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Reklama

21 lutego rozpoczęły się konsultacje 
społeczne dotyczące projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia 
„Gminnego programu rewitalizacji miasta 
Chojnice”. Konsultacje mają formę spacerów 
studyjnych oraz otwartych spotkań z miesz-
kańcami. Pierwsze spotkanie dotyczyło 
renowacji i remontów elementów wspólnych 
w budynkach mieszkalnych wraz z zagos-
podarowaniem otoczenia budynków i prze-
strzeni publicznych. Do Urzędu Miejskiego
w Chojnicach wpłynęło  27 wniosków od 
zarządców nieruchomości zlokalizowanych 
przy ulicach: Budowlanych, Drzymały, Dwor-
cowej,  Łanowej, Piłsudskiego, Spółdziel-
czej, Towarowej, Warszawskiej, Żwirki i Wi-
gury. Wnioskodawcy planują remonty 
elewacji, klatek schodowych, poszycia 
dachowego, uporządkowania podwórek, 
stworzenie miejsc zieleni. Kolejny studyjny 
spacer jest zaplanowany na 2 marca o godz. 
16:00, dotyczy budowy świetlicy przy ul. 

Dworcowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu. 

7 marca o godz. 16:00 – kompleksowe 
zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza 
Ewangelickiego. 

9 marca tematem studyjnego spotkania 
będzie budowa  ul. Subisława na odcinku od 
ul. Żwirki i Wigury do Towarowej.

Spotkania dla mieszkańców organizowane 
są w dniach :
2.03.2017 r. o godzinie 17:00 w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Chojnicach (stołówka), 
ul. Dworcowa 6;
7.03.2017 r. o godzinie 17:00 w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Chojnicach (sala nr 4) 
, ul. Świętopełka 1;
9.03.2017 r. o godzinie 17:00 w restauracji 
„Siódemka” w Chojnicach, ul. Subisława 7;
                            Zapraszamy mieszkańców

Gmina Miejska Chojnice ogłasza nabór 
wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu 
modernizacji źródeł energii cieplnej na 
terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy 
udziale funduszy uzyskanych z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Gdańsku ramach konkur-
su „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 
2017). Przedmiotem wniosku jest moder-
nizacja systemów grzewczych poprzez 
likwidację kotłów lub pieców opalanych 
węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami 
opalanymi gazem czy olejem opałowym lub, 
źródłami ciepła wykorzystującymi odnawial-
ne źródła energii (pompy ciepła) lub  podłą-
czeniem do sieci ciepłowniczej. Wnioski 
mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających 
budynki jednorodzinne, stanowiące wła-
sność osób fizycznych lub wielorodzinne,
w których funkcjonują wspólnoty mieszkanio-
we, nie stanowiące własność JST. Realizacja 
inwestycji musi nastąpić w nieprzekra-

czalnym terminie do 30.06.2018 r. 

Nabór wniosków prowadzony będzie w termi-
nie od 1 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. 
Wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miej-
skiego w Chojnicach (pok. 605e), ul. Stary 
Rynek 1 osobiście, za pośrednictwem poczty 
lub usług kurierskich, w poniedziałek, środę, 
czwartek i piątek w godz. od 7:00 do 15:00, 
natomiast we wtorek w godz. od 8:00 do 
16:00, w terminie do 28.04.2017 r. 
W przypadku ofert wysyłanych pocztą 
decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
Kwota dotacji ze środków Funduszu dla 
danego źródła ciepła uzależniona jest od 
rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce 
węgla lub koksu. W zależności od przyjętego 
rozwiązania wynosi nie więcej niż 35% 
kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Nr 23 /2017 Burmistrza Miasta 
Chojnice z dnia 24.02.2017 r.

W piątek 3 lutego 2017 r. o godz. 18.30
w Centrum Sztuki Collegium ARS Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, 
Chojnickie Centrum Kultury i Parafia pw. 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela zorganizowały 
promocję książki dr. Krzysztofa Kordy „Ks. 
ppłk Józef Wrycza (1884-1961). Biografia 
historyczna”. Książka ukazała się nakładem 
Instytutu Kaszubskiego i Wydawnictwa 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Autor 
opowiedział zebranej publiczności o specy-
fice pisania swojej pracy doktorskiej o ks. 
Wryczy, o swojej obronie doktorskiej i całym 

procesie związanym z wydawaniem książki. 
Szczególnie ciekawe były wspomnienia
o kontaktach z ludźmi, którzy znali ks. Wry-
czę osobiście. Dr Korda dotarł do rodziny, 
ministranta, który służył mu do mszy oraz 
ludzi u których Wrycza ukrywał się podczas 
wojny. Jest to pierwsza naukowa biografia 
poświęcona jednemu z najważniejszych 
Kaszubów i znanych Pomorzan. Książka jest 
bogato ilustrowana co znacznie podnosi jej  
walory historyczne. Znalazła się w niej 
unikatowa pocztówka „Jak ks. Wrycza 
wypędza żydów”. Na spotkaniu można było 
nabyć książkę w promocyjnej cenie 50 zł.

10 lutego w zabytkowej  auli Liceum 
Ogólnoksz ta łcącego im.  F i lomatów 
Chojnickich pierwszą dekadę działalności 
świętowało Chojnickie Bractwo Rycerskie 
Herbu „TUR”.  Na uroczystość przybyło wielu 
sympatyków z Chojnic oraz zaprzy-
jaźnionych „zamków pomorskich”.   Bogdan 
Kuffel, jego rycerze oraz białogłowy dla 
zaproszonych gości przygotowali część 
oficjalną składającą się z podsumowania 
działalności i wręczania upominków oraz 
część artystyczną. W części artystycznej 
można było zobaczyć walki rycerskie oraz 
dawne tańce. Walki momentami przybierały 

gwałtowny przebieg, a szczękowi wirujących 
mieczy towarzyszyły sypiące się iskry. 
Założyciel Bractwa Herbu Tur od swoich 
rycerzy i dam otrzymał pamiątkowy medal, 
wybity specjalnie na tę okazję. On sam 
wspominał - „Nie byłoby bractwa, gdyby nie 
ojc iec duchowny ks.  dziekan Jacek 
Dawidowski. … Gdy zakładałem bractwo 
towarzyszyła mi bardzo konkretna myśl - 
Chciałem pojechać z młodzieżą na Grunwald 
i to się udało…  Powstanie bractwa rycerskie-
go pozwoliło spełnić marzenia wielu młodych 
ludzi”. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił 
zespół Liarman.  

dr Krzysztof Korda
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01 Luty
MKS Chojniczanka rozegrała w Gdańsku z Lechią kolejny 
mecz kontrolny przed rundą wiosenną pierwszej ligi. Lechia 
wygrała z Chojniczanką 3:2.  Był to pierwszy przegrany 
sparing lidera pierwszej ligi.

07 Luty
Rozegrano Powiatowy Finał Licealiady Młodzieży Szkolnej 
w Futsalu Dziewcząt. W zawodach wzięły udział reprezen-
tacje pięciu szkół: Zespół Szkół Chojnice, Technikum nr 2 
Chojnice, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Brusy, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Chojnice, Technikum 
Mundurowe Chojnice.   Klasyfikacja końcowa: I miejsce - ZS 
Chojnice, II miejsce – ZSP nr 1 Chojnice, III miejsce – T M 
Chojnice, IV miejsce – ZSP Brusy, V miejsce – Technikum nr 
2 Chojnice

18 Luty
W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbył się  recital 
Ryszarda Stopy "Muszę coś zrobić z nocami". Koncert 
połączony był z wystawą Filipa Tomca "Kolor i kontrast". 

20 Luty
Grupa Misiaki z Niepublicznego Przedszkola „Bajka” 
wysłuchała w Oddziale dla dzieci i młodzieży MBP 
opowiadania autorstwa Orianne Lallemand pt. „O Wilku, 
który obchodził urodziny”.

21 Luty
Starosta Powiatowy Stanisław Skaja zawarł z  burmistrzem 
Arseniuszem Finsterem porozumienie intencyjne w/s pier-
wszeństwa w zatrudnieniu w roku szkolnym 2019/2020 
nauczycieli z miejskich szkół.

22 Luty
W ramach Chojnickiej Wiosny Literackiej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z pisarzem, 
publicystą i historykiem Jerzym Sosnowskim. Była  to 
prelekcja połączona z promocją książki „Co Bóg zrobił 
szympansom?”. 

23 Luty
W siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
w Charzykowach odbył się wykład dla dorosłych z cyklu 
„Czwartkowe spotkania z przyrodą”. O znaczeniu leśnych 
roślin i grzybów w tradycyjnym pożywieniu mieszkańców wsi 
opowiadała Pani Grażyna Szelągowska, pracownik 
Muzeum Etnograficznego  w Toruniu

23 Luty
Chojniccy policjanci wraz z Chojnickim Centrum Kultury 
zorganizowali  kurs samoobrony dla chojnickich seniorów.
Uczestnicy zajęć poznali podstawowe zasady zachowania 
się w kryzysowych sytuacjach. Starsi chojniczanie zyskali 
wiedzę dotyczącą tego, jak unikać zagrożenia oraz ćwiczyli 
techniki obrony przed atakiem napastnika oraz elementy 
walki wręcz. 

23 Luty
W  podziemiach kościoła gimnazjalnego odbył się konkurs 
recytatorski “Dzieciństwo wierszem malowane”. Konkurs  
był  jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody Roku 
Kolejarzy. Współorganizatorem była SP  nr 3.

24 Luty
W hali Centrum Parku w Chojnicach odbyła się Gala 
Dokonań Roku 2016. Statuetki wręczono w kategoriach: 
sport, kultura, nauka i edukacja, inicjatywa społeczna, 
impreza roku, filantrop oraz gospodarka (inwestycja).

24 Luty
Z okazji 95-Iecia istnienia Hufca ZHP Chojnice harcerze 
spotkali się na wspólnym „świeczkowisku”.

08 Luty
Piłkarze Chojniczanki rozegral i  s iódmy sparing. 
Przebywająca w Niechorzu chojnicka drużyna tym razem 
wygrała z Gwardią Koszalin 4:0. 

10 Luty
W chojnickim klubie „Wlad” zagrali Wookman i Mr. Nau. 
Wookman to zespół grający szeroko rozumianą muzykę 
fusion.  Mr. Nau natomiast prezentuje  muzykę alternatywną. 

10 Luty
Odbył się „Bal sportowca”  podczas którego nagrodzeni 
zostali zwycięzcy XIV Plebiscytu Sportowego „Czasu 
Chojnic”. Głosowanie dziennikarzy wygrał chojniczanin Lech 
Stoltman (Start Gorzów) – brązowy medalista igrzysk 
paraolimpijskich z Rio de Janeiro. Drugie miejsce zajęła 
żeglarka Irmina Mrózek Gliszczynska (ChKŻ Chojnice),
a trzecie lekkoatleta Damian Rudnik (Chojniczanka). We-
dług czytelników najpopularniejszymi sportowcami zostali: 
bokser Piotr Szczukowski (Boxing Team) i Rafał Warnke 
(Tęcza Brusy), sportowcem juniorem Kewin Gruchała 
(Boxing Team), oldbojem Wiesław Skwierawski (Florian 
Chojnice),a trenerem Damian Trzebiński (Szarża Krojanty).

25 Luty
Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 
członków klubu „Kolejarz Chojnice” Nowym prezesem 
Kolejarza został Jacek Zakrzewski. Wiceprezesami zostali 
Albin Orlikowski oraz Adam Kłodziński. W zarządzie nie ma 
tym razem przedstawicieli Floriana.

25 Luty
W sobotę 25.02.2017 o  godzinie 8.30 w chojnickim 
Gimnazjum nr 1 odbyła się czwarta kolejka VIII edycji 
MALPS  - Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 
(zima 2016 - wiosna 2017). Pod siatką spotkały się cztery 
zespoły dziewcząt ze szkół gimnazjalnych: Zespół Szkół 
Sportowych II z Człuchowa, "Krajna" Sępólno Krajeńskie, 
"Kamionka" Kamień Krajeński oraz drużyna gospodarzy 
UKS "Ósemka" Chojnice. 

26 Luty
W Charzykowach odbył  się  II Chojnicki Bieg Pamięci 
"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Bieg 
zorganizowały: Fundacja „Wolność i Demokracja"  oraz 
Stowarzyszenie Kibiców Chojniczanki „Fanatycy z Grodu 
Tura”. 

28 Luty
Starostwo Powiatowe w Chojnicach zorganizowało w hali 
sportowej Centrum Park w Chojnicach  XIII Powiatowe Targi 
Edukacyjne 'Akademus'. Tegoroczne targi zostały objęte 
Honorowym Patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Sopocie. 

27 Luty
W Domu Strażaka przy ul. Długiej w Charzykowach odbyła 
się debata o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w Cha-
rzykowach zarówno w sezonie letnim jak i poza nim, a także 
o sytuacjach, w których ludzie starsi, mogą stać się ofiarą 
przestępstw takich jak oszustwa. Debatę zorganizowali 
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Choj-
nicach wspólnie z władzami Urzędu Gminy.

28 Luty
W Centrum Edukacyjno Wdrożeniowym odbyła się  debata
o planowanej przez rząd dwukadencyjności dla samorzą-
dowców. Udział wzięli poseł Aleksander Mrówczyński, 
Arseniusz Finster, Leszek Redzimski z PO oraz Mariusz 
Brunka z PChS.

01 Luty
Od środy 1 lutego Chojniczanka rozpoczęła sprzedaż 
karnetów na mecze rundy wiosennej. W Chojnicach 
odbędzie się osiem meczów.

01 Luty
Odbyły się kolejne warsztaty teatralne zorganizowane przez 
Chojnickie Centrum Kultury i Chojnickie Studio Rapso-
dyczne dla  młodzież w wieku ponadgimnazjalnym.

01 Luty
W czytelni MBP otwarto wystawę  "Chojnice na pocztówce". 
Wystawa była czynna do 28 lutego.

02 Luty
Magazyn „Press” zaprosił do obejrzenia najlepszych zdjęć 
prasowych 2016 roku podczas wystawy Grand Press Photo 
w Centrum Handlowym Brama Pomorza. Wystawa  
prezentowana była w dniach  2-20 lutego. Na ekspozycji 
zaprezentowano 59 pojedynczych prac i 11 fotoreportaży, 
które trafiły do finału konkursu, w tym prace nagrodzone.

02 Luty
W chojnickim klubie „Geneza” publiczność bawiła się wraz
z najpopularniejszym polskim raperem. Tede promował swój 
najnowszy album pn. "Keptn".  Jacek Graniecki, czyli Tede, 
zawitał do Chojnic w ramach trasy koncertowej Tous 
Bulencje. Podczas godzinnego występu raper wykonał 
m.in.kawałki z najnowszego krążka pn. "Keptn". Nie 
zabrakło jednak też starszych kompozycji.  Przed gwiazdą 
polskiego hip-hopu na scenie zaprezentowali się m.in. 
chojniczanin Zaber  i  Adin z Człuchowa.

03 Luty
W Centrum Sztuki Collegium ARS (kościół gimnazjalny) 
odbyła się promocja książki dr. Krzysztofa Kordy „Ks. ppłk 
Józef Wrycza (1884-1961). Biografia historyczna”. Promocję 
zorganizowało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział 
Miejski w Chojnicach, Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury oraz Parafia pw. 
Ścięcia św. Jana.

04 Luty
W kolejnym  meczu sparingowym pierwszoligowa 
Chojniczanka zremisowała z Pogonią Siedlce 1:1. Gola dla 
chojnickiej drużyny zdobył Bartłomiej Niedziela.

11 Luty
W  Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach zorganizowano, z myślą 
o przyszłych uczniach, „Drzwi Otwarte”.

11 Luty
W chojnickim  pubie „Wlad” (dawny Kornel) zagrały dwie, 
dobrze znane chojnickiej publiczności,  lokalne grupy 
muzyczne - Charzykowska "Nagła Zmiana Klimatu”
i Chojnicki "Layo".

13 Luty
W 126 rocznicę urodzin Juliana Rydzkowskiego, uczniowie 
klas III SP 1, rywalizowali ze sobą w konkursie Wiedzy
o Patronie szkoły. Każdą klasę reprezentowało dwóch 
uczniów.

13 Luty
W  siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka) ul. 
Wysoka 3 odbyło się spotkanie informacyjne na temat  
„Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej przy 
wsparciu Funduszy Europejskich”

14 Luty
W samo południe, 14 lutego w 72 rocznicę walk o Chojnice, 
reprezentanci władz miejskich na cmentarzu poległych 
żołnierzy radzieckich – złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

14 Luty
Po południu,  o godzinie 16.30, w kaplicy Serca Jezusowego 
odprawiona została msza święta w intencji, zamordowanej 
przez żołnierzy rosyjskich, siostry Adelgund Tumińskiej oraz 
wszystkich cywilnych ofiar walko o Chojnice w 1945 roku.

14 Luty
W Miejskiej Bibl iotece Publicznej w Chojnicach, 
Stowarzyszenie LekTURa i Fundacja DKMS, zorganizowały 
- Dzień Dawcy Szpiku Kostnego pn. "Oddaj szpik z miłością".

15 Luty
Prezes Centrum Park Chojnice Mariusz Paluch podał się do 
dymisji. W ten sposób, ku wielkiemu zdziwieniu licznie 
zgromadzonych gości, zakończył  imprezę z okazji 15-lecia 
istnienia basenu, którą prowadził od początku. Swoją 
decyzję argumentował internetowym „hejtem” i perso-
nalnymi atakami w stosunku do jego osoby. 

15 Luty
Przy ul. Mickiewicza 12a/4 o godzinie 19:00 członkowie 
Stowarzyszenia Kukiz15 w powiecie chojnickim świętowali 
otwarcie Biura Poselskiego Pawła Skuteckiego.

15 Luty
W Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach (ul. J. 
Piłsudskiego 30a) odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
Poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

15 Luty
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
odbyły się warsztaty dietetyczne pn. "Dieta bez tajemnic".
O zdrowym odżywianiu opowiadała dietetyk ZaFITowani.pl 
Alina Pasionek. 

16 Luty
W czwartek 16 lutego 2017 roku w Wypożyczalni i Czytelni 
dla Dzieci odbyło się kolejne spotkanie członków 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. Tym razem 
omawiano pierwszy tom cyklu fantasy „Baśniobór” Brandona 
Mulla.

04 Luty
Zarząd MKS Chojniczanka w podziękowaniu za współpracę 
ze sponsorami i sympatykami klubu zorganizował
w charzykowskim ośrodku "Rejs" „Bal Karnawałowy Klubu 
Biznesu MKS Chojniczanka” połączony z licytacją 
piłkarskich koszulek i gadżetów.

04 Luty
W  chojnickim Gimnazjum nr 1 odbyła się kolejna - wiosenna 
runda VIII edycji MALPS  - Młodzieżowej Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej (zima 2016 - wiosna 2017). Pod siatką 
spotkało się pięć zespołów: reprezentacja Gimnazjum
w Sławęcinie, Gimnazjum nr 3 w Chojnicach, Gimnazjum
w Nowej Cerkwi oraz dwóch ekip z Zespołu Szkół Sporto-
wych w Człuchowie.

05 Luty
Zespół Red Devils, po serii spektakularnych porażek, 
próbował stawić czoło wyżej notowanej Pogoni Szczecin. 
Niestety szczęście opuściło gospodarzy trzy minuty przed 
końcem spotkania, kiedy to Pogoń strzeliła zwycięską 
bramkę. 1:2

06 Luty
Dr Przemysław Zientkowski,  wraz ze swoją 6-letnią córką 
Klarą, promował w chojnickiej bibliotece książkę "Sowa 
Minerwy i inne opowiadania". Książeczka zawiera zbiór 22 
tekstów wprowadzających najmłodszych w tajniki filozofii. 
Do publikacji ilustracje wykonała Klara.

06 - 07 Luty
Szkoła Podstawowa nr 5 była gospodarzem „Między-
szkolnego Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców”
w ramach imprez sportowych SZS w Gdańsku. Celem 
turnieju było wyłonienie najlepszej drużyny, która będzie 
reprezentować Chojnice na zawodach powiatowych
w Brusach. Do rywalizacji przystąpiły cztery chojnickie 
szkoły podstawowe. 

07 Luty
Zarząd Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 2 Bytowskie 
zaprosił dzieci z terenu osiedla na bal karnawałowy w Szkole 
Podstawowej nr 7 przy ul. Tuwima 2 w Chojnicach.

07 Luty
Gimnazjum nr 1 gościło międzyszkolne zawody w piłkę 
ręczną dziewcząt. Pierwszą walkę stoczyły zespoły 
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3. Gospodynie w sportowej
i zaciętej walce pokonały przeciwniczki (5:1). Klasyfikacja 
końcowa: 1. miejsce Gimnazjum nr 1, 2. miejsce Gimnazjum 
nr 2, 3. miejsce Gimnazjum nr 3.



5Nr 3/2017 (54)   MARZEC 2017

Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

20 lutego 2017 roku odbyła się XXIX sesja 
Rady Miejskiej VII kadencji.  Do sesji zasiadło 
19 radnych. Sesję poprowadził  Przewodni-
czący Rady Miejskiej Mirosław Janowski. 
Sekretarzem sesji został Kazimierz Jaru-
szewski, a do komisji wnioskowej wybrano 
radnych M. Osowicką i L. Peplińskiego. 
Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od 
sprawozdania Burmistrza z okresu między-
sesyjnego. 

Burmistrz Arseniusz Finster -Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo. Rozstrzygamy najwię-
kszy przetarg drogowy w tym roku. Chodzi
o przebudowę ul. Człuchowskiej w Choj-
nicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w ramach rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej. Jak Państwo pamię-
tacie na ten cel mieliśmy w budżecie 
5.800.000 zł, z czego 2.800.000 zł pozyska-
liśmy w ramach tego programu. Przetarg 
rozstrzygamy, sprawdzamy jeszcze doku-
menty, ale najniższą ofertę na część drogową 
przedstawiło konsorcjum „Ekomel” Chojnice
i „Marbruk” – 4.133.000 zł. Natomiast najniż-
szą ofertę na część oświetleniową Pan Marek 
Nitka „Elnit Electric” – 131.000 zł. Po zsumo-
waniu tych kwot widać, że wartość tego 
zadania będzie wynosiła 4.300.000 zł, tak 
więc oszczędzamy 1.300.000 zł, z czego 
650.000 zł nie weźmiemy od Pana Wojewody, 
ale 650.000 zł pozostaje w naszym budżecie. 
Dodatkowe ważne jest to dla nas, że to 
chojnickie firmy będą wykonywały to zadanie. 
Tutaj przypominam, że część układu dro-
gowego na osiedlu Asnyka właśnie budowała 
firma „Marbruk” i tutaj żadnych zastrzeżeń do 
realizacji tego zadania nie było.  

Przygotowujemy przetarg, który ma wyłonić 
inżyniera kontraktu na budowę węzła 
integracyjnego transportowego. Sam opis 
przedmiotu zamówienia to 50 stron. Jutro 
konsultujemy tą kwestię z PKP PLK. 
Ogłaszamy przetarg jeszcze w lutym. Czas 
realizacji tego przetargu to dwa miesiące, bo 
to przetarg unijny. Po wyłonieniu inżyniera 
kontraktu on wspólnie z moimi urzędnikami 
przygotowuje ten najważniejszy przetarg, 
który ma wyłonić wykonawcę tego zadania.
I chcielibyśmy, aby wykonawca już był 
wyłoniony, moim zdaniem dopiero, bo po dwa 
miesiące każdy przetarg, w lipcu tego roku.

 Rewitalizacja – wpłynęło 27 ofert, w tym 20 
ze spółdzielni mieszkaniowej, 7 od wspólnot. 
Przypominam, że chodzi o elewacje, podwór-
ka i nieruchomości w dzielnicy Dworcowej
i Gdańskiej. Jesteśmy na etapie oceny tych 
wniosków i na etapie konsultacji. I ten proces 
będzie trwał przez najbliższych kilka miesięcy 
do momentu rozpoczęcia inwestycji. 

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
fotowoltaiki w mieście. Ona ma zafunkcjo-
nować na wszystkich chojnickich szkołach, 
we Wszechnicy Chojnickiej i na stadionie 
Chojniczanki. Wartość naszego projektu to 
1.300.000 zł. 

Ogłosiliśmy przetargi na ulice: Niemcewicza, 
Staszica, Prusa i Marii Curie-Skłodow-
skiej. To są te dodatkowe, które mamy w na-
szym budżecie. Również rozstrzygnęliśmy 
przetarg na projekty drogowe, te które mają 
być realizowane w przyszłym roku, czyli od ul. 
Modrzewiowej, Truskawkowej i tych 
innych, które Państwo znacie.  

Rozstrzygnęliśmy problem deszczówki na 
o s i e d l u  P a w ł ó w k o  w  k o n t e k ś c i e 
projektowym i rozstrzygnęliśmy również 
przetarg na projekt Fosy. Ten przetarg też już 
jest rozstrzygnięty i projektowanie jest 
realizowane. 

Stadion CHKS Kolejarz – termomoder-
nizacja, dokumentacja została przekazana 
do Gdańska celem oceny i weryfikacji.
 
Do końca lutego składamy duży wniosek
w ramach programu poprawy gospodarki 
wodami deszczowymi i opadowymi w mie-
ście. To jest projekt na około 60 mln zł. Już 
mamy gotowe dokumenty i składamy do 
Gdańska.
 
Kończy się inwestycja w Gimnazjum Nr 1. 
Myślę tutaj o windzie i barierach architek-
tonicznych. I rozpoczęło się projektowanie 
adaptacji pomieszczeń do funkcji przed-
szkola. Również mieszkańcy Chojnic 
złożyli wnioski na fotowoltaikę, 133 miesz-
kańców, wartość tego zadania to 2.300.000 
zł. Wnioski są po weryfikacji. 

Również pozyskujemy środki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska. To są 
środki na zmianę źródła ogrzewania na 
ekologiczne. Tutaj dofinansowanie wynosi do 
35%, jednak nie więcej niż 5.000 zł i 5%
z budżetu miasta, czyli 715 zł. Czyli przy 
maksymalnym koszcie wymiany źródła ciepła 
np. z węglowego na gazowy mieszkaniec 
może otrzymać 5.715 zł.
 
Chciałbym jeszcze słowo powiedzieć o bu-
dżetach samorządowo – osiedlowych. 
Przetargi są rozstrzygnięte. W tej chwili 
podejmujemy decyzje już ostateczne. Przed 
nami kwestia pewnego przepływu środków, 
ponieważ jak Państwo wiecie, i to może na 
przykładzie samorządu, gdzie szefową jest 
Pani Kornelia Żywicka, tutaj z jednej strony 
słyszeliśmy skargę – dlaczego dopiero teraz 
a moglibyśmy budować rok wcześniej. Nie 
moglibyśmy budować rok wcześniej, bo jeżeli 
samorząd na dzisiaj w trzyletnim budżecie ma 
247.000 zł, a wartość zadania wynosi 
229.000 zł, no to nie można było szybciej 
zrobić tego przetargu. No ten kto planuje na 
osiedlu i mówi mieszkańcom – zrobimy to, to
i to, to mniej więcej też musi szacować koszty. 
Szacunek tych kosztów dla tego osiedla na 
przykład wypadł, że ten plac zabaw potrze-
buje trzyletniego dofinansowania. Chciałbym 
również, tutaj jedno z mediów chojnickich 
donosi, że jest do nas też zarzut od Pani 
Korneli Żywickiej, że my zrobiliśmy przetarg
w czasie ferii zimowych. No ferie trwały sześć 
tygodni w Polsce. To w ogóle nie miałem robić 
przetargu przez okres ferii?  A przecież przez 
okres ferii też robiliśmy przetarg na najwię-
kszą inwestycję drogową i wygrały chojnickie 
firmy. Ja myślę, że dzisiaj ferie nie są 
problemem dla wykonawców placów zabaw, 
bo to nie dzieci je wykonują dla dzieci, tylko 
dorośli dla dzieci. I prosiłbym takimi 
argumentami się po prostu nie posługiwać. 
Również czytam, że to drogo, słaba jakość. 
My mamy certyfikaty bezpieczeństwa, one są 
w opisie przedmiotu zamówienia i mamy karty 
katalogowe. Każda z firm, która startowała
w przetargu dała 7 lat gwarancji. Jedynym 
kryterium wyboru była cena i gwarancja. 
Jeżeli więc wszyscy dali 7 lat gwarancji no to 
wiadomo, że musi decydować cena. Nato-
miast opis przedmiotu zamówienia jest taki, 
że jeżeli chodziłoby o ten stół, przy którym ja 

siedzę, to te firmy muszą wykonać taki sam 
stół. On nie może być w jednej firmie plasti-
kowy, a w drugiej metalowy, a w trzeciej bez 
nóg, itd. Ten opis jest bardzo dokładny. 
Dlatego nie wiem w tej chwili, gdzie szukać 
problemu. Inny przykład to samorząd Pana 
Marka Szmaglinskiego. Ma 154.000 zł, a już 
jeden plac zabaw kosztuje 206.000 zł, czyli 
czteroletni budżet trzeba włożyć, muszę 
pożyczyć z Samorządu Nr 1, a na Asnyka nie 
zdążymy zrobić. Tutaj się stawia zarzut do 
mnie, że na Asnyka nie będzie. No nie będzie, 
bo planowanie po stronie jak gdyby zakresu 
tej inwestycji na osiedlu nie wytrzymało próby 
finansów, które tu zawarliśmy. To moje 
pożyczenie pieniędzy polega na tym, że my
w budżecie mamy zapis skumulowanych 
środków. Uzyskałem zgodę Przewodni-
czącego Samorządu nr 1. Natomiast 
prosiłbym, żeby też nie pisać mieszkańcom 
takiej nieprawdy, że: „Szef Śródmieścia dalej 
sumuje budżet, aby na koniec tego roku 
zaprosić chojniczan na lodowisko”. No to 
nieprawda, bo jak zsumuje to wyjdzie 
200.000 zł, a lodowisko ma 800.000 kosz-
tować. I decyzja o lodowisku powstanie tutaj 
w łonie Rady Miejskiej, chyba że mamy 
poczekać na to, czy będzie dwukadencyjność 
wstecz, czy do przodu. To już zależy od 
Państwa tutaj woli i innych kwestii. 

Tak samo w kwestii jeszcze budynku 
frontowego szpitala. Mamy zweryfikowaną 
wycenę, bo wycena rynkowa jest tutaj kwestią 
dla mnie pierwszoplanową. Bo z jednej strony 
zabezpiecza tych, którzy negocjują a z drugiej 
strony pokazuje jakie są wartości rynkowe. 
Tutaj mamy w tej chwili już tą wycenę i pode-
jmiemy negocjacje i będziemy Państwa
o wszystkim bardzo szczegółowo informo-
wać. Dziękuję za uwagę.

W dalszej kolejności głosowano projekty 
uchwał. 

Ograniczona ilość miejsca nie pozwala na 
opisanie wszystkiego co działo się podczas 
obrad sesji. Z wynikami głosowań nad 
projektami uchwał i dyskusją radnych można 
zapoznać się na stronie UM. Pełny protokół
z XXIX sesji dostępny jest w zakładce BIP 
(Biuletyn Informacji Publicznej).

Trwa modernizacja budynku Chojnickiego 
Centrum Kultury. Zadanie realizuje 
konsorcjum firm: spółki RCI z Poznania 
oraz przedsiębiorstw Taczbud i Taczbud - 
Bis z Rogóźna i Grudziądza. Firmy 
zaoferowały swe usługi za kwotę 10 846 
386 zł.

Wewnątrz trwają już prace instalacyjne: 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elek-
trycznej, przeciwpożarowej, centralnego 
ogrzewania. Ten etap prac jest na 
ukończeniu w części piwnicznej. Na 
poziomie kondygnacji przyziemia na 
ukończeniu są roboty murowe, po ułożeniu 
instalacji są wylewane posadzki i rozpo-
czynają się prace tynkarskie. Wewnątrz sali 
kinowo - widowiskowej wykonano słupy 
nośne konstrukcji. Powierzchnia sceny jest 
przygotowana do wylania płyty żelbetowej, 
na której zostanie ułożona drewniana 
podłoga. Te prace zostaną wykonane do 
końca marca br.

Trwa także budowa nowej części budynku, 
która będzie zawierać główne wejście do 
ChCK oraz część biurową. Trwają roboty 
konstrukcyjne, wylano płytę fundamen-
tową, wymurowano ściany parteru, zalano 
słupy, trwa przygotowanie do betonowania 
stropu nad parterem z podciągami
i schodami.

                     Tekst i foto: Radosław Osiński
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Reklama

wykształcenie wyższe, nauczyciel wychowania fizycznego.

Okręg wyborczy Nr 3 obejmujący ulice:
Borska, Bruska, Chocińska, Czerska, Karsińska, Kartuska, Kościerska od nr 12 do końca (parzyste), Książąt Pomorskich od nr 42 - 44, Obrońców Chojnic, Wielewska.

Panie Marku może na początek  kilka słów 
o sobie?

Marek Szank, od 54 lat chojniczanin. Żonaty, 
szczęśliwy ojciec i dziadek. Nauczyciel 
wychowania fizycznego w „Jedynce” i trener 
piłki nożnej.

Jak długo jest Pan radnym? Jakie są Pana 
największe osiągnięcia w poprzednich 
kadencjach?  Z czego jest Pan szcze-
gólnie dumny?

To już moja druga kadencja w Radzie 
Miejskiej. Pierwsza przypadła na lata 1990-
1994. Byłem najmłodszym radnym i zbiera-
łem cenne doświadczenia w tej pracy. To był 
trudny okres transformacji ustrojowej i począ-
tek samorządów terytorialnych. Siedzieliśmy 
całymi dniami w urzędzie i uczyliśmy się 
podstaw samorządności. W roku 2014 
burmistrz Arseniusz Finster zaprosił mnie do 
swojego bloku wyborczego a mnie nie 
wypadało odmówić. Po 25 latach wróciłem do 
Rady Miejskiej i muszę powiedzieć, że jest mi 
zdecydowanie łatwiej podejmować decyzje, 
ale podobnie jak w latach 90-tych to nadal jest 
praca drużynowa. Praca w Radzie Miejskiej to 
umiejętność słuchania i podejmowania trud-
nych decyzji, ale przede wszystkim duża 
odpowiedzialność za swoje decyzje. Moimi 
obszarami działania są oświata, kultura
i sport i na tych płaszczyznach się realizuję. 

Jakie są największe problemy  mieszkań-
ców dzielnicy, którą Pan reprezentuje?

W wyborach do Rady Miejskiej wystartowa-
łem z okręgu, który w znacznej części obej-
muje obszar Osiedla Kaszubskiego. To nowe 
osiedle administrowane przez TBS i SM. TBS 
to nowe bloki, zadbane trawniki – słowem 
wzór do naśladowania dla innych. To również 
młode małżeństwa i małe dzieci szukające 
miejsca do zabawy i rekreacji na osiedlu. 
Obszar administrowany przez SM to już 
trochę inny, nieco zapomniany świat, ale 
dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem 
Osiedla i Prezesem Spółdzielni Mieszkanio-
wej te różnice powoli się zacierają. Nasze 
osiedle poprzez inwestycje budowlane TBS 
stało się placem budowy. Wkrótce pojawią się 
nowe bloki i nowe parkingi, połączymy 
ciągiem komunikacyjnym ulicę Kartuską,
a w okolicy ulicy Kasińskiej powstanie plac 
zabaw z mini boiskami. Zaproponowałem 
rozszerzenie funkcji Skweru Wielewskiego

z rekreacyjnej na rekreacyjno-sportową. 
Myśląc o dzieciach biegających za piłką 
odnowiliśmy też stare, bardzo zaniedbane 
boisko. Dla bezpieczeństwa wszystkich 
mieszkańców, przydałoby się zdecydowanie 
lepsze oświetlenie chodników i ulic. 

Jak często spotyka się Pan ze swoimi 
wyborcami. Jak mieszkańcy mogą się
z Panem kontaktować.
Często spaceruję lub jeżdżę rowerem po 
moim 'terenie'. Ludzie przekazują mi swoje 
uwagi dlatego, że nie każdy ze względu na 
swoją pracę ma czas na udziały w zebra-
niach.  Coraz częściej mieszkańcy korzystają 
z mojego numeru telefonu i przedstawiają 
swoje problemy. Tak jak powiedziałem, 
jestem częstym gościem prezesa SM i uczes-
tniczę w spotkaniach z mieszkańcami. 
Bardzo często wymieniamy się uwagami z ko-
legami: Bogdanem Tylochem (przewodni-
czący Samorządu Mieszkańców) oraz Stani-
sławem Kowalikiem i Antonim Szlangą, którzy 
chętnie służą swoją wiedzą i doświad-
czeniem.

Jakie są według Pana największe i obecnie 
najpilniejsze potrzeby naszego miasta?
Nasze miasto pięknie się rozwija, ale my sami 
bardzo często tego nie zauważamy. Jestem 
dumny z tego, że jestem chojniczaninem

i mieszkam w mieście z roku na rok pięk-
niejszym. Największym problemem z pewno-
ścią jest zapewnienie młodym ludziom 
miejsca do pracy – to jeżeli chodzi o problemy 
społeczne zadanie do rozwiązania nr 1. Do 
tych infrastrukturalnych zaliczyłbym moder-
nizację dworca PKS i PKP. Mam nadzieję, że 
obwodnica zachodnia ułatwi nam wszystkim 
przemieszczanie się po naszych ulicach,
a rozbudowa CHCK zdecydowanie rozszerzy 
naszą ofertę w dziedzinie kultury i sztuki.

Co Pan sądzi o projekcie chojnicko-człu-
chowskiego miejskiego obszaru funkcjo-
nalnego. Czy powinniśmy dążyć do utwo-
rzenia dwu-miasta? 
Dwa miasta i dwie jakże różne społeczności. 
Różne problemy i oczekiwania, ale jesteśmy 
sąsiadami i to sąsiedztwo zobowiązuje do 
współpracy w rozwiązywaniu problemów. 
Współpraca samorządowa daje z kolei 
większe możliwości otrzymania dotacji z Unii 
Europejskiej. Popieram więc wszelkie 
projekty w skali makro. 

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, powie-
dzmy 10 milionów złotych,  na co by je Pan 
wydał?
Z racji mojego zawodu, większość przezna-
czyłbym na rozwój sportu i kultury fizycznej. 
Dofinansowałbym zajęcia SKS w chojnickich 
szkołach. Obecnie sale gimnastyczne wyko-
rzystywane są głównie przez piłkarzy MKS. 
Młodzi piłkarze są dobrze zorganizowani
i mają odpowiednią opiekę. A gdzie pozostałe 
gry zespołowe: piłka ręczna, piłka koszyko-
wa, piłka siatkowa? Nie ma chętnych do 
prowadzenia sekcji sportowych a głównym 
powodem nie jest przecież brak bazy spor-
towej, a właśnie brak odpowiednich środków 
finansowych. Część z tego niespodziewa-
nego prezentu ulokowałbym w rozbudowę 
infrastruktury typowo piłkarskiej na 'Modraku', 
a połowę na budowę i pomoc w działalności 
hospicjum. Chyba nie wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że każdy z nas może się tam znaleźć. 
W tym wypadku hasło „pomagajmy-poma-
gać” jest jak najbardziej na miejscu.  

Jak duży, według Pana, wpływ na opinię 
mieszkańców miasta mają media interne-
towe? Czy czyta Pan na bieżąco informa-
cje zamieszczane na chojnickich porta-
lach? 
Media to możliwość szybkiej komunikacji
i pozyskiwania informacji. Na portalach społe-

cznościowych można znaleźć wiele cennych, 
ciekawych propozycji. To również miejsce 
krytyki naszych poczynań. Trzeba umiejętnie 
z tym żyć i korzystać z pojawiających się 
uwag. Instagram czy Facebook to jednak nie 
moja bajka. 

Jakie ma Pan plany działania na najbliższą 
przyszłość. Czym chce się Pan zająć?
W naszej kampanii wyborczej przedsta-
wiliśmy wyborcom program Komitetu Wybor-
czego „Program 2018” Arseniusza Finstera
i realizację treści w nim zawartych chciałbym 
kontynuować. Obecnie wiele czasu zajmuje 
nam przygotowanie i umiejętne wprowa-
dzenie w życie reformy oświaty. Projekt 
ministerialny to reforma strukturalna a nie 
merytoryczna. Trudne zadanie z wieloma 
niewiadomymi, które zrzucono na barki 
samorządów. Mam nadzieję, że podołamy 
temu niełatwemu zadaniu podobnie jak i wielu 
innym, które z pewnością do końca kadencji 
jeszcze się pojawią.

Jakie ma Pan hobby? Jak Pan wypoczywa 
i jakie sporty uprawia?
Stawiam na aktywny wypoczynek. Lato to 
wypad nad polskie morze z całą rodzinką. 
Rower towarzyszy mi przez całe wakacje,
a nasze ścieżki rowerowe są cudowne i za-
chwalają je wszyscy moi znajomi. Zimą 
dobrze czuję się na nartach w Zakopanem
i na okolicznych stokach narciarskich jeżdżąc 
z moimi dziewczynami od rana do wieczora. 

Czy planuje Pan wystartować w nastę-
pnych wyborach?
Do kolejnych wyborów zostało jeszcze 
bardzo wiele czasu. Minęła dopiero połowa 
naszej kadencji i wciąż mamy wiele tematów 
do zrealizowania. Nie wiadomo też jaka 
będzie ordynacja wyborcza w przyszłych 
wyborach. Tyle dzieje się ostatnio w polityce, 
że trudno przewidzieć co stanie się w nieda-
lekiej przyszłości. Jeżeli jednak moja praca 
spotka się z pozytywną oceną, a ja nadal 
będę mógł zaproponować pomoc, to nie 
wykluczam możliwości kandydowania do 
nowej Rady Miejskiej. 

Co chciałby Pan powiedzieć Chojnicza-
nom?
Pozdrawiam wszystkich czytelników miesię-
cznika Chojniczanin, a redakcji życzę wielu 
sukcesów. 

Dziękuję za rozmowę



7Nr 3/2017 (54)   MARZEC 2017

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA
Dr Przemysław Zientkowski
Doktor nauk humanistycznych, Pełnomocnik Burmistrza 
Miasta Chojnice ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej.

Dnia 8 marca 1990 roku  Sejm RP uchwalił ustawę o samo-
rządzie terytorialnym. Bez wątpienia była to chwila history-
czna, która zapoczątkowała szereg zmian w funkcjonowaniu 
państwa. Wydarzenie to bowiem przez wiele autorytetów 
uważane jest za jedno z najbardziej udanych osiągnięć 
polskiej transformacji. Reaktywacja samorządu, mimo iż 
przebiegająca etapami, rok 1990 poziom gminny - najbar-
dziej lokalny i rok 1999 poziom powiatu i województwa 
stworzyła nową sytuację formalnoprawną w sposób bezpo-
średni oddziałującą na przestrzeń ludzkich aktywności – od 
sfery społecznej przez polityczną, kulturową aż do ekonomi-
cznej. Przekazane plenipotencji na organy bliższe obywate-
lowi niźli władza centralna z jednoczesnym wyposażeniem 
ich w mienie i środki finansowe na realizację powziętych 
przedsięwzięć wykreowało zupełnie nową rzeczywistość. 
Autorami projektu ustawy o samorządzie terytorialnym 
obecnie funkcjonującej, jako ustawa o samorządzie gminnym 
byli sędzia Jerzy Stępień, nieżyjący już prof. Michał Kulesza
i prof. Jerzy Regulski. W zamyśle twórców kwestią priory-
tetową była odbudowa jedynie fundamentu – podstawowego 
szczebla, jakim jest gmina. Szybko jednak, bo już po roku, 
zrozumiano, iż w projekcie nowelizacji ustawy należy ująć 
również odtworzenie powiatów. I chociaż w kwestiach formal-
nych ruch ten był przygotowany już w 1993 r. na skutek prze-
prowadzonych wówczas wyborów parlamentarnych, prace 
zostały wstrzymane i do pomysłu powrócono dopiero w 1997 
roku, za rządów premiera Jerzego Buzka. W styczniu 1999 
roku nowelą wprowadzono reformy systemowe na poziomie 
przywróconych powiatów i znacznie zmienionych (powię-
kszonych) województw. 
Sama ustawa o samorządzie gminnym od dnia jej uchwalenia 
przed dwudziestu siedmiu laty do dnia obecnego była 
wielokrotnie nowelizowana. Tym samym ewoluował również 
ustrój gmin. Za jedną z najważniejszych zmian uznać należy 
wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, co skutkowało ustabilizowaniem pozycji 
organu wykonawczego (w przypadku Chojnic – burmistrza) 
jednocześnie nieznacznie obniżając władcze kompetencje 
Rad Miejskich. Wcześniej bowiem, jak wskazują dokumenty, 
do odwołania burmistrza wystarczyło, iż Radni uznali, że jest 
on np. „arogancki”.
Dziś po 27 latach obowiązywania ustawy o samorządzie 
gminnym ponownie przygotowywane są zmiany. Bez wątpie-
nia należy dostosowywać prawo do rzeczywistości. Należy 
jednak również pamiętać o intencjach jakie przyświecały 
twórcom ustawy, którzy twierdzili, że: Samorząd potrzebuje 

przede wszystkim swobody i zagwarantowania, że wszystkie 
sprawy lokalne będzie prowadzić w wybrany przez siebie 
sposób. A nie z góry narzucony przez ustawodawcę.

Celem upamiętnienia ćwierćwiecza reaktywowania samo-
rządu terytorialnego w roku 2015 ukazał się pierwszy z trzech 
tomów monografii poświęconej Chojnickiej Samorządności 
pt. „25 Lat Samorządu Terytorialnego. Polska- Pomorze- 
Chojnice”. W dniu 8 marca br. na godzinę 17:00 zaplanowano 
promocję drugiego tomu: „Chojnicka Samorządność 1990 – 
2015. Materiały i dokumenty”. Książka dedykowana została 
Burmistrzom, członkom Zarządu oraz wszystkim chojnickim 
Radnym, którzy przez ostatnie ćwierćwiecze, pracą na rzecz 
samorządu, kreowali obraz III Rzeczypospolitej.
Na to spotkanie, w imieniu komitetu redakcyjnego, serde-
cznie zapraszam do Sali obrad chojnickiego Ratusza.

W zorganizowanym przez Chojnicki Dom Kultury i SP nr 3 
konkursie wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych.
W czwartek 23 lutego wszyscy zebrali się w podziemiach 
Kościoła Gimnazjalnego, by wysłuchać młodych uczes-
tników konkursu. Występy oceniało jury w składzie: Janina 
Kosiedowska, Anna Lipińska oraz Anna Gostomczyk-
Wieczorkiewicz. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane 
przez chojnickie środowisko kolejarzy. 

Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe, każde 
dziecko musiało przygotować i przedstawić 2 utwory:

klasy I-III SP – pierwsze miejsce zajęła Amelia Rybacka, na 
drugim Małgorzata Stolc (obie z SP nr 5), jako trzeci na 
podium stanął Piotr Sosiński z Sp nr 3;

klasy IV-VI SP – na pierwszym miejscu ex aequo Anna 
Pukrop (SP nr 7) i Mateusz Pawlak (Katolicka SP), na 
trzecim miejscu Wiktoria Lubińska z SP nr 7.

Wyróżnienia przyznano: Oliwii Otto, Franciszkowi Zenke-
rowi, Antoniemu Galikowskiemu, Oliwierowi Sobczakowi, 
Dorocie Kłodzińskiej i Zuzannie Karmańskiej.

Młodym uczestnikom przyglądała się licznie zgromadzona 
widownia. Laureaci z obu kategorii automatycznie kwalifikują 
się do powiatowego etapu Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Polskiej.                                 (K.K.)
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Pomiędzy 2 a 20 lutego w galerii handlowej 
Brama Pomorza można było zapoznać się
z najlepszymi zdjęciami prasowymi zeszłego 
roku. To już 12 edycja konkursu magazynu 
„Press" mająca na celu promowanie i podno-
szenie jakości rodzimej fotografii prasowej.
Przedstawione zostały prace finałowe – 11 
reportaży i 59 pojedynczych obrazów. Dzieła 
podzielono na kategorie – Wydarzenia, Życie 
codziennie, Portret sesyjny, Sport, Środowi-
sko, Ludzie oraz Kultura i człowiek.   
Wśród pokazanych obrazów znalazły się 
m.in. historia Lilly – świni z ursynowskiego 
blokowiska, fotorelacja z przebiegu kampanii 
Andrzeja Dudy czy historie uchodźców.
Pierwsze miejsce w kategorii Wydarzenia 

przypadło Tadeuszowi Koniarzowi z war-
szawskiej Agencji Fotograficznej Reporter za 
fotoreportaż z Paryża tuż po atakach terro-
rystycznych z listopada 2015r. Za najlepszy 
reportaż w kategorii Środowisko uznano ten 
przedstawiający silną integrację podczas 
budowy elektrowni wiatrowych. 
Jedyny nagrodzony projekt dokumentalny 
dotyka spraw wiary i pielgrzymek na Jasną 
Górę, autorstwa Arkadiusza Kubisiaka z AP 
Fotonova.
Równolegle przebiegał konkurs na najlepszą 
książkę fotograficzną 2015 – tytuł ten trafił do 
Macieja Jeziorka (Napo Images) za zdjęcia 
Nowego Delhi.

Katarzyna Korpal

Osoby zainteresowane dietami i zdrowym 
stylem życia miały okazję wysłuchać porad 
wykwalifikowanej dietetyczki z Chojnic, Aliny 
Pasionek. Warsztaty miały kilka etapów 
tematycznych np. jak często i jakie badania 
warto wykonać, czy istnieje dieta uniwer-
salna, czym jest dieta. Duże emocje wzbudził 
temat suplementów – czy warto je stosować? 
Jak je stosować? Czy mogą zaszkodzić? 
Lepsze masło czy tłuszcze roślinne? Poru-
szono również kwestie tego, co w dietety-

cznym świecie często się zmienia – jak 
podchodzić do informacji o nowej diecie-cud, 
która na pewno zadziała. 
Zarówno Alina Pasionek jak i słuchacze 
jednogłośnie zgodzili się z twierdzeniem, że 
dieta to nie tylko to, co jemy. To także 
aktywność fizyczna, styl życia.
Uczestnicy mogli również zapoznać się
z kilkunastoma książkami związanymi tema-
tycznie z dietetyką i zdrowym stylem życia.
                                        Katarzyna Korpal

Mleczarnia w Chojnicach doinwestowana. 
Ostatnim etapem nowego oblicza zakładu
i nowej linii produkcyjnej było uruchomienie 
układu do krojenia i transportu sera. Ciężka 
praca ludzi została zastąpiona maszynami.  
Człowiek jest jednak niezastąpiony do ich 
obsługi.  
W sierpniu 2015 roku w Spółdzielczej Mle-
czarni Spomlek w Chojnicach uruchomiono 
nowoczesną linię do produkcji sera, głównie 
sera Salami i Gouda w blokach. Wartość 
inwestycji  wyniosła 26 mln zł. Zastąpiła ona 
w większości stare urządzenia, które wyma-
gały dużego wysiłku fizycznego od pracow-
ników. Pozostało jednak „wąskie gardło” 
zakładu – ręczne wyciąganie serów z solanki 
i ich pakowanie. 
- Inwestycja była niezbędna, ale z uwagi na 
trudny okres w mleczarstwie została odło-
żona w czasie – mówi Damian Kożuch, 
dyrektor zakładu – Dotychczas pracownicy 
musieli ręcznie układać kilka ton sera dzie-
nnie. Następnie, za pomocą elektro wciągów, 
zanurzać kontenery z serami w basenach 
solankowych. Po ich wysoleniu zapakować
w worki lub pokroić na odpowiednią długość 
na ręcznej krajalnicy. Ten odcinek został 
zastąpiony nową linią do wyciągania sera

z możliwością cięcia ich na kawałki - dodaje 
Kożuch.
Dziś sery z linii praktycznie same wpadają do 
nowego basenu solankowego. Pracownicy 
muszą jedynie kierować je na odpowiednią 
półkę kontenera. Po wysoleniu sery są 
wypychane siłą prądu solanki, a pracownik 
ma za zadanie ustawić je na taśmę podającą 
do automatycznego krojenia. Ser jest 
transportowany praktycznie „pod worek”, 
więc obsługa ma o wiele mniej pracy, a praca 
ta nie jest tak ciężka, jak w poprzednim 
systemie pakowania. 
- Dążymy do unowocześniania naszych 
zakładów, optymalizacji procesów produkcji. 
Oponenci zarzucą, że zamieniamy pracę 
ludzi na pracę maszyn. Jednak dla nas 
człowiek jest najważniejszy i staramy się 
zapewnić załodze bardzo dobre warunku 
pracy właśnie poprzez mechanizację – mówi 
Edward Bajko, prezes Zarządu. 
Chojnicka mleczarnia od 2015 roku produ-
kuje na nowej linii ser Salami i Gouda, 
głównie pod marką Serenada. Na lokalnym 
rynku można również kupić Salami sygno-
wane marką „Nasz salami”, do której przez 
lata przywiązało się wielu konsumentów. 
                       Foto i tekst: Spomlek Chojnice

15 lutego mieszkańcy Chojnic i okolic mieli 
okazję spotkać się z Posłanką PIS Dorotą 
Arciszewską-Mielewczyk. W jednej z sal 
chojnickiego CEW-u zebrało się ok. 60 osób 
chcących wysłuchać i porozmawiać z Panią 
Poseł. W spotkaniu wziął również udział 
Aleksander Mrówczyński, partyjny kolega 
Pani Poseł. 
Pierwsza część zebrania przypominała pre-
lekcję – Pani Poseł omawiała bieżącą polity-
kę, krótko przedstawiła już wprowadzone

i planowane zmiany w ministerstwach, 
odniosła się reformy edukacji. Po tym 
wstępie Pani Poseł oddała głos publiczności 
– każdy, kto tylko chciał mógł zadać pytanie 
lub przedstawić swoje zdanie. Poruszano 
tematy nie tylko ogólnopolskie, ale także te 
lokalne, bliższe naszemu miastu.

Spotkanie zorganizował chojnicki asystent 
społeczny Pani Poseł – Marcin Wałdoch.

Katarzyna Korpal
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Reklama

Po trzech latach nieobecności do Chojnic powrócił obdarzony 
charyzmatycznym głosem muzyk Ryszard Stopa. Chojnicza-
nie mieli okazję wysłuchać nowych aranżacji, składających się 
na recital „Muszę coś zrobić nocami".
Wielokrotnie nagradzany artysta (finalista ogólnopolskiego 
konkursu recytatorskiego, poezji śpiewanej i piosenki autor-
skiej na szczeblu krajowym, wielokrotny laureat zamkowych 
spotkań z poezją w Olsztynie, uczestnik warsztatów wokal-
nych Elżbiety Zapendowskiej i Krystyny Prońko, występował
u boku A. Biedrzyńskiej i J. Zagdańskiej), autor trzech płyt - 
„Ślady Stopy", „Szafa" oraz „Sprzeczności" cieszy się dużą 
popularnością w naszym mieście. Wszystkie przygotowane 
miejsce były zajęte, wśród widzów byli zarówno Ci starsi jak i Ci 
młodsi. Sam muzyk bardzo ciepło wyrażał się o Chojnicach
i mieszkańcach, wyrażając nadzieję, że będzie częstszym 
gościem. 
W tym samym czasie odbywała się wystawa obrazów Filipa 
Tomca – 26-latka mieszkającego obecnie w Charzykowach, 
amatorsko zajmującego się malarstwem już od dziecka. „Kolor 
i kontrast" ukazywały płynność ruchu, tajemniczość codzien-
nych zjawisk przeniesionych impulsywnie i spontanicznie na 
płótno.                                                                         (K.K.)

Ryszard Stopa

Prace Filipa Tomca

W piątek 24 lutego 2017 r. w hali widowiskowo sportowej 
Centrum Park Chojnice odbyła się czternasta  „Gala 
Dokonań Roku”. Imprezę  prowadzili prezesi miejskich 
spółek Roman Guzelak i Mariusz Paluch. Kapituła, w której 
skład wchodzą włodarze samorządów z całego powiatu 
chojnickiego oraz laureaci kilkukrotnych nagród z poprze-
dnich edycji, wręczyła nagrody w ośmiu kategoriach,
z czego w trzech, gospodarka, filantrop i osobowość roku, 
laureatami zostali wszyscy nominowani. 

W pierwszej kategorii SPORT równorzędne nagrody 
otrzymali: Lech Stoltman – brązowy medalista z Rio
w pchnięciu kulą oraz zespół Red Devils za zdobycie 
Pucharu Polski w futsalu. Natomiast nominowani byli 
jeszcze:  Chojnicki Klub Żeglarski, Damian Rudnik, Irmina 
Mrózek Gliszczyńska, juniorzy MKS „Chojniczanka 1930, 
Magdalena Kwaśna i  Sekcja Kajakowa  „Szansa”.

Za najlepszą IMPREZĘ uznano Marbruk Triathlon w Cha-
rzykowach. Pozostali nominowani to: Cykl Imprez Jeździe-
ckich w Kwiekach, Festiwal Twórczości Osób Niepełnospra-
wnych Trzy Kolory, IV Turniej Sportowy o Tarczę Kaszub 
Baszka Mester Sport oraz Prolog Chojnice – Motul Rallyland 
Cup. 

Ciekawie zapowiadała się rywalizacja w kategorii – 
KULTURA. Nominowani byli:  January Porębski, Kacper 
Kobus, Maciej Jarczyński, Olga Szynwelska i Monika 
Guentzel, Viktoria Szopińska i Daniel Frymark. Ostatecznie 
zwyciężył Daniel Frymark który do wielu laurów za swoje 
fotoreportaże dołączył nagrodę „Dokonań roku”.

NAUKA I EDUKACJA – to kolejna kategoria w której nie 
mamy się czego powstydzić. Laureatami został duet 
programistów Anna Pilarczyk i Tomasz Naprawski Młodzi 
naukowcy na galę przyjechali z Berlina. Informatyką w biz-
nesie zamierzają w przyszłości podbijać świat. Pozostali 
nominowani to: Felicja Baska-Borzyszkowska, Krzysztof 
Tyborski, Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojni-
ckich oraz Wyższa Szkoła Gospodarki filia w Chojnicach.

Największe uznanie kapituły w kategorii INICJATYWA 
SPOŁECZNA zyskała Grupa nieoficjalna "Muzycy
i Przyjaciele", która od kilku lat  łączą siły i talenty, by przy 
pomocy koncertów zbierać fundusze na leczenie chorych 
dzieci. Nie miej wartościowe inicjatywy prezentowali 
pozostali nominowani: Niepubliczne Przedszkole Integra-
cyjne „Skrzaty”, Stowarzyszenie „Dworek Polski”, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice 
„Akolada”, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i 
Młodzieży Klub Mam, Stowarzyszenie Przyjaciół  
Miejscowości Charzykowy „Charzy...” oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci  Chojnice. 

W pozostałych trzech konkurencjach nagrodzeni zostali 
wszyscy nominowani. W dziedzinie GOSPODARKA 
przyznano nagrody równorzędne, doceniając zaangażowa-
nie przedstawicieli różnych gałęzi biznesu w rozwój regionu. 
A na podium stanęli: Bank Spółdzielczy w Koronowie 
Oddział w Brusach, IMKOP, Joanna i Leszek Korze-
niewscy, Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska 
Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, M&G Szopińscy, 
MOTOMI.PL, Osada Swory, PHP „Bagietka” Sp. z o.o., 
POLCOM Group, Regalux , Spółdzielcza Mleczarnia 
Spomlek Oddział Chojnice oraz Therapeutica Sp. zo.o. 

W kategorii FILANTROP nagrody były także równorzędne. 
Ich laureatami są:  Bank Spółdzielczy w Bytowie, filia
w Konarzynach, Marek Rajewski (Marimar), Paweł  
Gierszewski (Pizzeria Pablo Brusy). 

I w ostatniej kategorii – OSOBOWOŚĆ – kapituła wyróżniła:  
Elżbietę Belzerowską,  Ewę Armada, Ludomiłę Pacz-
kowską, Zdzisława Łasickiego i Zofię Breske.

Piątkową galę uświetniły występy trojga solistów 
operowych. Na scenie wystąpili: Bogumiła Dziel – 
Wawrowska (sopran), Dariusz Stachura (tenor) i Robert 
Dymowski (bas – baryton) przy akompaniamencie kwartetu 
Impressione.
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Śpiew jest jedną z piękniejszych form wyra-
żania miłości. Bez wątpienia przekonali się
o tym uczestnicy oraz widownia konkursu 
"Love Songs", który odbył się 15.02.2017r.,
w ramach Tygodnia Języków Obcych. Orga-
nizatorami już VIII Powiatowego Konkursu 
Piosenki Angielskiej byli nauczyciele języka 
angielskiego  Zespołu Szkół nr 7.

Natomiast uczestnicy konkursu reprezen-
towali szkoły nie tylko z Chojnic, ale również 
Czerska, Lubni, Silna, Rychnów, Brus oraz 
Ogorzelin. Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych zaprezentowali niezwykle 
zróżnicowany i ambitny wokalnie repertuar. 
Po trudnych obradach, jury, któremu prze-
wodniczył nauczyciel języka angielskiego 
Wojciech Urowski, wydało następujący 
werdykt:

Szkoły Podstawowe

I miejsce - Kornelia Mazur 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach, 
utwór ”Say Something” z repertuaru A Great 
Big World & Christina Aquilera.

II miejsce - Klaudia Kobusińska
Szkoła Podstawowa nr 1 Czersku za wyko-
nanie  piosenki ”Someone Like You” z reper-
tuaru Adele.

III miejsce - Małgorzata Szmaglinska
Zespół Szkół nr 7 w Chojnicach, utwór John 
Legend’a “All of me”.

Wyróżnienie dla Zuzanny Bartoś, Agnieszki 
Paciorek oraz Justyny Wrony ze Szkoły 
Podstawowej w Rychnowach w utworze 
Anny Karwan ”What the world needs now”.

Szkoły Gimnazjalne

I miejsce 
Karolina Głuszek oraz Paweł Kiedrowski
Gimnzajum nr 3 w Chojnicach za utwór ‘Love 
me Tender’ z repertuaru Elvisa Presleya.

II miejsce - Julia Szymczyk
Gimnazjum w Silnie, utwór ‘Can’t help falling 
in love’

III miejsce
Emilia Skwierawska i Nikola Ossowska 
Gimnazjum w Lubni, w utworze Alex & Sierra 
“Little do you know”. 

Wyróżnienie dla Weroniki Swakowskiej
z Gimnazjum nr 3 w Chojnicach za wykona-
nie utworu ”Skinny Love” z repertuaru Birdy.

Nie lada atrakcją konkursu był także solowy 
występy uczennicy Gimnazjum nr 3 Agaty 
Kłos oraz nauczyciela muzyki Rafała Lew 
Kiedrowskiego, którzy zdobyli serca słucha-
jących porywającą grą na perkusji.

Aneta Wałdoch

23 lutego, w auli SP 1 odbyła się uroczysta, 
Wieczornica pamięci Juliana Rydzkowskie-
go - patrona szkoły'', kończąca tegoroczne 
obchody ,,Dni Patrona'', na które złożyły się 
liczne konkursy, koncerty, wystawy i wycie-
czki do muzeum, ukazujące życie i dzia-
łalność Juliana Rydzkowskiego oraz jego 
zasługi dla naszego miasta. W czasie wie-
czornicy, uczniowie prowadzący ( Wiktoria 
Reca, Jakub Knit ter,  Agata Buława) 
przypomnieli fakty z życia patrona, utwory 
instrumentalne zaprezentowali  uczniowie 
grający na instrumentach klasycznych (W. 
Lunitz, H. Karasiewicz, M. Wojgienica, J. 
Windorpska, zespół grający na flażoletach
z kl. III b  pod kier. p. Aleksandry Szcze-
pańskiej, oraz zespół instr. z kl. VI c, a chór 
szkolny pod kier. p. Michała Leszczyńskiego 
wykonał piosenki o Chojnicach.
Zaprezentowano też dwa filmiki o Chojnicach 
nakręcone przez uczniów i nagrodzone
w szkolnym konkursie filmowym zorga-
nizowanym przez p. Alicję Słupek. Gościem 

specjalnym była p. Ewa Brzezińska – 
Cielepa, która zaśpiewała swoją autorską 
piosenkę o Chojnicach. W czasie uroczys-
tości p. dyr. Ewa Modrzejewska wręczyła 
podziękowania rodzicom zaangażowanym
w powołanie stowarzyszenia ,,Julian'' które 
będzie działać przy szkole. Uroczystym 
momentem było też wręczenie statuetek – 
podziękowań byłym dyrektorkom szkoły: p. 
Ludomile Paczkowskiej , p. Barbarze Lesz-
czyńskiej (niestety nieobecnym) oraz wice-
dyrektorce p. Marii Wnuk Lipinskiej, za 
wybitne osiągnięcia na  rzecz rozwoju i dzia-
łalności szkoły. Koncert zakończył występ 
absolwentów szkoły: Szymona Myszki, Julii 
Kamińskiej i Szymona Borzycha. Koordy-
natorami wieczornicy byli: p. Beata Klunder
i p. Michał Leszczyński. Po zakończeniu 
koncertu licznie zgromadzona publiczność 
mogła obejrzeć pokonkursową wystawę 
plastyczną , ,Widok z mojego okna' ' 
zorganizowaną przez p. Elżbietę Połom.

Ostatni lutowy piątek miłośnicy muzyki mogli 
spędzić w nastrojowym Centrum Sztuki 
Collegium ARS, gdzie odbył się koncert 
chojnickiego zespołu Ex-Trema.

Liczący już 3 lata zespół powstał przy 
Chojnickim Domu Kultury, od czasu powsta-
nia przeszedł kilka zmian i obecnie składa 
się z sześciu osób. Jedyna kobieta, Sylwia 
Synak, śpiewa oraz gra na flecie poprze-
cznym. Andrzej Szumski, oprócz gry na 
saksofonie, razem z kolegą Piotrem Sołty-
sińskim śpiewa i gra na gitarze. Pozostali 

panowie to Piotr Koperski (fortepian), 
Sławek Polak (gitara basowa) oraz perku-
sista Zdzisław Wesołowski. 

Zespó ł prezentuje przede wszystkim 
przeboje muzyki światowej oraz własne 
aranżacje. Piątkowy koncert był poświęcony 
tylko i wyłącznie kompozycjom Andrzeja 
Szumskiego w aranżacji Piotra Koperskie-
go. Sala Collegium Ars wypełniona była po 
brzegi, co świadczyć może o tym, jak bardzo 
chojniczanie cenią Ex-Tremę i jej muzykę.  
                                          Katarzyna Korpal

28 lutego w Centrum Edukacyjno-Wdroże-
niowym z inicjatywy chojnickiego stowarzy-
szenia Projekt Chojnicka Samorządność 
odbyła się debata na temat planowanej 
przez rząd dwukadencyjności burmistrzów, 
wójtów i prezydentów miast.  W debacie 
udział wzięli Burmistrz Chojnic Arseniusz 
Finster, poseł PiS Aleksander Mrówczyński, 
radny powiatowy Leszek Redzimski, radny 
miejski Mariusz Brunka i Michał Gruchała
z Kukiz"15. Na sali było ok. 30 osób, z któ-
rych 9 reprezentowało chojnickie media,
a kilka partie i stowarzyszenia zaintere-
sowane debatą. Było też „jak na lekarstwo” 
mieszkańców Chojnic. Spotkanie poprowa-
dził Kamil Kaczmarek. Debata była meryto-
ryczna, argumenty rzeczowe, a dyskutanci 
mieli podobne zdanie na  dwukadencyjność 
jako „normę w sprawowaniu urzędu” zasa-
dniczo różnili się jednak co do możliwości jej 
wprowadzenia w  trybie „działania prawa 
wstecz”.  Zwracano uwagę, że rządzący nie 
chcą wprowadzania tej zasady dla siebie, 
czyli posłów, a skupiają się tylko włodarzach 
gmin, miast i miasteczek.  Mariusz Brunka  
powiedział, że wolałby burmistrza Finstera 
pokonać w „normalnych” wyborach, w ucz-
ciwej walce, a nie, że ktoś mu go „sprzątnie” 
administracyjnie. Planowana dwukaden-
cyjność, wprowadzona w metodą „prawa 
działającego wstecz” niesie za sobą wiele 

niebezpieczeństw dla samego PiS, które 
zdaje się nie dostrzegać takiego zagrożenia.  
Sprawa dotyczy bowiem ok. 1570 wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, którzy sprawują 
władzę ponad dwie kadencje. To niestety nie 
jest „ciemny lud” – to są zahartowani w bo-
jach samorządowi wojownicy, mający czę-
sto gigantyczne poparcie w swoich środowi-
skach, którzy tak łatwo nie złożą broni.  PiS 
zdaje się nie dostrzega, że „wykuwa dla 
siebie wielki gwóźdź do trumny”. Dlaczego? 
Bo jeśli nie będą mogli pracować dalej w sa-
morządzie to znajdą sobie pracę w „rządzie”.  
Jeśli, co słychać, założą partię samorzą-
dową i wystartują w wyborach do sejmu  
skutki mogą być trudne do ocenienia. 
Przekładając to na „nasze” podwórko wyo-
braźmy sobie przyszłe wybory. Burmistrz 
Finster, nie mając możliwości ubiegania się 
o fotel Burmistrza, startuje z ramienia 
„PARTII X” do sejmu. Jakie szanse mają
w takim chojnickim  starciu inni kandydaci 
startujący z naszego regionu? Na tak 
postawione pytanie każdy czytelnik musi 
odpowiedzieć  sobie samemu. Bardzo 
podobnie mogą wyglądać wybory w innych 
miastach i gminach gdzie dotychczasowi 
włodarze cieszą się masowym poparciem 
swoich społeczeństw. 

Jacek Klajna

Transparent wywieszony w sali debaty.
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Na wyjątkowy koncert tuż przed Świętem Zakochanych 
zaprosiła Brama Pomorza – sobotnie popołudnie 11 lutego 
można więc było spędzić w rytm muzyki na żywo. 

Zanim na scenie pojawiła się główna gwiazda – Natalia 
Schroeder – fani i klienci galerii mieli okazję obejrzeć 
występy tancerzy z Akademii Tańca Piętro Wyżej – formacji 
Dzikie Koty i Hip Hop Young, tańce towarzyskie w wykonaniu 
Dominika Czapiewskiego i Oliwii Kwapisz, Bartosza Pozor-
skiego i Aleksandry Ziegmiller, Oliwii Pecyny i Szymona Star-
czewskiego oraz Jakuba Borunia i Mileny Rudnik.

Wokalne umiejętności przedstawiły wychowanki człuchow-
skiego domu kultury – Marianna Ekert i Klaudia Urban oraz 
kolorowe trio Berry Ladies. 

Podczas koncertu można było również porozmawiać
z Przemysławem Corso – autorem m.in. „Podziemnego 
miasta" o współpracy z podróżnikiem Wojciechem Cejrow-
skim, miłością do rodzinnego miasta (Legnicy) czy o tym, jak 
ważne są marzenia i ich realizacja.

Katarzyna Korpal

Niedzielne popołudnie (12 lutego) można było spędzić
w artystyczny sposób – premierę miał „Terroryzm 2.0" 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego.
Nowa odsłona jednego z pierwszych spektakli okazała się 
strzałem w dziesiątkę – bilety rozeszły się w kilka chwil, 
miejsca były zapełnione także podczas drugiego występu – 
dwie godziny po premierze.
Zarówno widzom jak i aktorom nietypowe warunki nie 
przeszkodziły wcielać się w swoje role – z powodu remontu 
domu kultury spektakle odbyły się w auli SP nr 1. Choć sam 
spektakl rozpoczął się w dość spodziewany sposób – od 
alarmu terrorystycznego na lotnisku – to w trakcie widzowie 
poznawali różne jego oblicza, wliczając w to stosunki zięć-
teściowa czy zdrada małżeńska.
Odtwórcami głównych ról, podobnie jak za pierwszym 
razem, byli Sebastian Mrówczyński oraz Piotr Rutkowski. 
Grzegorz Szlanga, reżyser, bacznie obserwował nową 
odsłonę „Terroryzmu".
Dla fanów sztuki teatralnej mamy dobre wiadomości – za ok. 
miesiąc do Chojnic zawita profesjonalna grupa aktorów 
teatralnych, którą będzie można podziwiać dzięki projektowi 
Teatru Repertuarowego.
                                                       Katarzyna Korpal

17 lutego 2017r. w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach
w ramach Tygodnia Języków Obcych odbył się Konkurs 
Powiatowy Poezji z Języka Niemieckiego „Gedichte – 
diezweiteSeitemeinerSeele”. 

Do rywalizacji przystąpiło 12 uczniów. Uczestnicy wykazali 
się nie tylko przepiękną interpretacją utworów Johanna 
Wolfganga von Goethego, ale także kreatywnością.

Pierwsze miejsce zajęła Angelika Kowalikowska
z Gimnazjum w Brusach, która zaprezentowała utwór 
„Mailied”, wzbogacając występ podkładem muzycznym oraz 
rekwizytami.

Miejsce drugie przyznano Amelii Stolp z Zespołu Szkół nr 7 
za bardzo dojrzałą interpretację wiersza „Prometheus”, 
natomiast miejscem trzecim została nagrodzona Agata 
Pestka z Gimnazjum w Brusach za przepiękną recytację 
wiersza „Mailied”.
 
Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza laureatom serdecznie 
gratulujemy.

Reklama
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 Codziennie wypatrujemy wiosny – słońca, ciepła, 
początku wegetacji roślin, a w konsekwencji zmiany 
krajobrazu. Czekamy na piękną zieleń i różne kolory wiosny. 
Dla mnie wiosna to najpiękniejsza pora roku. Coraz dłuższe 
dnie, a w perspektywie lato, a co najważniejsze nowe 
możliwości korzystania ze środowiska. 

 Dla Chojnic wiosna i lato to czas, w którym 
będziemy realizowali nowe inwestycje. Miasto znowu się 
zmieni, będziemy poprawiali jakość naszego życia. 
Zakończymy modernizację i rozbudowę Chojnickiego 
Centrum Kultury, zbudujemy nowe ulice: Człuchowską do 
Topoli, Niemcewicza, Strzelecką, Curie Skłodowskiej, Staszi-
ca i Prusa. Rozpoczniemy budowę węzła integracyjnego 
transportowego (dworzec), a także zdobędziemy kolejne 
środki unijne na nowe inwestycje. W 2017 roku wykonamy 
również projekt zachodniej obwodnicy, dokończymy moder-
nizację SP8, a także zbudujemy boisko wielofunkcyjne
w SP5. Chciałbym też rozpocząć budowę nowego amfiteatru 
w fosie. Czas ucieka – trzeba działać...

 Do wiosny przetrwały pytania, które też pewnie 
sobie zadajecie, a kumulowały się w naszych głowach 
jeszcze w starym roku. Każdy pyta i myśli o przyszłości swojej 
rodziny, ale to naturalne i normalne. Musimy jednak 
pamiętać, że żyjemy w Polsce, a Polska jest w Europie. Moje 
pytania podzieliłem na  grupy:

I grupa – pytania globalne. 

Jaki będzie świat z Donaldem Trumpem? Jaką politykę 
będzie realizował W. Putin? Jakie inne nowe formy 
przybierze terroryzm? Czy na świecie powstaną nowe 
ogniska konfliktów, np. Korea Północna? Czy dojdzie do 
katastrof i kataklizmów? Czy Europę czeka nowa fala 
migracji? Czy zakończą się wojny, np. w Syrii i Iraku? Czy 
USA będą współpracowały z NATO i UE? Są to oczywiście 
pytania na które nie ma czytelnej odpowiedzi. Wiosna i 2017 
rok być może przybliżą nas do zdarzeń, które będą 
odpowiedzią na te pytania lub wywołają potrzebę sformu-
łowania nowych pytań. Globalnie poruszamy problemy, które 
być może nigdy nie będą rozwiązane i staną się źródłem 
konfliktów i niestety tragicznych zdarzeń. Dla mnie każde
z tych pytań jest istotne i ważne. 

II grupa – pytania europejskie. 

Co dalej z UE? Czy po wyjściu Wielkiej Brytanii wyjdą inne 
kraje? Jakie będą wyniki wyborów w Niemczech i we Francji? 
Jak one wpłyną na UE? Jaka będzie rola Polski? Dlaczego 
musimy być w Europie drugiej prędkości? Dlaczego nie 
chcemy „zabrać się do jednego pociągu” z Francją, Niem-
cami, Włochami? Czy zostaną utrzymane sankcje wobec 
Rosji? Co dalej z Ukrainą? Co z zagrożeniem krajów 
bałtyckich? Czy Szkocja i Irlandia wrócą do UE? Czy 
gospodarka UE będzie się rozwijać? Czy Grecja przezwy-
cięży swoje problemy? Czy dojdzie do kolejnych ataków 
terrorystycznych w Europie takich jak we Francji? Czy uda 
uszczelnić granice UE? Czy dojdzie asymilacji emigrantów
w Europie? Zadając te i inne pytania mam nadzieję, że też 
zechcecie wyrazić swoje poglądy, swoje przewidywania
i obawy. Kluczowym zagadnieniem dla nas będzie UE. 
Niestety bez Wielkiej Brytanii i myślę że głównie Anglia 
pożałuje swojej błędnej decyzji. Ich myślenie o mocarstwo-
wości zjednoczonego królestwa jest nierealne. Szkocja
i Irlandia będą chciały prawdopodobnie wrócić do UE, a taka 
decyzja może rozbić funkcjonowanie Wielkiej Brytanii jako 
całości. Moim zdaniem wyjście Wielkiej Brytanii z UE to 
początek jej rozpadu. Jak sobie przypominacie zwolennicy 
brexitu minimalnie wygrali to referendum. Po ogłoszeniu jego 
wyników zaczęli analizować jego skutki – niektórzy za późno, 
nie mogli już zmienić zdania, a okazało się, że chcieli. Moim 
zdaniem dopiero „po czasie” zrozumieli skutki swojej decyzji, 
ulegli populistom, którzy po referendum dziwnie zniknęli ze 
sceny politycznej. Największym jednak problemem będzie 
UE dwóch prędkości. Polska będzie na peryferiach, będzie-
my krajem drugiej kategorii. Powinniśmy w oparciu o trójkąt 
weimarski ściśle współpracować z Francją i Niemcami. Już 
dawno powinniśmy być w strefie euro. Natomiast my jesteś-
my w konflikcie z UE, bo przecież niedawno „wstaliśmy
z kolan”. Bierzemy miliardy euro, a jednocześnie nie szanu-
jemy opinii instytucji unijnych. Nasz kraj skierował się w 
stronę tzw. międzymorza i zapatrzony jest w Węgrów, 
Słowaków, Czechów, być może Rumunów i Bułgarów. Nawet 
nie potrafimy poprzeć naszego rodaka Donalda Tuska. 
Politycy „dobrej zmiany” nie chcą, żeby Polak był prezy-
dentem Europy? Co się wydarzy w UE? W jakim stopniu 
zmiany dotkną nasz kraj, którego polityka międzynarodowa 
będzie marginalizowana, a z naszym głosem, jednego

z największych krajów UE nikt nie będzie się liczył? PiS 
zmienia Polskę i zdążamy w kierunku kraju „narodowo – 
katolickiego”. W Europie dominują kraje demokratyczne
z liberalną gospodarką wolnorynkową. Sytuacja Polski staje 
się bardzo niekorzystna i jest niebezpiecznie zła. 

III grupa – pytania o Polskę.

Co z wojną polsko – polską? Dialog czy konfrontacja i ciągła 
walka? Co z Trybunałem Konstytucyjnym? Co z sędziami? 
Czy będzie istniał w naszym kraju trójpodział władzy? Czy 
politycy będą kierować sądami? Co z gospodarką? Co
z naszą armią? Jaka będzie ordynacja wyborcza w wyborach 
samorządowych? Jak Polska będzie postrzegana w Euro-
pie? Czy Rzeczpospolita Polska będzie krajem demokra-
tycznym z wolnorynkową gospodarką czy też krajem 
narodowo- katolickim? Jak będzie przebiegała reforma 
edukacji i reforma ochrony zdrowia? Oczywiście można 
dołączyć jeszcze więcej pytań, być może w końcu na niektóre 
z nich odnajdziemy odpowiedź. Czy mamy wpływ na przyszłe 
zdarzenia? Uważam, że mamy, ale nie możemy pozostać 
bierni, nie możemy tylko obserwować. Musimy szczerze 
mówić o tym, co myślimy, musimy głośno wyrażać swoje 
poglądy, tak, aby rządzący usłyszeli głos suwerena. Musimy 
porzucić strach, trzeba otworzyć się na dialog.

 Każde z tych pytań, które przestawiłem w trzech 
grupach może być kanwą osobnej dyskusji. Problem w tym, 
że aby dyskutować nie wystarczy mieć poglądy, trzeba też 
mieć wiedzę. Nie można mieć z góry patentu na rozwiązanie. 
Trzeba pytać, korzystać z doświadczeń innych, zapoznać się 
z rozwiązaniami, które już funkcjonują. Nie zawsze „nowe” 
musi być wdrażane bez analizy skutków na przyszłość. 
Nauczmy się nareszcie, że trzeba po kolei wykonać 
następujące czynności: planować, organizować, kierować, 
kontrolować. Niestety w Polsce pomijamy planowanie
i organizowanie i od razu „zabieramy się” do kierowania! 
Wraz z wiosną życzę Państwu abyśmy otrzymali tylko 
korzystne i dobre odpowiedzi na zadane pytania.

Arseniusz Finster
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         Rząd doczekał się protestów samozwańczych 
obrońców demokracji, entuzjastek  aborcji; naraził się nau-
czycielom, zwolennikom in vitro, frankowiczom, antykleryka-
łom, właścicielom marketów i producentowi Caracali, 
lewicowym mediom, ubekom, myśliwym i ekologom, a nawet 
Komisji Europejskiej. Pomimo tego cieszy się sporym 
poparciem. Ale tym razem naraził się ludziom, którzy nie 
zwykli przegrywać. Niezwyciężeni wójtowie i burmistrzowie 
(prezydenci), którzy w III RP jeszcze nigdy nie przegrali, 
piastując posady po 20-27 lat, nie odpuszczą. Trafił więc 
swój na swego! Niczym dawni królewięta niektórzy włodarze 
przez dziesięciolecia budowali swoje małe „państewka”. 
Miał być samorząd - i jest! Rządzą sobie sami i nie przywykli 
się władzą dzielić. O ile w Warszawie, od czasu do czasu, 
zachodzi zmiana warty, o tyle wójtowie, 
burmistrzowie… zwykle piastują te funkcje 
do emerytury, dożywotnio; z nadziejami 
na…  dziedziczność.

            Obecna frustracja wielu z nich 
wiąże się z zapowiadaną zmianą prawa 
wyborczego. Burmistrz, jego radni, staro-
sta, prezesi spółek, przyjaciele, „rodzina”
i ich klienci… nie mają bowiem żadnego 
wpływu na to, jakie decyzje zapadną. Cały 
ten bunt jest zatem bezsensowny, wyra-
żający jedynie poirytowanie i bezsilność. 
Ale skąd to zaskoczenie? Ponad rok temu, 
przy okazji sądowej batalii o referendum
w sprawie likwidacji straży miejskiej, jeden 
z nas ostrzegł A. Finstera, że "dwukaden-
cyjność" może przekreślić jego szanse na 
reelekcję w 2018 r. Podpierając się auto-
rytetem swojego adwokata nasz włodarz 
autorytatywnie przesądził, że "prawo nie 
może działać wstecz". I co do zasady na 
pewno miał rację.

            Tymczasem minął rok. Nie ma już 
prezesa Rzeplińskiego, a prezes Kaczyń-
ski ma się dobrze. Nasi włodarze stracili 
oparcie w wojewodzie. Sanepid w Gdań-
sku nie toleruje już niekompetencji swojego lokalnego 
oddziału, a sądy nie stają na baczność słysząc nazwiska 
ratuszowych prawników… 
W takich okolicznościach z Wiejskiej dochodzą sygnały, że 
patologie „Polski powiatowej”, borykającej się z siecią 
lokalnych układów, mają być ucięte jednym, zdecydowanym 
posunięciem i to już wkrótce… Jedno jest pewne, że 
postulowana od dawna przez PChS, dwukadencyjność 
zostanie wprowadzona! Pytanie dotyczy jedynie tego, jak to 
zostanie zrobione i w jak szerokim zakresie? 
            Zasadniczo brane są pod uwagę po dwa warianty
i tryby przeprowadzenia tych zmian. Każdy z wariantów 
ustala niemożliwość kandydowania na kolejną, 3. kadencję
z rzędu. W pierwszym istniałaby jednak możliwość powrotu 
"po przerwie", w drugim zamknięto by taką możliwość. 
Bardziej kontrowersyjny jest jednak tryb wprowadzania 
zmiany. Albo  natychmiastowy (kwestionowany jako 
podobno bezprawny), wg którego nowe zasady miałyby 
obowiązywać od najbliższych wyborów i nikt, kto przed 2018 

r. sprawował  dwukrotnie funkcję wójta/burmistrza, nie 
miałby możliwości reelekcji; albo zakładający, iż dopiero po 
2026 r. będzie możliwość egzekwowania tych przepisów. 

            Każdy z wariantów ułatwia rozbicie lokalnych sitw, 
koterii, nepotyzmu i układów, ale wobec pierwszego trybu 
zgłasza się zarzut niekonstytucyjności. Nie przesądzając 
sprawy pod względem prawnym warto się zastanowić, czy 
aby na pewno prawo nie działa wstecz? A wydłużenie wieku 
emerytalnego? Czy wprowadzając nowe przepisy ustalono 
vacatio legis, które pozwalałoby na przejście na emeryturę
w dotychczasowym wieku wszystkim osobom, które już 
wpłaciły do ZUS choćby pierwszą składkę? Jeśli nie - prawo 
zadziałało wstecz! Ludzie, którzy podjęli decyzję i rozpoczęli 

życie zawodowe w Polsce, mając nadzieję na emeryturę
w wieku 60 lat, choć mogli przecież wyjechać i rozpocząć 
zawodową aktywność gdzie indziej, zostali oszukani? A gdy 
nasz burmistrz przeprowadził się na wieś (w powiecie 
człuchowskim) w trakcie swojej 5. kadencji! Załóżmy, że przy 
okazji zmiany kodeksu wyborczego politykom PiS przyjdzie 
do głowy, że podobnie jak radni, także burmistrzowie powinni 
zamieszkiwać w gminach, w których kandydują. Czy 
oznacza to, że A. Finster musi mieć czas, aby wrócić do 
miasta? Ile dni, miesięcy, lat - dostanie na kupno mieszkania, 
budowę domu, czy chociaż „lewy meldunek”? No bo 
przecież prawo nie może działać wstecz, a wyprowadził się, 
gdy nie miało to znaczenia! A cenzus wiekowy? Konstytucja 
z 1997 r. zastrzegła kandydowanie na prezydenta RP 
osobom, które ukończyły 35 lat, a na senatora - 30 lat. Prawo 
działało wstecz? Osoby, które miały wcześniej pełnię praw 
zostały ich pozbawione, gdyż były w wieku 18,25, czy 34 lat 
(odpowiednio -29 lat dla senatora). Jak wtedy rozumiano 
zasadę nie działania prawa wstecz?

            Prawem nabytym każdego z włodarzy jest na pewno 
możliwość dokończenia obecnej kadencji, ale nie nabyli oni 
żadnych praw do tego, aby móc kandydować w przyszłości. 
W niej, o tym uprawnieniu, zadecyduje prawo wyborcze 
wówczas obowiązujące i oczywiście wola samych 
wyborców. Z drugiej strony trudno nie zauważyć, że 
proponowany model zmian jest swoistą „drogą na skróty”, że 
cechuje się radykalizmem wprowadzanym w celu ułatwienia 
sobie drogi do lokalnej władzy przez PiS. Ale tym bardziej nie 
powinniśmy się skupiać na atakowaniu tego rozwiązania, 
lecz na zapewnieniu, aby żadni „Misiewicze” nie zdomi-
nowali naszej przyszłości! Sam bowiem trend do dwukaden-
cyjności przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych i jest na 
wskroś demokratyczny. Większość stanów wprowadziła tam 

taką zasadę. Oczywiście mają tam inną 
konstytucję, ale nie możemy potępić 
takiego pomysłu jako godzącego w de-
mokrację. Bardziej niepokojące są 
pomysły zdominowania samorządów 
przez partie polityczne lub ewentualne 
manipulacje w zakresie geografii wy-
borczej (arbitralne łączenie i dzielenie 
okręgów wyborczych).

            Spójrzmy na pobliskie przykłady 
przejęcia władzy przez nowe osoby.
W Debrznie nie minęło pół roku, a były 
burmistrz (dziś znany jako Mirosław B.) 
został aresztowany. Z kolei w Czersku 
funkcjonowaniem GOPS-u zajęła się 
prokuratura. Te bliskie nam przykłady 
pokazują, że zmiana warty przynosi re-
zultaty. Nasz burmistrz, w jednej z wypo-
wiedzi, w patetycznym tonie wskazywał, 
że jeśli odejdzie, to w gronie takich ludzi 
jak Paweł Adamowicz! Kim jednak jest 
ten, tak ceniony, włodarz? Prezydent 
Gdańska zatajał w swoich oświadcze-
niach majątkowych posiadanie ponad 
300.000 zł gotówki w jednym roku 
(łącznie zgubił prawie milion!), nie 
doliczył się dwóch mieszkań, nie wie ile 

ma kont bankowych (ponoć ok. 36!), a głównym źródłem 
jego majątku są darowizny… od dziadków (prawie 550.000 
zł). Kto naiwny niech wierzy!

            Na pewno zgodne z demokracją jest zerwanie 
zakorzenionych układów, opartych na zależnościach 
rodzinnych, biznesowych i koleżeńskich, a nie przetargi 
wygrywane przez tych samych ludzi, związanych z władzą, 
stanowiska obsadzane w konkursach, których wynik z góry 
wszyscy znają. Intencją zmian jest przerwanie tego układu 
oplatającego Polskę. Samorządy niczego na tym nie stracą, 
albowiem nie opierają się one na jednostkach, lecz wspól-
notach, w których dwie kadencje całkowicie wystarczą, aby 
pokazać, że jest się dobrym gospodarzem i lojalnym wobec 
mieszkańców liderem lokalnej społeczności.

                                   Mariusz Brunka, Kamil Kaczmarek
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Rysunek przedstawia Plac św. Jerzego z początków XX 
wieku. Plac wziął swoją nazwę od zlokalizowanego 
dawniej na jego środku kościoła. Kościół i szpital pod 
wezwaniem Św. Jerzego ufundował  najprawdopodob-
niej około roku 1360  wieki mistrz krzyżacki Winrich von 
Kniprode (wielki mistrz w latach 1351-1382). Na pewno 
istniał w roku 1384 kiedy to fundację wikarii potwierdził 
Konrad Zöllner (wielki mistrz zakonu krzyżackiego w la-
tach 1382-1390). Był to budynek o konstrukcji szkiele-
towej, wypełnionej ceglanym murem, kryty dachówką. 
Kościół posiadał niewielką wieżę i odlany w roku 1412 
mały dzwon. W roku 1656  Jakub Wejher próbując odbić 
Chojnice z rąk szwedzkich zgodnie z ówczesną taktyką 
wojenną, oblegając miasto, najpierw zniszczył i spalił 
przedmieścia. I tak 14 maja 1656 roku zakończyła się 
historia szpitala i kościoła św. Jerzego, który już nigdy nie 
został odbudowany. W roku 1741 proboszcz Józef 
Trzebiatowski na miejscu dawnego kościoła postawił 

kolumnę z figurą św. Jana Niepomucena. Kolumnę, 
ostatni ślad po kościele św. Jerzego, ostatecznie usunęli 
niemieccy okupanci na początku II wojny światowej. 
Dzisiaj pozostała nam tylko historyczna nazwa placu na 
którym kiedyś się znajdował. Do naszych czasów 
przetrwała tylko kamienica w której mieści się obecnie 
sklep medyczny. Wysoki dach ponad nią to dawny hotel 
„Krebs”. Budynek hotelu wybudowano w 1846r., a nosił 
on zwyczajową nazwę „Dom Angielski”. Pierwszego 
września 1939 roku w hotelu rezydował sztab Oddziału 
Wydzielonego „Chojnice”  W 1921 roku budynek nabył 
Leon Januszewski, a w latach trzydziestych stał się 
własnością  Maksymiliana Urbana. Budynek, po licznych 
remontach i przebudowach, istnieje do dzisiaj. Obecnie 
mieści się tam cukiernia „Zetka”. Z  prawej strony 
widzimy rząd kamienic, które stały przy nie istniejącej już 
dziś ulicy Klasztornej. Zostały one zburzone przez 
Niemców w roku 1940 podczas budowy „Berlinki”.
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Andrzej Lorbiecki
Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych 
artykułów, książek i publikacji naukowych.

 Dobrosąsiedzkie stosunki panujące po I wojnie 
światowej, zatarły czujność Polaków. Nikomu, nawet w naj-
bardziej chorobliwych i koszmarnych marzeniach do głowy 
nie przyszło, że wczorajsi dobroduszni sąsiedzi zmienią się
w potworną hitlerowską bestię i nie cofną się nawet przed 
dokonaniem mordu, by zagrabić dom, umeblowane miesz-
kanie, czy teren urodzajnej ziemi. Taki plan, Niemcy realizo-
wali, poprzez konspiracyjną robotę, już kilka miesięcy przed 
wybuchem wojny. Za cichym przyzwoleniem władz odbywały 
się spotkania Niemców, które z każdym tygodniem stawały 
się coraz częstsze, aż w końcu otwarcie zaczęli obrażać 
polskie władze i wojsko, a przez groźbę nadejścia niemieckiej 
armii starali się szerzyć panikę wśród mieszkańców Chojnic. 
Powstawały specjalne biura gdzie sporządzano listy inteli-
gencji polskiej, działaczy związkowych i uczestników I wojny 
światowej.”Niemka, ziemianka Wehr w Kęsowie urządzała
u siebie zjazdy i ćwiczenia wojskowe dla młodzieży niemiec-
kiej zakrojone na wielką skalę ”. „W Chojnicach gromadzili się 
Niemcy w restauracji „ciotek Heinrich” w hotelu Engla przy ul. 
Młyńskiej”. Zaczęły dziać się dziwne rzeczy, synowie co 
zacniejszych Niemców, wyjeżdżali do Niemiec. Młodzi 

członkowie „Jungdeustche Partei” na krótko przed wojną, 
cichaczem opuszczali miasto. „Np. restaurator chojnicki 
Rohde, uciekłszy do Niemiec, w przemówieniach radiowych 
w ohydny sposób szkalował Polskę, opowiadając o rzekomo 
doznanych cierpieniach i prześladowaniu, na skutek którego 
był zmuszony uciekać w granice swej ”Wielkiej Ojczyzny” .

      Teraz po wkroczeniu niemieckich wojsk, przybyło gestapo
a wszystkie te osoby zaczęły wracać, jednak już w różno-
rodnym umundurowaniu, najczęściej SA i SS. Część pozo-
stałych na miejscu Niemców, pozakładało zielone opaski 
Selbstschutzu czując się panami życia i śmierci. „W dniu 
niemieckiej inwazji Chojnice były miastem wymarłym. Tuż 
przed rozpoczęciem działań wojennych większość Polaków 
zdążyła uciec w głąb Rzeczypospolitej, a pozostała część 
wraz z Niemcami ukryła się w piwnicach” … . „Mimo 
podniosłych chwil nie zapomniano o pozostałych w mieście 
Polakach, którym polecono stawić się na rynku. Po szybkiej 
selekcji, mężczyzn wywieziono do tymczasowych obozów, 
tym samym pozbywając się przyszłych  działaczy wolnościo-
wych. Oczywiście za pierwszym razem nie udało się wyłapać 
wszystkich potencjalnych wrogów Rzeszy, dlatego na rozkaz 
Gestapo powołano „Selbstschutz”- paramilitarną organizację 
składającą się z cywilnych Niemców, którzy dokonywali 
aresztowań miejscowych Polaków, a nierzadko sami ich 
rozstrzeliwali”. Uczestnicy I wojny światowej znając rycer-
skość Niemców, święcie wierzyli, że sprawy się wyjaśnią
a zatrzymani wrócą do domów. Rzeczywistość okazała się 
całkowicie inna, wręcz niewiarygodna, aresztowania stały się 
codziennością. Nie widziano już nigdzie ratunku i schro-
nienia. Każdy Polak czuł się na śmierć zaszczutą zwierzyną. 
Po aresztowanych osobach zaczął ginąć ślad. Maria Ulan-
dowska zeznała do protokółu przed sędzią okręgowym 
Janem Ornasem: „Dnia 2 października 1939 roku wróciłam 
wraz z mężem i dziećmi z ucieczki do Chojnic. Mieszkanie 
moje było wówczas zajęte przez niejakiego Jana Lange oraz 
jego rodzinę. Moje starania o odzyskanie mieszkania spełzły 
na niczym(...). Elżbieta Lange oświadczyła otwarcie: 
„przecież ona (odnosiło się to do mnie) nie może mieszkania 
tego uzyskać, gdyż ja jestem Volksdeutsch”, Eryk Lange zaś 
oświadczył w mej obecności w komendanturze, iż mój mąż 
był powstańcem i że w kartotekach niemieckich figuruje jako 
narodowiec(...). Dnia 24 października 1939 roku wezwało 
Gestapo syna do zgłoszenia się w ich biurze. Wieczorem 
tegoż samego dnia, przechadzając się koło budynku 
Gestapo, usłyszałam z piwnicy głos mego syna, który mi 
oznajmił, że on i ojciec zostali zamknięci(...). Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa mąż i syn zostali dnia 27 
października wywiezieni z więzienia samochodem i przy 
drodze do Igieł, za laskiem miejskim rozstrzelani. Niemiec 
Nussbaumer powiedział mi kiedyś: „niech pani sobie 
zapamięta cztery nazwiska: Schau, Schroeder, Arndt i Rott” . 

           Zbieg okoliczności sprawił, że właściciel autobusu 
kursującego na trasie Chojnice – Charzykowy, Kazimierz 
Zabłocki zamieszkały w Chojnicach przy ul. Batorego nr 2, 

znalazł się 2 września w okolicach Świecia, gdzie po 
niedawno stoczonej potyczce leżały trupy niemieckich 
żołnierzy. Gebelsowska propaganda działała. Niemcy 
oskarżyli go o bestialskie znęcanie się nad tymi żołnierzami. 
Najpierw go pobili a następnie aresztowali. Dodatkowo 
oskarżono go o udział w Bydgoskiej „Krwawej Niedzieli” 
chociaż Zabłocki w Bydgoszczy wcale nie był. Niemiecka 
prasa opisywała go jako Masowego mordercę z Chojnic. 
Zarzucano mu szereg morderstw dokonanych na Niemcach 
w Borach Tucholskich. Następnie wsadzono go do klatki i za-
kutego w kajdany obwożono po całym Pomorzu, głosząc, że 
jest to ten bandyta co zjadał na żywca Niemieckich żołnierzy. 
Bo podczas aresztowania bezbronnemu oficerowi wydłuby-
wał oczy, odciął język a następnie próbował obciąć palce. 
Zabrockiego niemiłosiernie katowano a dla spotęgowania 
cierpień karmiono go słonymi śledziami. Nie wiadomo co 
ostatecznie stało się z Zabłockim, można jednak przypusz-
czać, że kiedy stał się już niepotrzebny niemieckiej 
propagandzie po prostu zamordowano go .

   Już w pierwszym dniu wojny otwarto obóz dla interno-
wanych w chojnickim więzieniu, który podlegał wermachtowi. 
W dniu 7 września 1939r. został przejęty przez 2 Einsatz-
kommando IV grupy operacyjnej policji bezpieczeństwa.
W listopadzie 1939 roku placówkę tę przejęło Gestapo. 
Rozstrzeliwania uwięzionych w obozie Polaków przepro-
wadzano od pierwszych dni założenia obozu, jednak 
najwięcej w okresie od 20 października do 15 listopada 1939 
roku. Więźniowie obserwując przez kraty swoich cel, zdążyli 
zauważyć że pod nadzorem Selbstschutzu ładowano wywo-
ływanych więźniów na samochody i wywożono ich w niezna-
nym kierunku. W październiku 1939 roku wywieziono z obozu 
około 50-osobową grupę Polaków do obozu w Bydgoszczy, 
mieszczącego się w koszarach 15 pułku artylerii lekkiej.
W grupie tej były trzy kobiety, wśród nich żona posła na sejm 
polski - Bronisława Stammowa i Irena z Wolszlegierów Nieży-
chowska z Szynfeldu (dzisiaj Nieżychowice). 20 października 
20 więźniów z tej grupy (wśród nich wspomniane trzy kobiety) 
zostało wywiezionych z obozu w Bydgoszczy i zamordo-
wanych w Fordońskiej „Dolinie śmierci”. Grób Bronisławy 
Stammowej udało mi się odnaleźć. Mogiła znajduje się na 
otwartym w 1946r. „Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy” na 
wzgórzu Wolności. Nekropolia kryje zwłoki 1169 mieszkań-
ców Bydgoszczy i okolic zamordowanych w okresie okupacji 
niemieckiej. Być może znajdują się tam zwłoki 20 pozo-
stałych wywiezionych, w tym zwłoki Ireny Nieżychowskiej 
figurujące jako NN.   

          

Pierwszym znanym mordem w Chojnicach, było rozstrze-
lanie 15 września 1939r. w „Lasku Miejskim”  trzech polskich 
mieszkańców miasta. 

Byli to: 
1.Bembenek Michał zam. przy ul. Młyńskiej nr 16, urzędnik 
państwowy ratusza miejskiego.  Aresztowany przez Gestapo 
na początku września za przynależność do Polskiego 
Związku Zachodniego.

2.Schöen Leon zam. Przy ul. Marszałka Piłsudskiego Nr 27, 
kolejarz, maszynista parowozu. Aresztowany przez 
Selbstschutz 11 września 1939r, podczas rewizji domowej 
(denuncjacja).

3.Szrajber Władysław zam. Rynek Nr 1, uczeń gimnazjalny. 
Aresztowany za wybicie szyby w oknie u Niemca Benewitza.
To historyczne miejsce, do dnia dzisiejszego, nie doczekało 
się upamiętnienia -  chociażby małą tabliczką opisującą to 
wydarzenie.

          Maria Mazurkiewicz zeznaje do protokółu: „Dnia 3 
listopada 1939r. o godz. 16.30 został mój mąż Bolesław 
Mazurkiewicz przez byłego fryziera i obywatela polskiego 
Ziemmana aresztowany i odstawiony do więzienia w Choj-
nicach… Następnego dnia, będąc w więzieniu, dowiedziałam 
się od dozorcy więziennego, że mój mąż został zwolniony. 
Gdy temu nie dałam wiary i płakałam, obecny w więzieniu 
Engiel wyrzucił mnie za drzwi. Przed bramą więzienną 
mówiły mi kobiety, że przed miej więcej godziną wyjechał
z podwórza samochód policyjny i że widziały nogi ludzkie. 
Naliczyły razem 13 mężczyzn i jedną kobietę. Widziały też, że 
samochód odjechał w kierunku lasku miejskiego. Janina 
Reszkowa mówiła mi później, iż jadąc dnia 4 listopada, około 
godziny 16-tej rowerem do Bachorza, została na skraju lasku 
przestrzeżona przez chłopców, by nie jechała drogą na 
Chojniczki, gdyż tam Niemcy rozstrzeliwują Polaków… 
Jadąc w kierunku Jarcewa słyszała strzały i krzyki ludzkie” .

          Chojnickie więzienie zapełniało się w zatrważającym 
tempie. Zmusiło to Niemców do znalezienia nowego miejsca 
tortur i przetrzymywania więźniów, a odpowiednie rozwią-
zanie znalazło się  już w październiku. Było nim zaadopto-
wanie gmachu Krajowych Zakładów Opieki Społecznej przy 
ulicy Igielskiej, którego 218 pensjonariuszy rozstrzelano 20 
października 1939 roku. Ogólna liczba umysłowo chorych
w Zakładzie wynosiła 219 osób. Rozstrzelano tylko 218 gdyż 
jeden z chorych nazwiskiem Kleinschmidt został przez 
Niemców zapomniany. Budynek ten był dla Niemców 
miejscem idealnym, stał na uboczu, poza miastem, tym 
samym z daleka od niepożądanych świadków. Z  Zakładów 
jedyną i ostatnią drogą więźniów była trasa w kierunku pól 
igielskich, gdzie w dolinie, zwanej „Doliną Śmierci”, 
dokonywały się ostatnie sceny z życia.

Podobnie rzecz miała się z rodzinami chojniczan pocho-
dzenia żydowskiego. Zgodnie z hitlerowskim programem 
eksterminacji, ta nacja nie miała prawa istnieć, a cała ich wina 
polegała tylko na tym, że byli Żydami. Zostali aresztowani 
przez członków Selbstschutzu, wywiezieni do „Doliny 
Śmierci” i wymordowani. 
A oto ich lista:
1.Damm Max - właściciel odlewni metali; żona i matka 
Maksymiliana zamieszkiwali w Chojnicach przy ul. 
Dworcowej Nr 13.
2.Falkenstein Zygmunt – właściciel domu, handlarz skórą
i rzeźnik; żona i córka lat 7 zamieszkiwali w Chojnicach przy 
ul. Podmurnej Nr 9
3.Izraelska Berta - hafciarka; stara panna zamieszkała
w Chojnicach przy ul. Gdańskiej Nr 12 (dziś T.Kościuszki) 
oraz Izraelska Franciszka - hafciarka; siostra Berty 
zamieszkała w Chojnicach przy ul. Gdańskiej Nr 18 (dziś T. 
Kościuszki)
4.Saalfeld - kuśnierka, pracownica firmy Ottona Welland 
zamieszkała w Grunowie (za stacją PKP)
5.Schwarz  - kupcowa, żona Arthura; córka lat 16 zamiesz-
kiwali w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego Nr. 15.
6.Todtenkopf Adolf , handlarz;  żona oraz syn lat 21 i córka lat 
20 zamieszkiwali w Chojnicach przy ul. Nowe Miasto Nr 15

          W Chojnicach razem wymordowano sześć rodzin 
pochodzenia żydowskiego w ilości 15 osób. Po wojnie ich 
ciała zostały ekshumowane i pochowane na cmentarzu 
Zbrodni Hitlerowskich.
                                  
                                                     Andrzej Lorbiecki  
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Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

 Franciszek Bonin urodził się 25 grudnia 1803 r. w kosz-
najderskich wówczas Lichnowach. Wywodził się z rodziny, w któ-
rej było wielu zasłużonych pedagogów. Jego ojcem był nauczyciel 
Gotfryd Bonin, matką zaś Marianna z d. Wollschlaeger. Do pięt-
nastego roku życia pobierał nauki w domu rodzinnym. W latach 
1818-1825 uczył się w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Choj-
nicach. Po złożeniu egzaminu (jak dawniej nazywano: popisu) 
dojrzałości w 1825 r. podjął studia teologiczne w Seminarium 
Duchownym w Chełmnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w kate-
drze pelplińskiej 31 maja 1828 r. z rąk biskupa sufragana 
Wilkxyckiego.
 Dwa lata był wikariuszem w Zblewie i tyleż lat admini-
stratorem parafii w gdańskich Starych Szkotach (nazywanej w tym 
okresie parafią szotlandzką).

Dziekan nowski

 W 1832 r., w wieku 29 lat, ks. Bonin objął jako proboszcz 
rozległą parafię czerską (po śmierci ks. Wojewódki). Rychło został 
powiatowym inspektorem szkół oraz wicedziekanem tucholskim. 
W Czersku wybudował też plebanię (poprzednia spłonęła w 1828 
r.). Dla nauczycieli szkół ludowych założył stowarzyszenie „Lehr- 
und Leseverein”. 
Dekretem biskupim po sześciu latach owocnej posługi w Czersku 
przeniesiony został na probostwo w Komórsku. W parafii 

komórskiej pracował w latach 1838-1849. Jako dziekan nowski 
sprawował funkcję komisarza biskupiego do egzaminów 
nauczycielskich w Grudziądzu, był też inspektorem szkolnym na 
okręg nowski. W 1849 r. był delegatem dekanatu nowskiego na 
konferencję diecezjalną w Pelplinie, podczas której domagano się 
równouprawnienia języka polskiego w kurii pelplińskiej i diecezji 
chełmińskiej. 

Kanonik katedralny

Ks. Bonin aktywnie wspierał liczne akcje dobroczynne, ustanowił 
fundację dla domu sierot w Gdańsku oraz dla Collegium Marianum 
w Pelplinie. Od 1848 r. był członkiem Towarzystwa Pomocy 
Naukowej (TPN). 30 czerwca 1849 r., w wieku 46 lat, został 
kanonikiem kapituły chełmińskiej, a następnie radcą duchownym, 
kaznodzieją świątecznym i penitencjarzem. 
Wychowanek gimnazjum chojnickiego, zasłużony duszpasterz 
diecezji chełmińskiej zmarł w Pelplinie 27 listopada 1876 r. 
Pierwszego grudnia tego roku pochowany został w podziemiach 
katedry pelplińskiej. 
Jego bratanek, ks. Jan Bonin (1847-1902), również wychowanek 
chojnickiego gimnazjum, członek Towarzystwa Naukowego w To-
runiu (TNT), proboszcz w Chwaszczynie, także należał do grona 
animatorów życia narodowego na tym obszarze Pomorza 
Gdańskiego.

Kościół pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Lichnowach

W środę 22 lutego 2017 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chojnicach w ramach Chojnickiej Wiosny 
Literackiej odbyło się spotkanie z Jerzym Sosnowskim, który 
promował swoją najnowszą książkę „Co Bóg zrobił 
szympansom?”.

- Za oknami pogoda nie sprzyja, a my rozpoczynamy 
Chojnicką Wiosnę Literacką – takimi słowami zebranych 
przywitał jeden z przedstawicieli organizatorów Przemysław 
Zientkowski, który również krótko przybliżył biografię gościa. 
Następnie głos zabrał autor, dziennikarz radiowy i telewizyjny 
Jerzy Sosnowski. – Pisanie książek to jedynie hobby, a nie 
sposób na życie – mówił pisarz, który ma na koncie kilka 
powieści, zbiorów szkiców i esejów. Książka „Co Bóg zrobił 
szympansom?” jest poświęcona religii, z którą według 
Jerzego Sosnowskiego mamy problem w ówczesnym 
świecie. Jak sam powiedział, jest osobą wierzącą, jednak we 
wszystkim stara się zachować zdrowy rozsądek. – Jestem 
wierzącym ze spapraną biografią – mówił. Pojawiające się 
obecnie problemy z religią dotyczą przede wszystkim 
zjawiska nowego ateizmu, miejsca kościoła w demokra-
tycznym państwie, kojarzenia katolicyzmu z pewną 
koncepcją polityczną oraz zaniku misterium. To właśnie te 
problemy skłoniły go do napisania esejów. – Zacząłem od 
przeszukania swojego komputera. Znalazłem mnóstwo 
tekstów. Kilka z nich trzeba było wymienić, a kilka 
postanowiłem dopisać – zauważył Jerzy Sosnowski.

Eseje zostały ułożone w trzy części. Pierwsza związana jest
z możliwością dialogu między wierzącymi a niewierzącymi. – 
Zawarte tu teksty mówią o problemie rozmowy wierzącego

i niewierzącego. Odpowiadają też na pytania, o co chodzi 
niewierzącym, a także w co wierzy ten, co nie wierzy – 
opowiadał pisarz. W drugim dziale opisane zostały rzeczy
i zjawiska, które jego zdaniem wydają się najistotniejsze
i najciekawsze w religii. – Ta część jest dla mnie najważniej-
sza – stwierdził autor. Ostatni dotyczy kultury. Przeczytać 
można w nim m.in. dlaczego niektóre utwory niesłusznie są 
uznawane za arcydzieła oraz dlaczego książki, które według 
niego są ważne, uważane są za nieciekawe pozycje.

Przybliżając publikację, pisarz skupił się na drugiej części. – 
Większość zawartych tu tekstów pojawiła się dzięki wizycie
w Izraelu. Zostałem wysłany tam przez Polskie Radio – mówił 
dziennikarz. Dodał także, że Jerozolima ma specyficzny 
klimat. Jadąc tam, jest się wśród ludzi, którzy albo się modlą, 
albo sprzedają rzeczy związane z religią. – Wszystko tam jest 

przepełnione religią. Wizyta w Jerozolimie była dla mnie 
ważnym doświadczeniem, odkryciem życiowym – dodawał 
Jerzy Sosnowski. Stwierdził również, że ciężko być 
sceptycznym w takim miejscu, mimo tego że widzi się tam 
dwie rzeczywistości. – To było dla mnie pouczające 
doświadczenie. Zauważyłem, że są okoliczności, w których 
racjonalny komentarz traci na znaczeniu – opowiadał.

Podczas spotkania gość poruszył także kwestię wolności
w wierze chrześcijańskiej. Każdy ma możliwość wyboru, czy 
chce wierzyć, czy nie w to, co jest opisane w Ewangeliach. 
Podkreślił, że biblijne wydarzenia, które miały miejsce
w Jerozolimie działy się daleko od centrum miasta, bez 
przytupu i dyskretnie. Za przykład podaje przemienienie na 
Górze Tabor. – Dzięki temu, że wszystko działo się na uboczu 
mamy wolność. Gdyby wszystko odbywało się w centrum nie 
byłoby wyboru, czy wierzyć, czy nie wierzyć – mówił autor. To
i wiele innych zagadnień związanych z religią było poruszane 
podczas środowego spotkania. Następnie nadszedł czas na 
pytania, a na końcu można było otrzymać autograf czy 
indywidualnie porozmawiać z Jerzym Sosnowskim.

Organizatorami spotkania byli Urząd Miejski w Chojnicach, 
„Tygodnik Powszechny”, Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnicach i II Liceum Ogólnokształcące im. gen. 
Władysława Andersa. Już za miesiąc 22 marca w ramach 
Chojnickiej Wiosny Literackiej odbędą się spotkania z poetą
i tłumaczem Jakubem Kornhauserem. 

Weronika Sadowska
zdjęcia: Anna Maria Zdrenka
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W ostatnim numerze "chojniczanina" ukazała się wzmianka 
na temat rewitalizacji "Dzielnicy Dworcowej". Ten szczytny 
program z pewnością ucieszył wielu mieszkańców Chojnic,
w tym i mnie, dlatego w dzisiejszym numerze gazety 
chciałbym przedstawić państwu pocztówki z dawnej niegdyś 
ulicy Dworcowej. Swoim zasięgiem obejmowała ona również 
dzisiejszą ulicę Piłsudskiego, co wyraźnie widać na wido-
kówkach z czasów zaboru pruskiego jako ulicę " Bahnhof-
strasse ". Ulica Dworcowa wraz z dzisiejszą ulicą Piłsud-
skiego to cały ciąg pięknych kamienic, zabytków naszej 
architektury oraz dwie ważne szkoły: podstawowa nr 3
i technikum, których obydwu tak na marginesie jestem 
absolwentem.
Tutaj też znajdują się dwie spośród moich "ulubionych" 
architektonicznie kamienic w mieście, są to Dworcowa 14 
oraz Dworcowa 16-18, zawsze sobie wyobrażałem jak 
pięknie by one wyglądały gdyby przywrócono im dawną 
świeżość. Moim zdaniem są to prawdziwe perły miejskiej 

architektury i pojawiła się realna szansa na ich rewitalizację. 
Pierwsza z wymienionych kamienic liczy sobie 106 lat, 
wybudowano ją pod mieszkania czynszowe, jednak we 
wczesnym PRL-u mieściła się tu siedziba Milicji Obywatel-
skiej, a jej piwnice "gościły " aresztantów, którzy niejedno-
krotnie byli w nich torturowani. Kamienica wyróżnia się 
bardzo nietypową klatką schodową która została umie-
szczona w niewielkiej wieży a wielospadowy dach i bogate 
zdobienia nadają jej niebywałego uroku. Tuż obok stoi druga 
z moich ulubionych kamienic, uwieczniona na pocztówce
z największą ilością drzew a mianowicie Dworcowa 16-18. 
Jest to największa secesyjna kamienica w mieście, jej 
powierzchnia wynosi ok. 3 tys. m. kw. a ukończona została
w roku 1910. Uwagę przykuwają tu przepiękne zdobienia
w formie rzeźb, czyli dziesięć kobiecych twarzy ( każda inna ) 
oraz tzw. atlanty, czyli nasady w formie rzeźb rzymskich, które 
zakańczają filary budynku. Wspomniałem już o dwóch 
ważnych szkołach mieszczących się na ulicy Dworcowej,

a więc Szkole Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy 
Chojnickich oraz Technikum nr 2, uwiecznionych na dolnej 
pocztówce z 1929 roku, a więc już w wolnej Polsce. 
Korzystając z "prawa głosu" w owym artykule, chciałbym 
wspomnieć dwójkę nauczycieli, których miałem przyjemność 
być uczniem, a którzy lata temu odeszli na wieczny 
spoczynek, zostając w pamięci wielu. A są to: charyzmaty-
czna p. Schulz, nauczycielka języka polskiego ( SP 3 ), która 
zawsze powtarzała iż język polski to przedmiot najważniejszy 
i nie będziemy mieli z nią lekko ( dzięki czemu w technikum 
było dla mnie "spacerkiem") oraz prof. Wojtczak ( Techni-
kum), który mawiał: "geografia to po części hobby, prawdziwa 
nauka to życie". Pokazał nam iż nauczyciel szkoły średniej, 
powinien również po części wprowadzić młodego człowieka 
w dorosłe życie, nie tylko przygotować na studia czy do 
wykonywania  zawodu.
                                                          Krystian Reszczyński



Piotr Górski. Chojniczanin. Plastyk, grafik 
i rysownik z przestrzenną wyobraźnią, 
która wyczarowuje bajecznie kolorowe 
rysunki przedstawiające magiczny świat 
fantastycznych zwierząt, mitycznych 
postaci, jednookich robaków i nierealnych 
postaci ze snów.

Panie Piotrze przedstawi  s ię  Pan 
czytelnikom?

Urodziłem się w Chojnicach. W tym roku koń-
czę 30 lat.  Uczyłem się w CKU, skończyłem 
technikum hotelarskie. Mam wykształcenie 
policealne. Nazywam się Piotr Górski, posłu-
guję się również pseudonimem artystycznym 
„Draks”. Obecnie nie pracuję.

Niech mi Pan powie od kiedy Pan rysuje?

Rysuję od zawsze, od dziecka. Z początku 
rysowałem dla  zabawy jednak później , kiedy 
kończyłem szkołę zawodową, to rysowałem 
już „na poważnie”. Chodziłem do Domu Kultu-
ry na kółka plastyczne, moim nauczycielem 
była tam pani Danuta Wolińska.  Żadnej typo-
wej  szkoły plastycznej nie ukończyłem. Nato-
miast zawsze starałem się obserwować śro-
dowisko artystyczne, uczyć się od innych
i szukać u nich inspiracji.  Tak więc w znacznej 
mierze jestem samoukiem, który do wszys-
tkiego doszedłem po prostu dużo rysując.

A obszar pańskich zainteresowań w ry-
sunku, to jest tylko fantastyka?

Ja myślę, że to co rysuję to trudno zaliczyć do 
jakiegoś konkretnego gatunku , sam nawet 
nie potrafię tego do końca określić, nie mogę 

nawet powiedzieć dokąd w tym rysowaniu 
zmierzam, cały czas szukam swojej drogi. To 
co rysuję podpowiada mi po prostu moja 
wyobraźnia. Staram się, żeby każda praca 
była inna .Nieraz jednak tworzę niewielkie 
historyjki. Bardzo chciałbym robić kiedyś 
zawodowo ilustracje do książek i komiksów. 
Pierwsze doświadczenie mam już za sobą. 
Zrobiłem  bowiem  ilustracje do książki pani 
Małgorzaty Abend  „Dusza polonijna u tera-
peuty. Słodko-gorzki smak migracji”. 

Proszę mi powiedzieć czy ma Pan swoich 
mistrzów?

Tak, mam. Jest to na przykład Zdzisław Be-
ksiński, Salvador Dali, Hieronim Bosch, 
meksykańska portrecistka Frida Kahlo oraz 
angielski ilustrator książek Arthur Rackham. 
Bardzo mi się jego styl podoba, pięknie 
rysował piórem, akwarelą. 

Co Pana inspiruje? Skąd Pan czerpie  
pomysły na swoje prace?

Bardzo często inspiracje do rysunków czerpię 
ze snów.  Ponadto  inspirują mnie zwierzęta, 
świat przyrody oraz takie stworzenia jak  
pająki i skorpiony.

A Pański warsztat, pracownia? Czym Pan 
rysuje? Jakich używa  kredek, flamastrów, 
pasteli?  Z jakiego papieru Pan korzysta?

Nie mam osobnej pracowni. Rysuję w swoim 
pokoju. Używam cienkopisów i pióra z atra-
mentem do wrysowania konturów.  Wypełnie-
nie to  flamastry na bazie wody, również 
akwarele, rzadko tworzę przy pomocy akrylu
i węgla. Jeśli chodzi o papier to najczęściej 
używam Cansona, kredki Faber Castel lub 
Royal Talens.

Gdzie się Pan zaopatruje? Chojnicki rynek 
jest bardzo ubogi w takie rzeczy.

Korzystam z Internetu, a  w Chojnicach zaglą-
dam czasami do sklepu Resler.

Jak duże są Pana prace?

Najczęściej to są prace w formacie A3 lub 
trochę większe - 50x70cm.

Ile czasu Panu zajmuje stworzenie takiego 
rysunku?

Bywa, że nawet kilka dni. Tworzę etapami, 
najpierw jest pomysł, potem powstają kontury 
a na koniec cały rysunek … czasami też idę 
„na spontana”.

Miał Pan już jakieś wystawy swoich prac?

Tak, w Chojnicach miałem jedną w Domu 
Kultury i brałem udział w festiwalu sztuki 
ulicznej.  Na stałe można obejrzeć moje prace 
w internecie.

Co Pana interesuje oprócz rysunku? 

Interesuję się trochę muzyką oraz ostatnio  
antykami. Najchętniej słucham  Mazzy Star.

Jakie są Pana artystyczne plany? Pracuje 
Pan nad czymś teraz?

Chcę cały czas się rozwijać, dużo rysować, 
doskonalić swoje umiejętności. W przyszłości 
chciałbym żyć ze swojej twórczości, czyli po 
prostu sprzedawać swoje prace. Chciałbym 
też iść do szkoły artystycznej, niestety na 
razie mnie na to nie stać. Kursy, warsztaty 
również nie są tanią sprawą, koszty są spore. 
Interesuje mnie co raz bardziej grafika kom-
puterowa i kto wie, może kiedyś pójdę w tym 
właśnie kierunku. Natomiast znajomi nama-
wiają mnie bym zajął się tworzeniem witraży. 
Ciekawa propozycja ale jeszcze nie podjąłem 
ostatecznej decyzji.
                    
                                   Dziękuję za rozmowę
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Witajcie w Tabie, czyli jestem w Egipcie.
Synaj, 9 maja 2014

A dokładniej na opustoszałym wybrzeżu Morza Czerwonego 
na półwyspie Synaj. Na nocleg zająłem sobie chatkę z trzciny 
na plaży i popijając kawkę piszę do Was przy świeczce. Na 
ten odpoczynek  musiałem sobie jednak zasłużyć. Przez góry 
i pustkowia przebijałem sie do Eliatu, który  nie zrobił na mnie 
żadnego wrażenia ( wąskie plaże dla wielgachnych hoteli, 
kosmiczne ceny i masa ludzi kombinująca gdzie by tu sobie 

fotkę zrobić). Poznałem trójkę rowerzystów z Ukrainy, dalej 
pojechaliśmy razem w stronę Egiptu. Na granicę dojecha-
liśmy w nocy ale nie wpuszczono nas bo przejście było 
zamknięte ( obsługa trenowała akcje antyterrorystyczne). 
Nockę postanowiliśmy przespać na pobliskiej dzikiej plaży. 
Na kolację Ukraińcy na ogniu ugotowali gryczkę ( czyli kaszę 
gryczaną) i izraelskie koszerne płaskie klopsiki,  ja natomiast 
podzieliłem się wędzonym boczkiem z Polski i chlebem. Noc 
była straszna, przyszła burza,  waliło i paliło wszędzie dooko-
ła. Chłopakom rozwaliło prowizoryczny pawilon plażowy pod 
którym spali. Cały sprzęt biwakowy rozniosło im po plaży. 
Rankiem udaliśmy się z powrotem na przejście. Gdy koledzy 
usłyszeli o wysokości opłaty za wyjazd to zrezygnowali. Ja 
dzielnie podjąłem walkę z łapówkarskimi celnikami. Najpierw 
chcieli mi zabrać butlę gazową i palnik - wybroniłem za 5$. 
Potem, po zakupie pełnej wizy odmówili mi wjazdu dalej niż 
na Synaj. Mam w Sharm el-szejk załatwić wjazd komercyjny 
do Egiptu…. Nie zrażony tym ruszyłem dalej, znowu pod 
górę. A tu stop, znowu podatek drogowy, 105 Funtów 
Egipskich. Ok. zapłaciłem... Po dojeździe na rozwidlenie dróg 
w górach okazało się, że burze spowodowały strumienie 
błota i kamie-ni... jechać to bym jechał dalej gdyby nie 
blokada policji.I znowu chcieli mnie zawrócić na przejście. 
Nie dałem się. Powiedziałem, że poczekam. W między czasie 
zacząłem integrować się z policjantami. Jeden obiecał mi, ze 
pojadę z nimi toyotą 4x4. Mimo, że ich szef po cywilnemu 
krzywo na to patrzył, to pojechaliśmy. Zostawili mnie po 
przejechaniu przez pierwsze przeszkody. Dalszą drogę cały 
ubłocony pokonywałem sam. Co chwilę padało ale widoki 
rekom-pensowały wszystko. Po drodze mijałem wioseczki,  
w sklepie nawet wody nie mieli, ale jak dałem swoją to 
poczęstowano mnie herbatą. Cały czas wzdłuż wybrzeża 
ciągnęły się opustoszale resorty turystyczne. Podobno 
turystów wygoniła telewizja mówiąc o zagrożeniu 
terroryzmem na Synaju. W obiad dotarłem do malej arabskiej 
stacji benzynowej. Tu zapytałem czy mogę odpocząć, 
pozwolono mi,  ugoszczono mnie muzułmańską gościną. 
Prysznic, pranie, prąd do ładowania, a gospodarz upiekł dla 
mnie chlebki i podał z warzywami i owocami a jego pracownik 
częstował herbatą. Gdy trochę przestało padać ruszyłem 
dalej walczyć z błotem i górami. Tak, zdecydowanie 
zasłużyłem sobie na odpoczynek w chatce trzcinowej nad 
brzegiem rozkołysanego morza. Widok mam najlepszy na 
świecie !!!

Żółta łódź podwodna , Sharm el Sheikh,  10 maja 2014
  
Dziś rano udało mi się dołączyć do wycieczki na rafę 
koralową, żółtą łodzią podwodną ! Tak, dla takich widoków 
warto było przedzierać się przez góry i rzeki błota. Wrażenia 

niesamowite. Pstrykałem zdjęcia jak głupi i biegałem razem
z dziećmi od wizjera do wizjera szeroko rozdziawiając usta
w zachwycie. Zrobiłem mnóstwo fotek - niestety w kolorze 
niebieskim, bo tak to widać pod wodą. Po obiedzie 
przystąpiłem do walki z biurokracją by jechać dalej niż Synaj. 
Niestety. Z upałami, pustynią, górami, błotnymi rzekami 
wygrywam, a z biurokracją przegrywam. A dlaczego? Bo 
takiego wolnego ptaka (jak ja) bez zorganizowanej wycieczki 
oni nie są w stanie kontrolować, więc mimo poniesionych 
nakładów finansowych, dalej w głąb Egiptu niestety nie 
pojadę. Na Synaju też mam jeszcze parę fajnych rzeczy do 
zwiedzenia i zobaczenia. 

Witajcie w Afryce,  Suez,  11 maja 2014 
    .
Tak, ta część Egiptu to Afryka a czy dzika?? Na pewno tu nic 
nie jest przygotowane „pod turystów” jak w resortach 
turystycznych typu Sharm czy Hurganda. Tu życie kipi, 
skrzypi i trzeszczy swoją prawdziwością. Ruch na ulicy jest 
jak w mrowisku. Obok wielkich bloków w ciasnych uliczkach 
są malutkie restauracyjki z doborowym jedzeniem, herba-
ciarnie i palarnie sziszy. Tu mieszkańcy siedzą, piją herbatę
i z upodobaniem grają w domino. Idę sobie spokojnie ulicą, 
nikt mi niczego nie wciska, nie nagabuje, taksówki nie gonią 
mnie by mnie naciągnąć. Niestety w innych dziedzinach życia 
są standardy bardzo rożne od europejskich. Nie będę 
opowiadał o utrzymaniu czystości bo to zależy za jaki poziom 
chcę zapłacić ( jak zapłacę za Hiltona to będę miał wysoki, 
adekwatny do ceny poziom czystości). Opowiem Wam
o czymś innym z wczorajszego dnia. Po dotarciu do Suezu 
(autobusem) bo tak musiałem przejechać pod tunelem, 
jechałem rowerem łapiąc widoki ulicy. Spodobały mi się 
armaty z czasów kolonialnych. Zrobiłem zdjęcie. No i zaczęło 
się - bo sfotografowałem obiekty wojskowe. To było przy 
bramie do jednostki. Zaraz wciągnięto mnie do środka. 
Zaczęło się tłumaczenie i kasowanie zdjęć  w obecności 
samego generała. Poczęstowali mnie nawet herbatą i gene-
ralnie było grzecznie i miło ale generał zadzwonił na Policję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zabrali mnie razem z całym 
majdanem. I mimo, że panowie po cywilnemu byli bardzo mili 
i wszystko było faktycznie rutynowym sprawdzeniem, to 
jednak to co zobaczyłem mnie zmroziło. Afrykańskie 
standardy traktowania więźniów. Zobaczyłem na korytarzach 
ludzi oczekujących na przesłuchanie z zawiązanymi chustą 
oczyma, związanymi rękoma i klęczącymi twarzą do ściany. 

Tak wygląda tu walka w "wolnych wyborach" i przekonywanie 
opozycji a zwykli ludzie tęsknią za pełnymi turystów hotelami 
sprzed "arabskiej wiosny".  Podróżując blisko realnego 
świata widzę wszystko jakim jest na prawdę. Wybaczcie, że 
to nie zawsze są pocztówki z palemkami.
(Pisząc tę relację 11.05.14r. myślałem, że na tajnej policji 
przetrzymują przeciwników prezydenta. A teraz po latach 
wiem, ze to byli terroryści islamscy z rodzącego się na Synaju 
tzw. "Państwa Islamskiego". Wtedy jak to się zaczynało nikt 
także i ja nie wiedział o co w tym chodzi. Teraz niestety już wie 
o tym cały świat).

Dolina Nilu,  14 maja 2014
    
Cieszę się bardzo, że mimo wszystkich przeciwności tu 
dotarłem. Było to moim marzeniem od piątej klasy gdy na 
historii usłyszałem o tej krainie. Piękne tu są góry w kolorach 
tęczy i pustynie a zjeżdżając w dolinę zieloności poczułem sie 
jak w raju. Nil to taka niepozorna rzeka,  jego woda 
rozprowadzana kanałami po dolinie daje nieprzerwaną 
wegetację rośliną. Na jednym polu jednocześnie sieje się
i obok zbiera plony. Gaje palmowe, domki z gliny, ośle 
zaprzęgi i tętniące do nocy życie - tu wszystko aż kipi i kotłuje 
się wirując jak szalone. Ponieważ wszyscy wypatrują 
nieoświetlonych zaprzęgów, wózków, riksz, ludzi, ciągników 
to jeżdżą w nocy z włączonymi światłami pozycyjnymi albo 
montują z przodu tylko kolorowe LED-y by nikogo nie 

oślepiać. Światła mijania i drogowe używane są tylko jako 
ostrzegawcze i by czasami na moment pokazać się temu
z przeciwka. Najpierw się tego śmiałem, ale jeżdżąc tutaj 
czuję się bezpiecznie. Bo tu zwyczajnie uważa sie na 
drugiego człowieka. Jutro idę się pokłonić starożytnościom
w Dolinie Królów. Obiecałem sobie, że narobię tyle zdjęć ile 
się uda. Naprawdę warto spełniać marzenia !! Czego i Wam 
życzę!

Mam fajną, ciekawą drogę. Zielono, palemki, woda. Osiołki. 
Chatynki polepione z gliny i pompy dające wodę na pola. Od 
Nilu od rana zawiewa przyjemny, chłodny wiatr. W cieniu 
mam 38,5 stopni, a na drodze 52 stopnie. Wstałem przy 
pierwszym nawoływaniu muezina ( czyli przed czwartą), by 
przed południowym skwarem zrobić zasadniczy dystans. 
Drogę wybrałem przez małe wioseczki i tylko mnie psy witały. 
Uciekłem przed zgiełkiem miasta, przed naciągaczami, 
nagabywaczami i oszustami. Myślałem, że w muzułmańskich 
państwach się nie kradnie ale jak straciłem narzędzia, lampy, 
zapasowe dętki i pompkę to zmieniłem zdanie. Cześć rzeczy 
zakupiłem, ale jadę bez zapasowych dętek i nawet pompki 
nie mam. Tu jeszcze nie wymyślili takiej jaką mi potrzeba !! 
Więc jak zaczęło mi z gorączki schodzić powietrze z koła to 
musiałem się parę km „cofać z buta” do najbliższej wulka-
nizacji. Gdy jadę to powiew mnie chłodzi, ale spacer po 
rozgrzanej drodze wśród pylących ciężarówek to mordęga. 
Teraz po naprawach technicznych mam sjestę. Patrzę na 
rower. Hmm, a może mu egipskie gumy założę?? Ostudzę 

głowę zimną wodą i pomyślę. Z drogi gdzie odpoczywałem, 
zostałem zabrany do pobliskiej wioski. Nic nie wskazywało, 
że zostanę tam tak wspaniale ugoszczony. Dla siebie mam 
trzy pokojowy apartament z kuchnią i łazienką. A jedzenia 
jakim mnie częstują nie przejadło by sześciu ludzi. Mimo, że 
moi gospodarze prowadzą interesy międzynarodowe okazali 
sie bardzo skromni i serdeczni. Z dumą przedstawili mnie 
także pozostałej części społeczności. Oczywiście męskiej. 
Bo świat kobiet i mężczyzn jest tu odrębny. Posiłki 
przygotowane przez kobiety są przynoszone przez 
najmłodszych mężczyzn. Porobiłem zdjęcia okolicy,  
pozaglądałem  w cudze (arabskie) kąty.

Ciąg dalszy w następnym wydaniu Chojniczanina.pl

Krzysztof Nowacki. Chojniczanin. Informatyk w mundurze 
Sił Powietrznych. Na rowerze, pieszo, kajakiem, 
autostopem odwiedza świat mały i Wielki. Odbył wyprawy 
rowerem na pustynię Thar w Indiach gdzie na pograniczu
z Pakistanem wędrował z karawaną wielbłądów po 
piaszczystych diunach. W następnym roku objechał na 
rowerem pustynię arabską w Omanie. Potem była 
wyprawa na Bliski Wschód przez Izrael, Palestynę, 
Jordanię Egipt z której tylko parę dni opisuje powyższy 
dziennik z podróży. Na wiosnę 2015r. na wyprawę 
rowerową do dżungli w Indiach Południowych zabrał żonę 
Bernadettę, z którą  był także w 2016 r. na safari w Kenii. 
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Filary zdrowego życia cz.2

W filarach  zdrowego życia na pierwszym 
miejscu dr n. med. i Specjalista Naturalnych 
Metod Leczenia Don Colbert stawia  WODĘ. 
Bierze ona udział we wszystkich reakcjach 
naszego ciała. Organizm zużywa jej ok. 2 l. 
dziennie wskutek oddychania, pocenia się
i oddawania moczu. W gabinecie odwiedzają 
mnie często ludzie wręcz zagłodzeni 
niedoborem czystej naturalnej wody. Cierpią 
często na różne dolegliwości. Chodzą do 
lekarzy by dostać jakieś  farmaceutyki.  To, że 
chory cierpi na bóle  głowy, nie znaczy , że brak 
mu tabletki Apap. Jeśli cierpi na bóle stawów, 
to nie z powodu braku preparatu  na ból sta-
wów np. Advilu. Depresja  nie występuje z po-
wodu niedoboru środka farmakologicznego 
Prozac. We wszystkich tych przypadkach 
organizm domaga się czystej niegazowanej 
wody z „minerałami życia”. Często ludzie po 
zabiegach terapeutycznych mówią: „posłu-
chałem twoich zaleceń, zacząłem pić więcej 
wody i problem z nadciśnieniem, artretyzmem
i nadwagą rozwiązał się sam.” Tak działa to 
cudowne lekarstwo. Nasza jakość życia zależy 

od wody. Tysiące lat temu przodkowie nasi dla 
pozyskania wody  kopali studnie . Kiedy ją 
znaleźli nadawali jej imię i byli gotowi oddać za 
nią życie. Wszystkim  zalecam  picie wody.  
Zachęcam Was byście sami spróbowali. 
Odwodnienie organizmu  powoduje następu-
jące choroby: astma, alergie, problemy 
trawienne, nadciśnienie tętnicze krwi, bóle
i zapalenie stawów, stwardnienie tętnic i inne. 
Wodę jaką zamierzamy pić winna być filtro-
wana. Decydując się na założenie filtra w do-
mu proponuję zasięgnąć opinii specjalistów   
tej profesji. Oczywiście, że najtańszym będzie 
filtr węglowy. W sprzedaży są dzbanki z tym 
filtrem  już od 50 do 100 złotych. Takie filtry 
należy regularnie wymieniać. Poziom zasado-
wości i kwasowości wyznacza się na pod-
stawie stężenia jonów wodorowych, w skrócie 
(pH) od 1 do 14. Każdy wynik poniżej pH 7,0 
wskazuje na zakwaszenie organizmu, wynik 
zaś powyżej pH 7,0 na zasadowość. Nasza 
krew ma zawsze zasadowy odczyn pH 7,4. 
Pomiaru pH tkanek dokonujemy mierząc pH 
moczu. Zakwaszony organizm to problemy 
zdrowotne jak: cukrzyca, większość nowotwo-
rów i  praktycznie wszystk ie choroby 

cywilizacyjne. Jak sprawdzić poziom pH 
organizmu? w aptece proszę zakupić 
papierowe paseczki do pomiaru pH. Zanurzyć 
papierek w porannej porcji moczu. Kolor paska 
wskaże poziom pH, który odczytasz ze skali. 
Do pH 7,0 organizm zakwaszony, powyżej pH 
7,0 to środowisko zasadowe (alkaliczne).
U większości ludzi pH oscyluje w granicach od 
5,0 do 6,0. Dojście do poziomu pH 7,1 i wyżej 
może zająć trochę czasu, ale warto się 
postarać. Potrzebujących pomocy w zakresie   
równowagi kwasowo – zasadowej  zapra-
szam.  Poprawimy tym samym odporność 
organizmu na wiele sezonowych chorób. 

W następnym numerze przedstawię drugi filar 
zdrowego życia, tj. 

SEN i ODPOCZYNEK.   
   

Pokój i dobro wam wszystkim. 
Tadeusz Kawonowski 

dyp. terapeuta-naturopata.
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Burmistrz Miasta Chojnice ogłosił listę laureatów Otwartego 
Konkursu Ofert o „Dotacje 2017” z budżetu Miasta Chojnice.  
Wsparcie na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice
w roku 2017r. przyznano w sumie na 26 przedsięwzięć
 w pięciu zakresach tematycznych. 

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY 
DÓBR KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Upowszechnianie kultury Kaszub i promocja Chojnic 
przez zespół „Kaszebe”, Dziecięco-Młodzieżowy Zespół 
Folklorystyczny „KASZEBE” - 20.000

2. Udział zespołu Gayscavoir z zaprzyjaźnionego z Choj-
nicami miasta Bayeux z Francji w Międzynarodowym 
Festiwalu „Kaszubskie Spotkania z Folklorem 
Świata”, Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny 
„KASZEBE” - 3.500

3. „Chojnice Bramą Kaszub”, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Chojnickiej „KASZUBY” - 13.000

4. Noc w muzeum w Chojnicach, Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach – 
1.000

5. Organizacja i przeprowadzenie konkursu –XXVI 
Kwietniowe Spotkania z Poezją, Towarzystwo 
Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów 
Chojnickich - 1.500

6.  Spotkania z Kulturą Japonii dla dzieci i młodzieży Mia-
sta Chojnice oraz IV Dni Kultury Japonii w Chojnicach, 
Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO  - 4.000

7. Marsz szlakiem pierwszej kadrowej, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice  - 4.000

8. Kaszubski Teatr Amatorski dla Kultury Kaszub i Po-
morza, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział 
Miejski w Chojnicach - 2.400

9. Wydanie i promocja książki „Na południu Kaszub. 60 
lat Zrzeszenia Kaszubsko –Pomorskiego w Choj-
nicach”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział 
Miejski w Chojnicach  - 3.000

10. Wydanie biuletynu „Kluka”, Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach - 1.500

11. Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach - 
2.500

12. Przygotowanie i organizacja XIX Chojnickiego 
Filmobrania w 2017r., Europejskie Stowarzyszenie 
„POMERANIA” - 1.500

13. Festyn rycerski wraz z inscenizacją oblężenia 
Chojnic z 1466 r. –26 sierpnia 2017r., Europejskie 
Stowarzyszenie „POMERANIA” - 4.000

14. Organizacja inscenizacj i Szarży 18 Pułku Ułanów 
Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r., 
Fundacja „Szarża Pod Krojantami” - 6.000

15.  Rok Kolei w Chojnicach, Chojnickie Stowarzyszenie 
Miłośników Kolei - 5.000

16. IV letnie koncerty organowe w kościele pw. Zwia-
stowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach, 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ścięcia Św.Jana 
Chrzciciela BAZYLIKA MNIEJSZA  - 7.000

17. IV Noc w Bibliotece pn. „Noc z gwiazdami”, 
Stowarzyszenie „LekTURa”  - 6.680

18. „Cudze chwalicie, swego nie znacie –kultura i historia 
Pałuk”, Stowarzyszenie „SZUKAM DROGI” - 1.000

19. „Cudze chwalicie, swego nie znacie –szlakiem 
pomorskich zamków krzyżackich”, Stowarzyszenie 
„SZUKAM DROGI”  - 1.500

20.  Mieszkam na Kaszubach. Chcę poznać Kaszuby., 
Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski - 1.500

21. Spotkanie kulturalno –integracyjne związane z ob-
chodami Świąt Bożego Narodzenia, Polski Związek 
Głuchych Oddział Pomorski  - 700

22. Spotkanie kulturalno –integracyjne z okazji 
Międzynarodowego Dnia Głuchych, Polski Związek 
Głuchych Oddział Pomorski  - 800

ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI
 NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM 

WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Organizowanie letniego wypoczynku – obóz skautowy 
2017, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
Federacja Skautingu Europejskiego  - 1.000

 
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ 
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA 

KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI

Spotkanie mieszkańców współpracujących przy 
organizacji festiwalu miast partnerskich InterTony, 
Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej  - 1.500

ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA 
UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Kolonia letnia z programem profilaktycznym, Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice - 18.000

ZADANIE Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI 
ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

XXV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK –etap rejonowy w Chojnicach, Pomorski 
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - 800

W powyższym zestawieniu podano jedynie kwoty 
przyznanych dotacji. Kwoty wnioskowane były niejedno-
krotnie nawet czterokrotnie większe. Oczekiwania 
organizatorów a realne możliwości miasta to niestety dwie 
różne sprawy.  Dobrze, że rok w rok Burmistrz planuje takie 
wydatki w miejskim budżecie. Nieraz niewielkie dotacje, 
wsparte dobrym pomysłem, determinacją organizatorów
i wsparciem sponsorów prywatnych owocują bardzo udanymi 
imprezami, które niejednokrotnie przekształcają się w wyda-
rzenia cykliczne. Dokładne terminy tych wydarzeń pojawią 
się wkrótce. Wiemy jak wielką popularnością cieszy się 
prowadzona w Chojniczaninie.pl rubryka „Zapowiedzi 
wydarzeń”. Dlatego, bądźcie Państwo pewni, poinformujemy 
was o terminach tych imprez.
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Niedawno rozpoczęły się rozgrywki III Ligii
i IV Ligii Drużynowych Mistrzostw Seniorów 
Województwa Pomorskiego w Szachach. 
W tym roku drużyna składa się z 5 osób w III 
lidze i 4 osób w IV lidze. W rozgrywkach III ligi 
bierze udział 6 zespołów. Rozgrywki odby-
wają się systemem 2-kołowym: mecz i re-
wanż. Tempo gry 90min+30s za ruch. 
Szachiści naszego chojnickiego klubu biorą 
udział w rozgrywkach szachowych w ramach 
Drużynowych Mistrzostw Seniorów Woje-
wództwa Pomorskiego w III lidze. 

12 lutego drużyna UKS „ÓSEMKA” Chojnice 
była gospodarzem I-ego i II-ego meczu. 
Nasze piękne Chojnice odwiedziła drużyna 
UKS „CENTRUM” Tczew.
W świetlicy w Gimnazjum Nr 1 podczas gry 
panowała cisza i skupienie, lecz zawod-
nikami targały niemałe emocje do końcowych 
chwil pojedynku. Każdy ruch na tych 64- ech 
polach 5-ciu szachownic był ważny, bo mecz 
każdego z zawodników wpływa na wynik 
całego zespołu. Odpowiedzialność na wynik 
podnosiła poziom adrenaliny. I…udało się. 
Z przyjemnością informujemy o kolejnym 
dobrym występie naszych szachowych 
mistrzów.
Drużyna z Chojnic zdobyła 4 punkty za dwa 
wygrane mecze. Pokonała szachistów 

z Tczewa w pierwszym meczu 3:2 i aż 4:1 
w drugim meczu.
Dobrze spisał się podczas partii nasz młody 
szachista Krzysztof Warsiński, zdobywając 
punkt z Markiem Dombrowskim mającym II 
kategorię szachową. Krzysztof trenuje pod 
okiem instruktora Mistrza Międzynarodo-
wego pana Jana Kiedrowicza.

Gratulacje i życzenia sukcesów w kolejnych 
rundach już za miesiąc.
                                       Grażyna Turzyńska

TFC I Beginnin Damian Mielewczyk vs. Piotr 
Szczukowski - remis 

Podczas sobotniej - 4 lutego - gali boksu  TFC 
"Beginning" w Tczewie na zasadach WSB w wal-
ce wieczoru Damiana Mielewczyka z Piotrem 
Szczukowskim po zaciętym emocjonującym 
boju sędziowie ogłosili remis. 

-Cieszę się ,że mieliśmy okazję boksować na 
gali organizowanej przez mojego serdecznego 
kolegę Krystiana Cieśnika. Dziękuję licznie 
zgromadzonym kibicom Piotrka, mieszkańcom 
Czerska i Będzimierowic za głośny doping. 
Wynik walki to sprawa mniej istotna najważ-
niejsze, że Piotrek mógł posmakować boksu
w innym wydaniu- powiedział trener Marcin 
Gruchała. 

Po walce Piotr Szczukowski otrzymał sporo 
braw i gratulacji, pod wrażeniem młodego 
zawodnika z Gruchała Team był obecny na gali 
rywal Roja Jonesa Juniora,  Paweł Głażewski. 

W walce towarzyskiej boksu olimpijskiego
z dobrej strony zaprezentował się Maciej 
Kotlęga Boxing Team Chojnice.

Trzeci Międzynarodowy Turniej "Złota 
Korona" organizowany przez Klub 
"Korona Wałcz" zaczyna cieszyć się 
coraz większym zainteresowaniem. Na 
starcie pierwszego, po reaktywacji, 
turnieju zjawiło się niemal 100 zawodni-
czek i zawodników.  Wśród ekip zagra-
nicznych, nie zabrakło drużyn z Litwy, 
Armeni i Rosji oraz wielu polskich klubów.

Tym razem zgłoszono jeszcze więcej 
chętnych ok.150. Warto dodać, że odbyło 
się ponad 40 walk punktowanych. Ekipy 
desygnowały- Boxing Team Chojnice 7 
osób natomiast Boxing Team Sępólno Kr. 
4 osoby. 

Złote medale zdobyli:

Piotr Szczukowski, Dominika Stefaniak 
zaś srebrny Patryk Wardyn wszyscy 
Boxing Team Chojnice.

Walki niepunktowane stoczyli:Maciej 
Kotlęga, Szymon Szczukowski i Igor 
Stefaniak BT Chojnice. 

Ponadto Piotr Szczukowski wybrany 
został przez jury zawodów najlepszym 
juniorem boksującym w turnieju i w na-
grodę otrzymał okazały puchar. 

Wyniki walk turniejowych naszych 
zawodników: 

Piotr Szczukowski -Artur Arovitian 
Armenia - 3:0 

Dominika Stefaniak  -  Agnieszka 
Zienkiewicz Boxing Team Szamotuły - 
3:0
 
Patryk Wardyn  -  Adr ian Plawgo 
Włókiennik Łódź -1:2 

DWIE ZŁOTE KORONY PRZYWIEŹLI ZAWODNICY BOXING TEAM CHOJNICE



ŹRÓDŁO NADZIEI

Reżyseria: Russell Crowe
Produkcja: Australia, Turcja, USA, 2014 r.
Gatunek: dramat 
Czas trwania: 1 h 51 min.
Data emisji: 06 marca 2017r, 
godz.17:00/19:00

Russel l  Crowe jako Joshua Connor, 
australijski farmer, który spełniając ostatnią 
wolę niedawno zmarłej żony przybywa do 
Turcji, by odszukać ciała swych synów 
poległych w bitwie pod Gallipoli. Connor jest 
człowiekiem twardym i doświadczonym przez 
życie, jednak kraj, w którym się znajduje 
zaskakuje go odmiennością, a brytyjscy 
okupanci odrzucają prośby o wydanie ciał 
poległych. Z pomocą Connorowi przyjdzie 
piękna Turczynka (Olga Kurylenko), która 
stanie się dla niego kimś znacznie więcej niż 
tylko przewodniczką w tej niezwykłej podróży.  
Gdy okaże się, że jeden z synów być może 
żyje, Connor poruszy niebo i ziemię, by 
odkryć prawdę o losie swego dziecka.

MAPY GWIAZD

Reżyseria: David Cronenberg
Produkcja: Francja, Kanada, USA, 2014 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 1 h 51 min.
Data emisji: 13 marca 2017 r., 
godz. 17:00/19:00

Autor bestsellerowych poradników dr Stafford 
Weiss jest szanowanym nestorem holly-
woodzkiej dynastii. Choć zbił fortunę na 
doradzaniu innym, nie do końca radzi sobie
z sytuacją we własnym domu. Jego żona 
Cristina (Olivia Williams) większość czasu 
poświęca karierze ich 13-letniego syna 
Benjiego od kilku lat mającego poważane 
problemy z narkotykami. Ich dorastająca 
córka Agatha (Mia Wasikowska), u której 
l e k a r z e  z d i a g n o z o w a l i  p i r o m a n i ę , 
zaprzyjaźnia się z Jeromem (Robert 
Pattinson) – młodym szoferem, któremu 
marzy się aktorska kariera. Czy przepustką 
do niej będzie romans z pacjentką Stafforda, 
aktorką Havaną Segrand (Julianne Moore), 
która od lat nie potrafi poradzić sobie ze sławą 
swojej zmarłej matki? 

ŚWIATŁO MIĘDZY OCEANAMI

Reżyseria: Derek Cianfrance
Produkcja:. USA, Nowa Zelandia 2016 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 2h 10 min.
Data emisji:  20 marca 2017 r., 
godz.16:30/19:00

Bohater wojenny Tom Sherbourne przyjmuje 
posadę latarnika na bezludnej wyspie
u wybrzeży Australii. Wkrótce przybywa do 
niego ukochana żona Isabel. Zakochani żyją 
tu szczęśliwie w rytmie przypływów i odpły-
wów oceanu. Ich największym, niespeł-
nionym pragnieniem jest dziecko. Miesiące 
bezowocnych starań, dwa poronienia i pogłę-
biające się uczucie oddalenia zaczyna 
wpędzać Isabel w depresję. I wtedy zdarza 
się cud: do wybrzeży wyspy dobija mała łódź, 
na której pokładzie Tom znajduje martwego 
mężczyznę i żywe niemowlę. Pod namową 
Isabel, wiedziony odruchem serca, Tom łamie 
swoje surowe zasady i godzi się przyjąć 
dziecko jako własne. Szczęście świeżo 
upieczonych rodziców wkrótce zaczyna 
blaknąć, gdy okazuje się, że w okolicy od 
miesięcy zrozpaczona matka poszukuje 
zaginionego męża i maleńkiego dziecka.

PRZEŁĘCZ OCALONYCH

Reżyseria: Mel Gibson 
Produkcja:. Australia, USA, 2016 r.
Gatunek: biograficzny, dramat, wojenny
Czas trwania: 2h 19 min.
Data emisji: 27 marca 2017 r., 
godz.16:30/19:00

Schyłek drugiej wojny światowej. Armia 
amerykańska toczy ciężkie walki Japończy-
kami o każdy skrawek lądu na Pacyfiku. 
Strategicznym celem jest wyspa Okinawa, 
której zdobycie może oznaczać ostateczną 
klęskę Japonii. Wśród setek tysięcy amery-
kańskich żołnierzy trafia tu Desmond T. Doss, 
sanitariusz, który ze względu na przekonania 
odmówił noszenia broni. Traktowany z nie-
ufnością, oskarżany o tchórzostwo, wkrótce 
udowodni jak bardzo się wobec niego mylono. 
Podczas najcięższych starć, wielokrotnie 
ryzykując życiem, wydostaje z ognia walki 
ponad 70 rannych żołnierzy. Tak rodzi się 
legenda bezbronnego bohatera.
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KINO  „Kingsajz”, Gdańska 14, bilety 10 zł

W ostatni dzień lutego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
mieli okazję wziąć udział w Powiatowych Targach Edu-
kacyjnych „Akademus”. Trzynasta już edycja została 
zorganizowana przy współpracy Starostwa Powiatowego
w Chojnicach, Powiatowego Urzędu Pracy, doradców
z SZOK-u a Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
z Sopotu objęła ją patronatem honorowym.

Podobnie jak w poprzednich latach, hasłem przewodnim był 
Pomysł na Siebie – wg którego młodzi ludzie, uzbrojeni
w wiedzę o swoich mocnych stronach, rynku edukacyjnym
i pracy, będą potrafili dokonać trafnych wyborów uczelni, 
kierunku studiów i ścieżki kariery.

Zebrani uczniowie wysłuchali również dwóch krótkich 
wykładów – „Zapotrzebowanie regionalnego i lokalnego 
rynku pracy na określone kwalifikacje w perspektywie 5-15 
lat” przedstawiony przez jednego z ekspertów PSSE oraz „Co 
łączy dobrego handlowca z kandydatem do pracy? Czyli
o nowoczesnym spojrzeniu na karierę” przeprowadzony 
przez psychologa biznesu Wiktora Wołoszko.

Po tym wstępie uczniowie zostali zaproszeni do samo-
dzielnego zbierania informacji o interesujących ich 
kierunkach i uczelniach. W sali Centrum Parku zgromadzili 
się przedstawiciele kilkudziesięciu szkół i uczelni wyższych
z kilku województw. Na każdym stanowisku zainteresowani 

mogli zapytać o warunki studiowania, akademiki, zasady 
rekrutacji czy rozwiać wątpliwości związane z kierunkiem 
studiów. Wszystkie uczelnie dysponowały również 
materiałami dla wystawców, takimi jak ulotki rekrutacyjne czy 
informacje o proponowanych kierunkach. Jedno ze stano-
wisk oferowało rzetelne informacje o studiach w Anglii.
Uczniowie mogli zapoznać się ofertą takich uczelni, jak np. 
Uniwersytet Gdański, Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy z Pozna-
nia, bydgoskie WSB czy KPSW, Polsko-Japońska Akademia 
Technik Komputerowych z Gdańska, Olsztyński UWM, 
Akademia Morska z Gdyni, UMK oraz wielu innych. 

Katarzyna Korpal
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03 Marca
Z okazji ogłoszenia roku 2017 w Chojnicach "Rokiem 
kolejarzy" Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Chojnickie Centrum 
Kultury zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym 
"Kolej w obiektywie" oraz plastycznym "Koleją w szeroki 
świat".  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy 
Chojnice. Prace należy przesłać do 3.03.2017 roku.

03 Marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza 3 marca o godz. 18:00 
na wernisaż wystawy prac Marty Aszyk pn. "Spokojne 
żywioły", w czasie którego wystąpi projekt DIX ASTRON
i  Fale Lambda.

04 Marca
MKS Chojniczanka zaprasza na mecz o mistrzostwo I ligi: 
Chojniczanka Chojnice – GKS Katowice. Stadion Miejski 
„Chojniczanka 1930”,  Mickiewicza 12. Godz. 17:45

05 Marca
W niedzielę 5 marca 2017 r. odbędą się jubileuszowe 
uroczystości z okazji  60-lecia Oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach. Program imprezy:
12.00 - Msza św. dziękczynna w Bazylice p.w. Ścięcia św. 

Jana Chrzciciela
13.15 - Jubileuszowe spotkanie w auli LO im. Filomatów
            Chojnickich:
 - wystąpienie przedstawiciela Zarządu Oddziału
   Miejskiego ZKP
 - wystąpienie Burmistrza Miasta
 - wręczenie okolicznościowych dyplomów
 - wystąpienia gości
 - koncert Pawła Ruszkowskiego
15.15 - Centrum Sztuki Collegium Ars: otwarcie wystawy 

okolicznościowej oraz prezentacja jubileuszowego 
wydawnictwa

05 Marca
Klub Strzelecki Chojnice zaprasza na „Pierwszą Chojnicką 
Wystawę Broni”. Gimnazjum nr 1, Młodzieżowa 44. 
Wystawa czynna w godz. 10:00 - 14:00

05 Marca
Red Devils Futsal Club zaprasza na mecz o Mistrzostwo 
Ekstraklasy Futsalu: Red Devils Chojnice – Gatta Active 
Zduńska Wola. Miejsce: hala Centrum Park.

05 Marca
Dzień Kobiet w CH Brama Pomorza; bezpłatne porady 
stylistki, specjalistki ds. zdrowego odżywiania i profesjo-
nalnych wizażystek.  Start: godz. 13:00

09 Marca
W nawiązaniu do Chojnickich Dni Tischnerowskich, które 
odbyły się w listopadzie ubiegłego roku, MBP zaprasza 
dzieci na warsztaty filozoficzne, które poprowadzi Ewa 
Drzazgowska. Odbędą się one o godz. 16.00 w Wypożyczal-
ni i Czytelni dla Dzieci MBP. Pani Ewa Drzazgowska jest 
autorką projektu warsztatów filozoficznych dla dzieci od 6 lat 
zatytułowanych „Spojrzeć w oczy”. Zajęcia przeprowadzone 
zostaną w oparciu o książki „Piaskowy Wilk” i „Bajki 
filozoficzne”. Organizatorem jest Urząd Miejski w Choj-
nicach, a partnerami Międzynarodowe Towarzystwo 
Ferdinanda Ebnera, Fundacja Zarzewie i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Chojnicach.
Zapisy i więcej informacji w Wypożyczalni i Czytelni dla 
Dzieci, pokój 112, ul. Wysoka 3, tel. 52 397 28 07, e-mail: 
dziecieca@bibliotekachojnice.pl.

09 - 11 Marca
Zarząd Miejski LOK oraz Gimnazjum nr 1 zapraszają na 
„Mistrzostwa woj. pomorskiego LOK w strzelaniu z broni 
pneumatycznej: młodzicy, juniorzy mł., juniorzy, seniorzy”. 
Termin 9 – 11.03. Miejsce: strzelnica – Gimnazjum nr 1.

06 Marca
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zaprasza na 
spotkanie wokół Encyklopedii Aksjologii - wykład otwarty  
prof. Urszuli Ostrowskiej. Początek godz. 17:00.

08 Marca
Pełnomocnik Burmistrza ds. naukowych  zaprasza do sali 
obrad RM  na promocję książki „Chojnicka samorządność 
1990 – 2015". Początek  godz. 17:00.  Więcej na temat 
publikacji na stronie 7.

09 Marca
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach po raz drugi 
gościć będą podróżnicy Bernadetta i Krzysztof Nowaccy. 
Tym razem opowiedzą o swojej wyprawie do Kenii. Początek 
o godz. 18:00.

10 Marca
Straż Miejska w Chojnicach oraz  Ośrodek Profilaktyki 
Rodzinnej w Chojnicach zapraszają  Panie na bezpłatny 
kurs samoobrony. Rozpoczęcie kursu 14.03.2017 r. - 
zakończenie 05.2017 r. Zajęcia odbywać się będą w Sali 
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach przy ulicy 
Strzeleckiej 31 we wtorki i czwartki w godz. 19:00 -20:00. 
Zapisy do dnia 10 marca.

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

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

10 marca
Wiejski Dom Kultury w Silnie zaprasza na "Grecki Dzień 
Kobiet". W programie "Wybór Bogini Greckiej", "Konkurs na 
najlepszy strój w stylu greckim”. Ponadto: koncert, tort, 
upominki i niespodzianki.  Koszt uczestnictwa 30 zł.
Początek o 17:00.

10 marca
Exotic Chippendales Show - Army Of Lovers we Frisk'u  
W y j ą t k o w y  p o k a z  C h i p p e n d a l e s  z  u d z i a ł e m 
międzynarodowego skadu grupy... "Frisk" Music Club
& Restaurant ul. Sukienników 5, 89-600 Chojnice w godzi-
nach 20:00 - 23:00

10 marca
W chojnickim klubie „Geneza” odbędzie się koncert hip-
hopowy! Na scenie wystąpią goście z Poznania, czyli... Słoń
i Shellerini jako WSRH (Wyższa Szkoła Robienia Hałasu)!  
Wspierać ich będzie DJ Soina. 

10 marca
10 marca godz. 19:00 Restauracja "Sukiennice" - Wieczór 
ormiański. Bilety w cenie 15 zł ( z rezerwacją stolika)  można 
nabyć w studiu "Bohema" w domu towarowym "Libera" tel. 
660 49 34 27

10 marca
KAT i Roman Kostrzewski (KAT&RK) to historia black, thrash 
metalu. Kultowy zespół tworzący Wielką Trójcę Polskiego 
Metalu. Zapraszamy -   Pub Wlad, Młodzieżowa 35, w godz. 
20:00 - 23:00

11 marca
Centrum Park Chojnice informuje, że najbliższy "IV 
Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki" odbędzie się w nocy 
z 11 na 12 marca 2017r. o godz. 18.00. OTYLIADA – to naj-
większa masowa impreza pływacka w Polsce. Dotychczas
w Nocnych Maratonach Pływackich organizowanych od 
2011r.  wzięło udział ponad 8 tys. Polaków. 

12 marca
Ośrodek Kultury w Łęgu zaprasza na spektakl teatralny wg 
scenar iusza  Andrze ja  Dembończyka  -  "B IURO 
MATRYMONIALNE". 12.03.2017 godz. 17.00

11 marca
Zapraszamy serdecznie na magiczny, kobiecy wieczór przy 
muzyce na żywo i lampce wina. W niezwykłą podróż po 
kobiecych piosenkach w autorskiej aranżacji zabiorą nas 
Paulina Kujawska-Bednarek (wokal) oraz Artur Jurek 
(pianista). Koszt biletu - 45,00 zł Bilety do nabycia
w Manufakturze Rozwoju i Radości, ul. Długa 12, Chojnice.
Rezerwacje pod numerem telefonu 660 271 102 lub 606 519 
773   w godzinach 18:00 - 20:00

12 marca
W hali widowiskowo - sportowej Centrum Park Chojnice, ul. 
Huberta Wagnera 1, o godz. 17:00 wystąpi z koncertem  
Solista Królewskiej Orkiestry Symfonicznej - Jacek Silski. 
Bilety w cenie 50 zł do nabycia: - Hala Centrum Park 
Chojnice, - Promocja Regionu (ul Stary Rynek 4), - 
www.kupbilecik.pl. Zamówienia zbiorowe i dodatkowe 
informacje:  690 034 025

18 marca
MKS Chojniczanka zaprasza na mecz o mistrzostwo I ligi: 
Chojniczanka Chojnice – Podbeskidzie Bielsko Biała. 
Stadion Miejski „Chojniczanka 1930”,  Godz. 17:45

18 marca
CH Brama Pomorza zaprasza na koncert charytatywny na 
rzecz TPH w Chojnicach „ Daj siebie innym”. Start godz. 
21.00 . Gwiazda wieczoru: Jacek Kawalec

19 marca
Red Devils Futsal Club zaprasza na mecz o Mistrzostwo 
Ekstraklasy Futsalu: Red Devils Chojnice – Piast Gliwice. 

21 marca
Upływa termin nadsyłania zgłoszeń do 62 edycji 
wieloetapowego Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego. Podstawą zgłoszenia jest czytelnie wypełniona 
karta zgłoszenia przesłana do ChCK.

21 marca
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Centrum 
Edukacyjno Wdrożeniowe zapraszają na  „Dzień Nowych 
Technologii”.   Miejsce: ZSP nr 2.

22 marca
W czytelni MBP 22 marca 2017 roku o godzinie 17.00 
spotkanie z Jakubem Kornhauserem, polskim poetą, 
tłumaczem i krytykiem literackim.

30 marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz dorosłych do udziału w 62 edycji 
w i e l o e t a p o w e g o  O g ó l n o p o l s k i e g o  K o n k u r s u 
Recytatorskiego. Etap powiatowy odbędzie się w czwartek 
30.03.2017 roku o godz. 9.00 w Centrum Sztuki Collegium 
ARS (podziemia kościoła gimnazjalnego) w Chojnicach. 
Prosimy o punktualność, ponieważ konkurs rozpocznie się 
losowaniem kolejności.

28 - 29 marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na „Konkurs Poezji 
Polskiej”. Termin: 28 – 29.03 Miejsce: Centrum Sztuki 
Collegium ARS /podziemia kościoła gimnazjalnego/. 

26 marca
I dzień wiosny. W Nadleśnictwie Rytel odbędzie się rajd 
pieszy na trasie ok. 15km  - trasą niebieskiego szlaku Brdy 
Organizator: Nadleśnictwo Rytel. 

29 marca
Informujemy, że w dniu 29.03. (środa) w godz. od 9:00 do 
16 :00  basen  będz ie  n iedos tępny  d la  k l i en tów 
indywidualnych.

30 marca
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza na wykład dla 
dorosłych z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”. 
Czwartkowe spotkania z przyrodą odbywają się w siedzibie 
Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach
godz. 18.00. Udział w wykładach jest bezpłatny. Ze 
względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze 
potwierdzanie udziału w wykładach.

25 marca
Odbędzie się IV Maraton Gocki (maraton, półmaraton, bieg 
na dystansie 10 km)   Maraton i Półmaraton Gocki wpisał się 
już na stałe w kalendarz imprez biegowych. W tym roku

 pojawia się także nowy dystans - 10 kilometrów. Uczestnicy 
z poprzednich edycji podkreślają miłą atmosferę podczas 
biegu oraz jego lokalizację w sercu Borów Tucholskich,
w pobliżu Rezerwatu Kamienne Kręgi w Odrach - ośrodka 
dawnej kultury gockiej.  Szczegóły odnośnie imprezy 
znajdują się na stronie www.sandrybrdy.pl w regulaminie.

25 marca
W podziemiach Kościoła Gimnazjalnego odbędzie się 
wykład otwarty prof. Bogdana Chazana. Początek: godz. 
19:00

16 marca
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i dietetyk Alina 
Pasionek zapraszają na drugie warsztaty dietetyczne z cyklu 
„Dieta bez tajemnic”. Tematem spotkania będą: jelita i bakte-
rie do zadań specjalnych; suplementacja; analiza składów 
produktów; jak wspomóc metabolizm; dieta w praktyce. Ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc, żeby wziąć udział
w warsztatach dietetycznych należy zgłosić się wcześniej. 
Zapisy w czytelni MBP.

17 marca
Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza do 
udziału w XVI Powiatowym Konkursie Humanistyczno - 
Przyrodniczym: „Ortografia w przyrodzie” Termin nadsyłania 
prac upływa 17 marca. Szczegóły i regulamin na stronie 
www parku.  

16 marca
Zarządu Stowarzyszenia Arcana Historii, zaprasza na  
wykład dr Marcina Wałdocha pod tytułem: Chojnicka 
bezpieka wobec duchowieństwa i działalności opozycji 
demokratycznej w latach 1983-1989. Podziemia kościoła 
gimnazjalnego (Collegium ARS) godz. 18:00.

12 marca
Zapraszamy na koncert największych przebojów włoskiego 
duetu Al Bano & Romina Power w wykonaniu An Dreo
e Karina. Koncert odbędzie się 12 marca, o godzinie 16.00
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Bilety w cenie 25 zł 
do nabycia w CKiB w Brusach.

14 marca
Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego, pt. „Kolej
w obiektywie” oraz konkursu plastycznego, pt. „Koleją
w szeroki świat”. Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia 
kościoła gimnazjalnego), godz. 12:00



Gazeta i portal www

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO - HISTORYCZNY 

IS
S

N
 2

0
8
2
-5

6
2
5

MARZEC 2017  Nr 03/2017 (54)        www.chojniczanin.pl  GAZETA BEZPŁATNA

Foto:Marzena Janikowska



2 Nr 3/2017 (54)   MARZEC 2017

Gazeta LOKALNAREKLAMA



3Nr 3/2017 (54)   MARZEC 2017

Gazeta LOKALNA NA  DOBRY  POCZĄTEK

Reklama

21 lutego rozpoczęły się konsultacje 
społeczne dotyczące projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia 
„Gminnego programu rewitalizacji miasta 
Chojnice”. Konsultacje mają formę spacerów 
studyjnych oraz otwartych spotkań z miesz-
kańcami. Pierwsze spotkanie dotyczyło 
renowacji i remontów elementów wspólnych 
w budynkach mieszkalnych wraz z zagos-
podarowaniem otoczenia budynków i prze-
strzeni publicznych. Do Urzędu Miejskiego
w Chojnicach wpłynęło  27 wniosków od 
zarządców nieruchomości zlokalizowanych 
przy ulicach: Budowlanych, Drzymały, Dwor-
cowej,  Łanowej, Piłsudskiego, Spółdziel-
czej, Towarowej, Warszawskiej, Żwirki i Wi-
gury. Wnioskodawcy planują remonty 
elewacji, klatek schodowych, poszycia 
dachowego, uporządkowania podwórek, 
stworzenie miejsc zieleni. Kolejny studyjny 
spacer jest zaplanowany na 2 marca o godz. 
16:00, dotyczy budowy świetlicy przy ul. 

Dworcowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu. 

7 marca o godz. 16:00 – kompleksowe 
zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza 
Ewangelickiego. 

9 marca tematem studyjnego spotkania 
będzie budowa  ul. Subisława na odcinku od 
ul. Żwirki i Wigury do Towarowej.

Spotkania dla mieszkańców organizowane 
są w dniach :
2.03.2017 r. o godzinie 17:00 w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Chojnicach (stołówka), 
ul. Dworcowa 6;
7.03.2017 r. o godzinie 17:00 w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Chojnicach (sala nr 4) 
, ul. Świętopełka 1;
9.03.2017 r. o godzinie 17:00 w restauracji 
„Siódemka” w Chojnicach, ul. Subisława 7;
                            Zapraszamy mieszkańców

Gmina Miejska Chojnice ogłasza nabór 
wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu 
modernizacji źródeł energii cieplnej na 
terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy 
udziale funduszy uzyskanych z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Gdańsku ramach konkur-
su „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 
2017). Przedmiotem wniosku jest moder-
nizacja systemów grzewczych poprzez 
likwidację kotłów lub pieców opalanych 
węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami 
opalanymi gazem czy olejem opałowym lub, 
źródłami ciepła wykorzystującymi odnawial-
ne źródła energii (pompy ciepła) lub  podłą-
czeniem do sieci ciepłowniczej. Wnioski 
mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających 
budynki jednorodzinne, stanowiące wła-
sność osób fizycznych lub wielorodzinne,
w których funkcjonują wspólnoty mieszkanio-
we, nie stanowiące własność JST. Realizacja 
inwestycji musi nastąpić w nieprzekra-

czalnym terminie do 30.06.2018 r. 

Nabór wniosków prowadzony będzie w termi-
nie od 1 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. 
Wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miej-
skiego w Chojnicach (pok. 605e), ul. Stary 
Rynek 1 osobiście, za pośrednictwem poczty 
lub usług kurierskich, w poniedziałek, środę, 
czwartek i piątek w godz. od 7:00 do 15:00, 
natomiast we wtorek w godz. od 8:00 do 
16:00, w terminie do 28.04.2017 r. 
W przypadku ofert wysyłanych pocztą 
decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
Kwota dotacji ze środków Funduszu dla 
danego źródła ciepła uzależniona jest od 
rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce 
węgla lub koksu. W zależności od przyjętego 
rozwiązania wynosi nie więcej niż 35% 
kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Nr 23 /2017 Burmistrza Miasta 
Chojnice z dnia 24.02.2017 r.

W piątek 3 lutego 2017 r. o godz. 18.30
w Centrum Sztuki Collegium ARS Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, 
Chojnickie Centrum Kultury i Parafia pw. 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela zorganizowały 
promocję książki dr. Krzysztofa Kordy „Ks. 
ppłk Józef Wrycza (1884-1961). Biografia 
historyczna”. Książka ukazała się nakładem 
Instytutu Kaszubskiego i Wydawnictwa 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Autor 
opowiedział zebranej publiczności o specy-
fice pisania swojej pracy doktorskiej o ks. 
Wryczy, o swojej obronie doktorskiej i całym 

procesie związanym z wydawaniem książki. 
Szczególnie ciekawe były wspomnienia
o kontaktach z ludźmi, którzy znali ks. Wry-
czę osobiście. Dr Korda dotarł do rodziny, 
ministranta, który służył mu do mszy oraz 
ludzi u których Wrycza ukrywał się podczas 
wojny. Jest to pierwsza naukowa biografia 
poświęcona jednemu z najważniejszych 
Kaszubów i znanych Pomorzan. Książka jest 
bogato ilustrowana co znacznie podnosi jej  
walory historyczne. Znalazła się w niej 
unikatowa pocztówka „Jak ks. Wrycza 
wypędza żydów”. Na spotkaniu można było 
nabyć książkę w promocyjnej cenie 50 zł.

10 lutego w zabytkowej  auli Liceum 
Ogólnoksz ta łcącego im.  F i lomatów 
Chojnickich pierwszą dekadę działalności 
świętowało Chojnickie Bractwo Rycerskie 
Herbu „TUR”.  Na uroczystość przybyło wielu 
sympatyków z Chojnic oraz zaprzy-
jaźnionych „zamków pomorskich”.   Bogdan 
Kuffel, jego rycerze oraz białogłowy dla 
zaproszonych gości przygotowali część 
oficjalną składającą się z podsumowania 
działalności i wręczania upominków oraz 
część artystyczną. W części artystycznej 
można było zobaczyć walki rycerskie oraz 
dawne tańce. Walki momentami przybierały 

gwałtowny przebieg, a szczękowi wirujących 
mieczy towarzyszyły sypiące się iskry. 
Założyciel Bractwa Herbu Tur od swoich 
rycerzy i dam otrzymał pamiątkowy medal, 
wybity specjalnie na tę okazję. On sam 
wspominał - „Nie byłoby bractwa, gdyby nie 
ojc iec duchowny ks.  dziekan Jacek 
Dawidowski. … Gdy zakładałem bractwo 
towarzyszyła mi bardzo konkretna myśl - 
Chciałem pojechać z młodzieżą na Grunwald 
i to się udało…  Powstanie bractwa rycerskie-
go pozwoliło spełnić marzenia wielu młodych 
ludzi”. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił 
zespół Liarman.  

dr Krzysztof Korda
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01 Luty
MKS Chojniczanka rozegrała w Gdańsku z Lechią kolejny 
mecz kontrolny przed rundą wiosenną pierwszej ligi. Lechia 
wygrała z Chojniczanką 3:2.  Był to pierwszy przegrany 
sparing lidera pierwszej ligi.

07 Luty
Rozegrano Powiatowy Finał Licealiady Młodzieży Szkolnej 
w Futsalu Dziewcząt. W zawodach wzięły udział reprezen-
tacje pięciu szkół: Zespół Szkół Chojnice, Technikum nr 2 
Chojnice, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Brusy, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Chojnice, Technikum 
Mundurowe Chojnice.   Klasyfikacja końcowa: I miejsce - ZS 
Chojnice, II miejsce – ZSP nr 1 Chojnice, III miejsce – T M 
Chojnice, IV miejsce – ZSP Brusy, V miejsce – Technikum nr 
2 Chojnice

18 Luty
W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbył się  recital 
Ryszarda Stopy "Muszę coś zrobić z nocami". Koncert 
połączony był z wystawą Filipa Tomca "Kolor i kontrast". 

20 Luty
Grupa Misiaki z Niepublicznego Przedszkola „Bajka” 
wysłuchała w Oddziale dla dzieci i młodzieży MBP 
opowiadania autorstwa Orianne Lallemand pt. „O Wilku, 
który obchodził urodziny”.

21 Luty
Starosta Powiatowy Stanisław Skaja zawarł z  burmistrzem 
Arseniuszem Finsterem porozumienie intencyjne w/s pier-
wszeństwa w zatrudnieniu w roku szkolnym 2019/2020 
nauczycieli z miejskich szkół.

22 Luty
W ramach Chojnickiej Wiosny Literackiej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z pisarzem, 
publicystą i historykiem Jerzym Sosnowskim. Była  to 
prelekcja połączona z promocją książki „Co Bóg zrobił 
szympansom?”. 

23 Luty
W siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
w Charzykowach odbył się wykład dla dorosłych z cyklu 
„Czwartkowe spotkania z przyrodą”. O znaczeniu leśnych 
roślin i grzybów w tradycyjnym pożywieniu mieszkańców wsi 
opowiadała Pani Grażyna Szelągowska, pracownik 
Muzeum Etnograficznego  w Toruniu

23 Luty
Chojniccy policjanci wraz z Chojnickim Centrum Kultury 
zorganizowali  kurs samoobrony dla chojnickich seniorów.
Uczestnicy zajęć poznali podstawowe zasady zachowania 
się w kryzysowych sytuacjach. Starsi chojniczanie zyskali 
wiedzę dotyczącą tego, jak unikać zagrożenia oraz ćwiczyli 
techniki obrony przed atakiem napastnika oraz elementy 
walki wręcz. 

23 Luty
W  podziemiach kościoła gimnazjalnego odbył się konkurs 
recytatorski “Dzieciństwo wierszem malowane”. Konkurs  
był  jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody Roku 
Kolejarzy. Współorganizatorem była SP  nr 3.

24 Luty
W hali Centrum Parku w Chojnicach odbyła się Gala 
Dokonań Roku 2016. Statuetki wręczono w kategoriach: 
sport, kultura, nauka i edukacja, inicjatywa społeczna, 
impreza roku, filantrop oraz gospodarka (inwestycja).

24 Luty
Z okazji 95-Iecia istnienia Hufca ZHP Chojnice harcerze 
spotkali się na wspólnym „świeczkowisku”.

08 Luty
Piłkarze Chojniczanki rozegral i  s iódmy sparing. 
Przebywająca w Niechorzu chojnicka drużyna tym razem 
wygrała z Gwardią Koszalin 4:0. 

10 Luty
W chojnickim klubie „Wlad” zagrali Wookman i Mr. Nau. 
Wookman to zespół grający szeroko rozumianą muzykę 
fusion.  Mr. Nau natomiast prezentuje  muzykę alternatywną. 

10 Luty
Odbył się „Bal sportowca”  podczas którego nagrodzeni 
zostali zwycięzcy XIV Plebiscytu Sportowego „Czasu 
Chojnic”. Głosowanie dziennikarzy wygrał chojniczanin Lech 
Stoltman (Start Gorzów) – brązowy medalista igrzysk 
paraolimpijskich z Rio de Janeiro. Drugie miejsce zajęła 
żeglarka Irmina Mrózek Gliszczynska (ChKŻ Chojnice),
a trzecie lekkoatleta Damian Rudnik (Chojniczanka). We-
dług czytelników najpopularniejszymi sportowcami zostali: 
bokser Piotr Szczukowski (Boxing Team) i Rafał Warnke 
(Tęcza Brusy), sportowcem juniorem Kewin Gruchała 
(Boxing Team), oldbojem Wiesław Skwierawski (Florian 
Chojnice),a trenerem Damian Trzebiński (Szarża Krojanty).

25 Luty
Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 
członków klubu „Kolejarz Chojnice” Nowym prezesem 
Kolejarza został Jacek Zakrzewski. Wiceprezesami zostali 
Albin Orlikowski oraz Adam Kłodziński. W zarządzie nie ma 
tym razem przedstawicieli Floriana.

25 Luty
W sobotę 25.02.2017 o  godzinie 8.30 w chojnickim 
Gimnazjum nr 1 odbyła się czwarta kolejka VIII edycji 
MALPS  - Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 
(zima 2016 - wiosna 2017). Pod siatką spotkały się cztery 
zespoły dziewcząt ze szkół gimnazjalnych: Zespół Szkół 
Sportowych II z Człuchowa, "Krajna" Sępólno Krajeńskie, 
"Kamionka" Kamień Krajeński oraz drużyna gospodarzy 
UKS "Ósemka" Chojnice. 

26 Luty
W Charzykowach odbył  się  II Chojnicki Bieg Pamięci 
"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Bieg 
zorganizowały: Fundacja „Wolność i Demokracja"  oraz 
Stowarzyszenie Kibiców Chojniczanki „Fanatycy z Grodu 
Tura”. 

28 Luty
Starostwo Powiatowe w Chojnicach zorganizowało w hali 
sportowej Centrum Park w Chojnicach  XIII Powiatowe Targi 
Edukacyjne 'Akademus'. Tegoroczne targi zostały objęte 
Honorowym Patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Sopocie. 

27 Luty
W Domu Strażaka przy ul. Długiej w Charzykowach odbyła 
się debata o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w Cha-
rzykowach zarówno w sezonie letnim jak i poza nim, a także 
o sytuacjach, w których ludzie starsi, mogą stać się ofiarą 
przestępstw takich jak oszustwa. Debatę zorganizowali 
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Choj-
nicach wspólnie z władzami Urzędu Gminy.

28 Luty
W Centrum Edukacyjno Wdrożeniowym odbyła się  debata
o planowanej przez rząd dwukadencyjności dla samorzą-
dowców. Udział wzięli poseł Aleksander Mrówczyński, 
Arseniusz Finster, Leszek Redzimski z PO oraz Mariusz 
Brunka z PChS.

01 Luty
Od środy 1 lutego Chojniczanka rozpoczęła sprzedaż 
karnetów na mecze rundy wiosennej. W Chojnicach 
odbędzie się osiem meczów.

01 Luty
Odbyły się kolejne warsztaty teatralne zorganizowane przez 
Chojnickie Centrum Kultury i Chojnickie Studio Rapso-
dyczne dla  młodzież w wieku ponadgimnazjalnym.

01 Luty
W czytelni MBP otwarto wystawę  "Chojnice na pocztówce". 
Wystawa była czynna do 28 lutego.

02 Luty
Magazyn „Press” zaprosił do obejrzenia najlepszych zdjęć 
prasowych 2016 roku podczas wystawy Grand Press Photo 
w Centrum Handlowym Brama Pomorza. Wystawa  
prezentowana była w dniach  2-20 lutego. Na ekspozycji 
zaprezentowano 59 pojedynczych prac i 11 fotoreportaży, 
które trafiły do finału konkursu, w tym prace nagrodzone.

02 Luty
W chojnickim klubie „Geneza” publiczność bawiła się wraz
z najpopularniejszym polskim raperem. Tede promował swój 
najnowszy album pn. "Keptn".  Jacek Graniecki, czyli Tede, 
zawitał do Chojnic w ramach trasy koncertowej Tous 
Bulencje. Podczas godzinnego występu raper wykonał 
m.in.kawałki z najnowszego krążka pn. "Keptn". Nie 
zabrakło jednak też starszych kompozycji.  Przed gwiazdą 
polskiego hip-hopu na scenie zaprezentowali się m.in. 
chojniczanin Zaber  i  Adin z Człuchowa.

03 Luty
W Centrum Sztuki Collegium ARS (kościół gimnazjalny) 
odbyła się promocja książki dr. Krzysztofa Kordy „Ks. ppłk 
Józef Wrycza (1884-1961). Biografia historyczna”. Promocję 
zorganizowało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział 
Miejski w Chojnicach, Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury oraz Parafia pw. 
Ścięcia św. Jana.

04 Luty
W kolejnym  meczu sparingowym pierwszoligowa 
Chojniczanka zremisowała z Pogonią Siedlce 1:1. Gola dla 
chojnickiej drużyny zdobył Bartłomiej Niedziela.

11 Luty
W  Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach zorganizowano, z myślą 
o przyszłych uczniach, „Drzwi Otwarte”.

11 Luty
W chojnickim  pubie „Wlad” (dawny Kornel) zagrały dwie, 
dobrze znane chojnickiej publiczności,  lokalne grupy 
muzyczne - Charzykowska "Nagła Zmiana Klimatu”
i Chojnicki "Layo".

13 Luty
W 126 rocznicę urodzin Juliana Rydzkowskiego, uczniowie 
klas III SP 1, rywalizowali ze sobą w konkursie Wiedzy
o Patronie szkoły. Każdą klasę reprezentowało dwóch 
uczniów.

13 Luty
W  siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka) ul. 
Wysoka 3 odbyło się spotkanie informacyjne na temat  
„Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej przy 
wsparciu Funduszy Europejskich”

14 Luty
W samo południe, 14 lutego w 72 rocznicę walk o Chojnice, 
reprezentanci władz miejskich na cmentarzu poległych 
żołnierzy radzieckich – złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

14 Luty
Po południu,  o godzinie 16.30, w kaplicy Serca Jezusowego 
odprawiona została msza święta w intencji, zamordowanej 
przez żołnierzy rosyjskich, siostry Adelgund Tumińskiej oraz 
wszystkich cywilnych ofiar walko o Chojnice w 1945 roku.

14 Luty
W Miejskiej Bibl iotece Publicznej w Chojnicach, 
Stowarzyszenie LekTURa i Fundacja DKMS, zorganizowały 
- Dzień Dawcy Szpiku Kostnego pn. "Oddaj szpik z miłością".

15 Luty
Prezes Centrum Park Chojnice Mariusz Paluch podał się do 
dymisji. W ten sposób, ku wielkiemu zdziwieniu licznie 
zgromadzonych gości, zakończył  imprezę z okazji 15-lecia 
istnienia basenu, którą prowadził od początku. Swoją 
decyzję argumentował internetowym „hejtem” i perso-
nalnymi atakami w stosunku do jego osoby. 

15 Luty
Przy ul. Mickiewicza 12a/4 o godzinie 19:00 członkowie 
Stowarzyszenia Kukiz15 w powiecie chojnickim świętowali 
otwarcie Biura Poselskiego Pawła Skuteckiego.

15 Luty
W Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach (ul. J. 
Piłsudskiego 30a) odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
Poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

15 Luty
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
odbyły się warsztaty dietetyczne pn. "Dieta bez tajemnic".
O zdrowym odżywianiu opowiadała dietetyk ZaFITowani.pl 
Alina Pasionek. 

16 Luty
W czwartek 16 lutego 2017 roku w Wypożyczalni i Czytelni 
dla Dzieci odbyło się kolejne spotkanie członków 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. Tym razem 
omawiano pierwszy tom cyklu fantasy „Baśniobór” Brandona 
Mulla.

04 Luty
Zarząd MKS Chojniczanka w podziękowaniu za współpracę 
ze sponsorami i sympatykami klubu zorganizował
w charzykowskim ośrodku "Rejs" „Bal Karnawałowy Klubu 
Biznesu MKS Chojniczanka” połączony z licytacją 
piłkarskich koszulek i gadżetów.

04 Luty
W  chojnickim Gimnazjum nr 1 odbyła się kolejna - wiosenna 
runda VIII edycji MALPS  - Młodzieżowej Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej (zima 2016 - wiosna 2017). Pod siatką 
spotkało się pięć zespołów: reprezentacja Gimnazjum
w Sławęcinie, Gimnazjum nr 3 w Chojnicach, Gimnazjum
w Nowej Cerkwi oraz dwóch ekip z Zespołu Szkół Sporto-
wych w Człuchowie.

05 Luty
Zespół Red Devils, po serii spektakularnych porażek, 
próbował stawić czoło wyżej notowanej Pogoni Szczecin. 
Niestety szczęście opuściło gospodarzy trzy minuty przed 
końcem spotkania, kiedy to Pogoń strzeliła zwycięską 
bramkę. 1:2

06 Luty
Dr Przemysław Zientkowski,  wraz ze swoją 6-letnią córką 
Klarą, promował w chojnickiej bibliotece książkę "Sowa 
Minerwy i inne opowiadania". Książeczka zawiera zbiór 22 
tekstów wprowadzających najmłodszych w tajniki filozofii. 
Do publikacji ilustracje wykonała Klara.

06 - 07 Luty
Szkoła Podstawowa nr 5 była gospodarzem „Między-
szkolnego Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców”
w ramach imprez sportowych SZS w Gdańsku. Celem 
turnieju było wyłonienie najlepszej drużyny, która będzie 
reprezentować Chojnice na zawodach powiatowych
w Brusach. Do rywalizacji przystąpiły cztery chojnickie 
szkoły podstawowe. 

07 Luty
Zarząd Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 2 Bytowskie 
zaprosił dzieci z terenu osiedla na bal karnawałowy w Szkole 
Podstawowej nr 7 przy ul. Tuwima 2 w Chojnicach.

07 Luty
Gimnazjum nr 1 gościło międzyszkolne zawody w piłkę 
ręczną dziewcząt. Pierwszą walkę stoczyły zespoły 
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3. Gospodynie w sportowej
i zaciętej walce pokonały przeciwniczki (5:1). Klasyfikacja 
końcowa: 1. miejsce Gimnazjum nr 1, 2. miejsce Gimnazjum 
nr 2, 3. miejsce Gimnazjum nr 3.
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20 lutego 2017 roku odbyła się XXIX sesja 
Rady Miejskiej VII kadencji.  Do sesji zasiadło 
19 radnych. Sesję poprowadził  Przewodni-
czący Rady Miejskiej Mirosław Janowski. 
Sekretarzem sesji został Kazimierz Jaru-
szewski, a do komisji wnioskowej wybrano 
radnych M. Osowicką i L. Peplińskiego. 
Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od 
sprawozdania Burmistrza z okresu między-
sesyjnego. 

Burmistrz Arseniusz Finster -Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo. Rozstrzygamy najwię-
kszy przetarg drogowy w tym roku. Chodzi
o przebudowę ul. Człuchowskiej w Choj-
nicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w ramach rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej. Jak Państwo pamię-
tacie na ten cel mieliśmy w budżecie 
5.800.000 zł, z czego 2.800.000 zł pozyska-
liśmy w ramach tego programu. Przetarg 
rozstrzygamy, sprawdzamy jeszcze doku-
menty, ale najniższą ofertę na część drogową 
przedstawiło konsorcjum „Ekomel” Chojnice
i „Marbruk” – 4.133.000 zł. Natomiast najniż-
szą ofertę na część oświetleniową Pan Marek 
Nitka „Elnit Electric” – 131.000 zł. Po zsumo-
waniu tych kwot widać, że wartość tego 
zadania będzie wynosiła 4.300.000 zł, tak 
więc oszczędzamy 1.300.000 zł, z czego 
650.000 zł nie weźmiemy od Pana Wojewody, 
ale 650.000 zł pozostaje w naszym budżecie. 
Dodatkowe ważne jest to dla nas, że to 
chojnickie firmy będą wykonywały to zadanie. 
Tutaj przypominam, że część układu dro-
gowego na osiedlu Asnyka właśnie budowała 
firma „Marbruk” i tutaj żadnych zastrzeżeń do 
realizacji tego zadania nie było.  

Przygotowujemy przetarg, który ma wyłonić 
inżyniera kontraktu na budowę węzła 
integracyjnego transportowego. Sam opis 
przedmiotu zamówienia to 50 stron. Jutro 
konsultujemy tą kwestię z PKP PLK. 
Ogłaszamy przetarg jeszcze w lutym. Czas 
realizacji tego przetargu to dwa miesiące, bo 
to przetarg unijny. Po wyłonieniu inżyniera 
kontraktu on wspólnie z moimi urzędnikami 
przygotowuje ten najważniejszy przetarg, 
który ma wyłonić wykonawcę tego zadania.
I chcielibyśmy, aby wykonawca już był 
wyłoniony, moim zdaniem dopiero, bo po dwa 
miesiące każdy przetarg, w lipcu tego roku.

 Rewitalizacja – wpłynęło 27 ofert, w tym 20 
ze spółdzielni mieszkaniowej, 7 od wspólnot. 
Przypominam, że chodzi o elewacje, podwór-
ka i nieruchomości w dzielnicy Dworcowej
i Gdańskiej. Jesteśmy na etapie oceny tych 
wniosków i na etapie konsultacji. I ten proces 
będzie trwał przez najbliższych kilka miesięcy 
do momentu rozpoczęcia inwestycji. 

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
fotowoltaiki w mieście. Ona ma zafunkcjo-
nować na wszystkich chojnickich szkołach, 
we Wszechnicy Chojnickiej i na stadionie 
Chojniczanki. Wartość naszego projektu to 
1.300.000 zł. 

Ogłosiliśmy przetargi na ulice: Niemcewicza, 
Staszica, Prusa i Marii Curie-Skłodow-
skiej. To są te dodatkowe, które mamy w na-
szym budżecie. Również rozstrzygnęliśmy 
przetarg na projekty drogowe, te które mają 
być realizowane w przyszłym roku, czyli od ul. 
Modrzewiowej, Truskawkowej i tych 
innych, które Państwo znacie.  

Rozstrzygnęliśmy problem deszczówki na 
o s i e d l u  P a w ł ó w k o  w  k o n t e k ś c i e 
projektowym i rozstrzygnęliśmy również 
przetarg na projekt Fosy. Ten przetarg też już 
jest rozstrzygnięty i projektowanie jest 
realizowane. 

Stadion CHKS Kolejarz – termomoder-
nizacja, dokumentacja została przekazana 
do Gdańska celem oceny i weryfikacji.
 
Do końca lutego składamy duży wniosek
w ramach programu poprawy gospodarki 
wodami deszczowymi i opadowymi w mie-
ście. To jest projekt na około 60 mln zł. Już 
mamy gotowe dokumenty i składamy do 
Gdańska.
 
Kończy się inwestycja w Gimnazjum Nr 1. 
Myślę tutaj o windzie i barierach architek-
tonicznych. I rozpoczęło się projektowanie 
adaptacji pomieszczeń do funkcji przed-
szkola. Również mieszkańcy Chojnic 
złożyli wnioski na fotowoltaikę, 133 miesz-
kańców, wartość tego zadania to 2.300.000 
zł. Wnioski są po weryfikacji. 

Również pozyskujemy środki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska. To są 
środki na zmianę źródła ogrzewania na 
ekologiczne. Tutaj dofinansowanie wynosi do 
35%, jednak nie więcej niż 5.000 zł i 5%
z budżetu miasta, czyli 715 zł. Czyli przy 
maksymalnym koszcie wymiany źródła ciepła 
np. z węglowego na gazowy mieszkaniec 
może otrzymać 5.715 zł.
 
Chciałbym jeszcze słowo powiedzieć o bu-
dżetach samorządowo – osiedlowych. 
Przetargi są rozstrzygnięte. W tej chwili 
podejmujemy decyzje już ostateczne. Przed 
nami kwestia pewnego przepływu środków, 
ponieważ jak Państwo wiecie, i to może na 
przykładzie samorządu, gdzie szefową jest 
Pani Kornelia Żywicka, tutaj z jednej strony 
słyszeliśmy skargę – dlaczego dopiero teraz 
a moglibyśmy budować rok wcześniej. Nie 
moglibyśmy budować rok wcześniej, bo jeżeli 
samorząd na dzisiaj w trzyletnim budżecie ma 
247.000 zł, a wartość zadania wynosi 
229.000 zł, no to nie można było szybciej 
zrobić tego przetargu. No ten kto planuje na 
osiedlu i mówi mieszkańcom – zrobimy to, to
i to, to mniej więcej też musi szacować koszty. 
Szacunek tych kosztów dla tego osiedla na 
przykład wypadł, że ten plac zabaw potrze-
buje trzyletniego dofinansowania. Chciałbym 
również, tutaj jedno z mediów chojnickich 
donosi, że jest do nas też zarzut od Pani 
Korneli Żywickiej, że my zrobiliśmy przetarg
w czasie ferii zimowych. No ferie trwały sześć 
tygodni w Polsce. To w ogóle nie miałem robić 
przetargu przez okres ferii?  A przecież przez 
okres ferii też robiliśmy przetarg na najwię-
kszą inwestycję drogową i wygrały chojnickie 
firmy. Ja myślę, że dzisiaj ferie nie są 
problemem dla wykonawców placów zabaw, 
bo to nie dzieci je wykonują dla dzieci, tylko 
dorośli dla dzieci. I prosiłbym takimi 
argumentami się po prostu nie posługiwać. 
Również czytam, że to drogo, słaba jakość. 
My mamy certyfikaty bezpieczeństwa, one są 
w opisie przedmiotu zamówienia i mamy karty 
katalogowe. Każda z firm, która startowała
w przetargu dała 7 lat gwarancji. Jedynym 
kryterium wyboru była cena i gwarancja. 
Jeżeli więc wszyscy dali 7 lat gwarancji no to 
wiadomo, że musi decydować cena. Nato-
miast opis przedmiotu zamówienia jest taki, 
że jeżeli chodziłoby o ten stół, przy którym ja 

siedzę, to te firmy muszą wykonać taki sam 
stół. On nie może być w jednej firmie plasti-
kowy, a w drugiej metalowy, a w trzeciej bez 
nóg, itd. Ten opis jest bardzo dokładny. 
Dlatego nie wiem w tej chwili, gdzie szukać 
problemu. Inny przykład to samorząd Pana 
Marka Szmaglinskiego. Ma 154.000 zł, a już 
jeden plac zabaw kosztuje 206.000 zł, czyli 
czteroletni budżet trzeba włożyć, muszę 
pożyczyć z Samorządu Nr 1, a na Asnyka nie 
zdążymy zrobić. Tutaj się stawia zarzut do 
mnie, że na Asnyka nie będzie. No nie będzie, 
bo planowanie po stronie jak gdyby zakresu 
tej inwestycji na osiedlu nie wytrzymało próby 
finansów, które tu zawarliśmy. To moje 
pożyczenie pieniędzy polega na tym, że my
w budżecie mamy zapis skumulowanych 
środków. Uzyskałem zgodę Przewodni-
czącego Samorządu nr 1. Natomiast 
prosiłbym, żeby też nie pisać mieszkańcom 
takiej nieprawdy, że: „Szef Śródmieścia dalej 
sumuje budżet, aby na koniec tego roku 
zaprosić chojniczan na lodowisko”. No to 
nieprawda, bo jak zsumuje to wyjdzie 
200.000 zł, a lodowisko ma 800.000 kosz-
tować. I decyzja o lodowisku powstanie tutaj 
w łonie Rady Miejskiej, chyba że mamy 
poczekać na to, czy będzie dwukadencyjność 
wstecz, czy do przodu. To już zależy od 
Państwa tutaj woli i innych kwestii. 

Tak samo w kwestii jeszcze budynku 
frontowego szpitala. Mamy zweryfikowaną 
wycenę, bo wycena rynkowa jest tutaj kwestią 
dla mnie pierwszoplanową. Bo z jednej strony 
zabezpiecza tych, którzy negocjują a z drugiej 
strony pokazuje jakie są wartości rynkowe. 
Tutaj mamy w tej chwili już tą wycenę i pode-
jmiemy negocjacje i będziemy Państwa
o wszystkim bardzo szczegółowo informo-
wać. Dziękuję za uwagę.

W dalszej kolejności głosowano projekty 
uchwał. 

Ograniczona ilość miejsca nie pozwala na 
opisanie wszystkiego co działo się podczas 
obrad sesji. Z wynikami głosowań nad 
projektami uchwał i dyskusją radnych można 
zapoznać się na stronie UM. Pełny protokół
z XXIX sesji dostępny jest w zakładce BIP 
(Biuletyn Informacji Publicznej).

Trwa modernizacja budynku Chojnickiego 
Centrum Kultury. Zadanie realizuje 
konsorcjum firm: spółki RCI z Poznania 
oraz przedsiębiorstw Taczbud i Taczbud - 
Bis z Rogóźna i Grudziądza. Firmy 
zaoferowały swe usługi za kwotę 10 846 
386 zł.

Wewnątrz trwają już prace instalacyjne: 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elek-
trycznej, przeciwpożarowej, centralnego 
ogrzewania. Ten etap prac jest na 
ukończeniu w części piwnicznej. Na 
poziomie kondygnacji przyziemia na 
ukończeniu są roboty murowe, po ułożeniu 
instalacji są wylewane posadzki i rozpo-
czynają się prace tynkarskie. Wewnątrz sali 
kinowo - widowiskowej wykonano słupy 
nośne konstrukcji. Powierzchnia sceny jest 
przygotowana do wylania płyty żelbetowej, 
na której zostanie ułożona drewniana 
podłoga. Te prace zostaną wykonane do 
końca marca br.

Trwa także budowa nowej części budynku, 
która będzie zawierać główne wejście do 
ChCK oraz część biurową. Trwają roboty 
konstrukcyjne, wylano płytę fundamen-
tową, wymurowano ściany parteru, zalano 
słupy, trwa przygotowanie do betonowania 
stropu nad parterem z podciągami
i schodami.

                     Tekst i foto: Radosław Osiński
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Reklama

wykształcenie wyższe, nauczyciel wychowania fizycznego.

Okręg wyborczy Nr 3 obejmujący ulice:
Borska, Bruska, Chocińska, Czerska, Karsińska, Kartuska, Kościerska od nr 12 do końca (parzyste), Książąt Pomorskich od nr 42 - 44, Obrońców Chojnic, Wielewska.

Panie Marku może na początek  kilka słów 
o sobie?

Marek Szank, od 54 lat chojniczanin. Żonaty, 
szczęśliwy ojciec i dziadek. Nauczyciel 
wychowania fizycznego w „Jedynce” i trener 
piłki nożnej.

Jak długo jest Pan radnym? Jakie są Pana 
największe osiągnięcia w poprzednich 
kadencjach?  Z czego jest Pan szcze-
gólnie dumny?

To już moja druga kadencja w Radzie 
Miejskiej. Pierwsza przypadła na lata 1990-
1994. Byłem najmłodszym radnym i zbiera-
łem cenne doświadczenia w tej pracy. To był 
trudny okres transformacji ustrojowej i począ-
tek samorządów terytorialnych. Siedzieliśmy 
całymi dniami w urzędzie i uczyliśmy się 
podstaw samorządności. W roku 2014 
burmistrz Arseniusz Finster zaprosił mnie do 
swojego bloku wyborczego a mnie nie 
wypadało odmówić. Po 25 latach wróciłem do 
Rady Miejskiej i muszę powiedzieć, że jest mi 
zdecydowanie łatwiej podejmować decyzje, 
ale podobnie jak w latach 90-tych to nadal jest 
praca drużynowa. Praca w Radzie Miejskiej to 
umiejętność słuchania i podejmowania trud-
nych decyzji, ale przede wszystkim duża 
odpowiedzialność za swoje decyzje. Moimi 
obszarami działania są oświata, kultura
i sport i na tych płaszczyznach się realizuję. 

Jakie są największe problemy  mieszkań-
ców dzielnicy, którą Pan reprezentuje?

W wyborach do Rady Miejskiej wystartowa-
łem z okręgu, który w znacznej części obej-
muje obszar Osiedla Kaszubskiego. To nowe 
osiedle administrowane przez TBS i SM. TBS 
to nowe bloki, zadbane trawniki – słowem 
wzór do naśladowania dla innych. To również 
młode małżeństwa i małe dzieci szukające 
miejsca do zabawy i rekreacji na osiedlu. 
Obszar administrowany przez SM to już 
trochę inny, nieco zapomniany świat, ale 
dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem 
Osiedla i Prezesem Spółdzielni Mieszkanio-
wej te różnice powoli się zacierają. Nasze 
osiedle poprzez inwestycje budowlane TBS 
stało się placem budowy. Wkrótce pojawią się 
nowe bloki i nowe parkingi, połączymy 
ciągiem komunikacyjnym ulicę Kartuską,
a w okolicy ulicy Kasińskiej powstanie plac 
zabaw z mini boiskami. Zaproponowałem 
rozszerzenie funkcji Skweru Wielewskiego

z rekreacyjnej na rekreacyjno-sportową. 
Myśląc o dzieciach biegających za piłką 
odnowiliśmy też stare, bardzo zaniedbane 
boisko. Dla bezpieczeństwa wszystkich 
mieszkańców, przydałoby się zdecydowanie 
lepsze oświetlenie chodników i ulic. 

Jak często spotyka się Pan ze swoimi 
wyborcami. Jak mieszkańcy mogą się
z Panem kontaktować.
Często spaceruję lub jeżdżę rowerem po 
moim 'terenie'. Ludzie przekazują mi swoje 
uwagi dlatego, że nie każdy ze względu na 
swoją pracę ma czas na udziały w zebra-
niach.  Coraz częściej mieszkańcy korzystają 
z mojego numeru telefonu i przedstawiają 
swoje problemy. Tak jak powiedziałem, 
jestem częstym gościem prezesa SM i uczes-
tniczę w spotkaniach z mieszkańcami. 
Bardzo często wymieniamy się uwagami z ko-
legami: Bogdanem Tylochem (przewodni-
czący Samorządu Mieszkańców) oraz Stani-
sławem Kowalikiem i Antonim Szlangą, którzy 
chętnie służą swoją wiedzą i doświad-
czeniem.

Jakie są według Pana największe i obecnie 
najpilniejsze potrzeby naszego miasta?
Nasze miasto pięknie się rozwija, ale my sami 
bardzo często tego nie zauważamy. Jestem 
dumny z tego, że jestem chojniczaninem

i mieszkam w mieście z roku na rok pięk-
niejszym. Największym problemem z pewno-
ścią jest zapewnienie młodym ludziom 
miejsca do pracy – to jeżeli chodzi o problemy 
społeczne zadanie do rozwiązania nr 1. Do 
tych infrastrukturalnych zaliczyłbym moder-
nizację dworca PKS i PKP. Mam nadzieję, że 
obwodnica zachodnia ułatwi nam wszystkim 
przemieszczanie się po naszych ulicach,
a rozbudowa CHCK zdecydowanie rozszerzy 
naszą ofertę w dziedzinie kultury i sztuki.

Co Pan sądzi o projekcie chojnicko-człu-
chowskiego miejskiego obszaru funkcjo-
nalnego. Czy powinniśmy dążyć do utwo-
rzenia dwu-miasta? 
Dwa miasta i dwie jakże różne społeczności. 
Różne problemy i oczekiwania, ale jesteśmy 
sąsiadami i to sąsiedztwo zobowiązuje do 
współpracy w rozwiązywaniu problemów. 
Współpraca samorządowa daje z kolei 
większe możliwości otrzymania dotacji z Unii 
Europejskiej. Popieram więc wszelkie 
projekty w skali makro. 

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, powie-
dzmy 10 milionów złotych,  na co by je Pan 
wydał?
Z racji mojego zawodu, większość przezna-
czyłbym na rozwój sportu i kultury fizycznej. 
Dofinansowałbym zajęcia SKS w chojnickich 
szkołach. Obecnie sale gimnastyczne wyko-
rzystywane są głównie przez piłkarzy MKS. 
Młodzi piłkarze są dobrze zorganizowani
i mają odpowiednią opiekę. A gdzie pozostałe 
gry zespołowe: piłka ręczna, piłka koszyko-
wa, piłka siatkowa? Nie ma chętnych do 
prowadzenia sekcji sportowych a głównym 
powodem nie jest przecież brak bazy spor-
towej, a właśnie brak odpowiednich środków 
finansowych. Część z tego niespodziewa-
nego prezentu ulokowałbym w rozbudowę 
infrastruktury typowo piłkarskiej na 'Modraku', 
a połowę na budowę i pomoc w działalności 
hospicjum. Chyba nie wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że każdy z nas może się tam znaleźć. 
W tym wypadku hasło „pomagajmy-poma-
gać” jest jak najbardziej na miejscu.  

Jak duży, według Pana, wpływ na opinię 
mieszkańców miasta mają media interne-
towe? Czy czyta Pan na bieżąco informa-
cje zamieszczane na chojnickich porta-
lach? 
Media to możliwość szybkiej komunikacji
i pozyskiwania informacji. Na portalach społe-

cznościowych można znaleźć wiele cennych, 
ciekawych propozycji. To również miejsce 
krytyki naszych poczynań. Trzeba umiejętnie 
z tym żyć i korzystać z pojawiających się 
uwag. Instagram czy Facebook to jednak nie 
moja bajka. 

Jakie ma Pan plany działania na najbliższą 
przyszłość. Czym chce się Pan zająć?
W naszej kampanii wyborczej przedsta-
wiliśmy wyborcom program Komitetu Wybor-
czego „Program 2018” Arseniusza Finstera
i realizację treści w nim zawartych chciałbym 
kontynuować. Obecnie wiele czasu zajmuje 
nam przygotowanie i umiejętne wprowa-
dzenie w życie reformy oświaty. Projekt 
ministerialny to reforma strukturalna a nie 
merytoryczna. Trudne zadanie z wieloma 
niewiadomymi, które zrzucono na barki 
samorządów. Mam nadzieję, że podołamy 
temu niełatwemu zadaniu podobnie jak i wielu 
innym, które z pewnością do końca kadencji 
jeszcze się pojawią.

Jakie ma Pan hobby? Jak Pan wypoczywa 
i jakie sporty uprawia?
Stawiam na aktywny wypoczynek. Lato to 
wypad nad polskie morze z całą rodzinką. 
Rower towarzyszy mi przez całe wakacje,
a nasze ścieżki rowerowe są cudowne i za-
chwalają je wszyscy moi znajomi. Zimą 
dobrze czuję się na nartach w Zakopanem
i na okolicznych stokach narciarskich jeżdżąc 
z moimi dziewczynami od rana do wieczora. 

Czy planuje Pan wystartować w nastę-
pnych wyborach?
Do kolejnych wyborów zostało jeszcze 
bardzo wiele czasu. Minęła dopiero połowa 
naszej kadencji i wciąż mamy wiele tematów 
do zrealizowania. Nie wiadomo też jaka 
będzie ordynacja wyborcza w przyszłych 
wyborach. Tyle dzieje się ostatnio w polityce, 
że trudno przewidzieć co stanie się w nieda-
lekiej przyszłości. Jeżeli jednak moja praca 
spotka się z pozytywną oceną, a ja nadal 
będę mógł zaproponować pomoc, to nie 
wykluczam możliwości kandydowania do 
nowej Rady Miejskiej. 

Co chciałby Pan powiedzieć Chojnicza-
nom?
Pozdrawiam wszystkich czytelników miesię-
cznika Chojniczanin, a redakcji życzę wielu 
sukcesów. 

Dziękuję za rozmowę
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Doktor nauk humanistycznych, Pełnomocnik Burmistrza 
Miasta Chojnice ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej.

Dnia 8 marca 1990 roku  Sejm RP uchwalił ustawę o samo-
rządzie terytorialnym. Bez wątpienia była to chwila history-
czna, która zapoczątkowała szereg zmian w funkcjonowaniu 
państwa. Wydarzenie to bowiem przez wiele autorytetów 
uważane jest za jedno z najbardziej udanych osiągnięć 
polskiej transformacji. Reaktywacja samorządu, mimo iż 
przebiegająca etapami, rok 1990 poziom gminny - najbar-
dziej lokalny i rok 1999 poziom powiatu i województwa 
stworzyła nową sytuację formalnoprawną w sposób bezpo-
średni oddziałującą na przestrzeń ludzkich aktywności – od 
sfery społecznej przez polityczną, kulturową aż do ekonomi-
cznej. Przekazane plenipotencji na organy bliższe obywate-
lowi niźli władza centralna z jednoczesnym wyposażeniem 
ich w mienie i środki finansowe na realizację powziętych 
przedsięwzięć wykreowało zupełnie nową rzeczywistość. 
Autorami projektu ustawy o samorządzie terytorialnym 
obecnie funkcjonującej, jako ustawa o samorządzie gminnym 
byli sędzia Jerzy Stępień, nieżyjący już prof. Michał Kulesza
i prof. Jerzy Regulski. W zamyśle twórców kwestią priory-
tetową była odbudowa jedynie fundamentu – podstawowego 
szczebla, jakim jest gmina. Szybko jednak, bo już po roku, 
zrozumiano, iż w projekcie nowelizacji ustawy należy ująć 
również odtworzenie powiatów. I chociaż w kwestiach formal-
nych ruch ten był przygotowany już w 1993 r. na skutek prze-
prowadzonych wówczas wyborów parlamentarnych, prace 
zostały wstrzymane i do pomysłu powrócono dopiero w 1997 
roku, za rządów premiera Jerzego Buzka. W styczniu 1999 
roku nowelą wprowadzono reformy systemowe na poziomie 
przywróconych powiatów i znacznie zmienionych (powię-
kszonych) województw. 
Sama ustawa o samorządzie gminnym od dnia jej uchwalenia 
przed dwudziestu siedmiu laty do dnia obecnego była 
wielokrotnie nowelizowana. Tym samym ewoluował również 
ustrój gmin. Za jedną z najważniejszych zmian uznać należy 
wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, co skutkowało ustabilizowaniem pozycji 
organu wykonawczego (w przypadku Chojnic – burmistrza) 
jednocześnie nieznacznie obniżając władcze kompetencje 
Rad Miejskich. Wcześniej bowiem, jak wskazują dokumenty, 
do odwołania burmistrza wystarczyło, iż Radni uznali, że jest 
on np. „arogancki”.
Dziś po 27 latach obowiązywania ustawy o samorządzie 
gminnym ponownie przygotowywane są zmiany. Bez wątpie-
nia należy dostosowywać prawo do rzeczywistości. Należy 
jednak również pamiętać o intencjach jakie przyświecały 
twórcom ustawy, którzy twierdzili, że: Samorząd potrzebuje 

przede wszystkim swobody i zagwarantowania, że wszystkie 
sprawy lokalne będzie prowadzić w wybrany przez siebie 
sposób. A nie z góry narzucony przez ustawodawcę.

Celem upamiętnienia ćwierćwiecza reaktywowania samo-
rządu terytorialnego w roku 2015 ukazał się pierwszy z trzech 
tomów monografii poświęconej Chojnickiej Samorządności 
pt. „25 Lat Samorządu Terytorialnego. Polska- Pomorze- 
Chojnice”. W dniu 8 marca br. na godzinę 17:00 zaplanowano 
promocję drugiego tomu: „Chojnicka Samorządność 1990 – 
2015. Materiały i dokumenty”. Książka dedykowana została 
Burmistrzom, członkom Zarządu oraz wszystkim chojnickim 
Radnym, którzy przez ostatnie ćwierćwiecze, pracą na rzecz 
samorządu, kreowali obraz III Rzeczypospolitej.
Na to spotkanie, w imieniu komitetu redakcyjnego, serde-
cznie zapraszam do Sali obrad chojnickiego Ratusza.

W zorganizowanym przez Chojnicki Dom Kultury i SP nr 3 
konkursie wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych.
W czwartek 23 lutego wszyscy zebrali się w podziemiach 
Kościoła Gimnazjalnego, by wysłuchać młodych uczes-
tników konkursu. Występy oceniało jury w składzie: Janina 
Kosiedowska, Anna Lipińska oraz Anna Gostomczyk-
Wieczorkiewicz. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane 
przez chojnickie środowisko kolejarzy. 

Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe, każde 
dziecko musiało przygotować i przedstawić 2 utwory:

klasy I-III SP – pierwsze miejsce zajęła Amelia Rybacka, na 
drugim Małgorzata Stolc (obie z SP nr 5), jako trzeci na 
podium stanął Piotr Sosiński z Sp nr 3;

klasy IV-VI SP – na pierwszym miejscu ex aequo Anna 
Pukrop (SP nr 7) i Mateusz Pawlak (Katolicka SP), na 
trzecim miejscu Wiktoria Lubińska z SP nr 7.

Wyróżnienia przyznano: Oliwii Otto, Franciszkowi Zenke-
rowi, Antoniemu Galikowskiemu, Oliwierowi Sobczakowi, 
Dorocie Kłodzińskiej i Zuzannie Karmańskiej.

Młodym uczestnikom przyglądała się licznie zgromadzona 
widownia. Laureaci z obu kategorii automatycznie kwalifikują 
się do powiatowego etapu Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Polskiej.                                 (K.K.)
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Pomiędzy 2 a 20 lutego w galerii handlowej 
Brama Pomorza można było zapoznać się
z najlepszymi zdjęciami prasowymi zeszłego 
roku. To już 12 edycja konkursu magazynu 
„Press" mająca na celu promowanie i podno-
szenie jakości rodzimej fotografii prasowej.
Przedstawione zostały prace finałowe – 11 
reportaży i 59 pojedynczych obrazów. Dzieła 
podzielono na kategorie – Wydarzenia, Życie 
codziennie, Portret sesyjny, Sport, Środowi-
sko, Ludzie oraz Kultura i człowiek.   
Wśród pokazanych obrazów znalazły się 
m.in. historia Lilly – świni z ursynowskiego 
blokowiska, fotorelacja z przebiegu kampanii 
Andrzeja Dudy czy historie uchodźców.
Pierwsze miejsce w kategorii Wydarzenia 

przypadło Tadeuszowi Koniarzowi z war-
szawskiej Agencji Fotograficznej Reporter za 
fotoreportaż z Paryża tuż po atakach terro-
rystycznych z listopada 2015r. Za najlepszy 
reportaż w kategorii Środowisko uznano ten 
przedstawiający silną integrację podczas 
budowy elektrowni wiatrowych. 
Jedyny nagrodzony projekt dokumentalny 
dotyka spraw wiary i pielgrzymek na Jasną 
Górę, autorstwa Arkadiusza Kubisiaka z AP 
Fotonova.
Równolegle przebiegał konkurs na najlepszą 
książkę fotograficzną 2015 – tytuł ten trafił do 
Macieja Jeziorka (Napo Images) za zdjęcia 
Nowego Delhi.

Katarzyna Korpal

Osoby zainteresowane dietami i zdrowym 
stylem życia miały okazję wysłuchać porad 
wykwalifikowanej dietetyczki z Chojnic, Aliny 
Pasionek. Warsztaty miały kilka etapów 
tematycznych np. jak często i jakie badania 
warto wykonać, czy istnieje dieta uniwer-
salna, czym jest dieta. Duże emocje wzbudził 
temat suplementów – czy warto je stosować? 
Jak je stosować? Czy mogą zaszkodzić? 
Lepsze masło czy tłuszcze roślinne? Poru-
szono również kwestie tego, co w dietety-

cznym świecie często się zmienia – jak 
podchodzić do informacji o nowej diecie-cud, 
która na pewno zadziała. 
Zarówno Alina Pasionek jak i słuchacze 
jednogłośnie zgodzili się z twierdzeniem, że 
dieta to nie tylko to, co jemy. To także 
aktywność fizyczna, styl życia.
Uczestnicy mogli również zapoznać się
z kilkunastoma książkami związanymi tema-
tycznie z dietetyką i zdrowym stylem życia.
                                        Katarzyna Korpal

Mleczarnia w Chojnicach doinwestowana. 
Ostatnim etapem nowego oblicza zakładu
i nowej linii produkcyjnej było uruchomienie 
układu do krojenia i transportu sera. Ciężka 
praca ludzi została zastąpiona maszynami.  
Człowiek jest jednak niezastąpiony do ich 
obsługi.  
W sierpniu 2015 roku w Spółdzielczej Mle-
czarni Spomlek w Chojnicach uruchomiono 
nowoczesną linię do produkcji sera, głównie 
sera Salami i Gouda w blokach. Wartość 
inwestycji  wyniosła 26 mln zł. Zastąpiła ona 
w większości stare urządzenia, które wyma-
gały dużego wysiłku fizycznego od pracow-
ników. Pozostało jednak „wąskie gardło” 
zakładu – ręczne wyciąganie serów z solanki 
i ich pakowanie. 
- Inwestycja była niezbędna, ale z uwagi na 
trudny okres w mleczarstwie została odło-
żona w czasie – mówi Damian Kożuch, 
dyrektor zakładu – Dotychczas pracownicy 
musieli ręcznie układać kilka ton sera dzie-
nnie. Następnie, za pomocą elektro wciągów, 
zanurzać kontenery z serami w basenach 
solankowych. Po ich wysoleniu zapakować
w worki lub pokroić na odpowiednią długość 
na ręcznej krajalnicy. Ten odcinek został 
zastąpiony nową linią do wyciągania sera

z możliwością cięcia ich na kawałki - dodaje 
Kożuch.
Dziś sery z linii praktycznie same wpadają do 
nowego basenu solankowego. Pracownicy 
muszą jedynie kierować je na odpowiednią 
półkę kontenera. Po wysoleniu sery są 
wypychane siłą prądu solanki, a pracownik 
ma za zadanie ustawić je na taśmę podającą 
do automatycznego krojenia. Ser jest 
transportowany praktycznie „pod worek”, 
więc obsługa ma o wiele mniej pracy, a praca 
ta nie jest tak ciężka, jak w poprzednim 
systemie pakowania. 
- Dążymy do unowocześniania naszych 
zakładów, optymalizacji procesów produkcji. 
Oponenci zarzucą, że zamieniamy pracę 
ludzi na pracę maszyn. Jednak dla nas 
człowiek jest najważniejszy i staramy się 
zapewnić załodze bardzo dobre warunku 
pracy właśnie poprzez mechanizację – mówi 
Edward Bajko, prezes Zarządu. 
Chojnicka mleczarnia od 2015 roku produ-
kuje na nowej linii ser Salami i Gouda, 
głównie pod marką Serenada. Na lokalnym 
rynku można również kupić Salami sygno-
wane marką „Nasz salami”, do której przez 
lata przywiązało się wielu konsumentów. 
                       Foto i tekst: Spomlek Chojnice

15 lutego mieszkańcy Chojnic i okolic mieli 
okazję spotkać się z Posłanką PIS Dorotą 
Arciszewską-Mielewczyk. W jednej z sal 
chojnickiego CEW-u zebrało się ok. 60 osób 
chcących wysłuchać i porozmawiać z Panią 
Poseł. W spotkaniu wziął również udział 
Aleksander Mrówczyński, partyjny kolega 
Pani Poseł. 
Pierwsza część zebrania przypominała pre-
lekcję – Pani Poseł omawiała bieżącą polity-
kę, krótko przedstawiła już wprowadzone

i planowane zmiany w ministerstwach, 
odniosła się reformy edukacji. Po tym 
wstępie Pani Poseł oddała głos publiczności 
– każdy, kto tylko chciał mógł zadać pytanie 
lub przedstawić swoje zdanie. Poruszano 
tematy nie tylko ogólnopolskie, ale także te 
lokalne, bliższe naszemu miastu.

Spotkanie zorganizował chojnicki asystent 
społeczny Pani Poseł – Marcin Wałdoch.

Katarzyna Korpal



9Nr 3/2017 (54)   MARZEC 2017

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

Reklama

Po trzech latach nieobecności do Chojnic powrócił obdarzony 
charyzmatycznym głosem muzyk Ryszard Stopa. Chojnicza-
nie mieli okazję wysłuchać nowych aranżacji, składających się 
na recital „Muszę coś zrobić nocami".
Wielokrotnie nagradzany artysta (finalista ogólnopolskiego 
konkursu recytatorskiego, poezji śpiewanej i piosenki autor-
skiej na szczeblu krajowym, wielokrotny laureat zamkowych 
spotkań z poezją w Olsztynie, uczestnik warsztatów wokal-
nych Elżbiety Zapendowskiej i Krystyny Prońko, występował
u boku A. Biedrzyńskiej i J. Zagdańskiej), autor trzech płyt - 
„Ślady Stopy", „Szafa" oraz „Sprzeczności" cieszy się dużą 
popularnością w naszym mieście. Wszystkie przygotowane 
miejsce były zajęte, wśród widzów byli zarówno Ci starsi jak i Ci 
młodsi. Sam muzyk bardzo ciepło wyrażał się o Chojnicach
i mieszkańcach, wyrażając nadzieję, że będzie częstszym 
gościem. 
W tym samym czasie odbywała się wystawa obrazów Filipa 
Tomca – 26-latka mieszkającego obecnie w Charzykowach, 
amatorsko zajmującego się malarstwem już od dziecka. „Kolor 
i kontrast" ukazywały płynność ruchu, tajemniczość codzien-
nych zjawisk przeniesionych impulsywnie i spontanicznie na 
płótno.                                                                         (K.K.)

Ryszard Stopa

Prace Filipa Tomca

W piątek 24 lutego 2017 r. w hali widowiskowo sportowej 
Centrum Park Chojnice odbyła się czternasta  „Gala 
Dokonań Roku”. Imprezę  prowadzili prezesi miejskich 
spółek Roman Guzelak i Mariusz Paluch. Kapituła, w której 
skład wchodzą włodarze samorządów z całego powiatu 
chojnickiego oraz laureaci kilkukrotnych nagród z poprze-
dnich edycji, wręczyła nagrody w ośmiu kategoriach,
z czego w trzech, gospodarka, filantrop i osobowość roku, 
laureatami zostali wszyscy nominowani. 

W pierwszej kategorii SPORT równorzędne nagrody 
otrzymali: Lech Stoltman – brązowy medalista z Rio
w pchnięciu kulą oraz zespół Red Devils za zdobycie 
Pucharu Polski w futsalu. Natomiast nominowani byli 
jeszcze:  Chojnicki Klub Żeglarski, Damian Rudnik, Irmina 
Mrózek Gliszczyńska, juniorzy MKS „Chojniczanka 1930, 
Magdalena Kwaśna i  Sekcja Kajakowa  „Szansa”.

Za najlepszą IMPREZĘ uznano Marbruk Triathlon w Cha-
rzykowach. Pozostali nominowani to: Cykl Imprez Jeździe-
ckich w Kwiekach, Festiwal Twórczości Osób Niepełnospra-
wnych Trzy Kolory, IV Turniej Sportowy o Tarczę Kaszub 
Baszka Mester Sport oraz Prolog Chojnice – Motul Rallyland 
Cup. 

Ciekawie zapowiadała się rywalizacja w kategorii – 
KULTURA. Nominowani byli:  January Porębski, Kacper 
Kobus, Maciej Jarczyński, Olga Szynwelska i Monika 
Guentzel, Viktoria Szopińska i Daniel Frymark. Ostatecznie 
zwyciężył Daniel Frymark który do wielu laurów za swoje 
fotoreportaże dołączył nagrodę „Dokonań roku”.

NAUKA I EDUKACJA – to kolejna kategoria w której nie 
mamy się czego powstydzić. Laureatami został duet 
programistów Anna Pilarczyk i Tomasz Naprawski Młodzi 
naukowcy na galę przyjechali z Berlina. Informatyką w biz-
nesie zamierzają w przyszłości podbijać świat. Pozostali 
nominowani to: Felicja Baska-Borzyszkowska, Krzysztof 
Tyborski, Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojni-
ckich oraz Wyższa Szkoła Gospodarki filia w Chojnicach.

Największe uznanie kapituły w kategorii INICJATYWA 
SPOŁECZNA zyskała Grupa nieoficjalna "Muzycy
i Przyjaciele", która od kilku lat  łączą siły i talenty, by przy 
pomocy koncertów zbierać fundusze na leczenie chorych 
dzieci. Nie miej wartościowe inicjatywy prezentowali 
pozostali nominowani: Niepubliczne Przedszkole Integra-
cyjne „Skrzaty”, Stowarzyszenie „Dworek Polski”, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice 
„Akolada”, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i 
Młodzieży Klub Mam, Stowarzyszenie Przyjaciół  
Miejscowości Charzykowy „Charzy...” oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci  Chojnice. 

W pozostałych trzech konkurencjach nagrodzeni zostali 
wszyscy nominowani. W dziedzinie GOSPODARKA 
przyznano nagrody równorzędne, doceniając zaangażowa-
nie przedstawicieli różnych gałęzi biznesu w rozwój regionu. 
A na podium stanęli: Bank Spółdzielczy w Koronowie 
Oddział w Brusach, IMKOP, Joanna i Leszek Korze-
niewscy, Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska 
Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, M&G Szopińscy, 
MOTOMI.PL, Osada Swory, PHP „Bagietka” Sp. z o.o., 
POLCOM Group, Regalux , Spółdzielcza Mleczarnia 
Spomlek Oddział Chojnice oraz Therapeutica Sp. zo.o. 

W kategorii FILANTROP nagrody były także równorzędne. 
Ich laureatami są:  Bank Spółdzielczy w Bytowie, filia
w Konarzynach, Marek Rajewski (Marimar), Paweł  
Gierszewski (Pizzeria Pablo Brusy). 

I w ostatniej kategorii – OSOBOWOŚĆ – kapituła wyróżniła:  
Elżbietę Belzerowską,  Ewę Armada, Ludomiłę Pacz-
kowską, Zdzisława Łasickiego i Zofię Breske.

Piątkową galę uświetniły występy trojga solistów 
operowych. Na scenie wystąpili: Bogumiła Dziel – 
Wawrowska (sopran), Dariusz Stachura (tenor) i Robert 
Dymowski (bas – baryton) przy akompaniamencie kwartetu 
Impressione.
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Śpiew jest jedną z piękniejszych form wyra-
żania miłości. Bez wątpienia przekonali się
o tym uczestnicy oraz widownia konkursu 
"Love Songs", który odbył się 15.02.2017r.,
w ramach Tygodnia Języków Obcych. Orga-
nizatorami już VIII Powiatowego Konkursu 
Piosenki Angielskiej byli nauczyciele języka 
angielskiego  Zespołu Szkół nr 7.

Natomiast uczestnicy konkursu reprezen-
towali szkoły nie tylko z Chojnic, ale również 
Czerska, Lubni, Silna, Rychnów, Brus oraz 
Ogorzelin. Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych zaprezentowali niezwykle 
zróżnicowany i ambitny wokalnie repertuar. 
Po trudnych obradach, jury, któremu prze-
wodniczył nauczyciel języka angielskiego 
Wojciech Urowski, wydało następujący 
werdykt:

Szkoły Podstawowe

I miejsce - Kornelia Mazur 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach, 
utwór ”Say Something” z repertuaru A Great 
Big World & Christina Aquilera.

II miejsce - Klaudia Kobusińska
Szkoła Podstawowa nr 1 Czersku za wyko-
nanie  piosenki ”Someone Like You” z reper-
tuaru Adele.

III miejsce - Małgorzata Szmaglinska
Zespół Szkół nr 7 w Chojnicach, utwór John 
Legend’a “All of me”.

Wyróżnienie dla Zuzanny Bartoś, Agnieszki 
Paciorek oraz Justyny Wrony ze Szkoły 
Podstawowej w Rychnowach w utworze 
Anny Karwan ”What the world needs now”.

Szkoły Gimnazjalne

I miejsce 
Karolina Głuszek oraz Paweł Kiedrowski
Gimnzajum nr 3 w Chojnicach za utwór ‘Love 
me Tender’ z repertuaru Elvisa Presleya.

II miejsce - Julia Szymczyk
Gimnazjum w Silnie, utwór ‘Can’t help falling 
in love’

III miejsce
Emilia Skwierawska i Nikola Ossowska 
Gimnazjum w Lubni, w utworze Alex & Sierra 
“Little do you know”. 

Wyróżnienie dla Weroniki Swakowskiej
z Gimnazjum nr 3 w Chojnicach za wykona-
nie utworu ”Skinny Love” z repertuaru Birdy.

Nie lada atrakcją konkursu był także solowy 
występy uczennicy Gimnazjum nr 3 Agaty 
Kłos oraz nauczyciela muzyki Rafała Lew 
Kiedrowskiego, którzy zdobyli serca słucha-
jących porywającą grą na perkusji.

Aneta Wałdoch

23 lutego, w auli SP 1 odbyła się uroczysta, 
Wieczornica pamięci Juliana Rydzkowskie-
go - patrona szkoły'', kończąca tegoroczne 
obchody ,,Dni Patrona'', na które złożyły się 
liczne konkursy, koncerty, wystawy i wycie-
czki do muzeum, ukazujące życie i dzia-
łalność Juliana Rydzkowskiego oraz jego 
zasługi dla naszego miasta. W czasie wie-
czornicy, uczniowie prowadzący ( Wiktoria 
Reca, Jakub Knit ter,  Agata Buława) 
przypomnieli fakty z życia patrona, utwory 
instrumentalne zaprezentowali  uczniowie 
grający na instrumentach klasycznych (W. 
Lunitz, H. Karasiewicz, M. Wojgienica, J. 
Windorpska, zespół grający na flażoletach
z kl. III b  pod kier. p. Aleksandry Szcze-
pańskiej, oraz zespół instr. z kl. VI c, a chór 
szkolny pod kier. p. Michała Leszczyńskiego 
wykonał piosenki o Chojnicach.
Zaprezentowano też dwa filmiki o Chojnicach 
nakręcone przez uczniów i nagrodzone
w szkolnym konkursie filmowym zorga-
nizowanym przez p. Alicję Słupek. Gościem 

specjalnym była p. Ewa Brzezińska – 
Cielepa, która zaśpiewała swoją autorską 
piosenkę o Chojnicach. W czasie uroczys-
tości p. dyr. Ewa Modrzejewska wręczyła 
podziękowania rodzicom zaangażowanym
w powołanie stowarzyszenia ,,Julian'' które 
będzie działać przy szkole. Uroczystym 
momentem było też wręczenie statuetek – 
podziękowań byłym dyrektorkom szkoły: p. 
Ludomile Paczkowskiej , p. Barbarze Lesz-
czyńskiej (niestety nieobecnym) oraz wice-
dyrektorce p. Marii Wnuk Lipinskiej, za 
wybitne osiągnięcia na  rzecz rozwoju i dzia-
łalności szkoły. Koncert zakończył występ 
absolwentów szkoły: Szymona Myszki, Julii 
Kamińskiej i Szymona Borzycha. Koordy-
natorami wieczornicy byli: p. Beata Klunder
i p. Michał Leszczyński. Po zakończeniu 
koncertu licznie zgromadzona publiczność 
mogła obejrzeć pokonkursową wystawę 
plastyczną , ,Widok z mojego okna' ' 
zorganizowaną przez p. Elżbietę Połom.

Ostatni lutowy piątek miłośnicy muzyki mogli 
spędzić w nastrojowym Centrum Sztuki 
Collegium ARS, gdzie odbył się koncert 
chojnickiego zespołu Ex-Trema.

Liczący już 3 lata zespół powstał przy 
Chojnickim Domu Kultury, od czasu powsta-
nia przeszedł kilka zmian i obecnie składa 
się z sześciu osób. Jedyna kobieta, Sylwia 
Synak, śpiewa oraz gra na flecie poprze-
cznym. Andrzej Szumski, oprócz gry na 
saksofonie, razem z kolegą Piotrem Sołty-
sińskim śpiewa i gra na gitarze. Pozostali 

panowie to Piotr Koperski (fortepian), 
Sławek Polak (gitara basowa) oraz perku-
sista Zdzisław Wesołowski. 

Zespó ł prezentuje przede wszystkim 
przeboje muzyki światowej oraz własne 
aranżacje. Piątkowy koncert był poświęcony 
tylko i wyłącznie kompozycjom Andrzeja 
Szumskiego w aranżacji Piotra Koperskie-
go. Sala Collegium Ars wypełniona była po 
brzegi, co świadczyć może o tym, jak bardzo 
chojniczanie cenią Ex-Tremę i jej muzykę.  
                                          Katarzyna Korpal

28 lutego w Centrum Edukacyjno-Wdroże-
niowym z inicjatywy chojnickiego stowarzy-
szenia Projekt Chojnicka Samorządność 
odbyła się debata na temat planowanej 
przez rząd dwukadencyjności burmistrzów, 
wójtów i prezydentów miast.  W debacie 
udział wzięli Burmistrz Chojnic Arseniusz 
Finster, poseł PiS Aleksander Mrówczyński, 
radny powiatowy Leszek Redzimski, radny 
miejski Mariusz Brunka i Michał Gruchała
z Kukiz"15. Na sali było ok. 30 osób, z któ-
rych 9 reprezentowało chojnickie media,
a kilka partie i stowarzyszenia zaintere-
sowane debatą. Było też „jak na lekarstwo” 
mieszkańców Chojnic. Spotkanie poprowa-
dził Kamil Kaczmarek. Debata była meryto-
ryczna, argumenty rzeczowe, a dyskutanci 
mieli podobne zdanie na  dwukadencyjność 
jako „normę w sprawowaniu urzędu” zasa-
dniczo różnili się jednak co do możliwości jej 
wprowadzenia w  trybie „działania prawa 
wstecz”.  Zwracano uwagę, że rządzący nie 
chcą wprowadzania tej zasady dla siebie, 
czyli posłów, a skupiają się tylko włodarzach 
gmin, miast i miasteczek.  Mariusz Brunka  
powiedział, że wolałby burmistrza Finstera 
pokonać w „normalnych” wyborach, w ucz-
ciwej walce, a nie, że ktoś mu go „sprzątnie” 
administracyjnie. Planowana dwukaden-
cyjność, wprowadzona w metodą „prawa 
działającego wstecz” niesie za sobą wiele 

niebezpieczeństw dla samego PiS, które 
zdaje się nie dostrzegać takiego zagrożenia.  
Sprawa dotyczy bowiem ok. 1570 wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, którzy sprawują 
władzę ponad dwie kadencje. To niestety nie 
jest „ciemny lud” – to są zahartowani w bo-
jach samorządowi wojownicy, mający czę-
sto gigantyczne poparcie w swoich środowi-
skach, którzy tak łatwo nie złożą broni.  PiS 
zdaje się nie dostrzega, że „wykuwa dla 
siebie wielki gwóźdź do trumny”. Dlaczego? 
Bo jeśli nie będą mogli pracować dalej w sa-
morządzie to znajdą sobie pracę w „rządzie”.  
Jeśli, co słychać, założą partię samorzą-
dową i wystartują w wyborach do sejmu  
skutki mogą być trudne do ocenienia. 
Przekładając to na „nasze” podwórko wyo-
braźmy sobie przyszłe wybory. Burmistrz 
Finster, nie mając możliwości ubiegania się 
o fotel Burmistrza, startuje z ramienia 
„PARTII X” do sejmu. Jakie szanse mają
w takim chojnickim  starciu inni kandydaci 
startujący z naszego regionu? Na tak 
postawione pytanie każdy czytelnik musi 
odpowiedzieć  sobie samemu. Bardzo 
podobnie mogą wyglądać wybory w innych 
miastach i gminach gdzie dotychczasowi 
włodarze cieszą się masowym poparciem 
swoich społeczeństw. 

Jacek Klajna

Transparent wywieszony w sali debaty.
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Na wyjątkowy koncert tuż przed Świętem Zakochanych 
zaprosiła Brama Pomorza – sobotnie popołudnie 11 lutego 
można więc było spędzić w rytm muzyki na żywo. 

Zanim na scenie pojawiła się główna gwiazda – Natalia 
Schroeder – fani i klienci galerii mieli okazję obejrzeć 
występy tancerzy z Akademii Tańca Piętro Wyżej – formacji 
Dzikie Koty i Hip Hop Young, tańce towarzyskie w wykonaniu 
Dominika Czapiewskiego i Oliwii Kwapisz, Bartosza Pozor-
skiego i Aleksandry Ziegmiller, Oliwii Pecyny i Szymona Star-
czewskiego oraz Jakuba Borunia i Mileny Rudnik.

Wokalne umiejętności przedstawiły wychowanki człuchow-
skiego domu kultury – Marianna Ekert i Klaudia Urban oraz 
kolorowe trio Berry Ladies. 

Podczas koncertu można było również porozmawiać
z Przemysławem Corso – autorem m.in. „Podziemnego 
miasta" o współpracy z podróżnikiem Wojciechem Cejrow-
skim, miłością do rodzinnego miasta (Legnicy) czy o tym, jak 
ważne są marzenia i ich realizacja.

Katarzyna Korpal

Niedzielne popołudnie (12 lutego) można było spędzić
w artystyczny sposób – premierę miał „Terroryzm 2.0" 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego.
Nowa odsłona jednego z pierwszych spektakli okazała się 
strzałem w dziesiątkę – bilety rozeszły się w kilka chwil, 
miejsca były zapełnione także podczas drugiego występu – 
dwie godziny po premierze.
Zarówno widzom jak i aktorom nietypowe warunki nie 
przeszkodziły wcielać się w swoje role – z powodu remontu 
domu kultury spektakle odbyły się w auli SP nr 1. Choć sam 
spektakl rozpoczął się w dość spodziewany sposób – od 
alarmu terrorystycznego na lotnisku – to w trakcie widzowie 
poznawali różne jego oblicza, wliczając w to stosunki zięć-
teściowa czy zdrada małżeńska.
Odtwórcami głównych ról, podobnie jak za pierwszym 
razem, byli Sebastian Mrówczyński oraz Piotr Rutkowski. 
Grzegorz Szlanga, reżyser, bacznie obserwował nową 
odsłonę „Terroryzmu".
Dla fanów sztuki teatralnej mamy dobre wiadomości – za ok. 
miesiąc do Chojnic zawita profesjonalna grupa aktorów 
teatralnych, którą będzie można podziwiać dzięki projektowi 
Teatru Repertuarowego.
                                                       Katarzyna Korpal

17 lutego 2017r. w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach
w ramach Tygodnia Języków Obcych odbył się Konkurs 
Powiatowy Poezji z Języka Niemieckiego „Gedichte – 
diezweiteSeitemeinerSeele”. 

Do rywalizacji przystąpiło 12 uczniów. Uczestnicy wykazali 
się nie tylko przepiękną interpretacją utworów Johanna 
Wolfganga von Goethego, ale także kreatywnością.

Pierwsze miejsce zajęła Angelika Kowalikowska
z Gimnazjum w Brusach, która zaprezentowała utwór 
„Mailied”, wzbogacając występ podkładem muzycznym oraz 
rekwizytami.

Miejsce drugie przyznano Amelii Stolp z Zespołu Szkół nr 7 
za bardzo dojrzałą interpretację wiersza „Prometheus”, 
natomiast miejscem trzecim została nagrodzona Agata 
Pestka z Gimnazjum w Brusach za przepiękną recytację 
wiersza „Mailied”.
 
Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza laureatom serdecznie 
gratulujemy.

Reklama
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 Codziennie wypatrujemy wiosny – słońca, ciepła, 
początku wegetacji roślin, a w konsekwencji zmiany 
krajobrazu. Czekamy na piękną zieleń i różne kolory wiosny. 
Dla mnie wiosna to najpiękniejsza pora roku. Coraz dłuższe 
dnie, a w perspektywie lato, a co najważniejsze nowe 
możliwości korzystania ze środowiska. 

 Dla Chojnic wiosna i lato to czas, w którym 
będziemy realizowali nowe inwestycje. Miasto znowu się 
zmieni, będziemy poprawiali jakość naszego życia. 
Zakończymy modernizację i rozbudowę Chojnickiego 
Centrum Kultury, zbudujemy nowe ulice: Człuchowską do 
Topoli, Niemcewicza, Strzelecką, Curie Skłodowskiej, Staszi-
ca i Prusa. Rozpoczniemy budowę węzła integracyjnego 
transportowego (dworzec), a także zdobędziemy kolejne 
środki unijne na nowe inwestycje. W 2017 roku wykonamy 
również projekt zachodniej obwodnicy, dokończymy moder-
nizację SP8, a także zbudujemy boisko wielofunkcyjne
w SP5. Chciałbym też rozpocząć budowę nowego amfiteatru 
w fosie. Czas ucieka – trzeba działać...

 Do wiosny przetrwały pytania, które też pewnie 
sobie zadajecie, a kumulowały się w naszych głowach 
jeszcze w starym roku. Każdy pyta i myśli o przyszłości swojej 
rodziny, ale to naturalne i normalne. Musimy jednak 
pamiętać, że żyjemy w Polsce, a Polska jest w Europie. Moje 
pytania podzieliłem na  grupy:

I grupa – pytania globalne. 

Jaki będzie świat z Donaldem Trumpem? Jaką politykę 
będzie realizował W. Putin? Jakie inne nowe formy 
przybierze terroryzm? Czy na świecie powstaną nowe 
ogniska konfliktów, np. Korea Północna? Czy dojdzie do 
katastrof i kataklizmów? Czy Europę czeka nowa fala 
migracji? Czy zakończą się wojny, np. w Syrii i Iraku? Czy 
USA będą współpracowały z NATO i UE? Są to oczywiście 
pytania na które nie ma czytelnej odpowiedzi. Wiosna i 2017 
rok być może przybliżą nas do zdarzeń, które będą 
odpowiedzią na te pytania lub wywołają potrzebę sformu-
łowania nowych pytań. Globalnie poruszamy problemy, które 
być może nigdy nie będą rozwiązane i staną się źródłem 
konfliktów i niestety tragicznych zdarzeń. Dla mnie każde
z tych pytań jest istotne i ważne. 

II grupa – pytania europejskie. 

Co dalej z UE? Czy po wyjściu Wielkiej Brytanii wyjdą inne 
kraje? Jakie będą wyniki wyborów w Niemczech i we Francji? 
Jak one wpłyną na UE? Jaka będzie rola Polski? Dlaczego 
musimy być w Europie drugiej prędkości? Dlaczego nie 
chcemy „zabrać się do jednego pociągu” z Francją, Niem-
cami, Włochami? Czy zostaną utrzymane sankcje wobec 
Rosji? Co dalej z Ukrainą? Co z zagrożeniem krajów 
bałtyckich? Czy Szkocja i Irlandia wrócą do UE? Czy 
gospodarka UE będzie się rozwijać? Czy Grecja przezwy-
cięży swoje problemy? Czy dojdzie do kolejnych ataków 
terrorystycznych w Europie takich jak we Francji? Czy uda 
uszczelnić granice UE? Czy dojdzie asymilacji emigrantów
w Europie? Zadając te i inne pytania mam nadzieję, że też 
zechcecie wyrazić swoje poglądy, swoje przewidywania
i obawy. Kluczowym zagadnieniem dla nas będzie UE. 
Niestety bez Wielkiej Brytanii i myślę że głównie Anglia 
pożałuje swojej błędnej decyzji. Ich myślenie o mocarstwo-
wości zjednoczonego królestwa jest nierealne. Szkocja
i Irlandia będą chciały prawdopodobnie wrócić do UE, a taka 
decyzja może rozbić funkcjonowanie Wielkiej Brytanii jako 
całości. Moim zdaniem wyjście Wielkiej Brytanii z UE to 
początek jej rozpadu. Jak sobie przypominacie zwolennicy 
brexitu minimalnie wygrali to referendum. Po ogłoszeniu jego 
wyników zaczęli analizować jego skutki – niektórzy za późno, 
nie mogli już zmienić zdania, a okazało się, że chcieli. Moim 
zdaniem dopiero „po czasie” zrozumieli skutki swojej decyzji, 
ulegli populistom, którzy po referendum dziwnie zniknęli ze 
sceny politycznej. Największym jednak problemem będzie 
UE dwóch prędkości. Polska będzie na peryferiach, będzie-
my krajem drugiej kategorii. Powinniśmy w oparciu o trójkąt 
weimarski ściśle współpracować z Francją i Niemcami. Już 
dawno powinniśmy być w strefie euro. Natomiast my jesteś-
my w konflikcie z UE, bo przecież niedawno „wstaliśmy
z kolan”. Bierzemy miliardy euro, a jednocześnie nie szanu-
jemy opinii instytucji unijnych. Nasz kraj skierował się w 
stronę tzw. międzymorza i zapatrzony jest w Węgrów, 
Słowaków, Czechów, być może Rumunów i Bułgarów. Nawet 
nie potrafimy poprzeć naszego rodaka Donalda Tuska. 
Politycy „dobrej zmiany” nie chcą, żeby Polak był prezy-
dentem Europy? Co się wydarzy w UE? W jakim stopniu 
zmiany dotkną nasz kraj, którego polityka międzynarodowa 
będzie marginalizowana, a z naszym głosem, jednego

z największych krajów UE nikt nie będzie się liczył? PiS 
zmienia Polskę i zdążamy w kierunku kraju „narodowo – 
katolickiego”. W Europie dominują kraje demokratyczne
z liberalną gospodarką wolnorynkową. Sytuacja Polski staje 
się bardzo niekorzystna i jest niebezpiecznie zła. 

III grupa – pytania o Polskę.

Co z wojną polsko – polską? Dialog czy konfrontacja i ciągła 
walka? Co z Trybunałem Konstytucyjnym? Co z sędziami? 
Czy będzie istniał w naszym kraju trójpodział władzy? Czy 
politycy będą kierować sądami? Co z gospodarką? Co
z naszą armią? Jaka będzie ordynacja wyborcza w wyborach 
samorządowych? Jak Polska będzie postrzegana w Euro-
pie? Czy Rzeczpospolita Polska będzie krajem demokra-
tycznym z wolnorynkową gospodarką czy też krajem 
narodowo- katolickim? Jak będzie przebiegała reforma 
edukacji i reforma ochrony zdrowia? Oczywiście można 
dołączyć jeszcze więcej pytań, być może w końcu na niektóre 
z nich odnajdziemy odpowiedź. Czy mamy wpływ na przyszłe 
zdarzenia? Uważam, że mamy, ale nie możemy pozostać 
bierni, nie możemy tylko obserwować. Musimy szczerze 
mówić o tym, co myślimy, musimy głośno wyrażać swoje 
poglądy, tak, aby rządzący usłyszeli głos suwerena. Musimy 
porzucić strach, trzeba otworzyć się na dialog.

 Każde z tych pytań, które przestawiłem w trzech 
grupach może być kanwą osobnej dyskusji. Problem w tym, 
że aby dyskutować nie wystarczy mieć poglądy, trzeba też 
mieć wiedzę. Nie można mieć z góry patentu na rozwiązanie. 
Trzeba pytać, korzystać z doświadczeń innych, zapoznać się 
z rozwiązaniami, które już funkcjonują. Nie zawsze „nowe” 
musi być wdrażane bez analizy skutków na przyszłość. 
Nauczmy się nareszcie, że trzeba po kolei wykonać 
następujące czynności: planować, organizować, kierować, 
kontrolować. Niestety w Polsce pomijamy planowanie
i organizowanie i od razu „zabieramy się” do kierowania! 
Wraz z wiosną życzę Państwu abyśmy otrzymali tylko 
korzystne i dobre odpowiedzi na zadane pytania.

Arseniusz Finster
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Reklama

         Rząd doczekał się protestów samozwańczych 
obrońców demokracji, entuzjastek  aborcji; naraził się nau-
czycielom, zwolennikom in vitro, frankowiczom, antykleryka-
łom, właścicielom marketów i producentowi Caracali, 
lewicowym mediom, ubekom, myśliwym i ekologom, a nawet 
Komisji Europejskiej. Pomimo tego cieszy się sporym 
poparciem. Ale tym razem naraził się ludziom, którzy nie 
zwykli przegrywać. Niezwyciężeni wójtowie i burmistrzowie 
(prezydenci), którzy w III RP jeszcze nigdy nie przegrali, 
piastując posady po 20-27 lat, nie odpuszczą. Trafił więc 
swój na swego! Niczym dawni królewięta niektórzy włodarze 
przez dziesięciolecia budowali swoje małe „państewka”. 
Miał być samorząd - i jest! Rządzą sobie sami i nie przywykli 
się władzą dzielić. O ile w Warszawie, od czasu do czasu, 
zachodzi zmiana warty, o tyle wójtowie, 
burmistrzowie… zwykle piastują te funkcje 
do emerytury, dożywotnio; z nadziejami 
na…  dziedziczność.

            Obecna frustracja wielu z nich 
wiąże się z zapowiadaną zmianą prawa 
wyborczego. Burmistrz, jego radni, staro-
sta, prezesi spółek, przyjaciele, „rodzina”
i ich klienci… nie mają bowiem żadnego 
wpływu na to, jakie decyzje zapadną. Cały 
ten bunt jest zatem bezsensowny, wyra-
żający jedynie poirytowanie i bezsilność. 
Ale skąd to zaskoczenie? Ponad rok temu, 
przy okazji sądowej batalii o referendum
w sprawie likwidacji straży miejskiej, jeden 
z nas ostrzegł A. Finstera, że "dwukaden-
cyjność" może przekreślić jego szanse na 
reelekcję w 2018 r. Podpierając się auto-
rytetem swojego adwokata nasz włodarz 
autorytatywnie przesądził, że "prawo nie 
może działać wstecz". I co do zasady na 
pewno miał rację.

            Tymczasem minął rok. Nie ma już 
prezesa Rzeplińskiego, a prezes Kaczyń-
ski ma się dobrze. Nasi włodarze stracili 
oparcie w wojewodzie. Sanepid w Gdań-
sku nie toleruje już niekompetencji swojego lokalnego 
oddziału, a sądy nie stają na baczność słysząc nazwiska 
ratuszowych prawników… 
W takich okolicznościach z Wiejskiej dochodzą sygnały, że 
patologie „Polski powiatowej”, borykającej się z siecią 
lokalnych układów, mają być ucięte jednym, zdecydowanym 
posunięciem i to już wkrótce… Jedno jest pewne, że 
postulowana od dawna przez PChS, dwukadencyjność 
zostanie wprowadzona! Pytanie dotyczy jedynie tego, jak to 
zostanie zrobione i w jak szerokim zakresie? 
            Zasadniczo brane są pod uwagę po dwa warianty
i tryby przeprowadzenia tych zmian. Każdy z wariantów 
ustala niemożliwość kandydowania na kolejną, 3. kadencję
z rzędu. W pierwszym istniałaby jednak możliwość powrotu 
"po przerwie", w drugim zamknięto by taką możliwość. 
Bardziej kontrowersyjny jest jednak tryb wprowadzania 
zmiany. Albo  natychmiastowy (kwestionowany jako 
podobno bezprawny), wg którego nowe zasady miałyby 
obowiązywać od najbliższych wyborów i nikt, kto przed 2018 

r. sprawował  dwukrotnie funkcję wójta/burmistrza, nie 
miałby możliwości reelekcji; albo zakładający, iż dopiero po 
2026 r. będzie możliwość egzekwowania tych przepisów. 

            Każdy z wariantów ułatwia rozbicie lokalnych sitw, 
koterii, nepotyzmu i układów, ale wobec pierwszego trybu 
zgłasza się zarzut niekonstytucyjności. Nie przesądzając 
sprawy pod względem prawnym warto się zastanowić, czy 
aby na pewno prawo nie działa wstecz? A wydłużenie wieku 
emerytalnego? Czy wprowadzając nowe przepisy ustalono 
vacatio legis, które pozwalałoby na przejście na emeryturę
w dotychczasowym wieku wszystkim osobom, które już 
wpłaciły do ZUS choćby pierwszą składkę? Jeśli nie - prawo 
zadziałało wstecz! Ludzie, którzy podjęli decyzję i rozpoczęli 

życie zawodowe w Polsce, mając nadzieję na emeryturę
w wieku 60 lat, choć mogli przecież wyjechać i rozpocząć 
zawodową aktywność gdzie indziej, zostali oszukani? A gdy 
nasz burmistrz przeprowadził się na wieś (w powiecie 
człuchowskim) w trakcie swojej 5. kadencji! Załóżmy, że przy 
okazji zmiany kodeksu wyborczego politykom PiS przyjdzie 
do głowy, że podobnie jak radni, także burmistrzowie powinni 
zamieszkiwać w gminach, w których kandydują. Czy 
oznacza to, że A. Finster musi mieć czas, aby wrócić do 
miasta? Ile dni, miesięcy, lat - dostanie na kupno mieszkania, 
budowę domu, czy chociaż „lewy meldunek”? No bo 
przecież prawo nie może działać wstecz, a wyprowadził się, 
gdy nie miało to znaczenia! A cenzus wiekowy? Konstytucja 
z 1997 r. zastrzegła kandydowanie na prezydenta RP 
osobom, które ukończyły 35 lat, a na senatora - 30 lat. Prawo 
działało wstecz? Osoby, które miały wcześniej pełnię praw 
zostały ich pozbawione, gdyż były w wieku 18,25, czy 34 lat 
(odpowiednio -29 lat dla senatora). Jak wtedy rozumiano 
zasadę nie działania prawa wstecz?

            Prawem nabytym każdego z włodarzy jest na pewno 
możliwość dokończenia obecnej kadencji, ale nie nabyli oni 
żadnych praw do tego, aby móc kandydować w przyszłości. 
W niej, o tym uprawnieniu, zadecyduje prawo wyborcze 
wówczas obowiązujące i oczywiście wola samych 
wyborców. Z drugiej strony trudno nie zauważyć, że 
proponowany model zmian jest swoistą „drogą na skróty”, że 
cechuje się radykalizmem wprowadzanym w celu ułatwienia 
sobie drogi do lokalnej władzy przez PiS. Ale tym bardziej nie 
powinniśmy się skupiać na atakowaniu tego rozwiązania, 
lecz na zapewnieniu, aby żadni „Misiewicze” nie zdomi-
nowali naszej przyszłości! Sam bowiem trend do dwukaden-
cyjności przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych i jest na 
wskroś demokratyczny. Większość stanów wprowadziła tam 

taką zasadę. Oczywiście mają tam inną 
konstytucję, ale nie możemy potępić 
takiego pomysłu jako godzącego w de-
mokrację. Bardziej niepokojące są 
pomysły zdominowania samorządów 
przez partie polityczne lub ewentualne 
manipulacje w zakresie geografii wy-
borczej (arbitralne łączenie i dzielenie 
okręgów wyborczych).

            Spójrzmy na pobliskie przykłady 
przejęcia władzy przez nowe osoby.
W Debrznie nie minęło pół roku, a były 
burmistrz (dziś znany jako Mirosław B.) 
został aresztowany. Z kolei w Czersku 
funkcjonowaniem GOPS-u zajęła się 
prokuratura. Te bliskie nam przykłady 
pokazują, że zmiana warty przynosi re-
zultaty. Nasz burmistrz, w jednej z wypo-
wiedzi, w patetycznym tonie wskazywał, 
że jeśli odejdzie, to w gronie takich ludzi 
jak Paweł Adamowicz! Kim jednak jest 
ten, tak ceniony, włodarz? Prezydent 
Gdańska zatajał w swoich oświadcze-
niach majątkowych posiadanie ponad 
300.000 zł gotówki w jednym roku 
(łącznie zgubił prawie milion!), nie 
doliczył się dwóch mieszkań, nie wie ile 

ma kont bankowych (ponoć ok. 36!), a głównym źródłem 
jego majątku są darowizny… od dziadków (prawie 550.000 
zł). Kto naiwny niech wierzy!

            Na pewno zgodne z demokracją jest zerwanie 
zakorzenionych układów, opartych na zależnościach 
rodzinnych, biznesowych i koleżeńskich, a nie przetargi 
wygrywane przez tych samych ludzi, związanych z władzą, 
stanowiska obsadzane w konkursach, których wynik z góry 
wszyscy znają. Intencją zmian jest przerwanie tego układu 
oplatającego Polskę. Samorządy niczego na tym nie stracą, 
albowiem nie opierają się one na jednostkach, lecz wspól-
notach, w których dwie kadencje całkowicie wystarczą, aby 
pokazać, że jest się dobrym gospodarzem i lojalnym wobec 
mieszkańców liderem lokalnej społeczności.

                                   Mariusz Brunka, Kamil Kaczmarek
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Rysunek przedstawia Plac św. Jerzego z początków XX 
wieku. Plac wziął swoją nazwę od zlokalizowanego 
dawniej na jego środku kościoła. Kościół i szpital pod 
wezwaniem Św. Jerzego ufundował  najprawdopodob-
niej około roku 1360  wieki mistrz krzyżacki Winrich von 
Kniprode (wielki mistrz w latach 1351-1382). Na pewno 
istniał w roku 1384 kiedy to fundację wikarii potwierdził 
Konrad Zöllner (wielki mistrz zakonu krzyżackiego w la-
tach 1382-1390). Był to budynek o konstrukcji szkiele-
towej, wypełnionej ceglanym murem, kryty dachówką. 
Kościół posiadał niewielką wieżę i odlany w roku 1412 
mały dzwon. W roku 1656  Jakub Wejher próbując odbić 
Chojnice z rąk szwedzkich zgodnie z ówczesną taktyką 
wojenną, oblegając miasto, najpierw zniszczył i spalił 
przedmieścia. I tak 14 maja 1656 roku zakończyła się 
historia szpitala i kościoła św. Jerzego, który już nigdy nie 
został odbudowany. W roku 1741 proboszcz Józef 
Trzebiatowski na miejscu dawnego kościoła postawił 

kolumnę z figurą św. Jana Niepomucena. Kolumnę, 
ostatni ślad po kościele św. Jerzego, ostatecznie usunęli 
niemieccy okupanci na początku II wojny światowej. 
Dzisiaj pozostała nam tylko historyczna nazwa placu na 
którym kiedyś się znajdował. Do naszych czasów 
przetrwała tylko kamienica w której mieści się obecnie 
sklep medyczny. Wysoki dach ponad nią to dawny hotel 
„Krebs”. Budynek hotelu wybudowano w 1846r., a nosił 
on zwyczajową nazwę „Dom Angielski”. Pierwszego 
września 1939 roku w hotelu rezydował sztab Oddziału 
Wydzielonego „Chojnice”  W 1921 roku budynek nabył 
Leon Januszewski, a w latach trzydziestych stał się 
własnością  Maksymiliana Urbana. Budynek, po licznych 
remontach i przebudowach, istnieje do dzisiaj. Obecnie 
mieści się tam cukiernia „Zetka”. Z  prawej strony 
widzimy rząd kamienic, które stały przy nie istniejącej już 
dziś ulicy Klasztornej. Zostały one zburzone przez 
Niemców w roku 1940 podczas budowy „Berlinki”.
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Andrzej Lorbiecki
Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych 
artykułów, książek i publikacji naukowych.

 Dobrosąsiedzkie stosunki panujące po I wojnie 
światowej, zatarły czujność Polaków. Nikomu, nawet w naj-
bardziej chorobliwych i koszmarnych marzeniach do głowy 
nie przyszło, że wczorajsi dobroduszni sąsiedzi zmienią się
w potworną hitlerowską bestię i nie cofną się nawet przed 
dokonaniem mordu, by zagrabić dom, umeblowane miesz-
kanie, czy teren urodzajnej ziemi. Taki plan, Niemcy realizo-
wali, poprzez konspiracyjną robotę, już kilka miesięcy przed 
wybuchem wojny. Za cichym przyzwoleniem władz odbywały 
się spotkania Niemców, które z każdym tygodniem stawały 
się coraz częstsze, aż w końcu otwarcie zaczęli obrażać 
polskie władze i wojsko, a przez groźbę nadejścia niemieckiej 
armii starali się szerzyć panikę wśród mieszkańców Chojnic. 
Powstawały specjalne biura gdzie sporządzano listy inteli-
gencji polskiej, działaczy związkowych i uczestników I wojny 
światowej.”Niemka, ziemianka Wehr w Kęsowie urządzała
u siebie zjazdy i ćwiczenia wojskowe dla młodzieży niemiec-
kiej zakrojone na wielką skalę ”. „W Chojnicach gromadzili się 
Niemcy w restauracji „ciotek Heinrich” w hotelu Engla przy ul. 
Młyńskiej”. Zaczęły dziać się dziwne rzeczy, synowie co 
zacniejszych Niemców, wyjeżdżali do Niemiec. Młodzi 

członkowie „Jungdeustche Partei” na krótko przed wojną, 
cichaczem opuszczali miasto. „Np. restaurator chojnicki 
Rohde, uciekłszy do Niemiec, w przemówieniach radiowych 
w ohydny sposób szkalował Polskę, opowiadając o rzekomo 
doznanych cierpieniach i prześladowaniu, na skutek którego 
był zmuszony uciekać w granice swej ”Wielkiej Ojczyzny” .

      Teraz po wkroczeniu niemieckich wojsk, przybyło gestapo
a wszystkie te osoby zaczęły wracać, jednak już w różno-
rodnym umundurowaniu, najczęściej SA i SS. Część pozo-
stałych na miejscu Niemców, pozakładało zielone opaski 
Selbstschutzu czując się panami życia i śmierci. „W dniu 
niemieckiej inwazji Chojnice były miastem wymarłym. Tuż 
przed rozpoczęciem działań wojennych większość Polaków 
zdążyła uciec w głąb Rzeczypospolitej, a pozostała część 
wraz z Niemcami ukryła się w piwnicach” … . „Mimo 
podniosłych chwil nie zapomniano o pozostałych w mieście 
Polakach, którym polecono stawić się na rynku. Po szybkiej 
selekcji, mężczyzn wywieziono do tymczasowych obozów, 
tym samym pozbywając się przyszłych  działaczy wolnościo-
wych. Oczywiście za pierwszym razem nie udało się wyłapać 
wszystkich potencjalnych wrogów Rzeszy, dlatego na rozkaz 
Gestapo powołano „Selbstschutz”- paramilitarną organizację 
składającą się z cywilnych Niemców, którzy dokonywali 
aresztowań miejscowych Polaków, a nierzadko sami ich 
rozstrzeliwali”. Uczestnicy I wojny światowej znając rycer-
skość Niemców, święcie wierzyli, że sprawy się wyjaśnią
a zatrzymani wrócą do domów. Rzeczywistość okazała się 
całkowicie inna, wręcz niewiarygodna, aresztowania stały się 
codziennością. Nie widziano już nigdzie ratunku i schro-
nienia. Każdy Polak czuł się na śmierć zaszczutą zwierzyną. 
Po aresztowanych osobach zaczął ginąć ślad. Maria Ulan-
dowska zeznała do protokółu przed sędzią okręgowym 
Janem Ornasem: „Dnia 2 października 1939 roku wróciłam 
wraz z mężem i dziećmi z ucieczki do Chojnic. Mieszkanie 
moje było wówczas zajęte przez niejakiego Jana Lange oraz 
jego rodzinę. Moje starania o odzyskanie mieszkania spełzły 
na niczym(...). Elżbieta Lange oświadczyła otwarcie: 
„przecież ona (odnosiło się to do mnie) nie może mieszkania 
tego uzyskać, gdyż ja jestem Volksdeutsch”, Eryk Lange zaś 
oświadczył w mej obecności w komendanturze, iż mój mąż 
był powstańcem i że w kartotekach niemieckich figuruje jako 
narodowiec(...). Dnia 24 października 1939 roku wezwało 
Gestapo syna do zgłoszenia się w ich biurze. Wieczorem 
tegoż samego dnia, przechadzając się koło budynku 
Gestapo, usłyszałam z piwnicy głos mego syna, który mi 
oznajmił, że on i ojciec zostali zamknięci(...). Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa mąż i syn zostali dnia 27 
października wywiezieni z więzienia samochodem i przy 
drodze do Igieł, za laskiem miejskim rozstrzelani. Niemiec 
Nussbaumer powiedział mi kiedyś: „niech pani sobie 
zapamięta cztery nazwiska: Schau, Schroeder, Arndt i Rott” . 

           Zbieg okoliczności sprawił, że właściciel autobusu 
kursującego na trasie Chojnice – Charzykowy, Kazimierz 
Zabłocki zamieszkały w Chojnicach przy ul. Batorego nr 2, 

znalazł się 2 września w okolicach Świecia, gdzie po 
niedawno stoczonej potyczce leżały trupy niemieckich 
żołnierzy. Gebelsowska propaganda działała. Niemcy 
oskarżyli go o bestialskie znęcanie się nad tymi żołnierzami. 
Najpierw go pobili a następnie aresztowali. Dodatkowo 
oskarżono go o udział w Bydgoskiej „Krwawej Niedzieli” 
chociaż Zabłocki w Bydgoszczy wcale nie był. Niemiecka 
prasa opisywała go jako Masowego mordercę z Chojnic. 
Zarzucano mu szereg morderstw dokonanych na Niemcach 
w Borach Tucholskich. Następnie wsadzono go do klatki i za-
kutego w kajdany obwożono po całym Pomorzu, głosząc, że 
jest to ten bandyta co zjadał na żywca Niemieckich żołnierzy. 
Bo podczas aresztowania bezbronnemu oficerowi wydłuby-
wał oczy, odciął język a następnie próbował obciąć palce. 
Zabrockiego niemiłosiernie katowano a dla spotęgowania 
cierpień karmiono go słonymi śledziami. Nie wiadomo co 
ostatecznie stało się z Zabłockim, można jednak przypusz-
czać, że kiedy stał się już niepotrzebny niemieckiej 
propagandzie po prostu zamordowano go .

   Już w pierwszym dniu wojny otwarto obóz dla interno-
wanych w chojnickim więzieniu, który podlegał wermachtowi. 
W dniu 7 września 1939r. został przejęty przez 2 Einsatz-
kommando IV grupy operacyjnej policji bezpieczeństwa.
W listopadzie 1939 roku placówkę tę przejęło Gestapo. 
Rozstrzeliwania uwięzionych w obozie Polaków przepro-
wadzano od pierwszych dni założenia obozu, jednak 
najwięcej w okresie od 20 października do 15 listopada 1939 
roku. Więźniowie obserwując przez kraty swoich cel, zdążyli 
zauważyć że pod nadzorem Selbstschutzu ładowano wywo-
ływanych więźniów na samochody i wywożono ich w niezna-
nym kierunku. W październiku 1939 roku wywieziono z obozu 
około 50-osobową grupę Polaków do obozu w Bydgoszczy, 
mieszczącego się w koszarach 15 pułku artylerii lekkiej.
W grupie tej były trzy kobiety, wśród nich żona posła na sejm 
polski - Bronisława Stammowa i Irena z Wolszlegierów Nieży-
chowska z Szynfeldu (dzisiaj Nieżychowice). 20 października 
20 więźniów z tej grupy (wśród nich wspomniane trzy kobiety) 
zostało wywiezionych z obozu w Bydgoszczy i zamordo-
wanych w Fordońskiej „Dolinie śmierci”. Grób Bronisławy 
Stammowej udało mi się odnaleźć. Mogiła znajduje się na 
otwartym w 1946r. „Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy” na 
wzgórzu Wolności. Nekropolia kryje zwłoki 1169 mieszkań-
ców Bydgoszczy i okolic zamordowanych w okresie okupacji 
niemieckiej. Być może znajdują się tam zwłoki 20 pozo-
stałych wywiezionych, w tym zwłoki Ireny Nieżychowskiej 
figurujące jako NN.   

          

Pierwszym znanym mordem w Chojnicach, było rozstrze-
lanie 15 września 1939r. w „Lasku Miejskim”  trzech polskich 
mieszkańców miasta. 

Byli to: 
1.Bembenek Michał zam. przy ul. Młyńskiej nr 16, urzędnik 
państwowy ratusza miejskiego.  Aresztowany przez Gestapo 
na początku września za przynależność do Polskiego 
Związku Zachodniego.

2.Schöen Leon zam. Przy ul. Marszałka Piłsudskiego Nr 27, 
kolejarz, maszynista parowozu. Aresztowany przez 
Selbstschutz 11 września 1939r, podczas rewizji domowej 
(denuncjacja).

3.Szrajber Władysław zam. Rynek Nr 1, uczeń gimnazjalny. 
Aresztowany za wybicie szyby w oknie u Niemca Benewitza.
To historyczne miejsce, do dnia dzisiejszego, nie doczekało 
się upamiętnienia -  chociażby małą tabliczką opisującą to 
wydarzenie.

          Maria Mazurkiewicz zeznaje do protokółu: „Dnia 3 
listopada 1939r. o godz. 16.30 został mój mąż Bolesław 
Mazurkiewicz przez byłego fryziera i obywatela polskiego 
Ziemmana aresztowany i odstawiony do więzienia w Choj-
nicach… Następnego dnia, będąc w więzieniu, dowiedziałam 
się od dozorcy więziennego, że mój mąż został zwolniony. 
Gdy temu nie dałam wiary i płakałam, obecny w więzieniu 
Engiel wyrzucił mnie za drzwi. Przed bramą więzienną 
mówiły mi kobiety, że przed miej więcej godziną wyjechał
z podwórza samochód policyjny i że widziały nogi ludzkie. 
Naliczyły razem 13 mężczyzn i jedną kobietę. Widziały też, że 
samochód odjechał w kierunku lasku miejskiego. Janina 
Reszkowa mówiła mi później, iż jadąc dnia 4 listopada, około 
godziny 16-tej rowerem do Bachorza, została na skraju lasku 
przestrzeżona przez chłopców, by nie jechała drogą na 
Chojniczki, gdyż tam Niemcy rozstrzeliwują Polaków… 
Jadąc w kierunku Jarcewa słyszała strzały i krzyki ludzkie” .

          Chojnickie więzienie zapełniało się w zatrważającym 
tempie. Zmusiło to Niemców do znalezienia nowego miejsca 
tortur i przetrzymywania więźniów, a odpowiednie rozwią-
zanie znalazło się  już w październiku. Było nim zaadopto-
wanie gmachu Krajowych Zakładów Opieki Społecznej przy 
ulicy Igielskiej, którego 218 pensjonariuszy rozstrzelano 20 
października 1939 roku. Ogólna liczba umysłowo chorych
w Zakładzie wynosiła 219 osób. Rozstrzelano tylko 218 gdyż 
jeden z chorych nazwiskiem Kleinschmidt został przez 
Niemców zapomniany. Budynek ten był dla Niemców 
miejscem idealnym, stał na uboczu, poza miastem, tym 
samym z daleka od niepożądanych świadków. Z  Zakładów 
jedyną i ostatnią drogą więźniów była trasa w kierunku pól 
igielskich, gdzie w dolinie, zwanej „Doliną Śmierci”, 
dokonywały się ostatnie sceny z życia.

Podobnie rzecz miała się z rodzinami chojniczan pocho-
dzenia żydowskiego. Zgodnie z hitlerowskim programem 
eksterminacji, ta nacja nie miała prawa istnieć, a cała ich wina 
polegała tylko na tym, że byli Żydami. Zostali aresztowani 
przez członków Selbstschutzu, wywiezieni do „Doliny 
Śmierci” i wymordowani. 
A oto ich lista:
1.Damm Max - właściciel odlewni metali; żona i matka 
Maksymiliana zamieszkiwali w Chojnicach przy ul. 
Dworcowej Nr 13.
2.Falkenstein Zygmunt – właściciel domu, handlarz skórą
i rzeźnik; żona i córka lat 7 zamieszkiwali w Chojnicach przy 
ul. Podmurnej Nr 9
3.Izraelska Berta - hafciarka; stara panna zamieszkała
w Chojnicach przy ul. Gdańskiej Nr 12 (dziś T.Kościuszki) 
oraz Izraelska Franciszka - hafciarka; siostra Berty 
zamieszkała w Chojnicach przy ul. Gdańskiej Nr 18 (dziś T. 
Kościuszki)
4.Saalfeld - kuśnierka, pracownica firmy Ottona Welland 
zamieszkała w Grunowie (za stacją PKP)
5.Schwarz  - kupcowa, żona Arthura; córka lat 16 zamiesz-
kiwali w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego Nr. 15.
6.Todtenkopf Adolf , handlarz;  żona oraz syn lat 21 i córka lat 
20 zamieszkiwali w Chojnicach przy ul. Nowe Miasto Nr 15

          W Chojnicach razem wymordowano sześć rodzin 
pochodzenia żydowskiego w ilości 15 osób. Po wojnie ich 
ciała zostały ekshumowane i pochowane na cmentarzu 
Zbrodni Hitlerowskich.
                                  
                                                     Andrzej Lorbiecki  
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Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

 Franciszek Bonin urodził się 25 grudnia 1803 r. w kosz-
najderskich wówczas Lichnowach. Wywodził się z rodziny, w któ-
rej było wielu zasłużonych pedagogów. Jego ojcem był nauczyciel 
Gotfryd Bonin, matką zaś Marianna z d. Wollschlaeger. Do pięt-
nastego roku życia pobierał nauki w domu rodzinnym. W latach 
1818-1825 uczył się w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Choj-
nicach. Po złożeniu egzaminu (jak dawniej nazywano: popisu) 
dojrzałości w 1825 r. podjął studia teologiczne w Seminarium 
Duchownym w Chełmnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w kate-
drze pelplińskiej 31 maja 1828 r. z rąk biskupa sufragana 
Wilkxyckiego.
 Dwa lata był wikariuszem w Zblewie i tyleż lat admini-
stratorem parafii w gdańskich Starych Szkotach (nazywanej w tym 
okresie parafią szotlandzką).

Dziekan nowski

 W 1832 r., w wieku 29 lat, ks. Bonin objął jako proboszcz 
rozległą parafię czerską (po śmierci ks. Wojewódki). Rychło został 
powiatowym inspektorem szkół oraz wicedziekanem tucholskim. 
W Czersku wybudował też plebanię (poprzednia spłonęła w 1828 
r.). Dla nauczycieli szkół ludowych założył stowarzyszenie „Lehr- 
und Leseverein”. 
Dekretem biskupim po sześciu latach owocnej posługi w Czersku 
przeniesiony został na probostwo w Komórsku. W parafii 

komórskiej pracował w latach 1838-1849. Jako dziekan nowski 
sprawował funkcję komisarza biskupiego do egzaminów 
nauczycielskich w Grudziądzu, był też inspektorem szkolnym na 
okręg nowski. W 1849 r. był delegatem dekanatu nowskiego na 
konferencję diecezjalną w Pelplinie, podczas której domagano się 
równouprawnienia języka polskiego w kurii pelplińskiej i diecezji 
chełmińskiej. 

Kanonik katedralny

Ks. Bonin aktywnie wspierał liczne akcje dobroczynne, ustanowił 
fundację dla domu sierot w Gdańsku oraz dla Collegium Marianum 
w Pelplinie. Od 1848 r. był członkiem Towarzystwa Pomocy 
Naukowej (TPN). 30 czerwca 1849 r., w wieku 46 lat, został 
kanonikiem kapituły chełmińskiej, a następnie radcą duchownym, 
kaznodzieją świątecznym i penitencjarzem. 
Wychowanek gimnazjum chojnickiego, zasłużony duszpasterz 
diecezji chełmińskiej zmarł w Pelplinie 27 listopada 1876 r. 
Pierwszego grudnia tego roku pochowany został w podziemiach 
katedry pelplińskiej. 
Jego bratanek, ks. Jan Bonin (1847-1902), również wychowanek 
chojnickiego gimnazjum, członek Towarzystwa Naukowego w To-
runiu (TNT), proboszcz w Chwaszczynie, także należał do grona 
animatorów życia narodowego na tym obszarze Pomorza 
Gdańskiego.

Kościół pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Lichnowach

W środę 22 lutego 2017 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chojnicach w ramach Chojnickiej Wiosny 
Literackiej odbyło się spotkanie z Jerzym Sosnowskim, który 
promował swoją najnowszą książkę „Co Bóg zrobił 
szympansom?”.

- Za oknami pogoda nie sprzyja, a my rozpoczynamy 
Chojnicką Wiosnę Literacką – takimi słowami zebranych 
przywitał jeden z przedstawicieli organizatorów Przemysław 
Zientkowski, który również krótko przybliżył biografię gościa. 
Następnie głos zabrał autor, dziennikarz radiowy i telewizyjny 
Jerzy Sosnowski. – Pisanie książek to jedynie hobby, a nie 
sposób na życie – mówił pisarz, który ma na koncie kilka 
powieści, zbiorów szkiców i esejów. Książka „Co Bóg zrobił 
szympansom?” jest poświęcona religii, z którą według 
Jerzego Sosnowskiego mamy problem w ówczesnym 
świecie. Jak sam powiedział, jest osobą wierzącą, jednak we 
wszystkim stara się zachować zdrowy rozsądek. – Jestem 
wierzącym ze spapraną biografią – mówił. Pojawiające się 
obecnie problemy z religią dotyczą przede wszystkim 
zjawiska nowego ateizmu, miejsca kościoła w demokra-
tycznym państwie, kojarzenia katolicyzmu z pewną 
koncepcją polityczną oraz zaniku misterium. To właśnie te 
problemy skłoniły go do napisania esejów. – Zacząłem od 
przeszukania swojego komputera. Znalazłem mnóstwo 
tekstów. Kilka z nich trzeba było wymienić, a kilka 
postanowiłem dopisać – zauważył Jerzy Sosnowski.

Eseje zostały ułożone w trzy części. Pierwsza związana jest
z możliwością dialogu między wierzącymi a niewierzącymi. – 
Zawarte tu teksty mówią o problemie rozmowy wierzącego

i niewierzącego. Odpowiadają też na pytania, o co chodzi 
niewierzącym, a także w co wierzy ten, co nie wierzy – 
opowiadał pisarz. W drugim dziale opisane zostały rzeczy
i zjawiska, które jego zdaniem wydają się najistotniejsze
i najciekawsze w religii. – Ta część jest dla mnie najważniej-
sza – stwierdził autor. Ostatni dotyczy kultury. Przeczytać 
można w nim m.in. dlaczego niektóre utwory niesłusznie są 
uznawane za arcydzieła oraz dlaczego książki, które według 
niego są ważne, uważane są za nieciekawe pozycje.

Przybliżając publikację, pisarz skupił się na drugiej części. – 
Większość zawartych tu tekstów pojawiła się dzięki wizycie
w Izraelu. Zostałem wysłany tam przez Polskie Radio – mówił 
dziennikarz. Dodał także, że Jerozolima ma specyficzny 
klimat. Jadąc tam, jest się wśród ludzi, którzy albo się modlą, 
albo sprzedają rzeczy związane z religią. – Wszystko tam jest 

przepełnione religią. Wizyta w Jerozolimie była dla mnie 
ważnym doświadczeniem, odkryciem życiowym – dodawał 
Jerzy Sosnowski. Stwierdził również, że ciężko być 
sceptycznym w takim miejscu, mimo tego że widzi się tam 
dwie rzeczywistości. – To było dla mnie pouczające 
doświadczenie. Zauważyłem, że są okoliczności, w których 
racjonalny komentarz traci na znaczeniu – opowiadał.

Podczas spotkania gość poruszył także kwestię wolności
w wierze chrześcijańskiej. Każdy ma możliwość wyboru, czy 
chce wierzyć, czy nie w to, co jest opisane w Ewangeliach. 
Podkreślił, że biblijne wydarzenia, które miały miejsce
w Jerozolimie działy się daleko od centrum miasta, bez 
przytupu i dyskretnie. Za przykład podaje przemienienie na 
Górze Tabor. – Dzięki temu, że wszystko działo się na uboczu 
mamy wolność. Gdyby wszystko odbywało się w centrum nie 
byłoby wyboru, czy wierzyć, czy nie wierzyć – mówił autor. To
i wiele innych zagadnień związanych z religią było poruszane 
podczas środowego spotkania. Następnie nadszedł czas na 
pytania, a na końcu można było otrzymać autograf czy 
indywidualnie porozmawiać z Jerzym Sosnowskim.

Organizatorami spotkania byli Urząd Miejski w Chojnicach, 
„Tygodnik Powszechny”, Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnicach i II Liceum Ogólnokształcące im. gen. 
Władysława Andersa. Już za miesiąc 22 marca w ramach 
Chojnickiej Wiosny Literackiej odbędą się spotkania z poetą
i tłumaczem Jakubem Kornhauserem. 

Weronika Sadowska
zdjęcia: Anna Maria Zdrenka
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W ostatnim numerze "chojniczanina" ukazała się wzmianka 
na temat rewitalizacji "Dzielnicy Dworcowej". Ten szczytny 
program z pewnością ucieszył wielu mieszkańców Chojnic,
w tym i mnie, dlatego w dzisiejszym numerze gazety 
chciałbym przedstawić państwu pocztówki z dawnej niegdyś 
ulicy Dworcowej. Swoim zasięgiem obejmowała ona również 
dzisiejszą ulicę Piłsudskiego, co wyraźnie widać na wido-
kówkach z czasów zaboru pruskiego jako ulicę " Bahnhof-
strasse ". Ulica Dworcowa wraz z dzisiejszą ulicą Piłsud-
skiego to cały ciąg pięknych kamienic, zabytków naszej 
architektury oraz dwie ważne szkoły: podstawowa nr 3
i technikum, których obydwu tak na marginesie jestem 
absolwentem.
Tutaj też znajdują się dwie spośród moich "ulubionych" 
architektonicznie kamienic w mieście, są to Dworcowa 14 
oraz Dworcowa 16-18, zawsze sobie wyobrażałem jak 
pięknie by one wyglądały gdyby przywrócono im dawną 
świeżość. Moim zdaniem są to prawdziwe perły miejskiej 

architektury i pojawiła się realna szansa na ich rewitalizację. 
Pierwsza z wymienionych kamienic liczy sobie 106 lat, 
wybudowano ją pod mieszkania czynszowe, jednak we 
wczesnym PRL-u mieściła się tu siedziba Milicji Obywatel-
skiej, a jej piwnice "gościły " aresztantów, którzy niejedno-
krotnie byli w nich torturowani. Kamienica wyróżnia się 
bardzo nietypową klatką schodową która została umie-
szczona w niewielkiej wieży a wielospadowy dach i bogate 
zdobienia nadają jej niebywałego uroku. Tuż obok stoi druga 
z moich ulubionych kamienic, uwieczniona na pocztówce
z największą ilością drzew a mianowicie Dworcowa 16-18. 
Jest to największa secesyjna kamienica w mieście, jej 
powierzchnia wynosi ok. 3 tys. m. kw. a ukończona została
w roku 1910. Uwagę przykuwają tu przepiękne zdobienia
w formie rzeźb, czyli dziesięć kobiecych twarzy ( każda inna ) 
oraz tzw. atlanty, czyli nasady w formie rzeźb rzymskich, które 
zakańczają filary budynku. Wspomniałem już o dwóch 
ważnych szkołach mieszczących się na ulicy Dworcowej,

a więc Szkole Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy 
Chojnickich oraz Technikum nr 2, uwiecznionych na dolnej 
pocztówce z 1929 roku, a więc już w wolnej Polsce. 
Korzystając z "prawa głosu" w owym artykule, chciałbym 
wspomnieć dwójkę nauczycieli, których miałem przyjemność 
być uczniem, a którzy lata temu odeszli na wieczny 
spoczynek, zostając w pamięci wielu. A są to: charyzmaty-
czna p. Schulz, nauczycielka języka polskiego ( SP 3 ), która 
zawsze powtarzała iż język polski to przedmiot najważniejszy 
i nie będziemy mieli z nią lekko ( dzięki czemu w technikum 
było dla mnie "spacerkiem") oraz prof. Wojtczak ( Techni-
kum), który mawiał: "geografia to po części hobby, prawdziwa 
nauka to życie". Pokazał nam iż nauczyciel szkoły średniej, 
powinien również po części wprowadzić młodego człowieka 
w dorosłe życie, nie tylko przygotować na studia czy do 
wykonywania  zawodu.
                                                          Krystian Reszczyński



Piotr Górski. Chojniczanin. Plastyk, grafik 
i rysownik z przestrzenną wyobraźnią, 
która wyczarowuje bajecznie kolorowe 
rysunki przedstawiające magiczny świat 
fantastycznych zwierząt, mitycznych 
postaci, jednookich robaków i nierealnych 
postaci ze snów.

Panie Piotrze przedstawi  s ię  Pan 
czytelnikom?

Urodziłem się w Chojnicach. W tym roku koń-
czę 30 lat.  Uczyłem się w CKU, skończyłem 
technikum hotelarskie. Mam wykształcenie 
policealne. Nazywam się Piotr Górski, posłu-
guję się również pseudonimem artystycznym 
„Draks”. Obecnie nie pracuję.

Niech mi Pan powie od kiedy Pan rysuje?

Rysuję od zawsze, od dziecka. Z początku 
rysowałem dla  zabawy jednak później , kiedy 
kończyłem szkołę zawodową, to rysowałem 
już „na poważnie”. Chodziłem do Domu Kultu-
ry na kółka plastyczne, moim nauczycielem 
była tam pani Danuta Wolińska.  Żadnej typo-
wej  szkoły plastycznej nie ukończyłem. Nato-
miast zawsze starałem się obserwować śro-
dowisko artystyczne, uczyć się od innych
i szukać u nich inspiracji.  Tak więc w znacznej 
mierze jestem samoukiem, który do wszys-
tkiego doszedłem po prostu dużo rysując.

A obszar pańskich zainteresowań w ry-
sunku, to jest tylko fantastyka?

Ja myślę, że to co rysuję to trudno zaliczyć do 
jakiegoś konkretnego gatunku , sam nawet 
nie potrafię tego do końca określić, nie mogę 

nawet powiedzieć dokąd w tym rysowaniu 
zmierzam, cały czas szukam swojej drogi. To 
co rysuję podpowiada mi po prostu moja 
wyobraźnia. Staram się, żeby każda praca 
była inna .Nieraz jednak tworzę niewielkie 
historyjki. Bardzo chciałbym robić kiedyś 
zawodowo ilustracje do książek i komiksów. 
Pierwsze doświadczenie mam już za sobą. 
Zrobiłem  bowiem  ilustracje do książki pani 
Małgorzaty Abend  „Dusza polonijna u tera-
peuty. Słodko-gorzki smak migracji”. 

Proszę mi powiedzieć czy ma Pan swoich 
mistrzów?

Tak, mam. Jest to na przykład Zdzisław Be-
ksiński, Salvador Dali, Hieronim Bosch, 
meksykańska portrecistka Frida Kahlo oraz 
angielski ilustrator książek Arthur Rackham. 
Bardzo mi się jego styl podoba, pięknie 
rysował piórem, akwarelą. 

Co Pana inspiruje? Skąd Pan czerpie  
pomysły na swoje prace?

Bardzo często inspiracje do rysunków czerpię 
ze snów.  Ponadto  inspirują mnie zwierzęta, 
świat przyrody oraz takie stworzenia jak  
pająki i skorpiony.

A Pański warsztat, pracownia? Czym Pan 
rysuje? Jakich używa  kredek, flamastrów, 
pasteli?  Z jakiego papieru Pan korzysta?

Nie mam osobnej pracowni. Rysuję w swoim 
pokoju. Używam cienkopisów i pióra z atra-
mentem do wrysowania konturów.  Wypełnie-
nie to  flamastry na bazie wody, również 
akwarele, rzadko tworzę przy pomocy akrylu
i węgla. Jeśli chodzi o papier to najczęściej 
używam Cansona, kredki Faber Castel lub 
Royal Talens.

Gdzie się Pan zaopatruje? Chojnicki rynek 
jest bardzo ubogi w takie rzeczy.

Korzystam z Internetu, a  w Chojnicach zaglą-
dam czasami do sklepu Resler.

Jak duże są Pana prace?

Najczęściej to są prace w formacie A3 lub 
trochę większe - 50x70cm.

Ile czasu Panu zajmuje stworzenie takiego 
rysunku?

Bywa, że nawet kilka dni. Tworzę etapami, 
najpierw jest pomysł, potem powstają kontury 
a na koniec cały rysunek … czasami też idę 
„na spontana”.

Miał Pan już jakieś wystawy swoich prac?

Tak, w Chojnicach miałem jedną w Domu 
Kultury i brałem udział w festiwalu sztuki 
ulicznej.  Na stałe można obejrzeć moje prace 
w internecie.

Co Pana interesuje oprócz rysunku? 

Interesuję się trochę muzyką oraz ostatnio  
antykami. Najchętniej słucham  Mazzy Star.

Jakie są Pana artystyczne plany? Pracuje 
Pan nad czymś teraz?

Chcę cały czas się rozwijać, dużo rysować, 
doskonalić swoje umiejętności. W przyszłości 
chciałbym żyć ze swojej twórczości, czyli po 
prostu sprzedawać swoje prace. Chciałbym 
też iść do szkoły artystycznej, niestety na 
razie mnie na to nie stać. Kursy, warsztaty 
również nie są tanią sprawą, koszty są spore. 
Interesuje mnie co raz bardziej grafika kom-
puterowa i kto wie, może kiedyś pójdę w tym 
właśnie kierunku. Natomiast znajomi nama-
wiają mnie bym zajął się tworzeniem witraży. 
Ciekawa propozycja ale jeszcze nie podjąłem 
ostatecznej decyzji.
                    
                                   Dziękuję za rozmowę
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Witajcie w Tabie, czyli jestem w Egipcie.
Synaj, 9 maja 2014

A dokładniej na opustoszałym wybrzeżu Morza Czerwonego 
na półwyspie Synaj. Na nocleg zająłem sobie chatkę z trzciny 
na plaży i popijając kawkę piszę do Was przy świeczce. Na 
ten odpoczynek  musiałem sobie jednak zasłużyć. Przez góry 
i pustkowia przebijałem sie do Eliatu, który  nie zrobił na mnie 
żadnego wrażenia ( wąskie plaże dla wielgachnych hoteli, 
kosmiczne ceny i masa ludzi kombinująca gdzie by tu sobie 

fotkę zrobić). Poznałem trójkę rowerzystów z Ukrainy, dalej 
pojechaliśmy razem w stronę Egiptu. Na granicę dojecha-
liśmy w nocy ale nie wpuszczono nas bo przejście było 
zamknięte ( obsługa trenowała akcje antyterrorystyczne). 
Nockę postanowiliśmy przespać na pobliskiej dzikiej plaży. 
Na kolację Ukraińcy na ogniu ugotowali gryczkę ( czyli kaszę 
gryczaną) i izraelskie koszerne płaskie klopsiki,  ja natomiast 
podzieliłem się wędzonym boczkiem z Polski i chlebem. Noc 
była straszna, przyszła burza,  waliło i paliło wszędzie dooko-
ła. Chłopakom rozwaliło prowizoryczny pawilon plażowy pod 
którym spali. Cały sprzęt biwakowy rozniosło im po plaży. 
Rankiem udaliśmy się z powrotem na przejście. Gdy koledzy 
usłyszeli o wysokości opłaty za wyjazd to zrezygnowali. Ja 
dzielnie podjąłem walkę z łapówkarskimi celnikami. Najpierw 
chcieli mi zabrać butlę gazową i palnik - wybroniłem za 5$. 
Potem, po zakupie pełnej wizy odmówili mi wjazdu dalej niż 
na Synaj. Mam w Sharm el-szejk załatwić wjazd komercyjny 
do Egiptu…. Nie zrażony tym ruszyłem dalej, znowu pod 
górę. A tu stop, znowu podatek drogowy, 105 Funtów 
Egipskich. Ok. zapłaciłem... Po dojeździe na rozwidlenie dróg 
w górach okazało się, że burze spowodowały strumienie 
błota i kamie-ni... jechać to bym jechał dalej gdyby nie 
blokada policji.I znowu chcieli mnie zawrócić na przejście. 
Nie dałem się. Powiedziałem, że poczekam. W między czasie 
zacząłem integrować się z policjantami. Jeden obiecał mi, ze 
pojadę z nimi toyotą 4x4. Mimo, że ich szef po cywilnemu 
krzywo na to patrzył, to pojechaliśmy. Zostawili mnie po 
przejechaniu przez pierwsze przeszkody. Dalszą drogę cały 
ubłocony pokonywałem sam. Co chwilę padało ale widoki 
rekom-pensowały wszystko. Po drodze mijałem wioseczki,  
w sklepie nawet wody nie mieli, ale jak dałem swoją to 
poczęstowano mnie herbatą. Cały czas wzdłuż wybrzeża 
ciągnęły się opustoszale resorty turystyczne. Podobno 
turystów wygoniła telewizja mówiąc o zagrożeniu 
terroryzmem na Synaju. W obiad dotarłem do malej arabskiej 
stacji benzynowej. Tu zapytałem czy mogę odpocząć, 
pozwolono mi,  ugoszczono mnie muzułmańską gościną. 
Prysznic, pranie, prąd do ładowania, a gospodarz upiekł dla 
mnie chlebki i podał z warzywami i owocami a jego pracownik 
częstował herbatą. Gdy trochę przestało padać ruszyłem 
dalej walczyć z błotem i górami. Tak, zdecydowanie 
zasłużyłem sobie na odpoczynek w chatce trzcinowej nad 
brzegiem rozkołysanego morza. Widok mam najlepszy na 
świecie !!!

Żółta łódź podwodna , Sharm el Sheikh,  10 maja 2014
  
Dziś rano udało mi się dołączyć do wycieczki na rafę 
koralową, żółtą łodzią podwodną ! Tak, dla takich widoków 
warto było przedzierać się przez góry i rzeki błota. Wrażenia 

niesamowite. Pstrykałem zdjęcia jak głupi i biegałem razem
z dziećmi od wizjera do wizjera szeroko rozdziawiając usta
w zachwycie. Zrobiłem mnóstwo fotek - niestety w kolorze 
niebieskim, bo tak to widać pod wodą. Po obiedzie 
przystąpiłem do walki z biurokracją by jechać dalej niż Synaj. 
Niestety. Z upałami, pustynią, górami, błotnymi rzekami 
wygrywam, a z biurokracją przegrywam. A dlaczego? Bo 
takiego wolnego ptaka (jak ja) bez zorganizowanej wycieczki 
oni nie są w stanie kontrolować, więc mimo poniesionych 
nakładów finansowych, dalej w głąb Egiptu niestety nie 
pojadę. Na Synaju też mam jeszcze parę fajnych rzeczy do 
zwiedzenia i zobaczenia. 

Witajcie w Afryce,  Suez,  11 maja 2014 
    .
Tak, ta część Egiptu to Afryka a czy dzika?? Na pewno tu nic 
nie jest przygotowane „pod turystów” jak w resortach 
turystycznych typu Sharm czy Hurganda. Tu życie kipi, 
skrzypi i trzeszczy swoją prawdziwością. Ruch na ulicy jest 
jak w mrowisku. Obok wielkich bloków w ciasnych uliczkach 
są malutkie restauracyjki z doborowym jedzeniem, herba-
ciarnie i palarnie sziszy. Tu mieszkańcy siedzą, piją herbatę
i z upodobaniem grają w domino. Idę sobie spokojnie ulicą, 
nikt mi niczego nie wciska, nie nagabuje, taksówki nie gonią 
mnie by mnie naciągnąć. Niestety w innych dziedzinach życia 
są standardy bardzo rożne od europejskich. Nie będę 
opowiadał o utrzymaniu czystości bo to zależy za jaki poziom 
chcę zapłacić ( jak zapłacę za Hiltona to będę miał wysoki, 
adekwatny do ceny poziom czystości). Opowiem Wam
o czymś innym z wczorajszego dnia. Po dotarciu do Suezu 
(autobusem) bo tak musiałem przejechać pod tunelem, 
jechałem rowerem łapiąc widoki ulicy. Spodobały mi się 
armaty z czasów kolonialnych. Zrobiłem zdjęcie. No i zaczęło 
się - bo sfotografowałem obiekty wojskowe. To było przy 
bramie do jednostki. Zaraz wciągnięto mnie do środka. 
Zaczęło się tłumaczenie i kasowanie zdjęć  w obecności 
samego generała. Poczęstowali mnie nawet herbatą i gene-
ralnie było grzecznie i miło ale generał zadzwonił na Policję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zabrali mnie razem z całym 
majdanem. I mimo, że panowie po cywilnemu byli bardzo mili 
i wszystko było faktycznie rutynowym sprawdzeniem, to 
jednak to co zobaczyłem mnie zmroziło. Afrykańskie 
standardy traktowania więźniów. Zobaczyłem na korytarzach 
ludzi oczekujących na przesłuchanie z zawiązanymi chustą 
oczyma, związanymi rękoma i klęczącymi twarzą do ściany. 

Tak wygląda tu walka w "wolnych wyborach" i przekonywanie 
opozycji a zwykli ludzie tęsknią za pełnymi turystów hotelami 
sprzed "arabskiej wiosny".  Podróżując blisko realnego 
świata widzę wszystko jakim jest na prawdę. Wybaczcie, że 
to nie zawsze są pocztówki z palemkami.
(Pisząc tę relację 11.05.14r. myślałem, że na tajnej policji 
przetrzymują przeciwników prezydenta. A teraz po latach 
wiem, ze to byli terroryści islamscy z rodzącego się na Synaju 
tzw. "Państwa Islamskiego". Wtedy jak to się zaczynało nikt 
także i ja nie wiedział o co w tym chodzi. Teraz niestety już wie 
o tym cały świat).

Dolina Nilu,  14 maja 2014
    
Cieszę się bardzo, że mimo wszystkich przeciwności tu 
dotarłem. Było to moim marzeniem od piątej klasy gdy na 
historii usłyszałem o tej krainie. Piękne tu są góry w kolorach 
tęczy i pustynie a zjeżdżając w dolinę zieloności poczułem sie 
jak w raju. Nil to taka niepozorna rzeka,  jego woda 
rozprowadzana kanałami po dolinie daje nieprzerwaną 
wegetację rośliną. Na jednym polu jednocześnie sieje się
i obok zbiera plony. Gaje palmowe, domki z gliny, ośle 
zaprzęgi i tętniące do nocy życie - tu wszystko aż kipi i kotłuje 
się wirując jak szalone. Ponieważ wszyscy wypatrują 
nieoświetlonych zaprzęgów, wózków, riksz, ludzi, ciągników 
to jeżdżą w nocy z włączonymi światłami pozycyjnymi albo 
montują z przodu tylko kolorowe LED-y by nikogo nie 

oślepiać. Światła mijania i drogowe używane są tylko jako 
ostrzegawcze i by czasami na moment pokazać się temu
z przeciwka. Najpierw się tego śmiałem, ale jeżdżąc tutaj 
czuję się bezpiecznie. Bo tu zwyczajnie uważa sie na 
drugiego człowieka. Jutro idę się pokłonić starożytnościom
w Dolinie Królów. Obiecałem sobie, że narobię tyle zdjęć ile 
się uda. Naprawdę warto spełniać marzenia !! Czego i Wam 
życzę!

Mam fajną, ciekawą drogę. Zielono, palemki, woda. Osiołki. 
Chatynki polepione z gliny i pompy dające wodę na pola. Od 
Nilu od rana zawiewa przyjemny, chłodny wiatr. W cieniu 
mam 38,5 stopni, a na drodze 52 stopnie. Wstałem przy 
pierwszym nawoływaniu muezina ( czyli przed czwartą), by 
przed południowym skwarem zrobić zasadniczy dystans. 
Drogę wybrałem przez małe wioseczki i tylko mnie psy witały. 
Uciekłem przed zgiełkiem miasta, przed naciągaczami, 
nagabywaczami i oszustami. Myślałem, że w muzułmańskich 
państwach się nie kradnie ale jak straciłem narzędzia, lampy, 
zapasowe dętki i pompkę to zmieniłem zdanie. Cześć rzeczy 
zakupiłem, ale jadę bez zapasowych dętek i nawet pompki 
nie mam. Tu jeszcze nie wymyślili takiej jaką mi potrzeba !! 
Więc jak zaczęło mi z gorączki schodzić powietrze z koła to 
musiałem się parę km „cofać z buta” do najbliższej wulka-
nizacji. Gdy jadę to powiew mnie chłodzi, ale spacer po 
rozgrzanej drodze wśród pylących ciężarówek to mordęga. 
Teraz po naprawach technicznych mam sjestę. Patrzę na 
rower. Hmm, a może mu egipskie gumy założę?? Ostudzę 

głowę zimną wodą i pomyślę. Z drogi gdzie odpoczywałem, 
zostałem zabrany do pobliskiej wioski. Nic nie wskazywało, 
że zostanę tam tak wspaniale ugoszczony. Dla siebie mam 
trzy pokojowy apartament z kuchnią i łazienką. A jedzenia 
jakim mnie częstują nie przejadło by sześciu ludzi. Mimo, że 
moi gospodarze prowadzą interesy międzynarodowe okazali 
sie bardzo skromni i serdeczni. Z dumą przedstawili mnie 
także pozostałej części społeczności. Oczywiście męskiej. 
Bo świat kobiet i mężczyzn jest tu odrębny. Posiłki 
przygotowane przez kobiety są przynoszone przez 
najmłodszych mężczyzn. Porobiłem zdjęcia okolicy,  
pozaglądałem  w cudze (arabskie) kąty.

Ciąg dalszy w następnym wydaniu Chojniczanina.pl

Krzysztof Nowacki. Chojniczanin. Informatyk w mundurze 
Sił Powietrznych. Na rowerze, pieszo, kajakiem, 
autostopem odwiedza świat mały i Wielki. Odbył wyprawy 
rowerem na pustynię Thar w Indiach gdzie na pograniczu
z Pakistanem wędrował z karawaną wielbłądów po 
piaszczystych diunach. W następnym roku objechał na 
rowerem pustynię arabską w Omanie. Potem była 
wyprawa na Bliski Wschód przez Izrael, Palestynę, 
Jordanię Egipt z której tylko parę dni opisuje powyższy 
dziennik z podróży. Na wiosnę 2015r. na wyprawę 
rowerową do dżungli w Indiach Południowych zabrał żonę 
Bernadettę, z którą  był także w 2016 r. na safari w Kenii. 
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Filary zdrowego życia cz.2

W filarach  zdrowego życia na pierwszym 
miejscu dr n. med. i Specjalista Naturalnych 
Metod Leczenia Don Colbert stawia  WODĘ. 
Bierze ona udział we wszystkich reakcjach 
naszego ciała. Organizm zużywa jej ok. 2 l. 
dziennie wskutek oddychania, pocenia się
i oddawania moczu. W gabinecie odwiedzają 
mnie często ludzie wręcz zagłodzeni 
niedoborem czystej naturalnej wody. Cierpią 
często na różne dolegliwości. Chodzą do 
lekarzy by dostać jakieś  farmaceutyki.  To, że 
chory cierpi na bóle  głowy, nie znaczy , że brak 
mu tabletki Apap. Jeśli cierpi na bóle stawów, 
to nie z powodu braku preparatu  na ból sta-
wów np. Advilu. Depresja  nie występuje z po-
wodu niedoboru środka farmakologicznego 
Prozac. We wszystkich tych przypadkach 
organizm domaga się czystej niegazowanej 
wody z „minerałami życia”. Często ludzie po 
zabiegach terapeutycznych mówią: „posłu-
chałem twoich zaleceń, zacząłem pić więcej 
wody i problem z nadciśnieniem, artretyzmem
i nadwagą rozwiązał się sam.” Tak działa to 
cudowne lekarstwo. Nasza jakość życia zależy 

od wody. Tysiące lat temu przodkowie nasi dla 
pozyskania wody  kopali studnie . Kiedy ją 
znaleźli nadawali jej imię i byli gotowi oddać za 
nią życie. Wszystkim  zalecam  picie wody.  
Zachęcam Was byście sami spróbowali. 
Odwodnienie organizmu  powoduje następu-
jące choroby: astma, alergie, problemy 
trawienne, nadciśnienie tętnicze krwi, bóle
i zapalenie stawów, stwardnienie tętnic i inne. 
Wodę jaką zamierzamy pić winna być filtro-
wana. Decydując się na założenie filtra w do-
mu proponuję zasięgnąć opinii specjalistów   
tej profesji. Oczywiście, że najtańszym będzie 
filtr węglowy. W sprzedaży są dzbanki z tym 
filtrem  już od 50 do 100 złotych. Takie filtry 
należy regularnie wymieniać. Poziom zasado-
wości i kwasowości wyznacza się na pod-
stawie stężenia jonów wodorowych, w skrócie 
(pH) od 1 do 14. Każdy wynik poniżej pH 7,0 
wskazuje na zakwaszenie organizmu, wynik 
zaś powyżej pH 7,0 na zasadowość. Nasza 
krew ma zawsze zasadowy odczyn pH 7,4. 
Pomiaru pH tkanek dokonujemy mierząc pH 
moczu. Zakwaszony organizm to problemy 
zdrowotne jak: cukrzyca, większość nowotwo-
rów i  praktycznie wszystk ie choroby 

cywilizacyjne. Jak sprawdzić poziom pH 
organizmu? w aptece proszę zakupić 
papierowe paseczki do pomiaru pH. Zanurzyć 
papierek w porannej porcji moczu. Kolor paska 
wskaże poziom pH, który odczytasz ze skali. 
Do pH 7,0 organizm zakwaszony, powyżej pH 
7,0 to środowisko zasadowe (alkaliczne).
U większości ludzi pH oscyluje w granicach od 
5,0 do 6,0. Dojście do poziomu pH 7,1 i wyżej 
może zająć trochę czasu, ale warto się 
postarać. Potrzebujących pomocy w zakresie   
równowagi kwasowo – zasadowej  zapra-
szam.  Poprawimy tym samym odporność 
organizmu na wiele sezonowych chorób. 

W następnym numerze przedstawię drugi filar 
zdrowego życia, tj. 

SEN i ODPOCZYNEK.   
   

Pokój i dobro wam wszystkim. 
Tadeusz Kawonowski 

dyp. terapeuta-naturopata.
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Burmistrz Miasta Chojnice ogłosił listę laureatów Otwartego 
Konkursu Ofert o „Dotacje 2017” z budżetu Miasta Chojnice.  
Wsparcie na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice
w roku 2017r. przyznano w sumie na 26 przedsięwzięć
 w pięciu zakresach tematycznych. 

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY 
DÓBR KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Upowszechnianie kultury Kaszub i promocja Chojnic 
przez zespół „Kaszebe”, Dziecięco-Młodzieżowy Zespół 
Folklorystyczny „KASZEBE” - 20.000

2. Udział zespołu Gayscavoir z zaprzyjaźnionego z Choj-
nicami miasta Bayeux z Francji w Międzynarodowym 
Festiwalu „Kaszubskie Spotkania z Folklorem 
Świata”, Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny 
„KASZEBE” - 3.500

3. „Chojnice Bramą Kaszub”, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Chojnickiej „KASZUBY” - 13.000

4. Noc w muzeum w Chojnicach, Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach – 
1.000

5. Organizacja i przeprowadzenie konkursu –XXVI 
Kwietniowe Spotkania z Poezją, Towarzystwo 
Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów 
Chojnickich - 1.500

6.  Spotkania z Kulturą Japonii dla dzieci i młodzieży Mia-
sta Chojnice oraz IV Dni Kultury Japonii w Chojnicach, 
Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO  - 4.000

7. Marsz szlakiem pierwszej kadrowej, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice  - 4.000

8. Kaszubski Teatr Amatorski dla Kultury Kaszub i Po-
morza, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział 
Miejski w Chojnicach - 2.400

9. Wydanie i promocja książki „Na południu Kaszub. 60 
lat Zrzeszenia Kaszubsko –Pomorskiego w Choj-
nicach”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział 
Miejski w Chojnicach  - 3.000

10. Wydanie biuletynu „Kluka”, Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach - 1.500

11. Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach - 
2.500

12. Przygotowanie i organizacja XIX Chojnickiego 
Filmobrania w 2017r., Europejskie Stowarzyszenie 
„POMERANIA” - 1.500

13. Festyn rycerski wraz z inscenizacją oblężenia 
Chojnic z 1466 r. –26 sierpnia 2017r., Europejskie 
Stowarzyszenie „POMERANIA” - 4.000

14. Organizacja inscenizacj i Szarży 18 Pułku Ułanów 
Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r., 
Fundacja „Szarża Pod Krojantami” - 6.000

15.  Rok Kolei w Chojnicach, Chojnickie Stowarzyszenie 
Miłośników Kolei - 5.000

16. IV letnie koncerty organowe w kościele pw. Zwia-
stowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach, 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ścięcia Św.Jana 
Chrzciciela BAZYLIKA MNIEJSZA  - 7.000

17. IV Noc w Bibliotece pn. „Noc z gwiazdami”, 
Stowarzyszenie „LekTURa”  - 6.680

18. „Cudze chwalicie, swego nie znacie –kultura i historia 
Pałuk”, Stowarzyszenie „SZUKAM DROGI” - 1.000

19. „Cudze chwalicie, swego nie znacie –szlakiem 
pomorskich zamków krzyżackich”, Stowarzyszenie 
„SZUKAM DROGI”  - 1.500

20.  Mieszkam na Kaszubach. Chcę poznać Kaszuby., 
Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski - 1.500

21. Spotkanie kulturalno –integracyjne związane z ob-
chodami Świąt Bożego Narodzenia, Polski Związek 
Głuchych Oddział Pomorski  - 700

22. Spotkanie kulturalno –integracyjne z okazji 
Międzynarodowego Dnia Głuchych, Polski Związek 
Głuchych Oddział Pomorski  - 800

ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI
 NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM 

WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Organizowanie letniego wypoczynku – obóz skautowy 
2017, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
Federacja Skautingu Europejskiego  - 1.000

 
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ 
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA 

KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI

Spotkanie mieszkańców współpracujących przy 
organizacji festiwalu miast partnerskich InterTony, 
Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej  - 1.500

ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA 
UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Kolonia letnia z programem profilaktycznym, Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice - 18.000

ZADANIE Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI 
ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

XXV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK –etap rejonowy w Chojnicach, Pomorski 
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - 800

W powyższym zestawieniu podano jedynie kwoty 
przyznanych dotacji. Kwoty wnioskowane były niejedno-
krotnie nawet czterokrotnie większe. Oczekiwania 
organizatorów a realne możliwości miasta to niestety dwie 
różne sprawy.  Dobrze, że rok w rok Burmistrz planuje takie 
wydatki w miejskim budżecie. Nieraz niewielkie dotacje, 
wsparte dobrym pomysłem, determinacją organizatorów
i wsparciem sponsorów prywatnych owocują bardzo udanymi 
imprezami, które niejednokrotnie przekształcają się w wyda-
rzenia cykliczne. Dokładne terminy tych wydarzeń pojawią 
się wkrótce. Wiemy jak wielką popularnością cieszy się 
prowadzona w Chojniczaninie.pl rubryka „Zapowiedzi 
wydarzeń”. Dlatego, bądźcie Państwo pewni, poinformujemy 
was o terminach tych imprez.
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Niedawno rozpoczęły się rozgrywki III Ligii
i IV Ligii Drużynowych Mistrzostw Seniorów 
Województwa Pomorskiego w Szachach. 
W tym roku drużyna składa się z 5 osób w III 
lidze i 4 osób w IV lidze. W rozgrywkach III ligi 
bierze udział 6 zespołów. Rozgrywki odby-
wają się systemem 2-kołowym: mecz i re-
wanż. Tempo gry 90min+30s za ruch. 
Szachiści naszego chojnickiego klubu biorą 
udział w rozgrywkach szachowych w ramach 
Drużynowych Mistrzostw Seniorów Woje-
wództwa Pomorskiego w III lidze. 

12 lutego drużyna UKS „ÓSEMKA” Chojnice 
była gospodarzem I-ego i II-ego meczu. 
Nasze piękne Chojnice odwiedziła drużyna 
UKS „CENTRUM” Tczew.
W świetlicy w Gimnazjum Nr 1 podczas gry 
panowała cisza i skupienie, lecz zawod-
nikami targały niemałe emocje do końcowych 
chwil pojedynku. Każdy ruch na tych 64- ech 
polach 5-ciu szachownic był ważny, bo mecz 
każdego z zawodników wpływa na wynik 
całego zespołu. Odpowiedzialność na wynik 
podnosiła poziom adrenaliny. I…udało się. 
Z przyjemnością informujemy o kolejnym 
dobrym występie naszych szachowych 
mistrzów.
Drużyna z Chojnic zdobyła 4 punkty za dwa 
wygrane mecze. Pokonała szachistów 

z Tczewa w pierwszym meczu 3:2 i aż 4:1 
w drugim meczu.
Dobrze spisał się podczas partii nasz młody 
szachista Krzysztof Warsiński, zdobywając 
punkt z Markiem Dombrowskim mającym II 
kategorię szachową. Krzysztof trenuje pod 
okiem instruktora Mistrza Międzynarodo-
wego pana Jana Kiedrowicza.

Gratulacje i życzenia sukcesów w kolejnych 
rundach już za miesiąc.
                                       Grażyna Turzyńska

TFC I Beginnin Damian Mielewczyk vs. Piotr 
Szczukowski - remis 

Podczas sobotniej - 4 lutego - gali boksu  TFC 
"Beginning" w Tczewie na zasadach WSB w wal-
ce wieczoru Damiana Mielewczyka z Piotrem 
Szczukowskim po zaciętym emocjonującym 
boju sędziowie ogłosili remis. 

-Cieszę się ,że mieliśmy okazję boksować na 
gali organizowanej przez mojego serdecznego 
kolegę Krystiana Cieśnika. Dziękuję licznie 
zgromadzonym kibicom Piotrka, mieszkańcom 
Czerska i Będzimierowic za głośny doping. 
Wynik walki to sprawa mniej istotna najważ-
niejsze, że Piotrek mógł posmakować boksu
w innym wydaniu- powiedział trener Marcin 
Gruchała. 

Po walce Piotr Szczukowski otrzymał sporo 
braw i gratulacji, pod wrażeniem młodego 
zawodnika z Gruchała Team był obecny na gali 
rywal Roja Jonesa Juniora,  Paweł Głażewski. 

W walce towarzyskiej boksu olimpijskiego
z dobrej strony zaprezentował się Maciej 
Kotlęga Boxing Team Chojnice.

Trzeci Międzynarodowy Turniej "Złota 
Korona" organizowany przez Klub 
"Korona Wałcz" zaczyna cieszyć się 
coraz większym zainteresowaniem. Na 
starcie pierwszego, po reaktywacji, 
turnieju zjawiło się niemal 100 zawodni-
czek i zawodników.  Wśród ekip zagra-
nicznych, nie zabrakło drużyn z Litwy, 
Armeni i Rosji oraz wielu polskich klubów.

Tym razem zgłoszono jeszcze więcej 
chętnych ok.150. Warto dodać, że odbyło 
się ponad 40 walk punktowanych. Ekipy 
desygnowały- Boxing Team Chojnice 7 
osób natomiast Boxing Team Sępólno Kr. 
4 osoby. 

Złote medale zdobyli:

Piotr Szczukowski, Dominika Stefaniak 
zaś srebrny Patryk Wardyn wszyscy 
Boxing Team Chojnice.

Walki niepunktowane stoczyli:Maciej 
Kotlęga, Szymon Szczukowski i Igor 
Stefaniak BT Chojnice. 

Ponadto Piotr Szczukowski wybrany 
został przez jury zawodów najlepszym 
juniorem boksującym w turnieju i w na-
grodę otrzymał okazały puchar. 

Wyniki walk turniejowych naszych 
zawodników: 

Piotr Szczukowski -Artur Arovitian 
Armenia - 3:0 

Dominika Stefaniak  -  Agnieszka 
Zienkiewicz Boxing Team Szamotuły - 
3:0
 
Patryk Wardyn  -  Adr ian Plawgo 
Włókiennik Łódź -1:2 

DWIE ZŁOTE KORONY PRZYWIEŹLI ZAWODNICY BOXING TEAM CHOJNICE



ŹRÓDŁO NADZIEI

Reżyseria: Russell Crowe
Produkcja: Australia, Turcja, USA, 2014 r.
Gatunek: dramat 
Czas trwania: 1 h 51 min.
Data emisji: 06 marca 2017r, 
godz.17:00/19:00

Russel l  Crowe jako Joshua Connor, 
australijski farmer, który spełniając ostatnią 
wolę niedawno zmarłej żony przybywa do 
Turcji, by odszukać ciała swych synów 
poległych w bitwie pod Gallipoli. Connor jest 
człowiekiem twardym i doświadczonym przez 
życie, jednak kraj, w którym się znajduje 
zaskakuje go odmiennością, a brytyjscy 
okupanci odrzucają prośby o wydanie ciał 
poległych. Z pomocą Connorowi przyjdzie 
piękna Turczynka (Olga Kurylenko), która 
stanie się dla niego kimś znacznie więcej niż 
tylko przewodniczką w tej niezwykłej podróży.  
Gdy okaże się, że jeden z synów być może 
żyje, Connor poruszy niebo i ziemię, by 
odkryć prawdę o losie swego dziecka.

MAPY GWIAZD

Reżyseria: David Cronenberg
Produkcja: Francja, Kanada, USA, 2014 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 1 h 51 min.
Data emisji: 13 marca 2017 r., 
godz. 17:00/19:00

Autor bestsellerowych poradników dr Stafford 
Weiss jest szanowanym nestorem holly-
woodzkiej dynastii. Choć zbił fortunę na 
doradzaniu innym, nie do końca radzi sobie
z sytuacją we własnym domu. Jego żona 
Cristina (Olivia Williams) większość czasu 
poświęca karierze ich 13-letniego syna 
Benjiego od kilku lat mającego poważane 
problemy z narkotykami. Ich dorastająca 
córka Agatha (Mia Wasikowska), u której 
l e k a r z e  z d i a g n o z o w a l i  p i r o m a n i ę , 
zaprzyjaźnia się z Jeromem (Robert 
Pattinson) – młodym szoferem, któremu 
marzy się aktorska kariera. Czy przepustką 
do niej będzie romans z pacjentką Stafforda, 
aktorką Havaną Segrand (Julianne Moore), 
która od lat nie potrafi poradzić sobie ze sławą 
swojej zmarłej matki? 

ŚWIATŁO MIĘDZY OCEANAMI

Reżyseria: Derek Cianfrance
Produkcja:. USA, Nowa Zelandia 2016 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 2h 10 min.
Data emisji:  20 marca 2017 r., 
godz.16:30/19:00

Bohater wojenny Tom Sherbourne przyjmuje 
posadę latarnika na bezludnej wyspie
u wybrzeży Australii. Wkrótce przybywa do 
niego ukochana żona Isabel. Zakochani żyją 
tu szczęśliwie w rytmie przypływów i odpły-
wów oceanu. Ich największym, niespeł-
nionym pragnieniem jest dziecko. Miesiące 
bezowocnych starań, dwa poronienia i pogłę-
biające się uczucie oddalenia zaczyna 
wpędzać Isabel w depresję. I wtedy zdarza 
się cud: do wybrzeży wyspy dobija mała łódź, 
na której pokładzie Tom znajduje martwego 
mężczyznę i żywe niemowlę. Pod namową 
Isabel, wiedziony odruchem serca, Tom łamie 
swoje surowe zasady i godzi się przyjąć 
dziecko jako własne. Szczęście świeżo 
upieczonych rodziców wkrótce zaczyna 
blaknąć, gdy okazuje się, że w okolicy od 
miesięcy zrozpaczona matka poszukuje 
zaginionego męża i maleńkiego dziecka.

PRZEŁĘCZ OCALONYCH

Reżyseria: Mel Gibson 
Produkcja:. Australia, USA, 2016 r.
Gatunek: biograficzny, dramat, wojenny
Czas trwania: 2h 19 min.
Data emisji: 27 marca 2017 r., 
godz.16:30/19:00

Schyłek drugiej wojny światowej. Armia 
amerykańska toczy ciężkie walki Japończy-
kami o każdy skrawek lądu na Pacyfiku. 
Strategicznym celem jest wyspa Okinawa, 
której zdobycie może oznaczać ostateczną 
klęskę Japonii. Wśród setek tysięcy amery-
kańskich żołnierzy trafia tu Desmond T. Doss, 
sanitariusz, który ze względu na przekonania 
odmówił noszenia broni. Traktowany z nie-
ufnością, oskarżany o tchórzostwo, wkrótce 
udowodni jak bardzo się wobec niego mylono. 
Podczas najcięższych starć, wielokrotnie 
ryzykując życiem, wydostaje z ognia walki 
ponad 70 rannych żołnierzy. Tak rodzi się 
legenda bezbronnego bohatera.
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KINO  „Kingsajz”, Gdańska 14, bilety 10 zł

W ostatni dzień lutego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
mieli okazję wziąć udział w Powiatowych Targach Edu-
kacyjnych „Akademus”. Trzynasta już edycja została 
zorganizowana przy współpracy Starostwa Powiatowego
w Chojnicach, Powiatowego Urzędu Pracy, doradców
z SZOK-u a Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
z Sopotu objęła ją patronatem honorowym.

Podobnie jak w poprzednich latach, hasłem przewodnim był 
Pomysł na Siebie – wg którego młodzi ludzie, uzbrojeni
w wiedzę o swoich mocnych stronach, rynku edukacyjnym
i pracy, będą potrafili dokonać trafnych wyborów uczelni, 
kierunku studiów i ścieżki kariery.

Zebrani uczniowie wysłuchali również dwóch krótkich 
wykładów – „Zapotrzebowanie regionalnego i lokalnego 
rynku pracy na określone kwalifikacje w perspektywie 5-15 
lat” przedstawiony przez jednego z ekspertów PSSE oraz „Co 
łączy dobrego handlowca z kandydatem do pracy? Czyli
o nowoczesnym spojrzeniu na karierę” przeprowadzony 
przez psychologa biznesu Wiktora Wołoszko.

Po tym wstępie uczniowie zostali zaproszeni do samo-
dzielnego zbierania informacji o interesujących ich 
kierunkach i uczelniach. W sali Centrum Parku zgromadzili 
się przedstawiciele kilkudziesięciu szkół i uczelni wyższych
z kilku województw. Na każdym stanowisku zainteresowani 

mogli zapytać o warunki studiowania, akademiki, zasady 
rekrutacji czy rozwiać wątpliwości związane z kierunkiem 
studiów. Wszystkie uczelnie dysponowały również 
materiałami dla wystawców, takimi jak ulotki rekrutacyjne czy 
informacje o proponowanych kierunkach. Jedno ze stano-
wisk oferowało rzetelne informacje o studiach w Anglii.
Uczniowie mogli zapoznać się ofertą takich uczelni, jak np. 
Uniwersytet Gdański, Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy z Pozna-
nia, bydgoskie WSB czy KPSW, Polsko-Japońska Akademia 
Technik Komputerowych z Gdańska, Olsztyński UWM, 
Akademia Morska z Gdyni, UMK oraz wielu innych. 

Katarzyna Korpal
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03 Marca
Z okazji ogłoszenia roku 2017 w Chojnicach "Rokiem 
kolejarzy" Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Chojnickie Centrum 
Kultury zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym 
"Kolej w obiektywie" oraz plastycznym "Koleją w szeroki 
świat".  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy 
Chojnice. Prace należy przesłać do 3.03.2017 roku.

03 Marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza 3 marca o godz. 18:00 
na wernisaż wystawy prac Marty Aszyk pn. "Spokojne 
żywioły", w czasie którego wystąpi projekt DIX ASTRON
i  Fale Lambda.

04 Marca
MKS Chojniczanka zaprasza na mecz o mistrzostwo I ligi: 
Chojniczanka Chojnice – GKS Katowice. Stadion Miejski 
„Chojniczanka 1930”,  Mickiewicza 12. Godz. 17:45

05 Marca
W niedzielę 5 marca 2017 r. odbędą się jubileuszowe 
uroczystości z okazji  60-lecia Oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach. Program imprezy:
12.00 - Msza św. dziękczynna w Bazylice p.w. Ścięcia św. 

Jana Chrzciciela
13.15 - Jubileuszowe spotkanie w auli LO im. Filomatów
            Chojnickich:
 - wystąpienie przedstawiciela Zarządu Oddziału
   Miejskiego ZKP
 - wystąpienie Burmistrza Miasta
 - wręczenie okolicznościowych dyplomów
 - wystąpienia gości
 - koncert Pawła Ruszkowskiego
15.15 - Centrum Sztuki Collegium Ars: otwarcie wystawy 

okolicznościowej oraz prezentacja jubileuszowego 
wydawnictwa

05 Marca
Klub Strzelecki Chojnice zaprasza na „Pierwszą Chojnicką 
Wystawę Broni”. Gimnazjum nr 1, Młodzieżowa 44. 
Wystawa czynna w godz. 10:00 - 14:00

05 Marca
Red Devils Futsal Club zaprasza na mecz o Mistrzostwo 
Ekstraklasy Futsalu: Red Devils Chojnice – Gatta Active 
Zduńska Wola. Miejsce: hala Centrum Park.

05 Marca
Dzień Kobiet w CH Brama Pomorza; bezpłatne porady 
stylistki, specjalistki ds. zdrowego odżywiania i profesjo-
nalnych wizażystek.  Start: godz. 13:00

09 Marca
W nawiązaniu do Chojnickich Dni Tischnerowskich, które 
odbyły się w listopadzie ubiegłego roku, MBP zaprasza 
dzieci na warsztaty filozoficzne, które poprowadzi Ewa 
Drzazgowska. Odbędą się one o godz. 16.00 w Wypożyczal-
ni i Czytelni dla Dzieci MBP. Pani Ewa Drzazgowska jest 
autorką projektu warsztatów filozoficznych dla dzieci od 6 lat 
zatytułowanych „Spojrzeć w oczy”. Zajęcia przeprowadzone 
zostaną w oparciu o książki „Piaskowy Wilk” i „Bajki 
filozoficzne”. Organizatorem jest Urząd Miejski w Choj-
nicach, a partnerami Międzynarodowe Towarzystwo 
Ferdinanda Ebnera, Fundacja Zarzewie i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Chojnicach.
Zapisy i więcej informacji w Wypożyczalni i Czytelni dla 
Dzieci, pokój 112, ul. Wysoka 3, tel. 52 397 28 07, e-mail: 
dziecieca@bibliotekachojnice.pl.

09 - 11 Marca
Zarząd Miejski LOK oraz Gimnazjum nr 1 zapraszają na 
„Mistrzostwa woj. pomorskiego LOK w strzelaniu z broni 
pneumatycznej: młodzicy, juniorzy mł., juniorzy, seniorzy”. 
Termin 9 – 11.03. Miejsce: strzelnica – Gimnazjum nr 1.

06 Marca
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zaprasza na 
spotkanie wokół Encyklopedii Aksjologii - wykład otwarty  
prof. Urszuli Ostrowskiej. Początek godz. 17:00.

08 Marca
Pełnomocnik Burmistrza ds. naukowych  zaprasza do sali 
obrad RM  na promocję książki „Chojnicka samorządność 
1990 – 2015". Początek  godz. 17:00.  Więcej na temat 
publikacji na stronie 7.

09 Marca
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach po raz drugi 
gościć będą podróżnicy Bernadetta i Krzysztof Nowaccy. 
Tym razem opowiedzą o swojej wyprawie do Kenii. Początek 
o godz. 18:00.

10 Marca
Straż Miejska w Chojnicach oraz  Ośrodek Profilaktyki 
Rodzinnej w Chojnicach zapraszają  Panie na bezpłatny 
kurs samoobrony. Rozpoczęcie kursu 14.03.2017 r. - 
zakończenie 05.2017 r. Zajęcia odbywać się będą w Sali 
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach przy ulicy 
Strzeleckiej 31 we wtorki i czwartki w godz. 19:00 -20:00. 
Zapisy do dnia 10 marca.

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

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

10 marca
Wiejski Dom Kultury w Silnie zaprasza na "Grecki Dzień 
Kobiet". W programie "Wybór Bogini Greckiej", "Konkurs na 
najlepszy strój w stylu greckim”. Ponadto: koncert, tort, 
upominki i niespodzianki.  Koszt uczestnictwa 30 zł.
Początek o 17:00.

10 marca
Exotic Chippendales Show - Army Of Lovers we Frisk'u  
W y j ą t k o w y  p o k a z  C h i p p e n d a l e s  z  u d z i a ł e m 
międzynarodowego skadu grupy... "Frisk" Music Club
& Restaurant ul. Sukienników 5, 89-600 Chojnice w godzi-
nach 20:00 - 23:00

10 marca
W chojnickim klubie „Geneza” odbędzie się koncert hip-
hopowy! Na scenie wystąpią goście z Poznania, czyli... Słoń
i Shellerini jako WSRH (Wyższa Szkoła Robienia Hałasu)!  
Wspierać ich będzie DJ Soina. 

10 marca
10 marca godz. 19:00 Restauracja "Sukiennice" - Wieczór 
ormiański. Bilety w cenie 15 zł ( z rezerwacją stolika)  można 
nabyć w studiu "Bohema" w domu towarowym "Libera" tel. 
660 49 34 27

10 marca
KAT i Roman Kostrzewski (KAT&RK) to historia black, thrash 
metalu. Kultowy zespół tworzący Wielką Trójcę Polskiego 
Metalu. Zapraszamy -   Pub Wlad, Młodzieżowa 35, w godz. 
20:00 - 23:00

11 marca
Centrum Park Chojnice informuje, że najbliższy "IV 
Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki" odbędzie się w nocy 
z 11 na 12 marca 2017r. o godz. 18.00. OTYLIADA – to naj-
większa masowa impreza pływacka w Polsce. Dotychczas
w Nocnych Maratonach Pływackich organizowanych od 
2011r.  wzięło udział ponad 8 tys. Polaków. 

12 marca
Ośrodek Kultury w Łęgu zaprasza na spektakl teatralny wg 
scenar iusza  Andrze ja  Dembończyka  -  "B IURO 
MATRYMONIALNE". 12.03.2017 godz. 17.00

11 marca
Zapraszamy serdecznie na magiczny, kobiecy wieczór przy 
muzyce na żywo i lampce wina. W niezwykłą podróż po 
kobiecych piosenkach w autorskiej aranżacji zabiorą nas 
Paulina Kujawska-Bednarek (wokal) oraz Artur Jurek 
(pianista). Koszt biletu - 45,00 zł Bilety do nabycia
w Manufakturze Rozwoju i Radości, ul. Długa 12, Chojnice.
Rezerwacje pod numerem telefonu 660 271 102 lub 606 519 
773   w godzinach 18:00 - 20:00

12 marca
W hali widowiskowo - sportowej Centrum Park Chojnice, ul. 
Huberta Wagnera 1, o godz. 17:00 wystąpi z koncertem  
Solista Królewskiej Orkiestry Symfonicznej - Jacek Silski. 
Bilety w cenie 50 zł do nabycia: - Hala Centrum Park 
Chojnice, - Promocja Regionu (ul Stary Rynek 4), - 
www.kupbilecik.pl. Zamówienia zbiorowe i dodatkowe 
informacje:  690 034 025

18 marca
MKS Chojniczanka zaprasza na mecz o mistrzostwo I ligi: 
Chojniczanka Chojnice – Podbeskidzie Bielsko Biała. 
Stadion Miejski „Chojniczanka 1930”,  Godz. 17:45

18 marca
CH Brama Pomorza zaprasza na koncert charytatywny na 
rzecz TPH w Chojnicach „ Daj siebie innym”. Start godz. 
21.00 . Gwiazda wieczoru: Jacek Kawalec

19 marca
Red Devils Futsal Club zaprasza na mecz o Mistrzostwo 
Ekstraklasy Futsalu: Red Devils Chojnice – Piast Gliwice. 

21 marca
Upływa termin nadsyłania zgłoszeń do 62 edycji 
wieloetapowego Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego. Podstawą zgłoszenia jest czytelnie wypełniona 
karta zgłoszenia przesłana do ChCK.

21 marca
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Centrum 
Edukacyjno Wdrożeniowe zapraszają na  „Dzień Nowych 
Technologii”.   Miejsce: ZSP nr 2.

22 marca
W czytelni MBP 22 marca 2017 roku o godzinie 17.00 
spotkanie z Jakubem Kornhauserem, polskim poetą, 
tłumaczem i krytykiem literackim.

30 marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz dorosłych do udziału w 62 edycji 
w i e l o e t a p o w e g o  O g ó l n o p o l s k i e g o  K o n k u r s u 
Recytatorskiego. Etap powiatowy odbędzie się w czwartek 
30.03.2017 roku o godz. 9.00 w Centrum Sztuki Collegium 
ARS (podziemia kościoła gimnazjalnego) w Chojnicach. 
Prosimy o punktualność, ponieważ konkurs rozpocznie się 
losowaniem kolejności.

28 - 29 marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na „Konkurs Poezji 
Polskiej”. Termin: 28 – 29.03 Miejsce: Centrum Sztuki 
Collegium ARS /podziemia kościoła gimnazjalnego/. 

26 marca
I dzień wiosny. W Nadleśnictwie Rytel odbędzie się rajd 
pieszy na trasie ok. 15km  - trasą niebieskiego szlaku Brdy 
Organizator: Nadleśnictwo Rytel. 

29 marca
Informujemy, że w dniu 29.03. (środa) w godz. od 9:00 do 
16 :00  basen  będz ie  n iedos tępny  d la  k l i en tów 
indywidualnych.

30 marca
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza na wykład dla 
dorosłych z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”. 
Czwartkowe spotkania z przyrodą odbywają się w siedzibie 
Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach
godz. 18.00. Udział w wykładach jest bezpłatny. Ze 
względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze 
potwierdzanie udziału w wykładach.

25 marca
Odbędzie się IV Maraton Gocki (maraton, półmaraton, bieg 
na dystansie 10 km)   Maraton i Półmaraton Gocki wpisał się 
już na stałe w kalendarz imprez biegowych. W tym roku

 pojawia się także nowy dystans - 10 kilometrów. Uczestnicy 
z poprzednich edycji podkreślają miłą atmosferę podczas 
biegu oraz jego lokalizację w sercu Borów Tucholskich,
w pobliżu Rezerwatu Kamienne Kręgi w Odrach - ośrodka 
dawnej kultury gockiej.  Szczegóły odnośnie imprezy 
znajdują się na stronie www.sandrybrdy.pl w regulaminie.

25 marca
W podziemiach Kościoła Gimnazjalnego odbędzie się 
wykład otwarty prof. Bogdana Chazana. Początek: godz. 
19:00

16 marca
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i dietetyk Alina 
Pasionek zapraszają na drugie warsztaty dietetyczne z cyklu 
„Dieta bez tajemnic”. Tematem spotkania będą: jelita i bakte-
rie do zadań specjalnych; suplementacja; analiza składów 
produktów; jak wspomóc metabolizm; dieta w praktyce. Ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc, żeby wziąć udział
w warsztatach dietetycznych należy zgłosić się wcześniej. 
Zapisy w czytelni MBP.

17 marca
Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza do 
udziału w XVI Powiatowym Konkursie Humanistyczno - 
Przyrodniczym: „Ortografia w przyrodzie” Termin nadsyłania 
prac upływa 17 marca. Szczegóły i regulamin na stronie 
www parku.  

16 marca
Zarządu Stowarzyszenia Arcana Historii, zaprasza na  
wykład dr Marcina Wałdocha pod tytułem: Chojnicka 
bezpieka wobec duchowieństwa i działalności opozycji 
demokratycznej w latach 1983-1989. Podziemia kościoła 
gimnazjalnego (Collegium ARS) godz. 18:00.

12 marca
Zapraszamy na koncert największych przebojów włoskiego 
duetu Al Bano & Romina Power w wykonaniu An Dreo
e Karina. Koncert odbędzie się 12 marca, o godzinie 16.00
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Bilety w cenie 25 zł 
do nabycia w CKiB w Brusach.

14 marca
Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego, pt. „Kolej
w obiektywie” oraz konkursu plastycznego, pt. „Koleją
w szeroki świat”. Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia 
kościoła gimnazjalnego), godz. 12:00


