność z zamieszkania oraz niskie 
koszty eksploatacyjne. Nowoczesna archi-
tektura oraz niska zabudowa zapewnią kom-
fort przyszłym mieszkańcom, także osobom 

niepełnosprawnym. Zadbaliśmy o zachowa-
nie najnowszych nowinek technicznych przy 
budowie Nowego Grunowa, ściany docie-
plone styropianem o grubości 30 cm czy też 
ciepłe profile okienne z 6-komorami oraz pa-
kietem 3-szybowym zapewnią niższe rachun-
ki co miesiąc. Na całej inwestycji zastoso-
waliśmy oświetlenie LED które zapewni dobrą 
widoczność po zmierzchu a zarazem pobiera 
mało energii.

Czy wiadomo jaki będzie czynsz?
- Mieszkania są bezczynszowe, płacimy tylko 
za koszty eksploatacji które szacujemy w gra-
nicach 180-250 zł/msc. Jest to 2 razy mniej 
niż czynsz w budynkach z rynku wtórnego, 
rocznie pozwoli to zaoszczędzić niezłą 
sumkę.

Oprócz niskich kosztów eksploatacyjnych 
jakie dodatkowe korzyści zapewniacie 
mieszkańcom Nowego Grunowa?

- Naszym głównym celem, jest zapewnienie 
przyszłym mieszkańcom komfortu i wygody. 
Osiedle zostało tak zaprojektowane aby 
każdy miał możliwość zostawienia samo-
chodu przy swoim mieszkaniu. Dodatkowo 
zadbaliśmy aby na osiedlu została rozłożona 
nowoczesna instalacja światłowodu który 
zapewni mieszkańcom szybki internet oraz 
telewizję w wysokiej rozdzielczości. Całe 
osiedle będzie ogrodzone oraz posiadało 

szlabany wjazdowe dzięki czemu mieszkańcy 
będą mogli spać spokojniej.

Czy można już zamieszkać na osiedlu 
Nowe Grunowo?
- Oczywiście, pierwsi mieszkańcy którzy kupili 
mieszkania już od pewnego czasu cieszą się 
własnym lokum. Posiadamy mieszkania 
oddane do użytku, planujemy także powię-
kszyć tę pulę w lutym 2018 r. o kolejne lokale 
w pełni gotowe do użytku.

Czy przyszli nabywcy mają możliwość 
obejrzenia mieszkania pokazowego?
Tak, specjalnie dla naszych klientów wykoń-
czyliśmy mieszkanie pokazowe tak aby 
odwiedzający mógł zobaczyć jak wygląda 
nieruchomość po aranżacji.

No to przejdźmy do konkretów, czy posia-
da Pan stronę internetową bądź biuro 
sprzedaży by klient mógł dowiedzieć się 
jak najwięcej ?
- Tak naturalnie. Nie od dzisiaj wiemy, że firma 
właściwie nie istnieje bez dobrej reklamy czy 
jak kto woli promocji. Dlatego też zapraszamy 
do biuro sprzedaży mieszczące się na ul. 
Wyszyńskiego 10 w Chojnicach jak również 
odwiedzania strony internetowej:

 toha.pl/osiedle-nowe-grunowo/ 

można nas też spotkać na facebooku :

 www.facebook.com/ToHaChojnice/ 

oraz ciekawych portalach mieszkaniowych.

  Dziękuję za wywiad.
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       Zespół taneczny Music Dance juniorki
z Chojnickiego Centrum Kultury pojechał do 
Łeby na Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowo-
czesnego, na którym zdobył dwa medale.

       Od 5 do 7 stycznia 2018 r. w Łebie 
odbywał się Ogólnopolski Festiwal Tańca 
Nowoczesnego. Na konkurs, z najnowszymi 
choreografiami współczesnymi, pojechał 
najstarszy zespół ChCK Music Dance 
juniorki.

Przez trzy w dni na hali w Łebie tańczyło ok. 
1500 tancerzy w bardzo różnych kategoriach 
tańca. W dużych formacjach współczesnych 
powyżej 15 lat Music Dance otrzymał trzecie 
miejsce. Taki sam rezultat zespół uzyskał
w kategorii małych formacji zdobywając 
brązowy medal.
"Zawsze dobrze sprawdzić i dopracować 
nowości przed Mistrzostwami Polski" - mówi 
trenerka Monika Michalewicz.

Gratulujemy!

    W dniu 23.01.2018 na strzelnicy pneuma-
tycznej  znajdującej się na terenie w Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Chojnicach zostały 
przeprowadzone zawody strzeleckie dla mło-
dzieży szkolnej z broni pneumatycznej o Pu-
char Prezesa ZM LOK w Chojnicach. Zawody 
przeprowadzono w konkurencji karabinka 
pneumatycznego w dwóch kategoriach 
dziewcząt i chłopców. Łącznie w zawodach 
brało udział 106 zawodników i zawodniczek.

W klasyfikacji chłopców wygrał Tomasz 
Sabatowski (268 pkt) przed Krzysztofem 
Joppkiem (258 pkt) i Krystianem Gołuński 
(244 pkt). Wśród dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęła Martyna Rybak (259 pkt) wyprzedzając 
Aleksandrę Fojuth (252 pkt) i Patrycję 
Kaleśników (242 pkt). Zwycięzcy oprócz 
dyplomów i medali otrzymali vouchery na 
strzelnicę kulową.

Jarosław Frączek
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Tomasz Sabatowski

Aleksandra Fojuth
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Na nic czary, na nic gusła.
Mamy plagę cudzołóstwa.
Wszystko przez to, że z wyglądu
Zachęcają do nierządu.

Weź tu wygraj z pożądaniem,
Kiedy widzisz zgrabne panie,
A i paniom też nielekko,
Gdy zobaczą postać krzepką.

Nie dziwi więc: na spowiedzi
Każdy później kwadrans siedzi.
Chcąc przyspieszyć spowiadanie,
Ksiądz na mszy głosi kazanie:

„By oszczędzić czas pasterza,
Kto się z cudzołóstwa zwierza,
Zamiast historii bez liku
Niech powie, że na chodniku
Potknął się, biedak, niechcący
O krawężnik wystający”.

No i odtąd, przyjaciele,
Bez kolejek już w kościele.
Kto „drogowe” miał zmartwienie,
Szybko dostał rozgrzeszenie
I opuszczał konfesjonał.
Aż raz… 
Ksiądz staruszek skonał…
Do pomocy więc nowego
Przysłano tam wikarego.

Pierwszy piątek. Biedaczyna
Spowiedź owieczek zaczyna,
Lecz dziwi się: ludzie grzeszni
Mówią o stanie nawierzchni.

Jeden szepce, że po burdzie
Auto uszkodził na muldzie.
Pani, że idąc do szkoły
Dwa razy wpadła w wądoły.

Jakiś znowu parafianin
Potknął się o kostki granit,
A z kolei inny bystrzak
Skarży się na stan lepiszcza.

Zdruzgotany tym lepiszczem,
Ksiądz umówił się z burmistrzem
I poprosił, aby w mieście
Zrobić z tym porządek wreszcie.
By ludzie bez swojej winy
Nie wpadali w koleiny.

Lecz włodarz księdza zaskoczył,
Bo ze śmiechu się zatoczył.
Gdy ksiądz zaczął znów o bruku,
Burmistrz śmiał się do rozpuku.

Wtedy ksiądz, już na odchodnym,
Dodał tonem raczej chłodnym:
„Ja zaprawdę, dobry Boże,
Nie wiem, jak się pan śmiać może.
Panu przecież nie wypada.
Pan za drogi odpowiada!

Pańska żona też wyznała,
Że wczoraj gumę złapała…”

Dariusz Gancewski

www.facebook.com/Biszkoptythebook
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03 lutego
Serdecznie zapraszamy na koncert kapeli Farben Lehre
w Chojnicach. Farben Lehre to założony przez Wojciecha 
Wojdę i Marka Knapa w 1986 roku w Płocku zespół punkowy. 
W roli supportu wystąpi interesująca formacja One future - 
finaliści Seven Festiwal w Węgorzewie 2014. Miejsce 
wydarzenia: Pub Wlad, Chojnice. Początek występu o godz. 
20:00. Bilety w cenie:  30zł w przedsprzedaży; 35zł w dniu 
koncertu.

03 lutego
Gorąco i z wielką przyjemnością zapraszamy wszystkich 
fanów polskiego rapu na mocne wydarzenie. SKRRRT to 
nowa solówka Tede. Tede, czyli Jacek Graniecki, to 
prawdopodobnie najbardziej znany polski raper, a przy 
okazji jeden z bardziej kontrowersyjnych przedstawicieli 
gatunku. Sławę zawdzięcza nie tylko projektom muzycznym, 
ale równie zręcznej działalności biznesowej i umiejętnemu 
kształtowaniu własnego wizerunku. Miejsce wydarzenia: 
Colosseum Club.Towarowa 2, Chojnice. Początek koncertu 
o godzinie 21:00.

03 lutego
Karczma OG-ROL zaprasza na „Dyskotekę charytatywną”. 
całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany 
dla Pani Kamili i jej 2 synów, którzy stracili dom w pożarze
w Silnie. Zagra dla Państwa DJ LePSI. Wstęp minimum 15 zł. 
Sobota 20:00 - 02:00.

03-04 lutego
W hali widowiskowo-sportowej Centrum Park odbędzie się 
„VII MEMORIAŁ im. Karola Ćwiklińskiego”. Do turnieju może 
zgłosić się każdy sympatyk piłki nożnej. Info: Jeremiasz 
Grela, tel. 668 817 224, e-mail: jeremiaszgrela@wp.pl.

04 lutego
Uprzejmie zapraszamy na piąte spotkanie Zimowej Ligi 
kartingowej Canpol Extreme SWS Sprint Cup Canpol 
Extreme w Chojnicach. Zawody odbędą się na najnowo-
cześniejszych gokartach w Polsce Sodi Sr5. Godzina: 9:00 
start zawodów. Możliwość treningu jeszcze przed zawodami 
od godz 8:00 do godz 9:00 (cena treningu 25 zł 8 min). Zapisy 
pod nr tel 508 160 364 lub na torze do dnia 3.02 do godziny 

20:00. Miejsce wydarzenia: Tor kartingowy Canpol Extreme, 
ul. Bytowska (koło Lidla), Chojnice, start o godzinie 9:00.

05lutego
Warsztaty taneczne dla młodzieży. Strefa Tańca i Fitnesu 
„JOLA”. Sala w domu towarowym „Libera”, Stary Rynek. 
05.02 - Modern Jazz - prowadzi Filip Drogoś
06.02 - Kalisfenika - prwadzi Patryk Pijanowski
08.02 - Twerk 
09.02 - Dancehall - prowadzi marcelina Stachowiak.
Informacje i zapisy: 531 742 686

08 lutego
Gorąco zapraszamy na kolejna odsłona Stand Up-u w Choj-
nicach. Specjalnie dla Was wystąpią: Magda Kubicka -  
młoda i dynamiczna. Płonie żywym ogniem. Przypieka 
swoimi żartami. Na nikogo nie czeka, bo nie ma czasu. 
Porusza kontrowersyjne, ostre tematy. Nie ma dla niej tabu. 
Tomek Biskup – jedyny w swoim rodzaju biskup bez święceń. 
Na co dzień uśmiecha się rzadziej, niż deszcz pada na 
pustyni Gobi, a jednak na scenie potrafi być śmieszny.  Bilety 
w cenie: 25zł w przedsprzedaży; 30zł w dniu występu 
dostępne w klubie Infiniti Music Club oraz internetowo. 
Miejsce wydarzenia: Infiniti Music Club w Chojnicach. 
Początek programu o godzinie 20:00.

10 lutego
Chojnickie Centrum Kultury uprzejmie zaprasza na spektakl 
"Terror 2.0" w wykonaniu Sebastiana Mrówczyńskiego, 
Łukasza Sajnaja, Piotra Rutkowskiego oraz Konrada 
Mówińskiego. Pojęcia "terroru" czy "terroryzmu" nie należy 
traktować tylko w kategoriach globalnych. Każdy z nas może 
znaleźć się w pozycji "terrorysty" w pewnych sytuacjach 
życiowych. Wystarczy robić małe rzeczy - na przykład 
zachęcać sąsiadkę do otrucia męża. W końcu te małe rzeczy 
urosną do większych. Aż w końcu coś wybuchnie... w lu-
dziach. Wszystko to jest obserwowane! Jeśli komuś się 
wydaje, że uniknie kary, to się myli! Przekonajcie się sami. 
Przygotowywana jest wersja walentynkowa spektaklu.  
Bilety: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy (do kupienia w Choj-
nickim Centrum Kultury, ul. Młodzieżowa 44, od poniedziałku 
do piątku w godz. 7:00-15:00). Ilość miejsc ograniczona. 
Miejsce wydarzenia: Aula Szkoły Podstawowej nr 1 w Choj-

nicach, ul. 31 Stycznia 21. Początek przedstawienia
o godzinie 19:00.

10 lutego
Gorąco  zapraszamy na koncert zespołu FUMEZ w Choj-
nicach. Zespół powstał w 2015 roku w Elblągu, od tego 
momentu zespół stara się krok po kroku docierać do coraz 
szerszej grupy odbiorców. Ukoronowaniem dotychczasowej 
drogi zespołu jest wydanie EP-ki, która ujrzała światło 
dziennie w listopadzie 2016 r., a także liczne koncerty na 
coraz większych scenach. Twórczość zespołu to połączenie 
kilku nurtów oraz różnych inspiracji, które owocują nowo-
czesnym i wyjątkowym, rockowym brzmieniem. Niewątpli-
wym atutem są również niebanalne i głębokie teksty, które
w połączeniu z oryginalną warstwą muzyczną tworzą całość, 
obok której nie można  przejść obojętnie. Miejsce wyda-
rzenia: Pub Wlad, Chojnice. Początek koncertu godz. 20:00. 
Bilety w cenie 30 zł (przedsprzedaż) 35 zł (w dniu koncertu).

11 lutego
Chojnickie Centrum Kultury uprzejmie zaprasza na spektakl 
"Romeo i..." w wykonaniu Dominika Gostomskiego i Grze-
gorza Szlangi. Spektakl opowiada historię nader kochliwego 
chłopaka, który w pewnym momencie konfrontuje się z praw-
dziwą miłością. Jak to się dla niego może skończyć? Przez 
meandry problemów miłosnych prowadzi go stary cynik, 
który w miłość nie wierzy. Który z nich ma rację? Przygo-
towywana jest wersja walentynkowa spektaklu. Bilety: 15 zł 
normalny, 10 zł ulgowy (do kupienia w Chojnickim Centrum 
Kultury, ul. Młodzieżowa 44, od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00). Ilość miejsc ograniczona. Miejsce 
wydarzenia: Aula Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach,
ul. 31 Stycznia 21. Początek przedstawienia o godzinie 
19:00.

13 lutego
Mammografia refundowana przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia dla pań w wieku 50-69 lat. Nie jest wymagane skiero-
wanie lekarskie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej 
miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania. Mogą w 
nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 
lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jedno-
cześnie: w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej 

mammografii w ramach Programu lub otrzymały wynik ze 
wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach 
(dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi
u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzo-
no mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2). Miejsce wydarze-
nia: Przychodnia Therapeutica, ul. Bytowska 70. Uprzejmie 
prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44.

16 lutego
Muzyczna podróż do słonecznej Italii. Thomas Grotto. 
Najwieksze włoskie przeboje. Wstęp 25zł. Ilość miejsc 
ograniczona. Restauracja Sukiennice, ul. Sukienników 14. 
www.sukiennice.net.pl

17 lutego
Zapraszamy na Drzwi Otwarte! Dyrekcja oraz Grono Peda-
gogiczne Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego
w Chojnicach zapraszają rodziców oraz uczniów zaintereso-
wanych nauką w naszej szkole na spotkanie prezentujące 
ofertę edukacyjną, które odbędzie się 17 lutego 2018 roku
o godzinie 10.00. Zapraszamy do zwiedzania szkoły oraz 
udziału w atrakcyjnych zajęciach!

17 lutego
"Kazik sam w domu” to najnowszy program wrocławskiego 
Kabaretu Neo-Nówka. Tym razem mistrzowie ciętej riposty 
zabierają widzów w realistyczny świat codziennych obowiąz-
ków domowych. W tym programie, jak sam tytuł sugeruje, 
Neo-Nówka bierze na warsztat świat mężczyzn. Jest to 
niekonwencjonalna instrukcja obsługi współczesnego męż-
czyzny z której dowiemy się jak radzić sobie z facetem, jak 
facet sobie nie radzi i jak sobie z tym poradzić. Elementem 
spinającym cały program jest zgrabnie poprowadzona 
fabuła archetypowej polskiej rodziny. W programie nie 
zabraknie autorskich piosenek, które są stałym elementem 
koncertów i niewątpliwym atutem Neo-Nówki. Sami artyści 
nowy program streszczają jednym zdaniem: "Każdy jest 
Kazikiem swego losu”. Program jest zaskakujący, śmieszny
i prawdziwy. Neo-Nówka nie zwalnia tempa i nie obniża 
lotów. Mistrzostwo w każdym calu. Miejsce wydarzenia: Hala 
Widowiskowo-Sportowa Chojnice, ul. Wagnera 1. Początek 
programu o godzinie 20:00.

18 lutego
W ramach rozgrywek o mistrzostwo I Ligi futsalu Red Devils 
Chojnice zagrają  z drużyną KS Futsal Oborniki. Miejsce 
wydarzenia:  Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.,ul. Huberta 
Wagnera 1. Początek spotkania o godzinie 18:00.

22 lutego
Park Narodowy Bory Tucholskie uprzejmie zaprasza na 
wykład mgr Grażyny Szelągowskiej  z cyklu „Czwartkowych 
spotkania z przyrodą” pod tytułem "Leśni pszczelarze". Ze 
względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwier-
dzanie udziału w wykładach (na 3 dni przed planowanym 
terminem wykładu). Osoby, które nie zgłosiły chęci udziału
w wykładzie a przybędą, mogą liczyć się z brakiem miejsc. 
Miejsce wydarzenia: Siedziba Parku Narodowego „Bory 
Tucholskie” w Charzykowach, ul. Długa 33. Początek 
wykładu o godzinie 18:00.

23 lutego
Szpaku - Jeden z najbardziej przyszłościowych raperów 
młodego pokolenia. Pochodzący z Morąga reprezentant 
B.O.R, do którego po singlu " GUMMO " zaprosił go Paluch 
idealnie łączy newschool i oldschool. Balansujący pomiędzy 
szczerością a melodycznością Szpaku stawia w tekstach na 
autentyczność. Atutem też jest widowisko które tworzy, 
biorąc pod uwagę, że 10-lecie B.O.R było jego debiutem na 
scenie to nie odstawał od innych z line-up'u. Koncert Po-
prowadzi MC BRZYDKI, którego możecie kojarzyć z prowa-
dzenia: Bitwy o Chojnice, CZW Rap Night i innych licznych 
koncertów w naszym mieście. Miejsce wydarzenia: Geneza 
Music Club Zielona 3/5, Chojnice. Początek koncertu
o godzinie: 21:00.

24 lutego
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach i Fitness 
Club KaNaMa uprzejmie zaprasza do udziału w II Chary-
tatywnym maratonie Zumba Fitness wszystkich, którzy 
chcieliby wspomóc Chojnickie TPH. Jak wiadomo trwa 
budowa nowoczesnego Hospicjum w Chojnicach i środki 
uzyskane podczas maratonu przekazane zostaną właśnie 
na ten szczytny cel. Miejsce wydarzenia: Centrum Park 
Chojnice Sp. z o.o.,ul. Huberta Wagnera 1. Początek 
maratonu o godzinie 16:00.

FERIE  ZIMOWE
29 stycznia - 9 lutego

W okresie ferii zimowych 2018 Muzeum Historyczno-
Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach zaprasza 
dzieci i młodzież na zajęcia edukacyjne. Artystyczne wtorki  - 
po zapoznaniu się z wystawą autorstwa Kazimiery Frymark - 
Błaszczyk pt. "Nieskończoność. Tkanina unikatowa.", 
uczestnicy wykonają samodzielnie pracę plastyczną 
inspirowaną sztuką współczesną,  6 luty.  Historyczne środy  
- dzieci zwiedzą wystawę historyczną, wysłuchają "Legendy 
o początkach Chojnic", po czym będą uczestniczyły w war-
sztatach nawiązujących do przedstawionej opowieści, 
 7 luty.  Etnograficzne czwartki - na początek przybliżona 
zostanie postać artysty ludowego Józefa Chełmowskiego 
podczas projekcji filmu "Sztuka ludowa i naiwna", następnie 
odbędą się zajęcia plastyczne inspirowane jego 
twórczością,  8 luty. Wszystkie zajęcia trwają od 10.00 - 
11.30. Koszt udziału w zajęciach - 7 zł/os. Zapisy pod nr 
telefonu - 52 397 43 92, 52 397 23 19    Zapraszamy!

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na ferie wypełnione 
zajęciami kulturalnymi. Dla dzieci i młodzieży przygoto-
waliśmy szereg bezpłatnych zajęć i warsztatów muzy-
cznych, plastycznych, teatralnych i fotograficznych. Dodat-
kowe zajęcia nie pozwolą nudzić się nikomu.

TEATR

Zajęcia teatralne dla dzieci. Terminy: 
- grupa młodsza od 7 do 10 lat, 31 stycznia i 7 lutego (środa) 
14:30 - 16:00
- grupa starsza od 11 do 14 lat, 1 i 8 lutego (czwartek) 16:00 - 
17:30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 , ul. Młodzieżowa 44
w Chojnicach (mała sala gimnastyczna). Zapisy: Ewa Kerplik 
52 397 22 15, e-mail: e.kerplik@ckchojnice.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zajęcia są bezpłatne.  Zapraszamy!

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


