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Gazeta LOKALNA NA  DOBRY  POCZĄTEK

W dniach 4-6 marca w Warszawie odbyły się  Mistrzostwa 
Extraklasy Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego w kategorii 
dance show i fantazy oraz zawody ligowe w jazz dance i broadway 
jazz. Były to kwalifikacje do Mistrzostw Świata WDU (World Dance 
Union). Reprezentantki Chojnickiego Centrum Kultury i Studia 
Tańca Music Dance w kategoriach dance show i fantazy 
wytańczyły aż 21 medali. Trzynaście tancerek trenowanych przez 
Monikę Michalewicz, otrzymało 11 tytułów mistrzowskich
w kategoriach solo, duet i mała formacja, 3 drugie miejsca i 3 
trzecie. W kategorii solo dance show (Mistrz Polski) na 
mistrzowskim pierwszym miejscu stanęły: Marta Szyszka,  
Monika Guentzel, Olga Szynwelska,  Natalia Rudnik i Wiktoria 
Dąbrowska. W kategorii duety dance show (Mistrz Polski) 
pierwsze miejsce Olga Szynwelska i Monika Guentzel. 
Chojniczanki zaprezentowały się także znakomicie w drugiej 
części turnieju. W lidze tańca jazz lirycal i jazz broadway, gdzie
w solowych kategoriach wytańczyły aż 11 medali.

W dniach 19 lutego – 10 marca 2016 w Centrum 
Handlowym „BRAMA POMORZA” w Lipienicach
czynna była wystawa „Grand Press Photo 2015" 
Magazyn „Press”  zaprosił do obejrzenia najle-
pszych zdjęć prasowych 2015 roku. Na eks-
pozycji zaprezentowane zostały 73 pojedyncze 
zdjęcia i 13 fotoreportaży, które trafiły do finału 
konkursu. Zaprezentowano zdjęcia w następują-
cych kategoriach: Życie codzienne, Wydarzenia, 
Ludzie, Kultura i Człowiek, Środowisko, Portret 
Sesyjny i Sport. Zdjęcia od lewej: Marek Lapis - 
Gułtowy k. Poznania - uroczysta msza dla 
motocyklistów. Mateusz Skwarczek - Wojciech 
Kurtyka - legenda polskiego i światowego 
himalaizmu. Sebastan Borowski - derby Śląsk 
Wrocław - KGHM Zagłębie Lubin - skutek ataku 
gazem pieprzowym na kibica trzymającego 
płonącą racę.

Monika Guentzel

 Już po raz dwunasty w Chojnickim Centrum Kultury odbyła 
się gala Dokonań Roku. Nagrody wręczono w ośmiu 
kategoriach z czego w pięciu kapituła wyłoniła laureatów,
a w trzech, gospodarka, filantrop i osobowość roku, 
wszyscy nominowani zostali zwycięzcami. Dwugodzinną 
imprezę urozmaiciły pieśni kaszubskie w wykonaniu 
Aleksandry Kucharskiej - Szefler i Wojciecha Winnickiego. 

Galę prowadził Mariusz Paluch i Roman Guzelak.
W  kategorii – „Kultura” zwyciężyła Monika Michalewicz
i jej tancerki z Chojnickiego Centrum Kultury pokonując 
między innymi zwyciężczynię "Mam Talent" Aleksandrę 
Kiedrowicz. W kategorii „Nauka i edukacja” zwyciężył 
Zespół Szkół w Chojnicach za udział w konkursie „Odyseja 
Umysłu” ( 2 miejsce w Europie i  7 na świecie).  O miano 
„Imprezy roku” pretendowały: Taneczna Fiesta, Zawody 
konne w Kwiekach, Święto Raka Szlachetnego, III Zlot 
Samochodów Zabytkowych,  Marbruk Tr ia th lon 
Charzykowy i  Motu l  Ra l ly land Cup.  Zwyc ięży ł 
charzykowski thriatlon.  Główny organizator Marcin 
Kwiatkowski z Marbruku poinformował publiczność, iż na 
tegoroczną edycję ma już tysiąc zgłoszeń. W kategorii 
„Inicjatywa społeczna” zwycięzcą został  Chojnicki Klub 

Motocyk lowy Aurochs za organizac ję  imprezy 
„Motoserce”. Najwięcej nominacji, bo aż dziesięć, było
w kategorii „Sport”. Kapituła wybierała tu między innymi 
pomiędzy: ministrantami grającymi w piłkę, bokserami, 
rugbystkami i żeglarkami. Faworytką była tu nasza 

„nadzieja olimpijska” Irmina Mrózek-Gliszczyńska.
I taka była też decyzja kapituły. Starosta Stanisław Skaja 
wręczył równorzędne laury w kategorii „Gospodarka”. 
Trafiły one do: Wojciecha Libery, Wojciecha Pestki, 
Andrzeja Klonowskiego, Józefa Urbaniaka, Krzysztofa 
Babińskiego, Lidii Peplińskiej, Leszka Pestki, Romana 
Lemańczyka i Remigiusza Ossowskiego - Narloch. 
Podobnie równorzędne laury trafiły do nominowanych
w kategorii „Filantrop”. Nagrodzono: Katarzynę Żak, 
Marka Adamczewskiego, Tomasza Szatkowskiego i Stani-
sława Gospodarka. Ostatnią kategorią była „Osobowość 
roku”. Uhonorowane osoby to: Bogumiła Lange, 

Kazimierz Poteracki,  Kazimierz Lemańczyk, Jan 
Sabiniarz,  prof. Jacek Knopek i animator kultury z Brus 
Jerzy Warczak. Gala odbyła się czwartego marca.  

                                                                     Jacek Klajna

Foto. Marian Nowak
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01 Marca
Rozpoczął się zorganizowany przez straż miejską kurs 
samoobrony dla kobiet. W zajęciach brały udział 24 panie.

01 Marca
Bartosz Bluma został, z ramienia PiS,  szefem chojnickiego 
biura Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

03 Marca
Na deskach ChCK  Teatr Masque z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Nowodworskiego z Tucholi 
zaprezentował premierowy spektakl „Zemsta” w reżyserii 
Wojciecha Ziółkowskiego. Swą najnowszą propozycję, „Za 
wszelką cenę” wyreżyserowaną przez Łukasza Sajnaja 
przedstawiła też Chojnicka Grupa PaT. Spektakle 
przedstawiono w ramach pierwszej edycji teatralnej 
wymiany teatralnej. 

04 Marca
Już po raz 12 – ty w Chojnickim Centrum Kultury odbyła się, 
zorganizowana przez promocję regionu, „Gala Dokonań 
Roku”.  

04 Marca
W Tawernie Rejs w Charzykowach odbyła się wyjątkowa 
dla MKS Chojniczanka uroczystość. Członkowie Klubu 
Biznesu spotkali się, by wspólnie podsumować rok 2015. 
Gala przebiegła w dwóch częściach: oficjalnej składającej 
się z podziękowań kierowanych w stronę osób wspiera-
jących drużynę i prezentacji składu drużyny na rundę 
wiosenną oraz części nieoficjalnej, na którą złożyły się  
konkursy i wspaniała zabawa. W gali uczestniczył 
Burmistrz Arseniusz Finster, Starosta Stanisław Skaja oraz 
Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański.

05 Marca
Odbyły się zorganizowane przez klub motocyklowy 
„Aurochs” IV klubowe zawody strzeleckie. W zawodach 
udział wzięło dwanaście klubów motocyklowych.

05 Marca
Na stadionie MKS Chojniczanka, w ramach 20 kolejki rundy 
wiosennej, odbył się mecz piłkarski o mistrzostwo I ligi po-
między MKS Chojniczanka, a Sandecją Nowy Sącz. (0-1)

05 Marca
Gimnazjum nr 3 przy ZS nr 7 zaprosiło wszystkich kandy-
datów na gimnazjalistów na „Drzwi Otwarte”. Jako pier-
wsza wystąpiła pani dyrektor Aleksandra Mroczkowska, 
omawiając litera po literze siódemkowe abecadło. 
Następnie uczniowie wystąpili w przygotowanym na tę 
okazję programie „Mam talent". 

03 Marca
W sali obrad Rady Miejskiej odbyło się Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia Bank Żywności w Chojnicach, 
podczas którego podsumowano działalność Stowa-
rzyszenia w 2015 r.

03 Marca
Stowarzyszenie na Rzecz Lokalnej Przedsiębiorczości
w sa l i  konferency jne j  Wszechnicy Chojn ick ie j 
zorganizowało debatę społeczną na temat pomocy dla 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia. W debacie  wzięli 
udział między innymi poseł na Sejm RP Aleksander 
Mrówczyński, wiceburmistrz Chojnic Edward Pietrzyk, 
Leszek Redzimski (PO) oraz dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Chojnicach Wojciech Adamowicz.

19 marca
W Gimnazjum nr 1 odbyło się Śniadanie Wielkanocne dla 
mieszkańców samotnych i ubogich. 

19 marca
W pubie „Kornel” odbył się  koncert  „Vader”, legendy 
polskiego death metalu. Vader powstał w 1983 roku
w Olsztynie. Liderem grupy nieprzerwanie od początku 
istnienia jest gitarzysta i wokalista Piotr "Peter" Wiwczarek.

20 marca
W Niedzielę Palmową w Centrum Handlowym „Brama 
Pomorza” w Lipienicach k. Chojnic członkinie gminnych 
stowarzyszeń: „Kłodawianki” i Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Pawłowo i Okolic prezentowały ręcznie wykonane 
ozdoby wielkanocne.

19 marca
O godz. 20.30 w Chojnicach kolejny raz wybiła „Godzina 
dla Ziemi WWF”. To międzynarodowa akcja społeczna na 
rzecz ochrony przyrody polegająca na gaszeniu świateł by 
oszczędzać energię elektryczną. W tym roku była 
poświęcona niezwykłemu gatunkowi jakim jest wilk.

22 marca
W hali sportowej Centrum Parku odbył się 11 turniej
w  fu tsa lu  o  Puchar  Dyrek to ra  Zespo łu  Szkó ł 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona 
Rzemieślników w Chojnicach. 

21 marca
W 72 rocznicę bitwy pod Męcikałem, przy pomniku 
upamiętniającym heroiczną walkę, partyzantów TOW
„ Gryf Pomorski” odbył się apel poległych. Uroczystość 
zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa 
Pomorskiego w Męcikale. 

23 marca
W Technikum nr 2 przy ul. Dworcowej 1 odbyło się zebranie 
Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody. Na 
spotkaniu obecny był Prezes Oddziału Wojewódzkiego 
LOP w Gdańsku - Jerzy Kreft.

23 marca
W rozegranym meczu ekstraklasy Futsalu Halowego 
Pucharu Polski FC Bydgoszcz  przegrał z  Red Devils 
Chojnice 3:4

25 marca
Kapituła Medalu Mecenasa Sztuki Chojnic Perły Pomorza 
przyznała Pawłowi Boczkowi statuetkę Mecenasa Sztuki. 
Wyróżnienie za wieloletni rozwój i kształtowanie kultury na 
terenie miasta wręczył Burmistrz Chojnic.

25 marca
W Wielki Piątek o godz. 20.30 ulicami Chojnic przeszła 
„Droga Krzyżowa”. Rozpoczęła się w kościele Matki Bożej 
Królowej Polski a zakończyła przy kościele gimnazjalnym.

29 marca
Na sali gimnastycznej SP nr 3 przy ul. Dworcowej po raz 
kolejny odbyła się  Giełda dla Mam.

31 marca
Park Narodowy Bory Tucholskie zorganizował kolejny 
wykład dla dorosłych z cyklu czwartkowe spotkania z przy-
rodą pod tytułem "Fotografowanie ptaków w ich naturalnym 
środowisku". Wykład poprowadził Marcin Ogrodzki.

19 marca
W Chojnickim Centrum Kultury o godz. 12:00 odbył się 
koncert charytatywny w którym dzieci zagrały dla dzieci. 
Zebrane fundusze zostały przeznaczone dla dwóch 
chorych chłopców: Aleksandra i Mikołaja.

19 marca
Na płycie Starego Rynku odbył się Jarmark Wielkanocny 
2016. W ramach Jarmarku zorganizowano konkurs na 
najsmaczniejszą potrawę wielkanocną z szynki. I miejsce 
zdobyło Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Powałki, 
drugie Koło Gospodyń Małe Chełmy, a na trzecim ex aequo 
znalazły się dwa koła: Łężanki z Łega i Stokrotki z Lotynia. 

18 marca
W Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego 
zorganizowano Szkolny Dzień Jedności Kaszubów. Wzięły 
w nim udział dzieci i młodzież ucząca się języka 
kaszubskiego.

10 marca
Na deskach Chojnickiego Centrum Kultury można było 
zobaczyć brawurową komedię w gwiazdorskiej obsadzie 
pt. "Dziwna para". Obsada: Artur Barciś, Cezary Żak, 
Katarzyna Żak.

10 marca
W ogłoszonym przez Radę Wydawców Stowarzyszenia 
Gazet Lokalnych konkursie  „SGL Local Press 2015”  
nagrodę w kategorii fotografia i fotoreportaż, za zdjęcie pod 
tytułem „Niepełnosprawny Maciek i jego zwierzaki”, 
otrzymała Ramona Wieczorek z „Czasu Chojnic”.  Gala 
wręczenia nagród odbyła się 10 marca na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 

10 marca
W budynku Starostwa Powiatowego odbyły się obrady XIV 
sesji Rady Powiatu Chojnickiego. Burzę emocji wywołała 
kwestia wyboru Jana Gliszczyńskiego na nowego 
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach.

17 marca
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach odbyło 
się o godz. 17.00 w czytelni MBP. 

17 marca
Odbyła się kolejna „Akademia Bezpiecznego Seniora”. 
Tym razem został przeprowadzony pokaz oraz szkolenie 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.  

17-19 marca
ZM LOK i Gimnazjum nr 1 były gospodarzami Mistrzostw 
woj. pomorskiego LOK w strzelaniu z broni pneumatycznej.

12 marca
W restauracja " Ogrol " przy ul. Składowej 9 w Chojnicach 
odbył się "Otwarty Turniej Baśki Kaszubskiej" o Puchar 
Burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera, zaliczany do 
rozgrywek Chojnickiej Ligi Baśki. Turniej miał wdzięczną 
nazwę "Piękne Kobiety w Baśkę Grają”.

12 marca
Burmistrz Arseniusz Finster dokonał otwarcia chojnickiej 
edycji III Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego 
"Otyliada 2016". Nocne pływania odbywają się jednocześ-
nie na 42 pływalniach w całej Polsce. 

12 marca
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich 
w Chojnicach zorganizowała „Dzień otwartych drzwi”  dla 
rodziców oraz dzieci, które od września rozpoczną naukę.

12 marca
W meczu 21 kolejki rundy wiosennej I ligi Olimpia 
Grudziądz pokonała Chojniczankę  1:0

11 marca
W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbył się wernisaż 
wystawy, na której zaprezentowane zostały prace 
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Prezentowane 
prace plastyczne to przede wszystkim pastele, fotografie, 
ceramika zdobiona techniką decoupage, witraże i rzeźby. 
Wystawa była czynna do 20 marca.

11 marca
Na sali obrad Rady Miejskiej w Ratuszu Burmistrz Miasta 
Arseniusz Finster wręczył sportowcom i działaczom 
nagrody za osiągnięcia sportowe i działalność kulturalną
w roku 2015. 

09 marca
W chojnickiej bibliotece na spotkaniu z czytelnikami gościła 
pisarka i tłumaczka Magdalena Tulli. Wieczór autorski 
zorganizowany został w ramach działalności Dyskusyj-
nego Klubu Książki. Spotkanie prowadziła Beata Królicka.

06 marca
W Pubie Kornel, o godz. 19:00 odbył się koncert polskiej 
grupy wykonującej szeroko pojętą muzykę heavy-
metalową ACID DRINKERS. Jako support zagrała, 
powstała w 1997 roku, bydgoska formacja heavymetalowa 
Chainsaw.

06 marca
Chojnicki klub „Cynamon” zorganizował w niedzielę o godz. 
13:00 kolejne zmagania najlepszych graczy Chojnic i okolic 
w turnieju  FIFA 16 na Play Station 4. Rozgrywki trwały 5 h, 
udział wzieło ponad 40-stu uczestników.

06 marca
W meczu 18 kolejki Futsal Ekstraklasy drużyna Red Devils  
odniosła zwycięstwo 6:1 nad GAF-em Omega Gliwice.

13 marca
W meczu 19 kolejki Futsal Ekstraklasy drużyna Red Devils  
odniosła zwycięstwo 6:2 nad Gwiazdą Ruda Śląska.

13 marca
Odbyły się kolejne „Niedzielne spotkania z Parkiem 
Narodowym dla najmłodszych”. Są to zajęcia edukacyjne 
dla dzieci w wieku 4-9 lat i ich opiekunów, połączone
z zabawą.

14 marca
Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy zaprosiła mieszkań-
ców na  wernisaż wystawy „Rezerwat Biosfery UNESCO 
MaB Bory Tucholskie”. Wernisaż odbył się w ChCK.

14 marca
W sali sportowej ZS ponadgimnazjalnych nr 1w Chojnicach 
odbył się turniej finałowy Powiatowej Licealiady Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Siatkowej Chłopców. W klasyfikacji 
końcowej najwięcej punktów zdobyła reprezentacja 
Technikum nr 2 Chojnice, wyprzedzając LO Czersk. 

15 marca
Gimnazjaliści z powiatu chojnickiego rywalizowali w IX 
Powiatowym Konkursie Frazeologicznym „Mądrej głowie 
dość dwie słowie”. Zwyciężyła Agnieszka Gierek 
z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach.

15 marca
W pubie „Kornel” o godzinie 20:00 zagrał niemiecki zespół 
"Trailer Park Sex".

17 marca
W Bramie Człuchowskiej odbyło się walne zebranie 
Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

19 marca
MKS Chojniczanka przegrała na własnym stadionie 1:3
z „Rozwojem Katowice”  w meczu 22 kolejki wiosennej. 

24 marca
MKS Chojniczanka zremisowała w meczu 23 kolejki 
wiosennej na stadionie w Bytowie z „Bytovią Bytów” 1:1.   

Magdalena Tulli

foto. Ramona Wieczorek
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Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

21 marca 2016 roku odbyła się XIX sesja 
Rady Miejskiej VII kadencji.  Rada zasiadła 
do sesji w pełnej obsadzie. Sesję poprowa-
dził Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mirosław Janowski. Sekretarzem sesji 
zos ta ł  Marek Szank  a  do  komis j i 
wnioskowej wybrano radnych M. Osowicką 
i L. Peplińskiego.
Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od 
sprawozdania Burmistrza. 
Marszałek województwa Pomorskiego 
ogłosi ł  konkurs na budowę węzłów 
integracyjnych. Jest nowy Dyrektor PLK 
Pan Andrzej Krawczyński z którym 
współpraca układa się bardzo dobrze. 
Podczas projektowania węzła problemem 
jest tzw. „międzytorze” gdzie potrzebne jest 
porozumienie z PLK. Termin składania 
wniosków do 30 czerwca.
Miasto jest gotowe do realizacji programu 
500+. Nie ma problemów technicznych
i merytorycznych, będą natomiast problemy 
lokalowe jeśli równocześnie trzeba będzie 
obsługiwać więcej niż 10 osób. 
Odbyło się zebranie sprawozdawczo 
wyborcze „Osiedla Metalowiec”. Miasto jest 
w pełni przygotowane do sprzedaży działek. 
Uzgodniono przebiegi dróg i wycinkę drzew. 
Miejskie wodociągi przystąpiły do opraco-
wania dokumentacji budowy kanalizacji 

sanitarnej. Jest szansa by równolegle 
budować za jednym wykopem instalację 
gazową. 
Rozstrzygnięto przetargi na budowę ulicy 
Morozowa, ZS nr 7, nawodnienia boiska KS 
„Kolejarz” oraz wybiegu dla psów w Parku 
1000-lecia. Na przełomie marca i kwietnia 
ogłoszony zostanie najważniejszy przetarg 
- na Chojnickie Centrum Kultury. Prowa-
dzone są rozmowy z Powiatem o zamianę 
kilku ulic. 
Burmistrz popiera zgłoszoną inicjatywę 
modernizacj i  targowiska przy ul icy 
Młodzieżowej i zwróci się do Rady Miejskiej 
o jej poparcie. Na kolejnej sesji zostanie 
przedstawiona koncepcja modernizacji. 
Miejskie „Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego” zamierza wybudować 
kolejny 24 lokalowy budynek mieszkalny. 
Montaż finansowy składa się z trzech 
części: kredytu komercyjnego, wpłat od 
przyszłych lokatorów i dotacji właściciela, 
czyli miasta Chojnice. Urząd jest gotowy do 
realizacji usługi mobilnych płatności za 
parkowanie. Nowelizacja uchwały o strefie 
p ł a t n e g o  p a r k o w a n i a  m a  z o s t a ć 
przeprowadzona w miesiącu kwietniu.
W końcowej części swojego wystąpienia 
Burmistrz przedstawił prezentację mul-
timedialną na temat sposobu funkcjo-

nowania miejskiego monitoringu i korzyści 
uzyskiwanych dzięki niemu. Była ona 
efektem wypowiedzi radnego Mariusza 
Brunki na komisji budżetu, który stwierdził - 
„Jeszcze raz się okazuje, że u nas ten 
monitoring w gruncie rzeczy do niczego nie 
służy. Jak się kobieta gdzieś topi, to też nie 
widać. Jak ktoś tam do czegoś się 
dopuszcza, to tylko jedynie ustalono 
jakiegoś pijaczka, który siusiu gdzieś 
zrobił. No i tym razem znów żadnego 
pożytku z tego nie mamy”.
W dalszej części sesji sprawozdania z prze-
biegu posiedzeń komisji stałych rady 
miejskiej przedstawili przewodniczący. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej Edward 
Gabryś poinformował o powołaniu zespołu 
kontrolnego do przeprowadzenia kontroli 
sprawdzającej w zakresie realizacji 
wniosków pokontro lnych podjętych
w wyniku „kontroli burmistrza w zakresie 
efektów ekonomicznych wynikających
z inwestycji zrealizowanych w 2014r.
w spółce Centrum Park” oraz wykorzystania 
środków budżetowych w 2015r.,
Przewodnicząca Komisji Społecznej 
Joanna Warczak przypomniała, że w dniu 
sesji przypada „Światowy Dzień Chorych na 
Zespół Downa”. Wszyscy radni otrzymali 

pomarańczowe wstążeczki na znak 
solidarności z chorymi. Ożywioną dyskusję 
wywołał projekt uchwały o nadaniu nazwy 
ulicy „Dworzec”. Chodziło tu o odcinek od 
ulicy Lichnowskiej do budynku dworca 
będący dzisiaj parkingiem dla samochodów 
i autobusów. PChS proponował nazwę 
„Plac im. Edmunda Pięknego”. Radny 
Antoni Szlanga argumentował, że jeśli jest 
ulica „Nad dworcem” to logicznym wydaje 
się nadanie nazwy „Dworzec”. Ostatecznie 
Burmistrz przychylając się do propozycji 
radnego Leszka Peplińskiego by „zdjąć” 
uchwałę z sesji poprosił radę o przesunięcie 
decyzji na czas gdy rzeczywiście zakończy 
się inwestycja budowy węzła integracyj-
nego. Za zdjęciem uchwały głosowało w su-
mie 19 radnych. Pełna zgodność panowała 
natomiast podczas głosowania uchwały
o opłacie targowej. Do komisji wnioskowej 
wpłynął wniosek klubu PChS o wycofanie 
uchwały o strefach płatnego parkowania. 
Wniosek „przepadł” w głosowaniu. Za 2 
głosy, 16 przeciw i 2 radnych wstrzymało się 
od głosu. W zapytaniach i interpelacjach 
powróciła sprawa dziurawej jak ser 
szwajcarski ul icy Sędzickiego oraz 
słynnych już „chojnickich dziur w ziemi”: 
Placu budowy galerii Victoria i wykopu przy 
Centrum Edukacyjno Wdrożeniowym.

14 marca 2016 r.  wspólne posiedzenie 
odbyły Komisja Edukacji oraz Komisja 
Kultury i Sportu. Zapoznano się ze stanem 
rekrutacji do klas pierwszych szkół 
podstawowych i do oddziałów przed-
szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3
i przy Zespole Szkół Nr 7. Do szkół pod-
stawowych rekrutacja rozpoczęła się od 15 
lutego, a do oddziałów przedszkolnych  1 
marca. W najbliższym czasie, w związku
z odejściem na emeryturę obecnej dyrektor,  
będzie ogłoszony konkurs na dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 1. Kadencje kończą 
się także dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
Nr 3 i  Gimnazjum Nr 2. Władze oświatowe 
nie chcą jednak tam nowego konkursu, ale 
chcą powierzyć te stanowiska obecnym 
dyrektorom na kolejne 5 lat. Po dokonaniu 
aktualnej oceny pracy dyrektorów  wystąpią 
do kuratora z wnioskiem o przedłużenie.

15 marca 2016r na wspólnym posiedzeniu 
obradowały Komisje Budżetu i Rynku 
Pracy oraz Komisja ds. Społecznych. 
Omawiano między innymi projekt rewita-
lizacji „Dzielnicy Dworcowej”. Zostanie 
opracowany projekt jej rewitalizacji, na który 
miasto otrzyma dofinansowanie. Składać 
na niego będą się środki miasta Chojnice, 
środki z budżetu państwa i środki z Unii 
Europejskiej. Jak zapewniał burmistrz 

zewnętrznych pieniędzy będzie 90%,
a  środków własnych 10%. Niebawem 
rozpoczn ie  s ię  rea l izac ja  zadan ia 
inwestycyjnego  „Termomodernizacja wraz 
z przebudową Chojnickiego Centrum 
Kultury”.  Urząd Miasta przenosi nakłady, 
zaplanowane pierwotnie na lata następne 
na rok 2016 i 2017. Skarbnik Miasta 
Krystyna Perszewska ocenia wartość 
inwestycji na  11.060.000 zł ,  tym  
2.333.300 zł z Unii Europejskiej. Proporcja 
taka wynika z tego, że nie wszystkie koszty 
przebudowy będą kosztami kwalifiko-
wanymi, a jedynie sama termomoder-
nizacja i tylko na nią dostaniemy dofina-
nsowanie. Natomiast sama rozbudowa 
Centrum Kultury to jest już wydatek miasta 
bez środków unijnych. Burmistrz Arseniusz 
Finster odniósł się do funkcjonowania kina 
na okres remontu. „My próbowaliśmy znaleźć 
rozwiązanie na tymczasową salę kinową. 
Rozpatrywaliśmy kilka lokalizacji, od sali Pana 
Koperskiego poprzez Zespół Szkół Nr 7, Szkołę 
Podstawową Nr 5, Ośrodek Profilaktyki 
Rodzinnej, również CEW w Chojnicach. Każda 
adaptacja wiąże się z kosztami rzędu nawet 
kilkuset tysięcy złotych”. Wynika więc z tego, 
że przez 12 miesięcy Chojnice pozbawione 
będą przybytku X muzy. Namiastką 
pozos tan ie  p rawdopodobn ie  t y l ko 
prowadzony przez Bogdana Kuffla DKF.

Komisja Społeczna pochyliła się nad 
dodaniem do programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii punktu 
dotyczącego zakupu alkogogli, które mają 
pomagać w pokazywaniu, w edukacji 
różnych grup, szczególnie dzieci i mło-
dzieży w szkołach, jak wygląda świat przez 
oczy osoby pijanej, która siada między 
innymi za  kierownicą.

Wspólne posiedzenie odbyły też Komisja 
Rewizy jna ,  Komis ja  Gospodark i 
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz 
Komisja Ochrony Środowiska (14). 
Przewodniczący komisji ochrony środowi-
ska Stanisław Kowalik poruszył problem 
miejsc gdzie właściciele piesków mają 
wyrzucać ich odchody. „Tak się składa, że na 
terenie miasta Chojnice w zasadzie brak jest, czy 
mała jest ilość pojemników na odpady, czy też 
śmieci, a już w ogóle katastrofalną sytuacją jest 
sytuacja na osiedlach mieszkaniowych, gdzie 
administratorem, czy właścicielem jest 
Spółdzielnia Mieszkaniowa”. 
Radna Renata Dąbrowska zawnioskowała 
żeby w kwietniu spotkała się komisja 
doraźna do przeglądu placów zabaw oraz 
zaproponowała by zrobić ulgi dla osób, 
które korzystają z kina na wózkach 
inwalidzkich, żeby te osoby nie płaciły 

pełnej odpłatności za bilety, ponieważ i tak 
nie korzystają z żadnego miejsca gdyż 
siedzą na swoich wózkach. 

Radny Marek Bona złożył wniosek o nie-
zwłoczne rozpoczęcie procedury umo-
żliwiającej przystąpienie do konkursu pod 
tytułem „Czyste powietrze Pomorza” 
prowadzonego w ramach środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku. Celem rozpisania konkursu w Gminie 
Miejskiej Chojnice jest redukcja emisji 
substancji szkodliwych do atmosfery 
poprzez dofinansowanie ich realizacji 
(zmiana źródła ciepła i paliwa) w formie 
dotacji ze środków Funduszu. Radny  złożył 
też wniosek o niezwłoczne rozpoczęcie 
procedury umożliwiającej przeprowadzenie 
modernizacji targowiska przy ulicy Młodzie-
żowej ze względu na zniszczone i pofałdo-
wane podłoże, brak wystarczającej ilości 
krat burzowych umożliwiających oprowa-
dzenie wód deszczowych, brak zadaszenia, 
toalety wymagające modernizacji oraz 
potrzebę zainstalowania monitoringu. 
Według wnioskującego istnieje możliwość 
pozyskania środków finansowych na 
inwestycję w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod 
działanie 7.4. 

Pierwszego marca zebrała się, powołana 
zarządzeniem Burmistrza nr 146 z dnia 
18.12.2015, „Komisja do oceny wniosków
o dotacje na prace konserwatorskie, resta-
uratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków”.
W skład komisji weszli: Edward Pietrzyk – 
Przewodniczący, Marlena Pawlak – miejski 
konserwator zabytków, Andrzej Ciemiński 
– architekt miejski oraz radni Rady 
Miejskiej: Jacek Klajna, Antoni Szlanga, 
Stanisław Kowalik i Józef Skiba. Łącznie, 
do miejskiego konserwatora zabytków, 
spłynęły  22 wnioski,  w tym 19 z  ZGM
(w imieniu wspólnot mieszkaniowych) oraz 
3 od osób prywatnych. Do podziału było 
200.000 zł. Komisja przyjęła zasadę, że 
dotacje będą przydzielane w wysokości do 
40 % koniecznych nakładów. Ostatecznie   
przyznano  dotację wspólnotom: Bankowa 
1 – 3 (27 742 zł), Kościuszki 29 (14 706 zł), 
31 Stycznia 27 (18 909 zł), Młyńska 2
(25 526 zł), 31 Stycznia 14 (9 746 zł), 31 
Stycznia 15/Staroszkolna 26 (37 139 zł), 31 
Stycznia 9 (6 788 zł), Strzelecka 20 (16 197 
zł) oraz Nowe Miasto 1 (28 204 zł). Tu 
jednak warunkiem koniecznym jest 

zobowiązanie wspólnoty do wcześniej-
szego remontu dachu z własnych środków. 
Spośród trzech wniosków prywatnych  
dotacje otrzyma p. Eleonora Malinowska ul. 
Stary Rynek 17/Bankowa 2 (31 151 zł). 
Łączna kwota dotacji  przekroczyła 
nieznacznie przydzielone środki i zamknęła 
się sumą 216 108 zł. Komisja złożyła
w związku z tym stosowny wniosek  do 
burmistrza o zwiększenie środków 
przeznaczonych  na remonty kamienic.

W związku z nagłą śmiercią prezesa 
Chojnickiego Stowarzyszenia Partnerstwa 
Miast,  Marka Czajki, zarząd ChSPM na 
zwołanym nadzwyczajnym zebraniu  na no-
wego prezesa wybrał  długoletniego 
członka stowarzyszenia – Henryka 
Ossowskiego. Ponadto w skład Zarządu 
wchodzą: Beata Królicka – zastępca 
prezesa, Jerzy Kuriata – skarbnik, 
Małgorzata Żywicka – sekretarz oraz 
Adriana Kosecka – członek. Komisję 
Rewizy jną tworzą:  Micha ł  Karp iak 
(przewodniczący), Marian Nowak i Krzysz-
tof  Strójka.

Wydział Gospodarowania Nierucho-
mościami (Burmistrz Miasta Chojnice) 
ogłosił przetarg na dzierżawę miejsc na 
ogródki gastronomiczne na Starym Rynku 
w Chojnicach w sezonie 2016 oraz 2017
i 2018 (koniec kwietnia – początek 
października). Na rynku wyznaczono trzy 
identyczne obszarowo miejsca dzierżawy, 
które nazwano „strona południowa”,
„ środek” i „strona północna”. Każde z nich 
ma powierzchnie 140  m² i stawkę 
wywoławczą czynszu miesięcznie 3500 zł. 
Miejsca zostaną wydzierżawione w celu 
prowadzenia sezonowej działalności 
gastronomicznej. Zagospodarowanie 
ogródka powinno być estetyczne oraz 
spełniać następujące warunki:
- dzierżawiona powierzchnia powinna być 

ogrodzona ażurowym parkanem o wyso-
kośc i  ok .1 ,10  m,  dopuszcza  s ię 
ustawienie stołów, krzeseł i parasoli oraz 
urządzeń gastronomicznych służących 
p r z y g o t o w a n i u  i  p r z e c h o w a n i u 
sprzedawanych produktów,

- dopuszcza się ustawienie pawilonu, który 
powin ien mieć d ługość do 4,0m, 
szerokość do 4,0 m,

- kolor ścian pawilonu – brązowy
- dach pawilonu dwu – lub czterospadowy

o nachyleniu połaci 30°, pokryty dachówką 
( c e r a m i c z n ą ,  c e m e n t o w ą , 
blachodachówką, dachówką bitumiczną) 
o nawierzchni matowej w kolorze 
naturalnej czerwieni (ceglastoczerwony),

- kolor parasoli – ecru (biały z żółtawym 
odcieniem)

- kolorystyka oraz stylistyka stolików, 
ogrodzeń i parasoli powinny być jednolite.

U rządzen ia  og ródka  n i e  pow inny 
powodować uszkodzeń nawierzchni. 
Dzierżawca ma obowiązek zapewnić 
kl ientom oraz obsłudze ogródka 
możl iwość korzystania z  ustępu 
usytuowanego w odległości dojścia do 
125 m od ogródka. Informacje o 
położeniu ustępu dzierżawca zamieści 
na dzierżawionym terenie. 

(Zaczyna się lato i powraca jak bumerang 
temat publicznych toalet w centrum miasta. 
Niestety „odsuwanie” problemu nie 
spowoduje „jego załatwienia”. przyp. red.)
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W dniu 23 lutego 2016 r. w siedzibie Referatu Kultury, 
Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi odbyło się posiedzenie w sprawie 
dorocznych nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta 
Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz 
osiągnięć sportowych w 2015 roku. Komisja w składzie: 

Edward Pietrzyk – Z-ca Burmistrza, radni RM: Maria 
Błoniarz-Górna, Bogdan Kuffel oraz Jacek Klajna, po 
zapoznaniu się z rekomendacjami wnioskodawców, przed-
stawiła Burmistrzowi protokół z wyłonionymi kandydatami 
do nagród. Uroczyste wręczenie nagród, przez Burmistrza 
Miasta Arseniusza Finstera, nastąpiło 11 marca o godz. 
10:00 w Sali obrad Ratusza Miejskiego. Nagrody

w dziedzinie kultury otrzymali: Patryk Jutrzenka 
Tr z e b i a t o w s k i  n a  w n i o s e k  Z e s p o ł u  S z k ó ł 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW Gryf Pomorski
w dziedzinie fotografia, plastyka, wolontariat - 1.000 zł. 

Monika Guentzel, Olga Szynwelska, Natalia Rudnik
i Julia Polakowska na wniosek Burmistrza Miasta 
Chojnice w dziedzinie taniec towarzyszki – po 1.000 zł. 
Julia Kamińska na wniosek Szkoły Muzycznej I stopnia
w dziedzinie muzyka / śpiew - 1.000 zł. Oraz w dziedzinie „ 
kultura kaszubska” na wniosek Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Chojnickiej 'Kaszuby"  Włodzimierz Łangowski 
oraz Jan Żywicki po 1.000 zł.

Nagrody w dziedzinie sportu otrzymali: za osiągnięcia
w lekkiej atletyce zawodnicy MKS „Chojniczanka 1930" 
Damian Rudnik – 800zł, Ewelina Gostomczyk i Daria 
Czapiewska po 600 zł. Zawodniczki i zawodnicy 
Chojnickiego Klubu Żeglarskiego: Magdalena Kwaśna
i Irmina Mrózek Gliszczyńska po 1000 zł, Damian 
Kosmalski, Patryk Kosmalski, Hanna Romanowska, 
Kacper Żywiczka, Laura Szulc, Mateusz Grzempa
i Piotr Kowalski po 600zł. Agnieszka Paczkowska z Klu-
bu Sportowego OSiR za pływanie – 600 zł i Kazimierz 
Łęgowski z uczniowskiego Klubu Sportowego „Bokser" 
także 600 zł. Sporo nagród powędrowało też do 
zawodników Boxing Team Chojnice: Larysa Sabiniarz 
otrzymała 800 zł, a Weronika Zakrzewska, Paulina 
Gruchała, Ewa Gibka, Roksana Giersz, Piotr 
Szczukowski, Patryk Wardyn i Kewin Gruchała po 600 
zł. Nagrody w wysokości 300 zł otrzymali niepełnosprawni 

piłkarze ze stowarzyszenia „Szukam Drogi”:  Mariusz 
Dziędziela,  Arkadiusz Kamiński, Tomasz Krasojewicz,  
Marek Lazer, Stanisław Szamotulski, Paweł Szczęsny, 
Jarosław Tankiewicz, Rafał Wisiński, Bogdan Wnuk 
Lipiński i Dawid Łangowski. Dwie nagrody (po 1000 zł) 
otrzymali też chojniccy trenerzy: Jarosław Wróblewski
z MKS „Chojniczanka 1930" i Marcin Gruchała z Boxing 
Team Chojnice.

foto. Irmina Szyca

Chojniczanie już od ponad 25 lat dokonują zakupów na 
targowisku przy ul. Młodzieżowej. Cieszy się ono dużą 
popularnością wśród lokalnego społeczeństwa co 
świadczy o trafności zlokalizowania targowiska właśnie
w tym miejscu.  W celu usprawnienia współpracy kupców
z władzami miasta Chojnice, zostało powołane w 2010 
roku "Stowarzyszenie  Targowisko Młodzieżowa".  Dzięki 
staraniom stowarzyszenia i współpracy z władzami miasta 
udało się  zrealizować kilka projektów, które pozwoliły na 
lepsze funkcjonowanie firmom w tym miejscu oraz 
poprawiły  komfort zakupów dla klientów. 

 W ostatnim czasie na forum publicznym odbyło 
się kilka spotkań dotyczących  przyszłości  targowiska.
16 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie 
"Stowarzyszenia  Targowisko Młodzieżowa", w którym 
oprócz członków organizacji uczestniczyli zaproszeni 
goście: V-ce Przewodnicząca Rady Miasta Chojnice pani 

Renata Dąbrowska, Przewodniczący Komisji Komu-
nalnej i Mieszkaniowej pan Antoni Szlanga, Przewodni-
czący Komisji Ochrony Środowiska pan Stanisław 
Kowalik, radny pan Marek Bona, radny pan Marek 
Szank. 

Efektem tego spotkania było wypracowanie wspólnego 
stanowiska co do konieczności modernizacji  targowiska 
obejmującego: wykonanie projektu uwzględniającego 
wymianę pozostałej nawierzchni asfaltowej na polbruk, 
wymianę deszczówki i przede wszystkim wykonanie 
trwałego zadaszenia. 
Pan Antoni Szlanga na Walnym Zebraniu przedstawił  
stanowisko  powyższych komisji (reprezentowanych na 
spotkaniu przez ich przedstawicieli) oraz pana Burmistrza 
dr Arseniusza Finstera, w którym poinformował nas, że 
część powyższych zamierzeń będzie realizowana na 
jesień 2016 roku, co nas, handlujących, bardzo cieszy.

Ponadto pani Renata Dąbrowska zaprosiła nas do Urzędu 
Miejskiego w maju tego roku na spotkanie i zobligowała, 
nasze stowarzyszenie, do opracowania ostatecznej 
koncepcji rozwoju i modernizacji  targowiska. 

 Obecnie priorytetem jest zjednoczenie kupców
i wypracowanie wspólnej koncepcji dot., poprawy jakości 
pracy i warunków zakupu dla klienta. Jako praktycy życia 
dysponujemy wiedzą o potrzebach  targowiska i mamy 
pomysły na nowe funkcjonalne rozwiązania . Zapraszamy 
pozosta łych handlowców do przystąp ien ia  do 
stowarzyszenia

Nie będzie silnej gospodarki Chojnic bez małych 
rodzinnych firm.
   prezes 
      Stowarzyszenia Targowiska Młodzieżowa 
       Maciej Werochowski



Zadziwiającym jest fakt, że wśród wielu chojnickich 
instytucji zajmujących się problematyką społeczną żadna 
nie definiuje, jako problemu społecznego, migracji 
zarobkowej mieszkańców Chojnic. Co prawda rozpatrują 
zjawisko w kategorii zagrożenia, jednak skłaniają się 
raczej ku przeświadczeniu, że problem ten, jako 
występujący w skali makro (całego kraju), nie ma 
bezpośredniego przełożenia na środowiska lokalne. 
Podejście takie, chociaż wygodne – bo obniżające 
niekorzystne wskaźniki uniemożliwia właściwe rozeznanie 
skali problemu. Wystarczy porównać dane Głównego 
Urzędu Statystycznego mówiące o niespełna 2,2 miliona 
osób przebywających na emigracji zarobkowej co daje ok. 
5,7% z danymi opublikowanymi przez Eurostat, gdzie 
wskaźnik Polaków na emigracji zarobkowej w krajach unii 
Europejskiej wynosi niespełna 9%. Różnice nie wynikają
z próby zaniżenia owych wskaźników, ale prawdopodobnie 
są bardziej kuriozalne. Mianowicie młodzi Polacy 
wyjeżdżając na emigrację zarobkową nie zrywają więzi ze 
swoim dotychczasowym miejscem zamieszkania
i niejednokrotnie wobec nie istniejącego obowiązku 
meldunkowego funkcjonują jako mieszkańcy badanych 
mie jscowośc i .   Ut rzymują tym samym, l iczbę 
mieszkańców na wyższym poziomie i jednocześnie 
zaniżają wskaźniki dotyczące bezrobocia czy udzielonej 
pomocy społecznej. Postawę taką, mimo że całkowicie 
legalną i jawną należy definiować jako „emigrację ukrytą”. 
Nie jesteśmy (z pozycji lokalnej) w stanie jednoznacznie 
zbadać skali tego zjawiska, co najwyżej możemy wykonać 
statystyczną analizę ilu realnie mieszkańców Chojnic 
przebywana emigracji zarobkowej poza granicami kraju. 
Takie badanie przeprowadzono, w ramach Między-
narodowego Projektu Badawczego koordynowanego 
przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
w okresie styczeń - marzec 2015r. Metodą badania był 
sondaż diagnostyczny na 8642 osobach, co daje 22,20%, 
mieszkańców miasta Chojnice. Narzędziem zaś była 
ankieta zawierająca cztery pytania,  z  których 
najważniejsze dziś wydaje się pierwsze:
1. Czy ktoś z Twoich domowników - członków Twojej 
najbliższej wyjechał na emigrację zarobkową za granicę?
Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić, że grupa 8642  
respondentów potrafi wyliczyć 221 osób z domowników, 
którzy przebywają na emigracji zarobkowej. Autorzy 
ankiety zdecydowali się zawęzić pojęcie domowników 
tylko do najbliższej rodziny (ojciec, matka, syn, córka, brat, 
siostra). Powszechne bowiem empiryczne próby ustalenia 
skali emigracji, określone poprzez nawoływanie: 

„rozejrzyjcie się ile waszych krewnych, znajomych, 
sąsiadów przebywa na emigracji” jest z przyczyn 
oczywistych iluzoryczny i niemiarodajny. Wydaje się, że 
tylko tak przyjęty w ankiecie profil osób przebywających na 
emigracji pozwolił z dużą dokładnością ustalić ten procent 
m ieszkańców Cho jn i c ,  k tó rzy  -  częs to  m imo 
zameldowania, nie przebywają w Polsce. Na koniec 2014 
roku w grupie respondentów wynosił on 2,55%.

Poniższy wykres prezentuje wyniki badań na tle 
społeczeństwa Chojnic.

Kolejny wykres prezentuje proporcjonalną średnią 
statystyczną emigracji zarobkowej mieszkańców Chojnic.

Gdzie 38926 to mieszkańcy Chojnic (wg danych na koniec 
2014r. udostępnionych przez Urząd Miejski w Chojnicach) 
w tym ok. 993 osoby są zameldowane w Chojnicach,
a przebywają poza granicami kraju.

Po skrupulatnej analizie metodologii badań migracji 
zagranicznych udostępnioną na portalu Głównego Urzędu 
Statystycznego rzuca się w oczy główna przyczyna 
zafałszowania wyniku badań. Jest to mianowicie decyzja 
GUS, aby nie uwzględniać osób podejmujących 
zatrudnienie czasowe trwające krócej niż 3 miesiące. Bez 
wątpienia zaciemnia to obraz rzeczywistości, albowiem 
znaczna część polskich emigrantów podejmuje pracę za 
granicą sezonowo - na okres od 1 do 3 miesięcy 
najczęściej w rolnictwie i budownictwie (sezon letni) lub 
fabrykach (w okresach przedświątecznych), zmieniając ją 
rotacyjnie. Prawdą jest, że dane dotyczące zatrudnienia 
sezonowego są trudniejsze do zmierzenia. Często nie są 
one bowiem rejestrowane i zwykle formalnie podlegają 
uproszczonym procedurom prawnym. W znacznym 
stopniu fałszuje to nie tyle już wartości szacunkowe 
dotyczące statystyk migracyjnych, co realne zobrazowanie 
stanu narodowych gospodarek. Zupełnie inny temat 
stanowią, nie uwzględnieni w raporcie emigranci 
niepodejmujący zatrudnienia nie otrzymujący zasiłków, 
bądź pracownicy, tzw. szarej strefy. Wydaje się bowiem, że 
to wciąż duży odsetek osób przebywających na emigracji.

                                                                               c.d.n

Komisja grantowa gminy Chojnice przez ostatnie tygodnie 
oceniała wnioski grantowe od organizacji pozarządowych. 
W rezultacie tej pracy przyznano gminne granty w trzech 
kategoriach. Kulturze, sporcie i rozwoju wspólnot.

W kategorii „Kultura” Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
oddział miejski w Chojnicach otrzymało 1000 zł na biuletyn 
„Kluka” oraz 500 zł na „Kaszubski EKO-ART”. Sporą 
kwotę, bo aż 100.000 zł otrzymała Fundacja Szarża Pod 
Krojantami na Organizację inscenizacji szarży 18 Pułku 
Ułanów Pomorskich pod Krojantami. Trudno się w tym 
przypadku dziwić - to jedna z największych imprez tego 
typu w Polsce.  Dziecięco-młodzieżowy zespół 
folklorystyczny KASZEBE na przedsięwzięcie „Organi-
zacja i prezentacje cyklu koncertów z zakresu kultury 
kaszubskiej przez zespół KASZEBE dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z gminy Chojnice” otrzymał grant w wysokości 
5000 zł. Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania” złożyło 
dwa wnioski:  Wydanie publikacji na 550-lecie oblężenia 
Chojnic  i  na warsztaty kulturalne  „ Z książką o myślach
i emocjach”. Aprobatę, w wysokości 1000zł, zyskał wnio-
sek na wydanie książki. Wielkim przegranym, w kategorii 
„Kultura”,  okazało się stowarzyszenie „Dworek Polski”, 
którego wniosek opiewający na 12.370 zł z przezna-
czeniem na „Warsztaty Polskiej Kultury 2016” nie zyskał 
uznania komisji. 2500 zł dotacji przyznano Stowarzyszeniu 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY  na 
„Czwartkowe wieczory kaszubskie”.

W kategorii - Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu  granty zyskali:
Stowarzyszenie sportowe Kornowscy-Szarża Krojanty – 
33.000 zł na szkolenie piłkarskie; LKS Charzykowy – 
25.000 zł na zimowe i letnie szkolenie żeglarskie; Stowa-
rzyszenie Czarni Ostrowite – 12.500 zł na organizację 
zajęć sportowych; Chojnicki Klub Żeglarski - Sekcja 
kajakowa Szansa – 10.000 zł  na szkolenie sportowe  

młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie;
Towarzystwo Kultury Fizycznej JANTAR – 9.000 zł na 
organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych o za-
sięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży
i dorosłych; Klub Sportowy AGRA Nowe Ostrowite – 7.000 
zł na organizację szkolenia piłkarskiego i turnieju; Stowa-
rzyszenie Wiejski Klub Sportowy „Unia” Klawkowo - 6 575 
zł  na szkolenie z zakresu piłki nożnej i uczestnictwo
w rozgrywkach klasy „B” Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej; Chojnicki Klub Żeglarski – 5.000 zł na organizację 
szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz
z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych oraz 
5.000 zł na organizację imprez żeglarskich rangi 
ogólnopolskiej; Red Devils Futsal Club – 2.000 zł na 
szkolenie w zakresie  piłki plażowej – beach soccer

W kategorii  Rozwój wspólnot:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych LIDER – 3500 zł na 
przedsięwzięcie pod nazwą „Obudźmy patriotyzm już 
dzisiaj”.  OSP w Pawłowie wnioskowała o 10.000 zł na
I ogólnopolski zjazd samochodów strażackich, sprzętu 
pożarniczego i wszystkiego co związane z pożarnictwem. 
Pomysł nie bardzo przypadł do gustu komisji grantowej. 
OSP otrzymała 2.000 zł.  Kolejne stowarzyszenie 
„Rozwoju Wsi Pawłowo” otrzymało na organizację 
zawodów jeździeckich – pokazy dla dzieci i dorosłych – 
2.000 zł.  Stowarzyszenie Rozwoju wsi Krojanty – 2.000 zł  
na  „Tradycje nocy Świętojańskiej w Krojantach”, a wspo-
mniane wcześniej  Stowarzyszenie Dworek Polski – 2500 
zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Na szlaku kultur 
Majówka Gmina Chojnice 2016”.  „Test Kaszuba 
aktywizuje i integruje edycja 2016” to przedsięwzięcie 
stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Chojnice 
„AKOLADA” na które otrzymało grant w wysokości 3.000 zł 
.

     Zdj. obok:  Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański.
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Dr Przemysław Zientkowski
Doktor nauk humanistycznych, absolwent filozofii na 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.
P e ł n o m o c n i k  B u r m i s t r z a  M i a s t a  C h o j n i c e
ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej.
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Terminy zebrań Samorządów Osiedlowych w kwietniu 2016
Nazwa samorządu   Data  Godzina Miejsce
Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 6 05.04.2016r. 17:00  Świetlica Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych K.Ginter ul.Kolejowa 4
Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 7 07.04.2016r. 18:00  Restauracja 7 ul.Subisława 7
Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 10 07.04.2016r. 17:00  Przedszkole Niepubliczne „Misiowa Akademia”, ul. Kard. Wyszyńskiego 8
Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 9 12.04.2016r. 17:00  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Angowicka 45
Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 1 13.04.2016r. 17:00  Świetlica SMO Nr 1 przy Placu Jagiellońskim 7
Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2 19.04.2016r. 17:00  Zespół Szkół nr 7, ul. Tuwima 2
Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 5 27.04.2016r. 17:00  Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 5 ul.Wicka Rogali 18

Na początek kilka słów o sobie.
Rodowity chojniczanin rocznik 1956. Chodziłem do szkoły 
podstawowej nr 2 zwanej wówczas „czerwoną”, potem 
Liceum Ogólnokształcące im Filomatów Chojnickich
a w dalszej kolejności Policealne Studium Budowlane
w Bydgoszczy.  Zainteresowań miałem wiele: od sportu
i turystyki przez kolekcjonerstwo do działalności 
społecznej. Początkowo byłem bardzo apolityczny, nie 
należałem do żadnej partii ani organizacji. Zaintereso-
wałem się działalnością społeczną dopiero po transforma-
cji lat 90-tych. Wtedy powstało nasze stowarzyszenie SIS 
„Samorządni”, które w raz z  Stanisławem Skają, 
Mieczysławem Babińskim  i Andrzejem Gąsiorowskim 
zakładałem i tworzyłem.  A w domu: żona i dwoje dorosłych 
dzieci: córka i syn.

Jak długo jest Pan radnym. Z czego jest Pan 
szczególnie dumny?
Radnym jestem piątą kadencję. (94-98, 02-06, 06-10, 10-

14, 14-18). Początkowo byłem w zarządzie miasta, a od 
czterech kadencji jestem przewodniczącym Rady Miasta. 
Z czego jestem szczególne dumny?  Z jednego - że miasto 
Chojnice przeszło bardzo dużą transformację i przede 
wszystkim zrobiło to społeczeństwo. Mieszkańcy Chojnic 
chcą zmieniać swoje miasto, ale też i sami się zmieniają. To 
jest bardzo ważne, bo by robić jakiekolwiek zmiany trzeba 
to robić z całym społeczeństwem , a nie indywidualnie. 
Społeczeństwo w większości, choć zawsze znajdą się 
ludzie niezadowoleni,  zaakceptowało tą transformację 
miasta, którą przez te kadencje proponowaliśmy. 
Najbardziej oczywiście cieszą opinie ludzi, którzy 
przyjeżdżają z zewnątrz, a znali Chojnice z lat 
poprzednich, jak bardzo pozytywnie zmieniło się nasze 
miasto. Chociaż przyznam, że my zawsze będziemy 
uważali , że zrobiliśmy za mało.

Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy osiedla, 
które Pan reprezentuje?
Myślę, że tak jak we wszystkich miastach – z brakiem 
infrastruktury  podziemnej i drogowej. Miasto się rozwija, 
powstają nowe osiedla, a my nie jesteśmy w stanie ze 
względów finansowych zapewnić im od początku pełnego 
komfortu. Marzy mi się, by budować i sprzedawać 
nieruchomości tak jak na zachodzie, gdzie sprzedawane 
działki są przy utwardzonych drogach i z pełnym 
uzbrojeniem. Taką mam wizję, do takiego stanu chciałbym 
kiedyś dojść.

Jak często spotyka się Pan ze swoimi wyborcami. Jak 
mieszkańcy mogą się z Panem kontaktować?
Dyżury są stałe, w każdy wtorek od godziny 14:00 do 
16:00. Bardzo często mieszkańcy umawiają się ze mną 
poprzez Biuro Rady. Jeśli odpowiadają mieszkańcom inne 
godziny to staram się dopasować.

Jakie są według Pana największe i obecnie najpil-
niejsze potrzeby naszego miasta?
Powiedzmy tak. Wiele lat inwestowaliśmy w sport, teraz 
chcielibyśmy zająć się kulturą. Musimy tą kulturę 
dofinansować bo kultura sama się nie utrzyma. Bardzo 
ważną potrzebą jest pozyskanie terenów inwestycyjnych. 
Mamy sporo ziemi w granicach miasta, ale jest ona
w użytkowaniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 
Mam nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się te 
tereny odzyskać.

Co Pan sądzi o projekcie chojnicko-człuchowskiego 
miejskiego obszaru funkcjonalnego. Czy powinniśmy 
dążyć do utworzenia dwu-miasta.
Temat ten był poruszany już w poprzednich moich 
kadencjach. Osobiście podchodzę do tego bardzo 
sceptycznie. To są miasta o różnych profilach rozwoju. 
Dobrze by było gdyby doszło do lepszego powiązania 
komunikacyjnego, do  połączenia przez ścieżki rowerowe 
ale w powstanie dwu-miasta nie bardzo wierzę.

G d y b y  u d a ł o  s i ę  p o z y s k a ć  d o d a t k o w e , 
nieprzewidziane środki finansowe, powiedzmy 10 
milionów złotych,  na co by je Pan wydał?
Zainwestował bym je w drogi. Na pewno. Zdecydowanie 
taką nadzwyczajną kwotę zainwestowałbym w infra-
strukturę drogową w Chojnicach.

Jak duży, według Pana, wpływ na opinię mieszkańców 
miasta mają media internetowe? Czy czyta Pan na 
bieżąco informacje zamieszczane na chojnickich 
portalach? 
Ze względu na nawał pracy bardzo rzadko. Raczej Internet 
traktuję jako źródło informacji potrzebnych mi do rozwoju 
firmy. Ale nawet czytając portale nie utożsamiam  
zawartych tam wypowiedzi jako opinii społeczeństwa, ale 
raczej jako opinie indywidualne. Ja cały czas jestem 
zwolennikiem drukowanej prasy. Osobiście bardzo dużo 
czytam tradycyjnej prasy, i to nie tylko lokalnej ale i tygod-
ników ogólnopolskich.

Jakie ma Pan osobiste plany działania na najbliższą 
przyszłość. Czym chce się Pan zająć?
W radzie miejskiej nie można realizować planów 
osobistych. Tu trzeba mieć za sobą grupę. Chociaż jestem 
członkiem SIS „Samorządni” to obecnie realizujemy 
wspólnie „Program 2018” Arseniusza Finstera. Chciałbym, 
żeby ten program został zrealizowany w jak największym 
procencie. 

Czy planuje Pan wystartować w następnych 
wyborach? 
Na chwilę obecną jeszcze takiej decyzji nie podjąłem.

A  jakie ma Pan plany na zbliżające się wakacje?
Ja jestem bardziej zwolennikiem wypoczynku zimowego. 
Lato to w budownictwie okres wzmożonej działalności. Ale 
na pewno z rodziną gdzieś pojedziemy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnic - wykształcenie średnie 
technik budowlany, prowadzi własną działalność gospodarczą

Okręg wyborczy Nr 20 obejmujący ulice: Borówkowa, Bytowska od nr 70 do końca (parzyste), Cisowa, Czereśniowa, Daglezjowa, Dębowa, Gruszkowa, 
Jagodowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeżynowa, Klonowa, Lelewela, Leśna, Meteorologiczna, Modrzewiowa, Orzechowa, Sosnowa, Śniadeckich, Weilanda, 
Wierzbowa, Winogronowa, Wróblewskiego, Wybickiego, Żurawinowa.



Jak co roku na Starym Rynku został zorganizowany 
Jarmark Wielkanocny. Wprowadził on Chojniczan w klimat 
nadchodzących Świąt Wielkanocnych, a osoby trudniące 
się rękodziełem mogły sprzedać swoje wyroby. Można było 

kupić prześliczne ozdoby wykonane z ogromną fantazją
i pieczołowitością oraz spróbować smakowitych potraw. 
Na stoiskach oferowano regionalne wędliny i pieczywo, 
miody oraz bogaty wybór ciast i bab wielkanocnych. 
Tradycyjnie zorganizowano także konkurs na potrawę 
wielkanocną. W tym roku była to szynka, a dokładnie różne 

sposoby jej przyrządzania. W konkursie zmagały się 
członkinie lokalnych kół gospodyń wiejskich i sto-
warzyszeń. Do konkursu stanęło 10 potraw z szynki. Była 
więc szynka tradycyjnie wędzona w dymie, pieczona, 
gotowana, duszona, faszerowana oraz w galarecie. 
Trudne zadanie stanęło przed komisją w której skład 
wchodzili: Starosta – Stanisław Skaja, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury – Justyna Rząska, Prezes Lokalnej 
Grupy Działania „Sandry Brdy” - Grażyna Wera – Malaty-
ńska oraz Radny Rady Miejskiej Chojnic – Jacek Klajna.  

Członkowie komisji oceniali każdą potrawę dwukrotnie: raz 
za smak a drugi raz za wygląd. Oceny cząstkowe po 
zsumowaniu wyłoniły zwycięzcę. Pierwsze miejsce 
komisja przyznała Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi 
Powałki, drugie miejsce zdobyło Koło Gospodyń Małe 
Chełmy, na trzecim ex aequo znalazły się dwa koła: 
Łężanki z Łęga i Stokrotki z Lotynia. Pozostali uczestnicy 
otrzymali dyplomy. Pośród wystawców oferujących 
świąteczne produkty i biorących udział w konkursie 
znalazły się także: Koło Gospodyń Wiejskich z Lubni, Koło 
Gospodyń  Wie jsk i ch  „K łodaw iank i ”  K łodawa, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pawłowo i Okolic, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krojanty, Stowarzyszenie 
„Szukam Drogi”.   
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Zwycięska potrawa. 
Szynka przygotowana przez Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju wsi Powałki

Komisja „przy pracy”

Rękodzieło z Tucholi Nie mogło zabraknąć jajek i zajączków.

Stoisko Stowarzyszenia „Szukam Drogi” Stowarzyszenie kobiet „Stokrotki Lotyń”

Nie mogło oczywiście zabraknąć chojnickich kolekcjonerów, którzy urozmaicili ofertę jarmarku o  „skarby”.

Prześliczne aniołki przyjechały z Gdyni. Z Gdyni były też fantazyjne świeczki.

Wśród ozdób Wielkanocnych zabłąkały się „Minonki” Aniołki, pacynki i poduszki z Koszalina.
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W podziemiach kościoła gimnazjalnego, w Centrum Sztuki Collegium ARS, 
odbył się wernisaż wystawy, na której zaprezentowane zostały prace 
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach. Prezentowane prace 
plastyczne to przede wszystkim pastele, fotografie, ceramika zdobiona techniką 
decoupage, witraże i rzeźby. Celem wystawy było zaprezentowanie  różnorodności 
talentów, które pracownicy DPS odkrywają prowadząc zajęcia terapeutyczne
z podopiecznymi, a także przełamanie stereotypów funkcjonujących w spo-
łeczeństwie w kontekście postrzegania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
i ich problemów.  Wystawa była czynna od 11 do 20 marca.
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Wiele osób osądza Michała Szpaka po wyglądzie ,że ubiera się 
i wygląda jak kobieta. Pomimo tego, według mnie ten 
piosenkarz pisze dobre teksty do swoich piosenek i posiada 
unikatowy głos. Dlatego będzie On bardzo ciekawą gwiazdą, 
która wystąpi na tegorocznych Dniach Chojnic. Możemy być 
pewni, że na pewno rozsławi on nasze miasto.

Celina Lesman (14 lat.), uczennica.

Nie interesuję się muzyką tego piosenkarza. Dlatego nie 
chciałabym oceniać artysty jakim jest Michał Szpak. Sądzę 
jednak, że jest on stosowną i nowoczesną gwiazdą która, 
zaskoczy odbiorców i słuchaczy na obchodach Dni Chojnic. 

Wiktoria Aniśko (14 lat.), uczennica. 

Generalnie, podoba Mi się nowa piosenka Michała Szpaka pt: 
,,Color of Your Life”, która będzie reprezentowała Polskę na 
tegorocznej Eurowizji. Jednak ten piosenkarz, nie jest w moim 
typie, ponieważ ubiera się dosyć odmiennie. Nawiązując  do 
Dni Chojnic to sądzę, że będzie On jednak bardzo dobrą 
gwiazdą i zostanie pozytywnie przywitany przez Chojniczan. 
Dzięki temu na pewno nauczymy się tolerancji i szacunku do 
innych osób. 

Hanna Jednoralska (52 lat.), nauczycielka. 

Myślę, że Michał Szpak jest dobrą gwiazdą na Dni Chojnic. 
Dużo młodych ludzi słucha jego muzyki i cieszy się z Jego 
przyjazdu do Naszego miasta. Będzie to też dobra promocja 
Chojnic oraz całego regionu, bowiem zostanie On odwiedzony 
przez wszelkich miłośników muzyki Michała Szpaka.

 
Beata Bruska, bibliotekarka. 

Rozmawiałam już raz na ten temat z moim mężem, i jestem 
tego zdania, że Michał Szpak jest na pewno ciekawą
i interesującą gwiazdą. Jako piosenkarz bardzo się wyróżnia 
zarówno wyglądem jak i również wokalem. Sądzę, że będzie 
on dobrą gwiazdą na  Nasze coroczne Dni Chojnic. Na pewno 
wiele osób przyjedzie z okolicznych miast aby Go zobaczyć
w Chojnicach. 

Agnieszka Jankowska (35 lat.), sprzedawca.

Tak, według mnie Michał Szpak jest dobrą gwiazdą na Dni 
Chojnic. Między innymi dlatego iż, za przyczyną swojego 
wyglądu i zachowania jest rozpoznawalny w naszym kraju. 
Niedawno został także, wybrany na reprezentanta Polski,
w konkursie piosenki Eurowizji. Dzięki temu konkursowi, 
będzie On na pewno  jeszcze bardziej znany za granicami 
naszego kraju. Dlatego bardzo się cieszę ,że ten artysta będzie 
występował i zachwycał mieszkańców Chojnic podczas 
kolejnych obchodów Naszego miasta. 
Bernadetta Jażdzewska (69 lat.), emerytka.

Podchodzę do tego artysty dość sceptycznie , ponieważ Jego 
wygląd jest bardzo fantazyjny wręcz szokujący. Pomimo tego 
zaletą Michała Szpaka, jest na pewno jego ładny głos. Ogólnie 
wole jednak takich piosenkarzy jak Kamil Bednarek czy też  
Mesajah. To ich wolałabym zobaczyć i usłyszeć na 
tegorocznych Dniach Chojnic. 

Małgorzata Renk (25 lat.).

Nie znam za bardzo tego artysty. Słyszałam tylko za 
pośrednictwem mediów, że Michał  Szpak będzie 
reprezentował Nasz kraj na konkursie Eurowizji, który 
odbędzie się w Szwecji. Uważam dlatego ,że ten piosenkarz 
jest dobrym wyborem na nasze miejskie Dni Chojnic. 

Natalia Moczadło (14 lat.), uczennica.

fot. Zosia Zija, Jacek Pióro

Reklama
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Daria Czupa
tel. 52 397 75 48 wew. 21
tel. kom. 605 90 60 20

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
Chojnice, ul. Igielska

Przebudowa chojnickiego dworca jest jedną 
z ważniejszych inwestycji planowanych do 
realizacji w mieście Chojnice. To nie tylko 
remont budynku, ale przede wszystkim 
u tworzen ie  t ranspor towego węz ła 
integrującego. Inwestycja jest elementem  
partnerskiego projektu pod nazwą: 
Utworzenie transportowych węzłów 
integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-
rowerowymi i rozwojem sieci publicznego 
t ranspor tu  zb io rowego na  te ren ie 
Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Planuje się, iż 
będzie realizowany w partnerstwie z Gminą 
Miejską Człuchów, Powiatem Chojnickim 
oraz PKP PLK S.A. ze wsparciem Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego 2014-2020. Szacowany koszt 
inwestycji na terenie miasta Chojnice to ok. 
37 mln zł. 
 
Przedmiotem projektu będzie budowa 
transportowego węzła integracyjnego 
obejmująca przebudowę budynku dworca 
ko le jowego,  remont  pomieszczeń, 
przystosowanie obiektu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wymiana i moder-
nizacja niezbędnych instalacj i  oraz 

wprowadzenie zintegrowanego systemu 
informacji.Zgodnie z koncepcją projektową 
opracowaną przez mgr. inż. arch. Zdzisława 
Kufla, głównym celem inwestycji będzie 
przekształcenie układu komunikacyjnego, 
w tym drogowego oraz placów w rejonie 
dworca na potrzeby węzła integrującego 
(w raz  z  n i ezbędną  i n f r as t ruk tu rą 
towarzyszącą), zmiana organizacji ruchu, 
odseparowanie i uporządkowanie różnych 
środków transportu z zachowaniem czasu 
przejścia pomiędzy platformami do 5 minut; 
budowa parkingów Park and Ride (parkuj
i jedź komunikacją) oraz Bike and Ride 
(podróżuj i jedź rowerem), a także dla 
samochodów osobowych, system „roweru 
mie jsk iego” ,  zakup eko log icznego 
niskopodłogowego taboru autobusowego. 
W ramach projektu planuje się również 
połączenie węzła integrującego z główną 
arterią komunikacyjną miasta Chojnice tj. 
byłą drogą krajową nr 22 oraz z centrum 
miasta, jak i znajdującymi się w ich 
przebiegu ścieżkami, poprzez budowę 
nowych ścieżek rowerowych, umożliwiając 
jednocześnie stworzenie sprawnego 
systemu komunikacyjnego dla sieci 
publ icznego transportu zbiorowego 
integrującego obszar całego MOF-u.

Przedsięwzięcie ma na celu zespolenie 
elementów infrastruktury transportu 
zb io rowego ,  a  także  po lepszen ie 
sprawności ich funkcjonowania. Realizacja 
projektu przyczyni s ię do poprawy 
dostępności użytkowników do węzłowej 
infrastruktury transportu zbiorowego i rowe-
rowego  oraz wpłynie na jakość i zakres 
oferowanych usług. W efekcie przy wyko-

rzystaniu is tn ie jącej  in f rast ruktury 
d w o r c o w e j  p o w s t a n i e  k o m p l e k s 
odpowiadający obecnym potrzebom 
podróżnych, przystający do dzisiejszych 
realiów, potrzeb i trendów w rozwoju 
transportu publicznego, a także do mody i 
obserwowanego globalnego wzrostu ruchu 
rowerowego.

Węzeł integracyjny Chojnice
Przebudowa wg koncepcji nr 8
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Ostatnia wizyta w chojnickim MZK upewniła nas, że miejski 
transport autobusowy nie ma alternatywy, ale autobusy 
spalinowe – zdecydowanie tak! Zanieczyszczenie 
powietrza przez lata niezbyt poważnie traktowane przez 
władze jest obecnie niesamowicie dokuczliwe dla 
mieszkańców. Szczególnie zimą, kiedy za pogorszenie 
jakości powietrza odpowiadają piece grzewcze. Latem 
także jakość powietrza w centrum miasta jest kiepska,
a spaliny w upalne dni są szczególnie uciążliwe i przy-
prawiają o mdłości. Inny problem naszego środowiska to 
hałas - tu głównym sprawcą są ciężarówki, w mniejszym 
stopniu zaś autobusy. Przejeżdżających ciężarówek łatwo 
nie wymienimy, pomóc tu może tylko północna obwodnica, 
ale autobusy i tak zostaną. Tylko jakie?

Ekonomia to kolejny powód poparcia dla idei „elektryfikacji” 
naszego taboru. W przeciwieństwie do wielu innych 
pomysłów na gospodarkę niskoemisyjną, czy odnawialne 
źródła energii -  elektryczne autobusy są ekonomicznie 
opłacalne. Jest tak, szczególnie wtedy, gdy weźmiemy pod 

uwagę poziom dofinansowania dostępnego z Unii 
Europejskiej przeznaczonego na takie inicjatywy - nawet 
85%! Bieżące koszty eksploatacji są zdecydowanie 
niższe, niż w przypadku najbardziej trujących silników 
wysokoprężnych. Użytkowanie nowatorskiej technologii, 
której sukces jest w zasadzie przesądzony jest także 
szansą dla uczniów chojnickich szkół zawodowych

i techników. Młodzi ludzie mieliby możliwość uczyć się 
praktycznej nauki zawodu pracując przy stacjach 
ładujących i silnikach elektrycznych dużej mocy, 
otrzymując świetne przygotowanie do rozpoczęcia pracy
w innowacyjnym sektorze gospodarki. 

Niewiele jest jak do tej pory miast, które zdecydowały się 
na podobny krok. Jednak przykład niedalekiego 
Szczecinka, który przystępuje właśnie do realizacji zakupu 
10 autobusów elektrycznych powinien być dla nas 
inspiracją. Dodatkowym argumentem jest fakt, że kilku 
polskich producentów - Solaris, AMZ, Ursus oferuje 
atrakcyjne pojazdy i możemy wspomóc rozwój rodzimego, 
innowacyjnego przemysłu. Wspierajmy więc "zieloną 
innowację". W Chinach już ponad 100 000 elektrycznych 
autobusów wozi mieszkańców tamtejszych miast, mimo, 
że ekologia nie należy do priorytetów tamtejszych władz.
Promocja walorów Chojnic wymaga odważnych działań
i determinacji. Elektryczna komunikacja nie spowoduje, że 
od razu podwoi się liczba turystów odwiedzających miasto. 
Nie doprowadzi też wprost do tego, że zamiast w Charzy-
kowach zatrzymają się oni w Chojnicach. Jednak 
zapewnienie sprawnej komunikacji na atrakcyjnych dla 
turystów liniach podmiejskich  gwarantowałoby, że taka 
przejażdżka znajdzie swoje miejsce w opowiadaniach
z wakacji i zachęci innych do odwiedzenia naszego 
regionu i jego stolicy. 

Nasze miasto boryka się z szeregiem problemów: brakiem 
miejsc parkingowych, zanieczyszczeniem, hałasem, 
korkami na drogach… I nie ma prostej recepty na to, by 
jedną decyzją to zmienić, ale wydaje się, że warto 
spróbować i zrobić odważny krok we właściwym kierunku. 
Szczególnie, jeśli ten krok połączymy z bezpłatną 
komunikacją publiczną. Zwiększenie strumienia 
podróżnych w komunikacji publicznej zwiększa bowiem 
szanse na przyciągnięcie dodatkowych połączeń 
kolejowych, które są z kolei kluczowe dla rozwoju w wymia-
rze regionalnym. To dlatego jesteśmy entuzjastami 
darmowej, ekologicznej komunikacji. Uważamy, że 
możliwe jest w krótkim czasie doprowadzenie do 

całkowitego wyeliminowania tradycyjnych autobusów
z pożytkiem zarówno dla mieszkańców, jak i budżetu 
miasta. Rzeczowa dyskusja na ten temat pozwoli 
wyeliminować ewentualne zagrożenia. Podstawowym 
partnerem do jej prowadzenia mogą być władze naszej 
miejskiej spółki transportowej, w której – jak mieliśmy 
okazję to stwierdzić – nikt nie zamyka uszu na argumenty, 
nawet te które pochodzą od lokalnej opozycji…

                                     Mariusz Brunka, Kamil Kaczmarek
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Widoczna na rysunku neogotycka kamienica to w rzeczy-
wistości wybudowany w roku 1923 biurowiec chojnickiej 
fabryki wódek i likierów. Firmę założył 1 października 1836 
roku pochodzący z Sępólna Krajeńskiego Żyd Riewe 
Lewin (alias Lewiński). W roku 1919, po 82 latach 
pozostawania w rękach założyciela i jego rodziny, firmę 
przejął Antoni Kaźmierski. Wówczas to, do wybudowanego 
w 1904 roku nowoczesnego budynku fabrycznego (prawa 
część rysunku) dobudował reprezentacyjny, trójkon-
dygnacyjny, dwuskrzydłowy budynek administracyjno-
biurowy. Rozbudowa zakładu spowodowała rozbiórkę 

sporego odcinka, wybudowanych jeszcze przez 
Krzyżaków,  murów miejskich wzdłuż dawnej ulicy Rhamy, 
a o mały włos rozebrano by także będącą wówczas w ruinie 
basztę miejską (dzisiaj Galeria Janusza Jutrzenki-
Trzebiatowskiego). Budynek główny wybudowany został
z nowej czerwonej cegły. Natomiast niższy budynek 
wciśnięty pomiędzy biurowiec a basztę z odzyskanej przy 
rozbiórce muru miejskiego, oryginalnej XIV wiecznej cegły 
gotyckiej (30x9x14cm). Pierwotnie gotyckie, ostrołukowe 
okna rozdzielono lizenami, a w dachu umieszczono 
sporych rozmiarów lukarny z których jedna przybrała 

postać, nakrytej hełmowym dachem, wieży ze ścianami
z muru pruskiego. Obecny wygląd tego budynku to niestety 
efekt remontów z czasów PRL-u (szybko, tanio i byle jak). 
Przed wojną w skład firmy Kaźmierskiego wchodziły 
ponadto: hurtownia towarów kolonialnych, hurtownia 
wódek monopolowych, wytwórnia win owocowych, 
rozlewnia win zagranicznych i skład soli. Obecnie
w budynku mieści się Hotel „Sukiennice”, a w piwnicach 
restauracja o tej samej nazwie.
                                                                      Jacek Klajna

Ulica Rhamy ok. 1905



Kościół zbudowany w latach 1340 – 1360
z czerwonej  cegły,  w sty lu gotyku 
nadwiślańskiego, dł. 46,2 m, szer. 19,6 m, 
wys. 14,6 m, trzynawowy, konsekrowany 

p r z e z  b i s k u p a  P i o t r a ,  s u f r a g a n a 
arcybiskupia gnieźnieńskiego Bogorii 
Skotnickiego. Od samego początku swego 
istnienia chojnicka Fara była ośrodkiem 
życia religijnego, kulturalnego i poli-
tycznego dla Chojnic i okolicy.
 Ta monumentalna świątynia 
oznaczała się niezwykłym bogactwem 
wystroju wewnętrznego. Ściany kościoła 
były bogato polichromowane. W połowie 
XVII w. było w niej wiele ołtarzy ze 
wspaniałymi rzeźbami i obrazami: główny – 
z obrazem Matki Boskiej Królowej w części 
centralnej i w górnej partii z obrazem 

patrona parafii św. Janem Chrzcicielem 
oraz boczne pod filarami – Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej, św. Anny, św. 
Jerzego, św. Augustyna, w którym w górnej 
części był obraz św. Stanisława Kostki. 
Szczególną czcią wiernych cieszy się 
kaplica Matki Boskiej z obrazem Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy i figurą, która 
jest kopia Pięknej Madonny z kościoła św. 
Jana w Toruniu. Kościół wiele razy był 
okradany i niszczony przez pożary, z który 
trzy były szczególnie dotkliwe – w latach 
1656, 1733, 1945. Zniszczone zostało całe 
wyposażenie kościoła.
 Dziś ściany kościoła zdobią 
wykonane w roku 1957 freski, które 
zdaniem historyków sztuki bardzo dobrze 
nawiązują do średniowiecznej malatury 
gotyckiej.

Sceny:
Wokół Matki Boskiej Jasnogórskiej zgodnie 
z wskazówką zegara:

a)  Mieszko I  zaprowadza w kra ju 
chrześcijaństwo;
b) św. Jacek i św. Jadwiga Śląska, bł. 
Bogumił arcybiskup gnieźnieński, bł. Kinga,
św. Jan Kanty;
c) św. Stanisław Kostka, bł. Królowa 
Jadwiga, bł. Wincenty Kadłubek bp 
krakowski, św. Klemens Dworzak, św. 
Kazimierz Królewicz;
d) chojniczanie podejmują postanowienie 
w y b u d o w a n i a  n o w e j  ś w i ą t y n i  n a 
przedmieściu gdańskim;

Bardzo pięknie odznacza się w nowej 
szacie całe prezbiterium wraz z wszystkimi 
nowymi i odnowionymi jego elementami. 

Szczególnie trzeba podkreślić obecność 
nowego tabernakulum(14.08.1993) a także 
obecność figurki Matki Boskiej z Fatimy. 
Znajduje się ona w naszej świątyni od 
16.11.1992r. kiedy to uroczyście, przy 
obecności licznie zebranych gości i wier-
nych figurka Matki Boskiej Fatimskiej 
została poświęcona i wniesiona do naszej 
pięknej świątyni. Od tej pory Maryja w spo-
sób szczególny roztacza swoją matczyną
o pięknie nad całą naszą parafia i nad 
miastem. Figurka ta została zakupiona
w szczególnej chwili i miejscu, a mianowicie 
w Fatimie, dnia 16 października w godzi-
nach późno południowych, a wiec w chwili, 
gdy wybierano na papieża Karola Wojtyłę. 
Ufundował ją ks. Jarosław Kaźmierczak, 
wikariusz naszej parafii.

                                             Bogdan Kuffel
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 Jan Karol Maciej pochodził z wielce zasłużonej dla ziemi 
chojnickiej rodziny Sirwind-Łukowiczów herbu Newlin
z Niw k. Kamienia Krajeńskiego. Urodził się 29 kwietnia 
1854 roku.

Ordynator i dyrektor
Gimnazjum J. K. Łukowicz ukończył w 1875 roku. 
Studiował najpierw we Wrocławiu, a następnie w Halle,
w Berlinie i ponownie w Halle, gdzie w 1879 r. uzyskał 
stopień doktora medycyny i chirurgii. Później służył w armii 
pruskiej i praktykował jako asystent prof. Genzmera
w szpitalu w Halle. Zdobywszy stosowne doświadczenie 
chirurgiczne, osiadł w 1883 r. w Chojnicach. Założył 
rodzinę, miał z żoną Bogumiłą z Sikorskich siedmioro 
dzieci. Wspólnie z księżmi dr. Antonim Wolszlegierem i dr. 
Klemensem Lȕdtke doprowadził w 1886 r. do otwarcia 
szpitala sióstr franciszkanek. Kuratorium Zakładu św. 
Boromeusza powierzyło mu obowiązki lekarza kierującego 
(ordynatora)i następnie dyrektora szpitala, który od 1955 r. 
nosi jego imię (obecnie jest to szpital specjalistyczny). Dr J. 
K. Łukowicz przyczynił się do unowocześnienia lecznicy
i zasłynął jako diagnosta powoływany jako biegły 
konsultant do okolicznych powiatów.

Pasja łowiecka
  Od 1903 r. do śmierci sprawował mandat radnego 
miejskiego, ciesząc się zaufaniem i szacunkiem 
mieszkańców. Kiedy wybuchła I wojna światowa został 
p o w o ł a n y  n a  s z e f a  s a n i t a r n e g o  g a r n i z o n u
w Chełmnie, a w grudniu 1914 r. władze wojskowe 
odkomenderowały go do obozu jenieckiego w Bytowie, zaś 
na początku 1917 r. do obozu w Czersku. W obu tych 
miejscach był szefem sanitarnym. J. K. Łukowicz nie 
doczekał powrotu Chojnic do Rzeczpospolitej, zmarł 18 
kwietnia 1918 roku. Za swoje dokonania na niwie 
zawodowej i wojskowej otrzymał liczne odznaczenia m.in. 
Krzyż Zasługi Pomocy Wojennej (w 1917 r.). Pasjonował 
się łowiectwem, posiadał bogaty zbiór trofeów 
myśliwskich. Zgromadził także imponujący księgozbiór, 
zb ie ra ł  ma te r ia ł y  do tyczące  h is to r i i  reg ionu .

Ród medyków
Lekarzami i doktorami nauk medycznych zostali także 
młodsi bracia Jana Karola Łukowicza, również uczący się 
w murach chojnickiej placówki: Maksymilian Karol Marceli 
(1858-1943) i Adolf Teodor Kazimierz (1860-?). Ten 
pierwszy zasłynął jako podróżnik i uczestnik wypraw 

badawczych gromadzący pokaźne zbiory etnograficzne; 
przebywał w Papui Nowej Gwinei i Australii, został nawet 
wicekonsulem honorowym w Adelajdzie. Drugi z nich, 
mniej znany, był lekarzem okrętowym i wojskowym. 
Podczas swoich podróży morskich dotarł m.in. do obu 
Ameryk. Naukę w Chojnicach pobierali też zasłużeni 
później lekarze, którzy ponadto po swoim ojcu Janie Karolu 
Łukowiczu odziedziczyli zamiłowania łowieckie i kolek-
cjonerskie. Byli to Jan Paweł Łukowicz (1886-1957)
i Marceli Łukowicz (1889-1979). Synowie patrona 
chojnickiej lecznicy do matury przystępowali jednak
w innych ośrodkach: Jan Paweł w Grudziądzu, zaś Marceli
w Ostródzie.  Powodem ich przeniesienia była 
przynależność do tajnych kół filomackich.
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Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

Gościem Walnego Zebrania Chojnickiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk, które odbyło się 17 marca br., był dr 

Henryk Paner z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. 

Na tę okazję członkom i sympatykom ChTPN miejsca 

użyczyło Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Choj-

nicach. W Bramie Człuchowskiej, bo właśnie tam odbyło 

się spotkanie ze znanym archeologiem, niedawno 

prezentowana była wystawa „Archeologiczne świadectwa 

kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku”, wypo-

życzona z gdańskiego muzeum. O średniowiecznych 

atrybutach pielgrzymich z kolei traktował obszerny, bogato 

ilustrowany artykuł dra Panera zamieszczony w najn-

owszym numerze „Zeszytów Chojnickich”. Marcowe 

spotkanie z archeologią dotyczyło jednak miejsc i czasów 

znacznie bardziej egzotycznych niż średniowieczna 

Europa. 
Dr Paner, kierownik Oddziału Afrykanistycznego MAG
i członek międzynarodowego klubu odkrywców Explorers 

Club, o podróżach wie prawie wszystko, zwłaszcza tych, 

które wiążą się z jego pasją – archeologią. A na dodatek 

potrafi o nich niezwykle interesująco opowiadać. Jako 

kierownik ekspedycji afrykanistycznych organizowanych 

przez gdańskie muzeum od początku lat dziewięć-

dziesiątych ubiegłego wieku, przebywał w Sudanie 

wielokrotnie. Niezwykle istotnym elementem afrykańskich 

ekspedycji były badania powierzchniowe i wykopaliska 

prowadzone w związku z planami budowy tamy na Nilu. Ich 

celem była nie tylko dokumentacja nieznanych dotąd 

stanowisk archeologicznych, ale także wydobycie i prze-

transportowanie części zabytkowych obiektów w bezpie-

czne miejsce. Uratowano przed zalaniem między innymi 

szczególnie cenne przykłady rytów naskalnych. 
Dr Paner, ilustrując swój wykład licznymi przeźroczami 

oraz materiałem dźwiękowym, opowiadał nie tylko
o trudach pracy archeologa w rejonie pustynnym, gdzie 

temperatura sięga pięćdziesięciu stopni Celsjusza, ale 

także o życiu i obyczajach mieszkających w Sudanie 

plemion.

Tym, którzy nie mogli wziąć udziału w wykładzie dra 

Panera, pozostaje czekać na kolejną wizytę gdańskiego 

badacza, który obiecał, że niedługo znów zagości
w Chojnicach. A część zabytkowych obiektów wydobytych 

podczas sudańskich misji będzie można wkrótce obejrzeć 

również w Polsce. Jako dar rządu sudańskiego, zasiliły 

bowiem kolekcję Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

                                                  Tekst i fot. Beata Królicka

Grób Jana Karola Łukowicza na cmentarzu parafialnym.
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Jako pierwszą z serii archiwalnych pocztówek naszego miasta, 

pochodzących z mojej kolekcji, chciałbym zaprezentować widokówkę 

przedstawiającą Kościół Św. Trójcy na Starym Rynku, kościół który 

rozebrano na rozkaz władz okupacyjnych na początku II wojny 

światowej. Prezentowana pocztówka została wysłana wg stempla 22 

maja 1915 r. przedstawia nie tylko piękno gmachu Kościoła ale również 

wspaniałą scenkę z końmi i dorożką przedstawiającą ówczesne życie
i klimat miasta. Decyzja o zburzeniu kościoła miała diametralny wpływ 

na dalszy kształt chojnickiego Starego Rynku, budynek choć piękny, 

swoim gabarytem przesłaniał część okolicznych budowli i był jakby 

centralną częścią Starego Miasta, potwierdza to druga pocztówka
z początkowych czasów okupacji gdzie trwają ostatnie prace 

porządkowe po wyburzeniu kościoła. Pewnie niejeden z nas zadaje 

sobie pytanie dlaczego Niemcy zburzyli kościół, skoro nie dość że nie 

był w najgorszym stanie to jeszcze był kościołem ewangelickim. Widać 

dla hitlerowców nie miało to znaczenia, ważniejsza była partia, 

propaganda, polityka. Dzięki wyburzeniu kościoła Niemcy znacząco 

poszerzyli plac na Starym Rynku i poprzez doktrynę polityczną NSDAP 

mieli więcej miejsca dla swoich manifestacji, publicznego wyrażania 

swoich poglądów, siły i próby przekonywania społeczeństwa o swoich 

racjach. Chojnicki Kościół Św. Trójcy jest wyrazistym dowodem na to, iż 

doktryna polityczna jakiegokolwiek nacjonalizmu jest dla jego 

wyznawców ważniejsza niż religia, kultura czy historia narodu widać to 

niestety nawet w dzisiejszym świecie choćby po zniszczeniu starożytnej 

Palmiry w Syrii, dorobku kulturowym naszego globu.

                                                                            Krystian Reszczyński



Może na początek kilka słów o sobie
Urodziłem się i mieszkam w Chojnicach. 
Pracuję w chojnickim Zrembie. Prywatnie, 
od blisko 30 lat, jestem żonaty. Mamy dwie 
córki – Monikę lat 27 i Magdalenę lat 23.

Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda ze  
zbieraniem motyli? 
Moja fascynacja motylami zaczęła się 
jeszcze w dzieciństwie, gdy spędzałem 
wakacje u moich dziadków w Charzy-
kowach. Ogród i okoliczne łąki odwiedzały 
liczne zastępy przeróżnych owadów. 
Jestem pewien, że wielki wpływ na moje 
hobby miały też czytane książki, które 
pobudzały wyobraźnie małego dziecka. 
Szczególnie lubi łem te o tematyce 
przyrodniczej, przede wszystkim twórczość 
Arkadego Fiedlera, w tym książka "Motyle 
mego  życia".

Jest  mnóstwo gatunków. Motyle 
dzienne, nocne. Co jest w pana obszarze 
zainteresowań?  
Odkrytych gatunków motyli jest blisko 170 
tysięcy, z czego motyle dzienne stanowią 
1/10 populacji. Do moich ulubionych 
gatunków należą motyle z rodziny 
Morphidae i Heliconidae.

Ile okazów liczy Pana kolekcja?
Do tej pory udało mi się zgromadzić ponad 
300 egzemplarzy motyli egzotycznych, 
zarówno dziennych jak i  nocnych. 
Posiadam też szereg innych osobliwości ze 
świata owadów, tj. chrząszczy, patyczaków, 
cykad, szarańczy i innych.

Jak przechowuje się taką kolekcję?  
Bez wątpienia, najlepszym sposobem na 
przechowywanie motyli są specjalistyczne 
szafy entomologiczne, jednak jeśli zapewni 
się odpowiednie warunki, z powodzeniem 
mogą być eksponowane na ścianach 
naszych mieszkań. Nie mogą być jednak 
narażone na wilgoć i promienie słoneczne.

Czy moty le  po  pewnym okres ie 
przechowywania nie tracą swego 
atrakcyjnego wyglądu?
J e ż e l i  m o t y l e  s ą  o d p o w i e d n i o 
przechowywane, mogą przetrwać lata. 
Moje najstarsze okazy mają około 30 lat i nie 
dzieje się  z nimi nic złego. Wymagają 
jednak stałej kontroli pod kątem możliwości 
pojawienia się jakichś szkodników, np. 
mrzyka muzealnego. Jeśli widzimy, że 
dzieje się coś niepokojącego, musimy wyjąć 
moty la  z  gab lo tk i ,  zdezynfekować 
odpowiednim środkiem i ponownie, w ste-
rylnych warunkach umieścić w niej okaz.

Jak pan pozyskuje okazy do swojej 
kolekcji? 
Wszystkie owady z mojej kolekcji zakupiłem 
na wystawach entomologicznych oraz 
przez sklepy internetowe lub zoologiczne.

Jak sprawa łapanie motyli wygląda
w Polsce z prawnego punktu widzenia?
Oczywiście, w Polsce także mamy piękne 
motyle. Nie wszyscy jednak wiedzą, że 
wiele z nich jest pod ścisłą ochroną, np. 
Niepylak Apollo czy Paź Żeglarz.

Jak się preparuje motyle?
Wbrew pozorom, preparowanie motyli jest 
dość proste. Wymaga jednak zręczności, 
precyzji, cierpliwości i odpowiednich 
narzędzi, takich jak szpilki entomologiczne
i odpowiednie rozpinadła.

Czym różni się samiec od samicy?  Jak 
to rozpoznać?
Zazwyczaj osobniki różnych płci tego 
samego gatunku różnią się tylko wielkością 
oraz budową wewnętrznych i zewnętrznych 
narządów płciowych. Często jednak samce 
są zupełnie niepodobne do samic – różnice 
dotyczą najczęściej kształtu i ubarwienia 
skrzydeł.

Czy organizuje Pan egzotyczne wyprawy 
po motyle?
Nie, niestety nigdy nie brałem udziału
w wyprawie. Miałem co prawda propozycję 
uczestniczenia, ale wiąże się to z posia-
daniem sporej ilości wolnego czasu i przede 
wszystkim z kosztami i szeregiem procedur, 
takich jak szczepienia, wizy i pozwolenia.

Co jest dumą Pana kolekcji? 
Co jest dumą? Hmmm, to trudne pytanie. 
Myślę, że jest tego trochę i nie sposób 
wymienić wszystkiego. Na pewno bardzo 
wartościowe są dla mnie motyle nocne 
(ćmy). Mam kilka wartych uwagi gatunków, 
np. Argema mitreii, która występuje na 
Madagaskarze i jest największym motylem 
pod względem długości skrzydeł. Albo 
Atacus At las z Taj landi i ,  który jest 
największy pod względem powierzchni 
skrzydeł. Do tego Thysania agrypina
z Brazylii – która jest największym motylem 
pod względem rozpiętości skrzydeł 
(największe okazy mają nawet do 30 cm). 
Jeśli chodzi o motyle dzienne, to na pewno 
te z rodziny Morphidae – Helena, Cypris, 
Rhetenor, Hecuba, Achileana i Portis. 

Czy organizuje Pan wystawy, jeździ na 
wystawy, czy kolekcjonerzy organizują 
spotkania, giełdy, zloty?
Jeżdżę na liczne wystawy. Największa 
giełda entomologiczna odbywa się
w Pradze. Ostatnio bardzo modne stały się 
organizowane przez ogrody zoologiczne w 
sezonie letnim motylarnie. Tam na żywo 
można spotkać egzotyczne motyle i obser-
wować fazy ich rozwoju. 

Czy zajmuje się Pan także obserwacją 
życia motyli?
Teraz już nie, ale w młodości gromadziłem 
gąsienice różnych gatunków w przeróżnych 
s z k l a n y c h  p o j e m n i k a c h .  P ó ź n i e j 
obserwowałem ich zachowanie do 
przepoczwarzenia się i wylęgania dorosłych 
o s o b n i k ó w.  To  b y ł o  f a s c y n u j ą c e . 
Oczywiście po wylęgnięciu wypuszczałem 
je na wolność.

Czy dużo gatunków występuję w okolicy  
Chojnic?
W naszych okolicach jest tego dość sporo – 
zarówno motyli dziennych jak i nocnych. 
Niestety, ich liczebność stale spada i myślę, 
że ogromny wpływ ma na to człowiek. Z roku 
na rok zawęża się ich naturalne środowisko, 
pozbaw ia jąc  roś l i n  żyw ic ie l sk i ch . 
Kilkanaście lat temu wokół było dużo łąk
i pól, teraz stoją tam domy. Niestety, tak 
dzieje się na całym świecie – wycinane są 
lasy, wypalane łąki i tym samym niszczy się 
naturalne środowisko owadów.

Jakie rady dał by Pan tym, którzy 
chcieliby rozpocząć przygodę ze 
zbieraniem motyli?

 Moja główna rada dla początkujących 
kolekcjonerów to przede wszystkim 
szanowanie przyrody. Odradzam łapanie 
motyli po to, żeby po prostu je złapać – dla 
samej idei. Należy to robić z głową, żeby nie 
przyczynić się do degradacji gatunku na 
danym obszarze. Dużo lepiej jest też 
kupować gotowe gablotki z pięknymi 
okazami. 

Dziękuję za rozmowę
                                           Jacek Klajna

Zdjęcia przedstawiają autentyczne okazy
z kolekcji Pana Wojtka.
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Morpho  Rhetenor   
rodz. Morphidae, wyst. Ameryka  południowa 
(skrzydła  tego  motyla  były  wykorzystywane  
w  jubilerstwie ponieważ  nie płowieją)

Morpho  
Theseus Juturna  rodz.Morphidae wyst. Peru

.Patyczak 
wyst.Azja południowa,Borneo

Milionia drucei 
rodz. Geometriade wyst. Indonezja

Cykada(Piewik)Homoptera 
wyst. Indonezja  (wszystkie  gatunki  cykad
w  czasie  godów  wydają  charakterystyczne  
dżwięki podobne  do  cykania)

Thaenaris 
sp.rodz.Amathusidae wyst.Azja  pd-wsch.

Thysania  Agrippina  rodz. Noctuidae  wyst. 
Brazylia  pd.(największa ćma pod  względem  
rozpiętości  skrzydeł )

Eterusia repleta
rodz. kraśnikowate motyl nocny,  wyst.na  
terenie  Azji  pd-wsch,  latający  w  dzień

Atacus  Atlas 
rodz. Saturnidae wyst.od  Indii po  Indonezję  
(na jwiększy  moty l   pod   wzg lędem  
powierzchni  skrzydeł)

Szarańczak  
rodz.Orthoptera   wyst.Madagaskar
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Wycieczkę na Kubę przekładałam, a wła-
ściwie przekładaliśmy z mężem, od wielu 
lat. Tak się składało dotychczas, że 
ostatecznie wyjeżdżaliśmy w inny rejon 
świata, ale gdzieś w głębi duszy ciągnęło 
nas do tej niewielkiej, malowniczej 
karaibskiej wyspy. W końcu uznaliśmy, że 
albo teraz, albo wcale, gdyż chcemy 

zobaczyć jeszcze Kubę przed wielkimi 
zmianami, które zbliżają się nieuchronnie. 
Dołączyliśmy więc do 3 mln  turystów 
odwiedzających kraj braci Castro w 2015 
roku, który  po latach międzynarodowej 
izolacji staje się turystyczną mekką, dla 
odwiedzających ją podróżnych z całego 
świata.  Dla nas również była jubileuszową  
50 wyprawą  na krańce świata. Kuba to 
dawna hiszpańska kolonia, zdobyta przez 
Krzysztofa Kolumba  w 1492 roku, po 270 
latach ponownie  zdobyta przez Anglię, 
która po roku oddała ją Hiszpanii za Florydę. 
To czas, w którym Kuba staje się krajem 

uzależnionym od Stanów Zjednoczonych 
na wiele, wiele lat, co w przyszłości 
doprowadzi do wybuchu powstania na 
Kubie. Po tym krótkim wprowadzeniu 
wróćmy do teraźniejszości. Lot z Warszawy 
do Hawany trwa 13h. Po wylądowaniu 
mamy wrażenie, że cofamy się do 
komunistycznej Polski lat 60,70, kto lubi 

takie klimaty czuje się tu jak w raju. Nam 
wszystko wydaje się siermiężne, wręcz 
nierealne. Od razu po wyjściu z samolotu 
mamy zetknięcie z „opiekunem” tj. przed-
stawicielem policji politycznej, który dba o to 
abyśmy mieli „prawidłowy i jedynie słuszny” 
obraz Kuby, ów „opiekun” będzie z nami 
przez cały 16-dniowy pobyt. Kuba wita nas 
wspaniałą pogodą, zachwyca nas to, mając 
na uwadze, że w Polsce grudzień i -10 st. C 
Zwiedzanie rozpoczynamy od stolicy – 
Hawany. Sercem Hawany, a właściwie jej 
nowej części ,  jest  Plac Rewolucj i . 
Obowiązkiem każdego odwiedzającego 

Kubę jest wizyta w tym miejscu. Nam przed 
oczami „przewijają” się  wielogodzinne 
przemówienia Fidela Castro, wielbiącego 
ideały „Wielkiej Rewolucji”, które nieraz 
mogliśmy w migawkach zobaczyć w pol-
skiej telewizji. Plac robi przygnębiające 
wrażenie, wiele tu propagandowych 
bilbordów, ze „złotymi” myślami Fidela 
Castro i Che Guewary, drugiego co 
wielkości wielkiego myśliciela – rewolu-
cjonisty. Na drodze naszego zwiedzania 
mijamy Kapitol, zaprojektowany na wzór 
słynnego budynku z Waszyngtonu, 
zachwyca nas zabytkowy plac de San 
Francisco i fontanna wybudowana na wzór 
tej  w Granadzie. Idziemy na Stary Plac, 
gdzie w przeszłości odbywały się słynne 
corridy, fiesty i targi niewolników. Wędrując 
po Hawanie nie sposób nie wejść do 
słynnego baru „El Frioridita”, który w prze-
szłości upodobał sobie Ernest Hemingway. 
Tak kosztujemy daiquri specjal wg. 
receptury Mistrza, sącząc ten wspaniały 
napój  czujemy, że jesteśmy w raju. Wieczór 

to czas fantastycznej Rewii Tropicana, 
gdzie piękne, kubańskie tancerki zawładają 
u m y s ł a m i  g o ś c i .  N a s t ę p n y  d z i e ń 
rozpoczynamy od wizyty w Muzeum 
Rewolucji. Muzeum utworzono wkrótce po 
wybuchu rewolucji i znajduje się w dawnym 
Pałacu Prezydenckim, w którym urzędowali 
wszyscy przedrewolucyjni kubańscy 
prezydenci od Menocola do Batisty. 
Przewodnik nas oprowadzający dostaje 
ekstazy opowiadając o wspaniałym i dziel-
nym Fidelu, potędze socjalizmu i obrzydli-
wym, zgniłym zachodzie. Po tak silnej 
indoktrynacji marzymy tylko o szklaneczce 
rumu, co też w praktyce realizujemy, jako 
przeciwwagę w dalszą część zwiedzania 
udajemy się do dzielnicy Miramar i Cuba-
nacan, dawnej dzielnicy bogaczy i tu dalsza 
indoktrynacja, i przypomnienie „złych” 
czasów rządów przedrewolucyjnych 
Batisty. Kuba przed rewolucją była 

„prawdziwym eldorado” dla gospodarki 
USA, gdyż większość ziem cukrowych , 
kopalń i gospodarstw rolnych należało do 
spółek amerykańskich, gdzie Kubańczycy 
pracowali za głodowe stawki, co również 
było przyczynkiem  do rozpoczęcia rewo-
lucji. Podkreślane jest to szczególnie
w dwóch miejscach, słynnej „Zatoce Świń”, 
gdzie na początku lat 60-tych XX w. ważyły 
się losy świata oraz przejeżdżając obok 
słynnego więzienia w Guantanamo. 
Następny punkt naszego programu jest 
szalenie przez nas wyczekiwany, udajemy 
się do legendarnego domu Hemingwaya. 
Dom ma ciekawy, acz rewolucyjny klimat. 
Ogród nas zachwyca, można w nim poczuć 
ducha wielkiego pisarza. Dumnie panoszą 
się tu uwielbiane przez Mistrza koty. 
Hemingway uwielbiał Kubę, mieszkał w Ha-
wanie przez ponad 20 lat. Uwiecznił również 
Kubę , jako miejsce akcji kilku swoich 
utworów m.in. „Stary człowiek i morze” 
/1952/ i co najważniejsze do dzisiaj jest 
ukochanym „Jankesem” Kubańczyków,

o którym pieszczotliwie mówili „Ernesto” 
bądź „Papa”, jako ciekawostkę warto 
dodać, iż wielu najsławniejszych pisarzy
i aktorów tamtych lat odbywało „pielgrzym-
ki” do domu Mistrza, towarzysząc mu często 
w połowach marlinów na jego luksusowym 
jachcie „Pilar”.  Każdy wieczór w Hawanie 
upływa nam na wspaniałej zabawie. 
Kulminacją jest wieczór w legendarnym 
klubie muzycznym Buena Vista Social Club, 
którego szczyt popularności przypada na 
lata 40 minionego wieku. Do tańca i śpiewu 
zagrzewają nas muzycy, których średnia 
wieku wynosi 80+, a solówka w wykonaniu 
blisko 100-letniej divy wbija nas w ziemię
z zachwytu. Sala szaleje, a międzyna-
rodowe audytorium sącząc rum i paląc 
najlepsze na świecie cygara  śpiewa i tań-
czy z artystami. Ma się ochotę powiedzieć 
„chwilo trwaj”.  
                                   „ciąg dalszy nastąpi”

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

MYLOF 
CZYNNY:

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

Tel. sklepu 
52 39 59 312
663 029 888 

SKLEP RYBNY

WOJTAL

CZYNNY:
PON. - SOBOTA 

9:00 - 17:00
DNI WOLNE:
10:00 - 17:00

Tel. sklepu
885 529 000

KUCHNIA

„REZERWAT BIOSFERY UNESCO MaB BORY TUCHOLSKIE”.
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie na fotografiach

Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy i Chojnickie Centrum Kultury zaprosiły 
14 marca o godz. 16:00 na wernisaż wystawy fotografii „Rezerwat Biosfery 
UNESCO MaB Bory Tucholskie”.

Wystawa została zorganizowana z okazji 5-lecia istnienia Rezerwatu i była 
prezentowana m.in. podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Na 
fotografiach uchwycono piękno naszych okolic w ujęciu przyroda - krajobraz – 
człowiek. Wernisaż otworzyła prezes LGD „Sandry Brdy” Grażyna Wera-
Malatyńska i Łukasz Sajnaj z Chojnickiego Centrum Kultury. Na gości czekał 
poczęstunek: ciastka, kawa, herbata i dobre wino.

                                         Wystawa była czynna w holu ChCK do 20 marca.

Pstrąg pieczony w słodkiej marynacie
Składniki
· 2 pstrągi  · sok z cytryny   · przyprawa do ryb      · 50 dag  masła 
· słodki sos sojowy  · oliwa z oliwek   · syrop klonowy 

Przygotowanie ryby
Pstrągi oczyszczamy z łusek, filetujemy, pozbawiamy reszty ości. Płaty ryby dzielimy na mniejsze 
porcje i skrapiamy je sokiem z cytryny oraz posypujemy delikatnie przyprawą do ryb. (jak w składzie 
przyprawy nie ma soli to delikatnie solimy)

Przygotowanie marynaty.
Do naczynia żaroodpornego wlewamy 3 łyżki oliwy z oliwek, 3 łyżki słodkiego sosu sojowego i 2 łyżki 
syropu klonowego. Wszystko dokładnie mieszamy, aż do całkowitego połączenia się wszystkich cieczy.

Pieczenie
Kawałki pstrąga układamy w marynacie (skórą do góry), a na wierzchu każdego z nich układamy po 
małym plasterku masła. Rybę odstawiamy na 30 min do lodówki celem zamarynowania.
Następnie  wstawiamy naczynie z rybą do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika i pieczemy przez 
około 15 do 20 minut. 

Upieczonego pstrąga podajemy z ulubionymi dodatkami. Zamiast kalorycznych frytek polecam ryż 
jaśminowy i świeżą surówkę.
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SUDOKU – łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych
kwadratów 3 × 3 (zwanych „blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9. Zamieszczone Sudoku należą do średniego poziomu trudności.
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Reklama własna

Na sprzedaż
Dom w Klawkowie

Działka: 1026 m

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

Tel. 600 289 741

W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na 4 interesujące
propozycje filmowe. Bilety w cenie 10 zł można zakupić w kasie kina bądź przez Internet. 

Poniedziałek 4 kwietnia, godz. 19:00

OPIEKUN
Tengo to gangster-nieudacznik, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
przypadkowo przyczynił się do śmierci swojego przyjaciela i trafił do więzienia. Wychodzi 
na wolność po dziesięciu latach z mocnym postanowieniem zaopiekowania się jego 
synem. Trafia do zupełnie nieznanego sobie społeczeństwa. Czy on – przeżytek 
minionych czasów – będzie potrafił przystosować się do nowej epoki? Opowieść o tym, 
jak czas i środowisko wpływa na nas – i jak niełatwo zmienić własną osobowość.

Poniedziałek 18 kwietnia, godz. 19:00

SYN SZAWŁA
Rok 1944, niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. 48 godzin z życia 
Szawła Ausländera, członka Sonderkommando – oddziału żydowskich więźniów 
zmuszonych asystować nazistom w wielkiej machinie Zagłady – na krótko przed 
wybuchem buntu. W rzeczywistości, której nie sposób pojąć, w sytuacji bez szans na 
przetrwanie, Szaweł próbuje ocalić w sobie to, co zostało z człowieka, którym kiedyś był.
Zdobywca Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, zdobywca Złotego Globu 
oraz Grand Prix na festiwalu w Cannes.

Poniedziałek 11 kwietnia, godz. 19:00

OGNIE W POLU
Akcja rozgrywa się w filipińskiej dżungli, gdzie zdziesiątkowane oddziały japońskich 
żołnierzy walczą o przetrwanie. Codzienność nie polega tu na zmaganiach z czającymi 
się gdzieś Amerykanami, a po prostu próbie przeżycia za wszelką cenę.
Tę podróż przez iście dantejskie piekło odbywa szeregowiec Tamura. Krąży on między 
swoim oddziałem a szpitalem polowym. Dowódca nie chce w oddziale gruźlika, więc 
odsyła Tamurę do lekarzy. Medycy z kolei nie zamierzają leczyć choroby, która w 
zestawieniu z pourywanymi kończynami wydaje się fanaberią. Szeregowy otrzymuje 
wtedy od dowództwa niehumanitarny rozkaz...

Poniedziałek 25 kwietnia, godz. 19:00

INTRUZ
„Intruz” opowiada inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami historię, która rozgrywa się na 
szwedzkiej prowincji. 17-letni John – pod wpływem ekstremalnych emocji – dopuszcza się 
zbrodni. Po odbyciu kary wraca w rodzinne strony i podejmuje próbę rozpoczęcia nowego 
życia. Szybko jednak zostaje skonfrontowany z przeszłością, o której chciałby 
zapomnieć.
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ŻEGLARSTWO

Początek sezonu zbliża się już wielkimi krokami. Czwórka zawodników 
LKS Charzykowy Barbara Mindak, Aleksandra Mindak, Konstanty 
Masłoch, Antoni Lipiński od 24 marca trenuje w Torrewieji w Hiszpanii, 
gdzie razem z zawodnikami Y.K. Stali Gdynia przygotowuje się do sezonu. 
Święta spędzą więc w słonecznej Hiszpanii. Pozostali zawodnicy 
przygotowują się do sezonu na miejscu. Łódki złożone i przygotowane. 
Pierwszy trening miał się odbyć jeszcze przed Świętami, ale z powodu 
braku wiatru został odwołany. Zaraz po Świętach wychodzimy jednak na 
wodę, bo już w dniach 16 – 17 kwietnia na jeziorze Charzykowskim 
odbędą się pierwsze regaty – Regaty otwarcia sezonu organizowane 
przez LKS Charzykowy. 
                                                                               Sławomir Januszewski 

Początek sezonu w LKS 

na zdjęciu czwórka naszych zawodników w Hiszpanii 

Piłkarze Chojniczanki niezbyt dobrze rozpoczęli rundę 
wiosenną. Podopieczni Mariusza Pawlaka w pierwszych 
czterech meczach rundy zdobyli tylko jeden punkt, 
wywalczony w Wielki Czwartek w Bytowie. Mecz z Sandecją 
zakończył się porażką Chojniczanki 0:1, takim samym 
rezultatem zakończył się mecz w Grudziądzu. Domowy mecz
z Rozwojem Katowice żółto-biało-czerwoni przegrali 3:1,
a jedyną bramkę dla chojnickiego zespołu zdobył Patryk 
Mikita. W Bytowie udało się wywalczyć pierwszy punkt,
a bramkę na wagę remisu strzelił Maciej Rogalski. - Starałem 
się pomóc zespołowi i słowem, i doświadczeniem. Chciałem 
wpłynąć na oblicze zespołu i myślę, że po części mi się to 
udało. Efektem była nagroda w postaci strzelonej bramki. – 
mówił Rogalski. Natomiast po meczu z Drutex-Bytovią trener 
Mariusz Pawlak wypowiadał się następująco: - Po trzech pora-
żkach nie przyjechaliśmy tylko żeby stanąći się bronić. Wierzę 
w to, że z następnych meczów wyjdziemy zwycięsko.

Informujemy o zmianie godzin działania Strefy Kibica 
Chojniczanki znajdującej się na II piętrze w Domu 
Towarowym Libera.  W dni robocze Strefa Kibica będzie 
czynna w godzinach od 11:00 do 17:00. Natomiast
w soboty od 11:00 do 13:45.
W tych godzinach stanowisko obsługiwane będzie 
przez pracownika klubu. Serdecznie zachęcamy do 
odwiedzin i zakupów w Strefie Kibica Chojniczanki.
Z tygodnia na tydzień oferta klubowych gadżetów się 
poszerza. Już teraz dostępne są m.in. nowe wzory 
poduszek, skarpetki, nowe opaski silikonowe, nowe 
proporczyki, kubki, koszulki, bluzy, sprzęt adidasa i wie-
le wiele innych różnorakich gadżetów sygnowanych 
herbem MKS Chojniczanka 1930 Chojnice. Dostępne 
gadżety można podejrzeć w naszym e-sklepie

 (http://sklep.mkschojniczanka.pl/)

Z okazji  Dnia Kobiet klub MKS 
Chojniczanka przygotował niespo-
dziankę dla Pań. Tego dnia na Rynku 
zawodnicy Chojniczanki wręczali 
tulipany w barwach klubu – żółte, białe
i czerwone. Dodatkową niespodzianką 
były także zaproszenia na mecz 
Chojniczanka Chojnice – Rozwój 
Katowice. W akcji udział wzięli Marcin 
Krzywicki i Wojciech Lisowski. 

Wiosenny Falstart Nowe godziny działania Strefy Kibica

Chojniczanka z niespodzianką na Dzień Kobiet

W kwietniu start sezonu żeglarskiego

23 - 24 kwietnia
„XX Memoriał Ottona Weilanda”

16 - 17 kwietnia
„Regaty Otwarcia Sezonu”

30 kwietnia
„Regaty Konstytucyjne”
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PIOTR SZCZUKOWSKI I PATRYK WARDYN
Z O S TA L I  M I S T R Z A M I  P O M O R Z A 

JEDYNA W POLSCE ZORGANIZOWANA GRUPA DZIECIĘCA
C H O J N I C K I E  N A D Z I E J E  O L I M P I J S K I E

Około 100 zawodników brało udział w Mistrzostwach Okręgu 
Pomorskiego w boksie. Organizowane przez Okręgowy Związek 
Bokserski w Gdańsku zawody odbywały się w hali sportowej w Gdyni
i Starogardzie Gd. Rywalizacja toczyła się we wszystkich kategoriach 
wagowych mężczyzn do 17-18 lat.
Dwaj zawodnicy Boxing Team Piotr Szczukowski 75kg i Patryk Wardyn 
81kg. okazali najlepsi w województwie pomorskim w swoich kategoriach 
wagowych. Dzięki dobrym występom na pomorskich ringach, 
Chojniczanie pojadą na turniej mistrzowski do Krakowa.Prawo startu
w mistrzostwach Polski mają tylko zwycięzcy swoich okręgów.
W turnieju wystąpiły takie kluby jak: „SAKO" Gdańsk,„Wisła" Tczew, 
„Czarni" Słupsk, „Gryf" Wejherowo,„Nowi Polnica", „Bokser" 
C h o j n i c e , „ W i l k "  K o ś c i e r z y n a , „ B e n i a m i n e k "  S t a r o g a r d 
Gdański,„Bombardier" Gdynia i „Boxing Team" Chojnice. 

KS Boxing Team Chojnice jako jedyny klub w Polsce prowadzi zajęcia z tak liczną, bo licząca w sumie ok. 
30 zawodników, zorganizowaną grupą dziecięcą. Trener Marcin Gruchała poświęca sporo serca i czasu 
grupie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych licząc, czego wcale nie ukrywa, a wręcz ma wielkie 
nadzieje, na wychowanie chojnickiego olimpijczyka lub olimpijki. Sukcesy jakie odnoszą wychowankowie 
klubu na arenach Polski i Europy jak najbardziej upoważniają go do takich oczekiwań.

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

01 Kwietnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na występ Kabaretu 
Młodych Panów, który wystąpi ze swoim nowym  
programem.

02 Kwietnia
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach 
zaprasza na „Dzień otwarty”. Sobota w godz. 10:00÷13:00  

02 Kwietnia
MKS Chojniczanka 1930 zaprasza na mecz 24 kolejki - 
Chojniczanka Chojnice – Stomil Olsztyn. Stadion MKS  
godz. 18:00.

09 Kwietnia
MKS Chojniczanka 1930 zaprasza na mecz 25 kolejki - 
Chojniczanka Chojnice – Wigry Suwałki. Stadion MKS  
godz. 18:00.

09-10 Kwietnia
DNI KULTURY JAPOŃSKIEJ
Ogólnopolskie Seminarium Aikido. Hala Centrum Park 
Chojnice. Prowadzenie Michel Erb.

09 Kwietnia
DNI KULTURY JAPOŃSKIEJ - Warsztaty Origami.  
Podziemia kościoła gimnazjalnego. Od godz. 11 - 14.

09 Kwietnia
DNI KULTURY JAPOŃSKIEJ - Spotkanie z podróżnikiem 
Zdzisławem Preisnerem.  „Sakura Hanami - Czas 
kwitnącej wiśni”. Chojnickie Centrum Kultury. Wstęp wolny. 
Godz. 18:00

10 Kwietnia
DNI KULTURY JAPOŃSKIEJ - SHIKISHI. Godz. 14:00 
Wernisaż wystawy sztuki japońskiej ze zbiorów Romana 
Widawskiego. Podziemia kościoła gimnazjalnego.
„ Estetyka Japońskiej Sztuki Użytkowej” - wykład Piotra 
Faryny. Wstęp wolny

08 Kwietnia
Upływa termin składania prac w konkursie na projekt logo 
oraz hasło reklamujące wystawę interaktywną Ekspery-
mentarium „Chojnice – człowiek w naturze, czyli 
eksperyment z koegzystencji". Organizatorem jest 
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach.

07 Kwietnia
Samorząd  osiedla nr 7 Żwirki i Wigury / Budowlanych  
zaprasza  na zebranie ogólne mieszkańców. Zebranie 
odbędzie się w restauracji „Siódemka” o godz. 18:00.

23 Kwietnia
MKS Chojniczanka 1930 zaprasza na mecz 27 kolejki - 
Chojniczanka Chojnice – Chrobry Głogów. Stadion MKS  
godz. 19:00.

Dyskusyjny Klub Filmowy w Kwietniu
04 kwietnia - „Opiekun” - godz. 19:00
11 kwietnia - „Ognie w polu” - godz. 19:00
18 kwietnia - „Syn Szawła” - godz. 19:00
25 kwietnia - „Intruz” - godz. 19:00

23 Kwietnia
Zespół Szkół nr 7 w Chojnicach zaprasza na Powiatowy 
Konkurs „ Świadomy Konsument Europy”. Miejsce ZS nr 7

22 Kwietnia
Pub „Kornel Muzyczny Dart” zaprasza na koncert pilskiego 
zespołu The Cuts. Zespół powstał w roku 2006 w Pile.The 
Cuts to kwartet tworzący muzykę, którą można określić 
mianem electro-rocka. 

23 Kwietnia
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Andersa zaprasza na 
Drzwi Otwarte. Start imprezy o godz. 9:00 Zapraszamy 
wszystkich gimnazjalistów by dołączyli do naszej 
społeczności szkolnej!

20-22 Kwietnia
Zespół Szkól  i  Towarzystwo Przyjaciół  L iceum 
Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich na auli ZS 
organizują XXV Kwietniowe Spotkania z Poezją.

21 Kwietnia
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach zaprasza na  
koncert „Wspólne muzykowanie”, który odbędzie się na sali 
koncertowej w Szkole Muzycznej.  

10 Kwietnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na koncert duetu 
Andrzej Korycki i Dominika Żukowska.  Początek godz. 
17:00 a w repertuarze głównie ballady rosyjskie. Bilety do 
nabycia w kasie ChCK w cenie 20 zł.

10 Kwietnia
Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, Gmina Brusy oraz 
Federacja Kaszebe Baszka Les  w ramach Pucharu Polski 
Baszka Master organizują Turniej Karciany dla osób grają-
cych w „ Kaszubską Baśkę”. 
Miejsce:  Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.

04 Kwietnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza wszystkich 
m i łośn i ków żywego  s łowa  na  ko le jną  edyc ję 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej 
dla uczniów szkół gimnazjalnych. Etap powiatowy 
odbędzie się o godz. 9:00. Prosimy o punktualność, 
ponieważ konkurs rozpocznie się losowaniem kolejności.

05 Kwietnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza wszystkich miłośni-
ków żywego słowa do wzięcia udziału w 61 edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego. Początek  g. 09:00.

30 Kwietnia
Chojnicki Klub Żeglarski w Charzykowy organizuje na 
jeziorze Charzykowskim „Regaty Konstytucyjne” we 
wszystkich klasach regatowych. Termin: 30.04 - 01.05.

23-24 Kwietnia
Chojnicki Klub Żeglarski w Charzykowy organizuje na 
jeziorze Charzykowskim „XX Memoriał Ottona Weilanda”
kl. 470, LAS, LAR, L 4.7, L’Eq 420 

16-17 Kwietnia
LKS Charzykowy organizuje na jeziorze Charzykowskim 
„Regaty na otwarcie Sezonu Żeglarskiego” w klasie OPT 
A,B, 420 Laser  

28 Kwietnia
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza na wykład dla 
dorosłych z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą” 

28 Kwietnia
MKS „Chojniczanka 1930” zaprasza o godz. 15:00 na XXIV 
„Czwartki Lekkoatletyczne” Miejsce: Stadion Miejski 
„Chojniczanka 1930”

15 Kwietnia
Na plaży OSiR w Człuchowie odbędą się Mistrzostwa 
Województwa Pomorskiego w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych.

15 Kwietnia
W Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie” w  Chocińskim Młynie o godz. 10.00 
odbędzie się finał VIII Powiatowego Konkursu dla uczniów 
szkół gimnazjalnych pn. „Przyroda wokół nas”.

14 Kwietnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza w czwartek o godz. 
19:00 na II Bitwę Teatralną, w której zmierzą się dwa, 
bardzo różne, spojrzenia na miłość. Wystąpi Teatr Gdynia 
Główna i Chojnickie Studio Rapsodyczne. Aleksandra 
Kania przedstawi monodram "...i Julia" w reżyserii Idy 
Bocian, a w odpowiedzi Dominik Gostomski przedstawi 
męski punkt widzenia w spektaklu "Romeo i..." w reżyserii 
Grzegorza Szlangi. 

12 Kwietnia
W Urzędzie Miejskim w Chojnicach, Stary Rynek 1, sala 
408 o godzinie  14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne,  
dotyczące konkursu grantowego, funduszu „Akumulator 
Społeczny”. Konkurs skierowany jest do młodych  
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu 
wo jewódz twa   pomorsk iego ;  ak tywnych  g rup 
mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra  
wspólnego. Nabór wniosków w konkursie grantowym trwa 
do dnia 20 kwietnia 2016 r. 

16 Kwietnia
Urząd Miejski w Chojnicach i ChCK zapraszają w sobotę
o godz. 17:00 do Centrum Sztuki Collegium ARS na 
koncert znanego pieśniarza, wykonawcy szant i autora 
piosenek o tematyce morskiej Jerzego Porębskiego.

16 Kwietnia
W pubie Kornel zagra o 19:00 "1125" – polska grupa 
grająca oldschoolowy hardcore. 

16 Kwietnia
W godz. od 9:00 - 13:00 w Urzędzie Skarbowym w Choj-
nicach odbędzie się Dzień Otwarty, na który urząd 
zaprasza wszystkie osoby, które nie mogą przybyć do 
urzędu w dni powszednie.

16 Kwietnia
 Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice i świetlica 
Gimnazjum nr 1 organizuje XIII Otwarte Mistrzostwa 
Regionu Północnego w Tenisie Stołowym. Zawody odbędą 
się o godz. 09:00  w sali gimnastycznej szkoły. Zapisy – 30 
minut przed rozpoczęciem gier. Info -  tel. 886 384 516

16 Kwietnia
Wolontariusze SCM zapraszają do udziału w turnieju gry 
komputerowej Hearthstone: Heroes of Warcraft. Zapisy 
przyjmowane są do 10.04.2016 lub do wyczerpania miejsc. 

30 Kwietnia
W Chojnickim klubie „Cynamon”  o godzinie 20:00 zagra 
Jary ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY. 

15 Kwietnia
Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Choj-
nicach zapraszają mieszkańców powiatu i pracodawców 
na  XII Powiatowe Targi Pracy. Targi odbędą się w godz. od 
10:00 do 13:00.  Hala Widowiskowa Centrum Parku.

15 Kwietnia
Scena Studio i Centrum Park Chojnice zapraszają
na występ kabaretu  z programemPARANIENORMALNI
„ Pierwiastek z Trzech”.

10 Kwietnia
Pub „Kornel Muzyczny Dart” zaprasza na koncert 
wywodzącej się ze Starogardu Gdańskiego  grupy 
SautruS. Sautrus powstał w roku 2010 i jest kapelą grającą 
ciężki psychodeliczny stoner rock. Dodatkowo zagra 
wywodząca się z Sępólna Krajeńskiego MINNESOTA. Jej 
repertuar  to przede wszystkim ciężki, energetyczny 
grunge  z elementami noise rocka i metalu.

07 Kwietnia
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
zaprasza na XII Powiatowe Targi Edukacyjne. Początek 
imprezy o godz. 10:00 w hali Centrum Park Chojnice.

07 Kwietnia
Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza na 
finał XV Powiatowego Konkursu Humanistyczno - Przy-
rodniczego: „Ortografia w przyrodzie”. Uroczysty finał 
konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Centrum 
Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory 
Tucholskie” w  Chocińskim Młynie.

05-06 Kwietnia
Na strzelnicy Gimnazjum nr 1 odbędą się XII Mistrzostwa 
Wojewódzkie Gimnazjów Organizator: Zarząd Miejski LOK
i  Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

06 Kwietnia
Ośrodek Kultury w Czersku zaprasza na imprezę biegową 
„Biegi Rodzinne”

04-05 Kwietnia
W Człuchowie odbędzie się Fest iwal Dawnych 
Komputerów i Gier.

02 Kwietnia
BR Herbu Tur, Parafia p.w. Ścięcia Św. J. Chrzciciela i ES 
„Pomerania” zapraszają na wielkanocny turniej łuczniczy. 
Miejsce: sala gimnastyczna przy ZS Katolickich.

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

02 kwietnia
Zarząd Chojnickiego Klubu Sportowego "Kolejarz" 
zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków klubu na 
walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Zebranie 
odbędzie się 2 kwietnia o godz. 11:00 w siedzibie klubu przy 
ul. Lichnowskiej 1.

22 Kwietnia
Klub Cynamon zaprasza o godz. 20:00 na koncert 
CHONABIBE,  po lsk iego  zespo łu  muzycznego 
wykonującego alternatywny hip-hop z wpływami reggae, 
soulu i muzyki elektronicznej.

23 Kwietnia
W Chojnickim klubie „Cynamon”  o godz. 20:00 wystąpi 
„Małpa” z drugim solowym albumem „Mówi”.

17 Kwietnia
W hali Centrum Parku odbędzie się mecz o Mistrzostwo 
Ekstraklasy Futsalu: Red Devils Chojnice – Nbit Gliwice. 
Organizator: Red Devils Futsal Club

17 Kwietnia
W Ostrowitym, w Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej - ul. Szkolna 3  odbędzie się turniej sportowy 
„Kosznajder Baszka”.

20 Kwietnia
W hali Centrum Parku odbędzie się Gala najpiękniejszych 
arii operetkowych . Początek godz. 19:30


