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W czwartek 22 lutego br. o godzinie 18.00
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprosił
wszystkich zainteresowanych na pierwszy
w tym roku wykład z cyklu „Czwartkowe
spotkania z przyrodą”. Gościem spotkania
był Pan Jacek Adamczewski z wykształcenia
leśnik i ichtiolog. Zawodowo związany jest
z edukacją w Muzeum przyrodniczym Wigierskiego Parku Narodowego. Dodatkowo,
od IV 2007, zajmuje się bartnictwem na
terenie Parku. Jest jednym z pierwszych
odtwarzających, po ponad stuletniej przerwie, tą dawną formę leśnego pszczelarstwa
w Polsce. Szkoli i dzieli się swoimi doświadczeniami z pasjonatami w Szwajcarii,
Niemczech i Belgii. Tym razem podzielił się
swoją wiedzą na temat bartnictwa, jego

11 marca paraﬁa pw. ścięcia św. Jana
Chrzciciela wraz z całą chojnicką społecznością rozpocznie świętowanie jubileuszu 25
– lecia nadania chojnickiej farze przez św.
Jana Pawła II tytułu Bazyliki Mniejszej.
Uroczystości Jubileuszowe potrwają do 11
marca 2019 roku. Cały ten rok będzie
obﬁtował w różnorodne wydarzenia religijne
i kulturalne. Uroczystości rozpoczną się
Mszą świętą o godz. 12:00 pod przewodnictwem Prymasa Polski Ks. abp Wojciecha

historii, zasad funkcjonowania dawnych organizacji bartnych i zajęć bartników, z ponad
trzydziestoosobową grupą słuchaczy, którzy
przybyli do siedziby parku. Opowiedział im
o tym, jak bartnictwo zaczęło się odnawiać
i rozwijać w naszym kraju, po wielu latach
zaniku. Wykład był fascynujący bo prowadził
go prawdziwy „fascynat”. Wiedza prelegenta
i bogactwo słownictwa fachowego, ciekawe
zdjęcia i prezentacja autentycznych narzędzi
spowodowały, że czas płynął niezauważalnie. Niestety po dwóch godzinach wykład, ku
rozżaleniu słuchaczy, przerwał dyrektor Janusz Kochanowski. A szkoda bo autentycznych pasjonatów można słuchać godzinami. Pozostaje nam niestety czekać na kolejny
pasjonujący wykład.

W sobotę 24 lutego Kazimierz Ostrowski,
ceniony regionalista obchodził 80 – te
urodziny. W piątek, w przeddzień jubileuszu
pan Kazimierz został zaproszony do ratusza
na miłą uroczystość w gronie samorządowców i przyjaciół.
To pierwsza tego typu okazja, by wyprawić
urodziny honorowemu mieszkańcowi naszego miasta – mówił na początku uroczystości
Edward Pietrzyk, zastępca burmistrza Chojnic. Jubilat otrzymał w prezencie obraz
Justyny Laski Pietrzyńskiej. Jak sam przyznał, ceni sobie twórczość tej artystki, więc ów
prezent był traﬁonym zakupem. Członkowie
zarządu Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z okazji jubileuszu uhonorowali
Kazimierza Ostrowskiego „Laurem Przyjaciela Nauki”. Mieliśmy to uczynić podczas
niedawnego zebrania ale uznaliśmy, że ta
okazja będzie stosowniejsza – przyznał Piotr
Eichler z zarządu ChTPN. Sam jubilat
przyznał, że nie czuje na sobie brzemienia
wieku i zamierza jeszcze długo pożyć i coś
zrobić dla miasta.
Zasługi i dorobek Kazimierza Ostrowskiego
są przeogromne. Podczas wieloletniej pracy

w Gazecie Pomorskiej jubilat nie tylko zajmował się odnotowywaniem zdarzeń ze
współczesności, ale nade wszystko zgłębiał
i upowszechniał historię naszego regionu
przybliżając ją w przystępny i rzetelny sposób. Przywiązany do swej Małej Ojczyzny,
dzieli się wiedzą w wielu gremiach. Nade
wszystko w Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim, należy do grona współzałożycieli tego
stowarzyszenia. W latach 70 i 80. publikował
swe prace na łamach periodyków „Bazuny”
czy „Zeszyty chojnickie”. Jego dorobek
książkowy także jest niebagatelny a wszystkie te wydawnictwa w swej treści są kopalnią wiedzy o regionie. „Patroni chojnickich
ulic”, „Zabytkowe Chojnice”, biograﬁe m.in.
Stanisława Rolbieckiego, Jana Karnowskiego, Wincentego Rogali – to tylko kilka z wielu
tytułów popularnonaukowych opracowań.
W ostatnich latach Kazimierz Ostrowski nie
zwolnił tempa a jego opus magnum to przede
wszystkim „Dzieje Chojnic”, ceniony jest
także „Bedeker chojnicki”.
Tekst i foto: UM w Chojnicach

Polaka. Tego dnia organizatorzy zapraszają
również na uroczysty koncert o godz. 16.00.
W programie koncertu: Msza C-dur „ Koronacyjna” Wolfganga Amadeusza Mozarta
w wykonaniu Orkiestry Bydgoskich Solistów,
Chóru Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz solistów Opery
Nova w Bydgoszczy. Na łamach naszej
gazety sukcesywnie, przez najbliższy rok,
będą się pojawiały artykuły dotyczące historii
oraz „dnia dzisiejszego” Bazyliki.
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KRONIKA WYDARZEŃ
03 Lutego
W sobotę na stadionie przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku
odbył się sparingowy mecz między Lechią, a Chojniczanką.
Lechia Gdańsk pokonała Chojniczankę Chojnice 1:0.
03 Lutego
Kilkadziesiąt osób wystartowało w pierwszym biegu
"parkrun Charzykowy". Tym samym Charzykowy jako
najmniejsza w Polsce miejscowość dołączyły do znanej na
świecie imprezy biegowej pod nazwą "parkrun".
03 Lutego
W hali Centrum Park Chojnice oraz w sali przy Zespole Szkół
odbył się kolejny turniej piłkarski im. Karola Ćwiklińskiego.
Zawodnicy z całego regionu zjeżdżają do Chojnic, by grać,
rywalizować, ale co warto najbardziej podkreślić, również
pomagać innym. Turniej wygrała ekipa Dachy Szopiński,
która nagrodę 1000 zł oddała niepełnosprawnemu dziecku.
03 Lutego
Po raz drugi w tym sezonie zawodnicy Red Devils musieli
przełknąć gorycz porażki. Osłabieni brakiem trzech podstawowych zawodników przegrali w Warszawie z AZS UW aż
5:1.
05 Lutego
Na konferencji prasowej Burmistrza poinformowano, że nie
będzie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Chojnicach w miejsce zmarłego Edwarda Gabrysia.
Chojnicka Rada Miejska do końca kadencji będzie pracować
w 20 - osobowym gronie.
05-07 Lutego
Dziecięco - młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Kaszebe
przygotowuje się do sezonu artystycznego. Przez trzy dni
prowadzono warsztaty taneczne. Młodzi tancerze, poza
repertuarem kaszubskim, pracowali także nad kompozycją
tańców górali Beskidu Śląskiego. Zajęcia prowadził Wojciech Chylewski, stypendysta Burmistrza Miasta Chojnice,
instruktor tańca ludowego, prowadzący Centrum Rozwoju
Artystycznego.
07 Lutego
Miasto zerwało umowę i ﬁrma RCI schodzi z ChCK.
Powodem zerwania umowy z wykonawcą inwestycji były
duże opóźnienia w harmonogramie prac. O decyzji poinformował burmistrz Arseniusz Finster. – W dniu dzisiejszym
wręczyłem prezesowi RCI pismo stanowiące zapowiedź
odstąpienia od umowy na realizację zadania przebudowy
ChCK zawierające dostrzeżone przeze mnie nieprawidłowości w realizacji umowy, a także żądanie ich wyeliminowania i złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 7 dni.
08 Lutego
Chojniczanie świętowali „Tłusty czwartek”, gdyż zgodnie ze
staropolskim porzekadłem, jeśli ktoś nie zje pączka w ostatki
to nie będzie mu się wiodło przez cały rok. Z tej okazji
Cukiernia Sowa przy ulicy Młyńskiej w Chojnicach, zaprosiła
mieszkańców przed swoją siedzibę na smażenie pączków
na wolnym powietrzu.
08 Lutego
W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podpisały z biurem projektowym TPF sp.
z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej pn.„Prace na pozostałych liniach kolejowych
należących do alternatywnego ciągu transportowego
Bydgoszcz – Trójmiasto i liniach stycznych oraz chojnickim
węźle kolejowym”. Projekt zakłada zelektryﬁkowanie odcinków analizowanych linii. Istotny stanie się ciąg transportowy
Chojnice – Tczew, który zapewni komfortowe podróże do
Gdańska, Sopotu i Gdyni. Chodzi o linie: Chojnice – Tczew
(nr 203), Wierzchucin – Chojnice (nr 208) i Chojnice –
Człuchów (nr 210).
10 Lutego
W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
prezentowana była wystawa pt. „586 dni stanu wojennego”.
Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci
Narodowej, przez naukowców z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.
11 Lutego
Red Devils wygrał z KS Futal Oborniki 8:2 (3:0) i awansował
do ćwierćﬁnału Pucharu Polski!
11 Lutego
W Centrum Handlowym w Lipienicach odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Polskiego Centrum Dogoterapii - i ich
psami rasy: Golden Retriever i Cocer Spaniel. Specjaliści
doradzali jak opiekować się pupilami, jak prawidłowo karmić
i pielęgnować czworonoga oraz jak go wychowywać, by był
mądrym i lojalnym przyjacielem.
11 Lutego
Grupa charzykowskich Termo(r)sów uczestniczyła w Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie. Nad morze
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pojechała 15 - osobowa grupa. Razem w Mielnie wykąpało
się jednocześnie aż 3212 osób! Termometry w Mielnie
wskazały - 2° C stopnie, a woda w morzu miała 2° C.
11 Lutego
Chojnickie Studio Rapsodyczne z okazji zbliżających się
Walentynek, zaprosiło widzów w niedzielny wieczór na
spektakl "ROMEO i ...". "Romeo i...” to sztuka w reżyserii
Grzegorza Szlangi. Jest to opowieść o samotnym mężczyźnie, tytułowym Romeo. Reżyser podczas spektaklu stawia
widzom pytanie: jaka jest męska miłość? Poznają oni szarmanckiego a jednocześnie wulgarnego podrywacza
odgrywanego przez Dominika Gostomskiego.
12 Lutego
W biurze poselskim posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja
Mrówczyńskiego odbyła się konferencja prasowa posła
i członków komitetu terenowego PiS. Głównym tematem
lokalnym były plany modernizacji linii kolejowych biegnących przez Chojnice.
13 Lutego
Park Wodny w Chojnicach poinformował, że zamknął
brodzik dla dzieci z powodu nieodpowiednich wyników
mikrobiologicznych - przekroczenie ilości jednostek bakterii
Legionella w 100 ml wody. Przerwa w eksploatacji brodzika
trwała do 28 lutego.
14 Lutego
Władze Chojnic uczciły 73 rocznicę zakończenia niemieckiej
okupacji. Najpierw burmistrz Arseniusz Finster złożył kwiaty
oraz zapalił znicz na grobie s.Adelgund Tumińskiej, ktora
została zamordowana w lutym 1945 przez żołnierzy radzieckich. Następnie wraz z wiceburmistrzem Edwardem Pietrzykiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Antonim Szlangą złożył kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy
radzieckich na cmentarzu przy ul. Kościerskiej.
15 Lutego
W wypożyczalni i czytelni dla dzieci odbyło się kolejne
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży.
Członkowie klubu mieli okazję dyskutować na temat książki
Marcina Szczygielskiego „Za niebieskimi drzwiami”.
15 Lutego
Z okazji 76 rocznicy utworzenia Armii Krajowej (14.02.1942)
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"
Ziemi Chojnickiej zorganizował wczoraj konferencję prasową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach.
Wziął w niej udział honorowy członek Klubu prezes Pomorskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Jerzy Grzywacz.
15 Lutego
Spółdzielnia Mleczarska Spomlek już po raz trzeci zaprosiła
hodowców krów mlecznych, specjalistów - praktyków
z uczelni wyższych oraz przedstawicieli ﬁrm z otoczenia
branży hodowlanej, do hali Centrum Park, na Konferencję
Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Tematem przewodnim konferencji była maksyma "Przez tradycję do nowoczesności".
15 Lutego
Dnia 15 lutego z okazji walentynek w auli SP 1 odbył się
program artystyczny "Różne oblicza miłości" przygotowany
przez kl. VII a pod kierunkiem Moniki Szopińskiej, przy
pomocy Wojciecha Zygmańskiego i Magdaleny Tyborskiej.
16 Lutego
W Restauracji Sukiennice komplet gości bawił się przy największych włoskich przebojach wykonywanych przez
Włocha Thomasa Grotto.
16 Lutego
Wojciech Maziarski – dziennikarz i publicysta „Gazety
Wyborczej", były redaktor naczelny tygodnika „Newsweek
Polska" gościł w Chojnicach na spotkaniu w kawiarni
„Widokowa”.
17 Lutego
W chojnickiej Szkole Podstawowej nr 8 odbyła się trzecia
kolejka MALPS - Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki
Siatkowej w kategorii dziewcząt klas siódmych oraz
gimnazjalnych. Organizatorem MALPS-a jest UKS "Ósemka" Chojnice.
17 Lutego
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach zaprosił
mikroprzedsiębiorców, zobowiązanych do składania od 1
stycznia 2018 roku plików JPK, do sali obsługi Urzędu
Skarbowego w Chojnicach. Informacji w zakresie obsługi –
bezpiecznej i bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Finansów emikroﬁrma oraz zakładania i potwierdzania proﬁlu zaufanego na platformie E-Go ( E-PUAP ) udzielali koordynatorzy.

Gazeta LOKALNA

17 Lutego
W Centrum Sztuki Collegium ARS odbył się wernisaż
wystawy prac Emili Nyks pt. "Nie moje - moje". Malarstwo
Emili Nyks polega na odwzorowywaniu obrazów i przedstawieniu danego dzieła przez własny pryzmat. Odwzorowując sceny z obrazów artystka nadaje im „nowe życie”.
18 Lutego
Od 18 do 20 lutego na chojnickch ulicach testowany był
pierwszy autobus elektryczny marki Ursus City Smile 12 LFE
z Lublina. Autobus jest w pełni dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
18 Lutego
Centrum Handlowe Brama Pomorza przygotowało w niedzielę dla zakochanych specjalną akcję walentynkową. Do
tańca zapraszali Dj Alain i Strefa Tańca i Fitnessu Jola.
Dodatkowo specjaliści z Cliniq Skin podpowiadali jak zadbać
o urodę.
22 Lutego
W Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach
odbył się Dzień Otwarty, w czasie którego z jej ofertą edukacyjną zapoznawali się rodzice przyszłych pierwszoklasistów
oraz ich pociechy.
22 Lutego
PN „Bory Tucholskie” zaprosił na pierwszy w tym roku
wykład z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”. Gościem
spotkania był Jacek Adamczewski z wykształcenia leśnik
i ichtiolog. Podzielił się z słuchaczami swoją wiedzą na temat
bartnictwa, jego historii w Polsce, zasad funkcjonowania
dawnych organizacji bartnych i zajęć bartników.
22 Lutego
W Ośrodku Proﬁlaktyki Rodzinnej przy ul. Strzeleckiej miało
miejsce spotkanie trzeciej edycji Akademii Bezpiecznego
Seniora. Tematem przewodnim była Ochrona Przeciwpożarowa. Prowadząca mł. bryg. Alicja Kaźmierczak omówiła
również kwestię zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla:
mechanizmy jego powstawania, objawy podtrucia i metody
proﬁlaktyki.
23 Lutego
W gabinecie Burmistrza odbyła się skromna uroczystość
z okazji 80-tych urodzin Kazimierza Ostrowskiego - cenionego regionalisty i autora niezliczonej ilości książek i publikacji o Chojnicach i regionie. Jubilat otrzymał w prezencie
obraz Justyny Laski Pietrzyńskiej. Członkowie zarządu
Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z okazji jubileuszu uhonorowali Kazimierza Ostrowskiego „Laurem Przyaciela Nauki”. (Ostrowski ur. się 24.02.1938 w Chojnicach)
24 Lutego
Marcin Styczeń z zespołem, w podziemiach kościoła gimnazjalnego, zaprezentował utwory ze swej płyty "Lubię gadać z Leonardem". Płyta "Lubię gadać z Leonardem" to
jedenaście piosenek Leonarda Cohena z jego trzech
ostatnich albumów w wykonaniu i w tłumaczeniach artysty.
25 Lutego
W niedzielę zakończyły się Mistrzostwa Polski Seniorek i Juniorek w boksie. W Grudziądzu walczyło ponad 200
zawodniczek, które reprezentowały 81 klubów. Wśród nich
wspaniały boks zaprezentowały cztery zawodniczki Boxing
Team Chojnice, które walczyły pod opieką trenera Marcina
Gruchały.
26 Lutego
Ruszyła sprzedaż karnetów na rundę wiosenną Chojniczanki. Można kupować karnety na całą rundę. W związku z przełożeniem inauguracyjnego spotkania, przedłużony został
termin sprzedaży karnetów na domowe mecze w rundzie
wiosennej. Sprzedaż karnetów prowadzona jest w Streﬁe
Kibica Chojniczanki znajdującej się na II piętrze w Domu
Towarowym Libera.
Chojniczanka Chojnice:
– Raków Częstochowa- zmiana terminu meczu
– GKS Katowice
16.03.2018 (Piątek) 20:45
– Odra Opole
31.03.2018 (sobota) 17:00
– Zagłębie Sosnowiec 14.04.2018 (sobota) 17:00
– Wigry Suwałki
28.04.2018 (Sobota)17:00
– Stal Mielec
09.05.2018 (środa) 20:00
– Chrobry Głogów
19.05.2018 (sobota) 18:00
– Drutex-Bytovia Bytów 02.06.2018 (sobota) 18:00
26 Lutego
W Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci MBP dr Ewa
Drzazgowska poprowadziła warsztaty ﬁlozoﬁczne dla
dzieci. Warsztaty ﬁlozoﬁczne pn. „Czy przyjaźń to łatwa
rzecz?” przeznaczone były dla dzieci od 9 roku życia.
28 Lutego
Zmarł Stefan Polasik, były zawodnik, trener i członek
zarządu MKS Chojniczanka 1930.
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12 lutego 2018 roku odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej VII
kadencji. Do sesji zasiadło 19 radnych. Sesję rozpoczął
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekretarzem sesji został Marek Bona, do komisji wnioskowej
wybrano radne J. Warczak i M. Błoniarz-Górną. Zasadnicza
część sesji rozpoczęła się od sprawozdania Burmistrza
Miasta z okresu międzysesyjnego.
Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Rozstrzygnąłem przetarg
na budowę i przebudowę kolektorów deszczowych i zbiorników retencyjnych, i rowów na trasie: Struga Jarcewska na
terenie miasta – Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny –
Fatimska, zbiornik retencyjny zachodni w ramach projektu
pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi
na terenie MOF Chojnice – Człuchów”. Przetarg ten unieważniłem. Startowały dwie ﬁrmy, w obydwu częściach: ﬁrma
Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Goleniowa i konsorcjum ﬁrm Ekomel i Marbruk z Chojnic. Wartość zamówienia około dwudziestu siedmiu milionów
złotych. I gdyby przetarg rozstrzygać, trzeba byłoby dokładać
z własnych środków około trzy i pół miliona złotych. Podjąłem
decyzję o unieważnieniu. Przetarg ten rozpisałem od nowa
i oferty będziemy otwierać dwudziestego pierwszego marca.
Równolegle, na drugą część tego zadania oferty otwieramy
dwudziestego pierwszego lutego. Te dwa tematy się nam
nałożą. I pod koniec marca planujemy sesję Rady Miejskiej
i wówczas będziemy mogli podejmować wiążące decyzje.
Liczę na to, że być może nastąpi wzrost konkurencyjności
składanych ofert. Być może też zgłoszą się inne ﬁrmy, które
o tym przetargu usłyszą. Równolegle otworzyliśmy oferty na
nadzór inwestorski nad tym zadaniem, ono ma wartość około
60 mln złotych i koszt nadzoru wynosiłby około 860 tys. zł
w ciągu trzech lat na tym dużym zadaniu. Ten przetarg na
razie rekomenduję do rozstrzygnięcia, ale w tej chwili jeszcze
procedujemy i będziemy wzywać ﬁrmę, która złożyła dokumenty, to jest francuska ﬁrma, aby te dokumenty przedłożyła
i dojdzie do sprawdzenia tychże dokumentów.
Drugi temat to węzeł integracyjny transportowy.
Mamy nareszcie wiążące uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Udało nam się przekonać konserwatora, żeby nie brukować granitem całego
dworca autobusowego, tylko miejsca parkingowe dla
samochodów osobowych. To ważne uzgodnienie. Modyﬁkujemy PFU, dzisiaj ostatnie uzgodnienia ze Starostwem.
I w najbliższych godzinach, tak mogę powiedzieć, ogłaszamy
przetarg na budowę dworca autobusowego i ścieżek
rowerowych. Dwa tygodnie po tym ogłoszeniu, ogłoszę
przetarg na dworzec kolejowy i parkingi przed i za budynkiem. I równolegle PLK-a powinna ogłosić swój zakres.
Dzisiaj, bardzo dobre informacje o przyszłości linii kolejowych związanych z Chojnicami, przynosi nam Gazeta
Pomorska. Polecam Państwu artykuł, który jest w naszej
części regionalnej, o podjęciu decyzji o studium projektowym
też elektryﬁkacji Chojnic i o podniesieniu znaczenia linii
Chojnice – Tczew. Tak więc dobra wiadomość, która przede
wszystkim tym, którzy optymistycznie nie patrzyli na
modernizację węzła integracyjnego transportowego, myślę,
da troszeczkę miodu na zranione serce.
Trzeci temat, bardzo trudny, Chojnickie Centrum
Kultury. 7 lutego wezwałem ﬁrmę RCI, stosownym pismem,
do wyjaśnień, przedkładając informację, że jeżeli tych wyjaśnień nie otrzymam w ciągu siedmiu dni, to będziemy odstępować od umowy. Przede wszystkim chodzi nam o harmonogram rzeczowo-ﬁnansowy. Tak jak deklarowałem po podpisaniu aneksu, który jest rozciągnięty na pięć miesięcy, już po
pierwszym miesiącu bardzo wnikliwie zapoznaliśmy się z realizacją harmonogramu rzeczowo-ﬁnansowego i w naszej
ocenie on nie jest realizowany. Jeżeli nie jest w pierwszym
miesiącu realizowany no, to nie mamy już wątpliwości, że
istnieje wielkie zagrożenie, iż ﬁrma RCI tego zadania nie
wykona. W tym samym dniu ﬁrma RCI złożyła nam wniosek
o odstąpieniu od umowy. I uzyskałem informacje, że prowadzona jest inwentaryzacja placu budowy. Jakie zdarzenia nas
czekają? My zgodnie z procedurą, siedem dni czekamy na
wyjaśnienia. Potem podejmiemy decyzję o ewentualnym
odstąpieniu od umowy lub nie. Natomiast na odstąpienie od
umowy ﬁrmy RCI zareagowałem pismem, iż tego odstąpienia
nie przyjmuję i wzywam do realizacji harmonogramu
rzeczowo-ﬁnansowego.
Kolejna sprawa, jeżeli Wysoka Rada zatwierdzi
zmiany w budżecie, które są proinwestycyjne i nasze inwestycje będą wynosiły ponad 60 mln zł, w tym roku, niezwłocznie ogłoszę przetarg na ul. Truskawkowa i Morelową.
Z tym, że w kwestii Morelowej jeszcze zobowiązałem się,
przed mieszkanką tej ulicy, do przeprowadzenia konsultacji,
pomimo tego, że zarząd osiedla przegłosował, iż należy
realizować Morelową według projektu, który posiadamy. To
jednak chciałbym skonsultować z mieszkańcami, czy nie
chcieliby jednak zmiany projektu. Jeżeli będą chcieli zmiany
takiego projektu, to kolejna informacja jest taka, że w tym
przetargu, tej ulicy nie mogę ująć i prawdopodobieństwo jej
wykonania w tym roku maleje do zera.
Realizujemy zadania związane z rewitalizacją
miasta. Oddaliśmy do oceny ex ante przetargi na budowę
świetlicy socjoterapeutycznej na placu zabaw na Dwor-
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cowej i koncepcji PFU, czyli ul. Subisława, ul. Rolbieckiego –
Pileckiego i Wzgórza Ewangelickiego. Po tych ocenach ex
ante przystąpimy do przetargów.
W tym tygodniu ogłosimy przetarg na projektowanie
targowiska przy ul. Młodzieżowej. Wydział Komunalny
posiada już Specyﬁkację Istotnych Warunków Zamówienia
tego zadania i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyłonić
projektanta, który do jesieni zaprojektowałby nasze targowisko. Posiadamy na ten cel środki w budżecie miasta.
Również przygotowałem informacje o ewentualnych kosztach wymiany nawierzchni trawiastej na naszym
najbardziej uczęszczanym i wyeksploatowanym Orliku. Mam
tutaj na myśli Orlik przy ul. Składowej. Koszt wymiany tej
trawy, która jest, to jest powierzchnia 1800 m2, oferty są od
100-150 zł, koszt utylizacji tej trawy, która jest – 36.900 zł,
więc należałoby się liczyć z kwotą od dwustu siedemdziesięciu sześciu do trzystu dziesięciu tysięcy złotych. I takie
środki w naszym budżecie, jestem przekonany, znajdziemy,
aby to zadanie zrealizować.
Kolejna sprawa, dokonaliśmy wyboru, oceny
kamienic do rewitalizacji miejskiej, około dwustu tysięcy
złotych. Znowu kilka elewacji, w ścisłym centrum miasta i nie
tylko, zostanie odnowionych. W chwili wolnej zachęcam,
żebyście Państwo zobaczyli jak pięknie wygląda w tej chwili
hotel Polonia, całkowicie odrestaurowany. I kilka innych
zabytków. Budzi moją radość też to, że wreszcie mamy
zgłoszenia kamienic przy ul. Mickiewicza. Tam taka jest
wielka piękna kamienica, obok ta mniejsza. Ta mniejsza się
kwaliﬁkuje, ta wielka – musielibyśmy zwiększyć ilość środków. Jestem przekonany, że w kolejnym roku, najdalej za dwa
lata, będziemy mogli podjąć się tego zadania. A to jest
naprawdę wysokiej klasy zabytek. Gdybyśmy w tym roku
decydowali o tym, aby dokonać wyboru w stronę tej kamienicy, pochłonęłoby to wszystkie środki, trzeba byłoby jeszcze
drugie tyle dołożyć, a inne elewacje nie byłyby realizowane.
Stąd decyzja o tym, żeby sześć elewacji wykonać w tym roku,
a skupić się w kolejnych latach na tej dużej elewacji.
Rozstrzygnęliśmy przetarg na mury obronne, które
tutaj były podnoszone wielokrotnie. Wykona te prace
renowacyjne ﬁrma Oleksy za 110 tys. zł, z tym, że to jest ten
fragment murów, który jest od ul. Cechowej do Baszty. To co
jest pod Basztą to są mury, powiem kolokwialnie, Pana
Starosty. I prosiłem Pana Starostę, żeby zsynchronizował
działania, aby w momencie kiedy my będziemy kończyli
swoją część, również ich część była zakończona. Jeżeli to nie
nastąpi to będzie odrestaurowany fragment murów od ul.
Cechowej a dalej ta dziura w murze pozostanie, efektu nie
będzie. To stąd ta synchronizacja jest nam tutaj niezbędna.
W szkołach chojnickich trwają nabory, drzwi
otwarte. Można zapoznać się z ofertą naszych szkół. Czekają
nas znowu spotkania z rodzicami. Taki sam transfer uczniów
ze Szkoły Podstawowej Nr 5, jak w zeszłym roku, i Nr 3
będziemy realizować do Szkoły Podstawowej Nr 8. I również
musimy znaleźć środki na to, żeby zaadaptować i zrewitalizować pomieszczenia po gimnazjalistach dla maluszków,
czyli dla pierwszoklasistów. Te pomieszczenia, które Państwo widzieli będą używane w ciągu jeden – trzy, czyli obecni
pierwszoklasiści wchodzą do nich w drugiej klasie a nowe
pomieszczenia dla pierwszoklasistów wraz z ławkami trzeba
będzie wykonać. Jeżeli chodzi o plany remontowe naszych
szkół, to mamy kilka priorytetów. Pierwszym jest przebicie
komunikacyjne pomiędzy budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej Nr 1 i dawnego Gimnazjum Nr 2. Postulat rodziców jest
formułowany bardzo radykalnie. Chodzi o to, aby uczniowie
po wejściu do szatni nie musieli znowu wchodzić do szatni,
żeby przejść z budynku do budynku, bo oni tego po prostu nie
robią. Przebiegają bez kurtek do drugiego budynku i są narażeni na przeziębienie, oddziaływanie niekorzystne atmosferyczne. Stąd to przebicie. To połączenie komunikacyjne
wiąże się również z modernizacją tego ciągu i chcielibyśmy to
zadanie wykonać latem tego roku. Również zapowiadam
modernizację i remont sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 8. To będzie się wiązało nie tylko z podłogą,
ale też ze ścianami i przyległymi pomieszczeniami. Równolegle przypominam, że prowadzimy budowę kompleksu boisk
wielofunkcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5. I tą budową
chcielibyśmy otworzyć nowy rok szkolny, we wrześniu. No
i inwestujemy ponad pięć milionów złotych, to jest termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3.
I na koniec chciałbym podnieść jeszcze cztery
tematy. Przed nami jubileusz 25-lecia Bazyliki Mniejszej
w Chojnicach. 11 marca odbędzie się msza święta o 12:00
pod przewodnictwem Księdza Prymasa arcybiskupa Wojciecha Polaka. Specjalna wystawa w naszym muzeum. I co
ważne o 16:00 wielki koncert w Bazylice – msza C-dur
„Koronacyjna” Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu
Orkiestry Bydgoskich Solistów ARTE CON BRIO, Chóru
Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz solistów Opery Nova w Bydgoszczy: Katarzyny Jaracz
–sopran, Karoliny Makuły – alt, Krzysztofa Zimnego – tenor,
Sławomira Kowalewskiego – bas. Zachęcam chojniczan do
uczestnictwa w tym koncercie, to wielkie wydarzenie
artystyczne.
Drugi temat. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jutro na
stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych

będzie opinia. Mamy pozytywną opinię odnośnie
programu in vitro, który chcemy ﬁnansować dla mieszkańców miasta Chojnice. Ta pozytywna ocena prowadzi do tego,
że na kolejnej sesji Rady Miejskiej będę prosił Wysoką Radę,
po zamknięciu pracy oczywiście zespołu powołanego przez
Wysoką Radę, do zatwierdzenia tego programu.
I dwa tematy, moim zdaniem ważne. Ja, Wysoka
Rado, w żaden sposób nie chcę polemizować na sesji Rady
Miejskiej z autorami różnych artykułów. Ale w momencie,
kiedy dochodzi do sytuacji, w której prezentowane poglądy,
no wstrząsają wręcz środowiskiem, mówię o pierwszym przypadku nie o drugim. O tym, o którym chcę teraz mówić, to
muszę o tym niestety powiedzieć. Adresuję moje słowa do
Pana radnego Mariusza Brunki, który napisał, cytuję: „Liczne
toalety w podstawówkach cuchną wciąż wilgocią, a przerdzewiałe rury i odpływy rodzą co najmniej zagrożenie sanitarne, jeśli nie spaczą nam pod tym względem dzieci na
zawsze. Tymczasem szef ratuszowej oświaty stawia sobie za
punkt honoru instalacje monitoringu w każdej szkole. I tak
mamy już cyfrowe tablice, rozwija się monitoring, choć wciąż
uczniom służą zdezelowane ławki, pamiętające ich rodziców,
i toalety jak z koszmaru”. Chciałbym, w imieniu dyrektorek
i Pana dyrektora chojnickich szkół, zaprosić Pana radnego do
odwiedzenia naszych szkół. Nie ma w naszych szkołach
ławek pamiętających rodziców obecnych uczniów szkół i nie
ma w naszych szkołach skorodowanych, śmierdzących
toalet. Dyrektorzy, oczywiście w dowolnym, dogodnym dla
Pana terminie, przyjmą Pana, poświęcą Panu czas. Odwiedzi
Pan wszystkie toalety i wszystkie sale lekcyjne, i uprzejmie
prosimy, żeby Pan wskazał, gdzie są te ławki pamiętające
rodziców i gdzie są te skorodowane toalety. Proszę Państwa,
krytykujmy się, możemy mieć różne zdania, ale to jest nasze
gniazdo. Nie możemy świadczyć tutaj nieprawdy. Ja
uprzejmie Pana proszę i wręcz wzywam do tego, żeby Pan
sprostował tą swoją wypowiedź.
Drugi temat, mniejszego kalibru, dotyczy takiej
pewnej jawności działania spółki, w której mamy udziały.
Chodzi o ZZO Nowy Dwór. Nasza spółka, jak Państwo wiecie
jesteśmy jej współudziałowcem, posiadamy w niej 27%
udziałów. Ja tylko zacytuję: „Tym bardziej przez spółkę, której
zgromadzenie wspólników tworzą samorządowcy, w dodatku
sygnalizujący ryzyko podwyżek przez ZZO, więc sytuacja
ﬁnansowa spółki nie powinna być dla nich tajemnicą.”
I zdanie klucz: „Na jej utrzymanie zrzucają się mieszkańcy
płacący podatek śmieciowy i im taka informacja zwyczajnie
się należy.” Otóż to jest nieprawda. Spółka nie działa w taki
sposób, że mieszkańcy zrzucają się na podatek śmieciowy,
ponieważ spółka prowadzi dwa zakresy działalności. Za
podatek śmieciowy, który nam służy do zapłacenia spółce za
utylizację odpadów, jej segregację, itd., zapraszam na taśmę
segregacyjną, zobaczymy jaka to jest ciężka praca. Czyli to
jest ta jedna część. Ale druga część, spółka prowadzi działalność komercyjną. Ma swoją ﬂotę, odbiera odpady u źródła,
od stomatologów, po ﬁrmy, po samorządy. I z tej działalności
komercyjnej, tej drugiej, o której mówię, spółka może sponsorować grantami ﬁnansowymi stowarzyszenia. I podzielam
pogląd, że spółka nawet jeżeli to robi ze swoich komercyjnych
przychodów, to powinna na koniec roku powiedzieć kogo
wsparła, jaką kwotą. I tutaj moja deklaracja, że dołożę
wszelkich starań w styku z radą nadzorczą i zgromadzeniem
wspólników, żeby wraz ze sprawozdaniem rocznym spółki za
2017 rok była informacja na jaką kwotę i jakie stowarzyszenia
zostały wsparte przez zarząd spółki. Zarząd działa w oparciu
o regulamin, który przygotowała rada nadzorcza. Tak więc
jestem za tym, żeby pokazać. Ale z drugiej strony nie możemy
tłumaczyć mieszkańcom, że my się zrzucamy podatkiem na
funkcjonowanie tej spółki, bo to do końca nie jest prawda.
Dziękuję za uwagę.
Ta wypowiedź natychmiast wywołała ripostę słowną
ze strony radnego Brunki, który odniósł się do tez zawartych
w artykule. Mimo próśb przewodniczącego Rady Miejskiej
o powstrzymanie się od wypowiedzi między Burmistrzem
a radnym wywiązała się ożywiona wymiana zdań. Całość
można przeczytać w protokole sesji (do pobrania ze strony
miejskiej). Na zakończenie radny Brunka stwierdził: „… Ja jak
Harry Potter, jestem nie do wykończenia, wie Pan, przynajmniej przez Pana”... Ja wiem, Panu się wydaje, że Pan jest,
jak to się mówi, dobrym Burmistrzem. Beacie Szydło też się
wydawało, że jest dobrym premierem. Moim zdaniem, takimi
metodami: manipulacją, atakami, złośliwością, daleko Pan
nie zajdzie. Ja wiem, oczywiście najlepiej by było, żeby
władza była dożywotnia i dziedziczna. To jest marzenie
Arseniusza Finstera, proszę Państwa. Ale niedoczekanie
łaskawco, niedoczekanie. Dwadzieścia lat i starczy. Dla
Pańskiego zdrowia psychicznego przede wszystkim”.
Dalej sesja przebiegała już zgodnie z harmonogramem.
Po sprawozdaniach przewodniczących komisji stałych
nastąpiło głosowanie projektów uchwał, w tym tej najważniejszej, czyli wprowadzającej zmiany w budżecie miasta
i gwarantującej środki ﬁnansowe na planowane inwestycje.
.
Ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam przedstawić
szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół z obrad sesji
dostępny jest na stronie UM w Chojnicach.
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Okres ferii obﬁtował w Chojnicach w taneczne warsztaty. Strefa Tańca i Fitnessu
„Jola” w Domu Towarowym Libera zorganizowała dla młodzieży cykl zajęć z różnych
dyscyplin tanecznych. Pierwsze odbyły się
4 lutego, a poprowadził je Filip Drogoś –
półﬁnalista III edycji Got To Dance Germany
i półﬁnalista 8 edycji You Can Dance. Tancerz
współpracował z choreografami takich sław,

jak: Madonna, Michael Jackson, czy Beyonce. Ponad dwugodzinne zajęcia z modern
jazzu pozwoliły uczestnikom zgłębić wiedzę
na temat prawidłowego rozciągania ciała,
wzmacniania mięśni oraz układania choreograﬁi z tej dziedziny tańca. Co ważne, zajęcia
miały charakter stricte praktyczny. Na warsztaty przybyło wiele uczestniczek, także
spoza Chojnic!
Danuta Ciborowska

Z inicjatywy posła Aleksandra Mikołaja
Mrówczyńskiego oraz dzięki gościnności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
w holu biblioteki była prezentowana wystawa
pt. „586 dni stanu wojennego”.
Wystawa została przygotowana przez IPN.
Na planszach przedstawiono najważniejsze
wydarzenia tych tragicznych dla Polski i Polaków czasów. Demonstracje, strajki, interno-

wanie oraz tragiczne wydarzenia m.in. na
kopalni Wujek. Autorzy wystawy pokazali
również jak wyglądała codzienność Polaków
w czasie stanu wojennego- rewizje samochodów, cenzura korespondencji. Możemy również zapoznać się jak wyglądała produkcja
ulotek i gazet związków zawodowych i organizacji niepodległościowych. Wystawa był
eksponowana w bibliotece do 10 lutego.

W Centrum Sztuki Collegium ARS –
podziemia kościoła gimnazjalnego – pod
patronatem Chojnickiego Centrum Kultury
odbył się w sobotę, 17 lutego, wernisaż
chojniczanki Emilii Nyks. Wystawa prac
nosiła tytuł „Nie moje – moje”. Oprócz
obrazów, którym poświęcona była wystawa,
w podziemiach znalazło się też kilka prac
autorki przeznaczonych do licytacji. Styl
artystki polega na odwzorowywaniu danego
dzieła i przedstawieniu go przez własny
pryzmat. Takie odzwierciedlone, przetransformowane obrazy zyskują nowe życie. - Co

ciekawe, jestem praworęczna, ale wszystkie
obrazy namalowałam lewą ręką. Może
kolejne namaluję prawą nogą, potem lewą... żartobliwie wyjaśniła bohaterka spotkania.
Zainteresowani mogli oglądać prace od
godziny 16:00. Na wernisaż przybyło wielu
gości, także z chojnickiego środowiska
kulturalnego. Dzieła malarki wzbudzały też
zainteresowanie wśród przybyłych dzieci.
Niektórzy goście po zapoznaniu się z obrazami Emilii Nyks, udali się do Auli na koncert
Emilii Czekały.
Danuta Ciborowska

Charzykowskie Termo(r)sy na Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie. 15osobowa grupa z Charzyków w niedzielę 11
lutego zamieniła przerębel na morze. W kąpieli w samo południe udział wzięło 3212
osób. Łącznie nad Bałtyk przyjechało ich
ponad 3500 morsów.
Zlotowi w Mielnie zawsze towarzyszy
gorąca atmosfera i świetna zabawa, to też

nad Bałtykiem nie mogło zabraknąć Charzykowskich Termo(r)sów! Kąpiący się co na co
dzień w wodach Jeziora Charzykowskiego
nad Bałtyk wybrali się razem z morsami
z Człuchowa. Razem grupa liczyła 43 osoby.
Termometry w Mielnie wskazały - 2° C
stopnie, a woda w morzu 2° C. Wspólną
kąpiel poprzedziła parada morsów przebranych za postacie z bajek.
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W dniach 26.02.-22.03.2018r. w Starostwie
Powiatowym w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56 odbywać się będzie kwaliﬁkacja
wojskowa, która obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form
powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających
stawieniu się do kwaliﬁkacji wojskowej.
Do stawienia się do kwaliﬁkacji wojskowej
wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
w określonym miejscu i terminie, w formie
wezwania.
Za niestawienie się na kwaliﬁkacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub
burmistrz z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej albo wojskowego komendanta uzupełnień nakłada karę grzywny na osobę
podlegającą kwaliﬁkacji albo zarządza
przymusowe jej doprowadzenie przez
Policję. Może być również zastosowana
kara pozbawienia wolności.

obowiązku w określonym terminie i miejscu,
są obowiązane to uczynić niezwłocznie po
ustaniu przeszkody.
Obowiązek stawienia się do kwaliﬁkacji wojskowej, trwa do końca roku kalendarzowego,
w którym osoba objęta tym obowiązkiem
kończy dwadzieścia cztery lata życia.
· Po stawieniu się na kwaliﬁkacji, osoba podlegająca jej obowiązkowi zostaje przeniesiona
do rezerwy, po uprawomocnieniu się orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej (14 dni na
uprawomocnienie od dnia wydania orzecze-

czasowego trwającego ponad trzy miesiące
w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa
do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat
życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.
Osoby stawiające się do kwaliﬁkacji wojskowej powinny posiadać:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwaliﬁkacji wojskowej,

lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwaliﬁkacji wojskowej i złożyły w trybie art.. 28 ust.4 i 4b
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem kwaliﬁkacji wojskowej;
- kobiety, urodzone w latach 1994-1999,
które w roku szkolnym lub akademickim
2018 kończą naukę:

- w publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia,
ratownictwo medyczne, weterynaria;
- w szkołach policealnych na kierunkach:
farmacja, weterynaria.
Kobiety posiadające kwaliﬁkacje przydatne
do czynnej służby wojskowej oraz kobiety
pobierające naukę w celu uzyskania tych
kwaliﬁkacji, które w danym roku szkolnym lub
akademickim kończą naukę albo będące
Obowiązkowi stawienia się do kwaliﬁkacji studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawojskowej podlegają:
wienia się do kwaliﬁkacji wojskowej w każdym
- mężczyźni, którzy w roku 2018 kończą wieku pod warunkiem ukończenia dziewiędziewiętnaście lat życia - urodzeni w 1999r.; tnastu lat życia w roku kalendarzowym, w któ- mężczyźni, którzy do końca roku 2018 rym prowadzona jest kwaliﬁkacja.
ukończą dwadzieścia cztery lata życia –
Do kwaliﬁkacji wojskowej mogą się stawić
urodzeni w latach 1994-1998;
- osoby urodzone w latach 1997-1998 które: również ochotnicy, w tym kobiety, do końca
- zostały uznane przez powiatowe komisje roku kalendarzowego, w którym kończą dwalekarskie za czasowo niezdolne do czyn- dzieścia cztery lata życia, niezależnie od
nej służby wojskowej ze względu na stan posiadanych kwaliﬁkacji i wykształcenia,
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat
upływa przed zakończeniem kwaliﬁkacji życia.
Osoby podlegające stawieniu się do kwaliwojskowej;
- zostały uznane przez powiatowe komisje ﬁkacji wojskowej, które nie dopełniły tego
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nia o kategorii zdrowia), a tym samym posiada
uregulowany stosunek do służby wojskowej.
W przypadku złożenia oświadczenia, przez
wszystkie strony, o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskie osoba podlegająca
kwaliﬁkacji zostaje przeniesiona do rezerwy
z dniem wydania orzeczenia.
·Na wniosek osoby zainteresowanej Wojskowy Komendant Uzupełnień wydaje zaświadczenie o regulowanym stosunku do służby
wojskowej
·Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwaliﬁkacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są
obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu
na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu

jeśli stawienie się do kwaliﬁkacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu
nie było możliwe;
- posiadaną dokumentację medyczną,
w tym wyniki badań specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu
miesięcy przed dniem stawienia się do
kwaliﬁkacji wojskowej;
- aktualną fotograﬁę o wymiarach 3x4 cm,
bez nakrycia głowy;
- dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz
posiadane kwaliﬁkacje zawodowe.
mjr Andrzej Gejda
Szef Wydziału Rekrutacji, WKU Człuchów
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Dyrektorka szkoły, Aleksandra Mroczkowska zachęcała rodziców do zapisywania
swoich dzieci do Siódemki. Drzwi otwarte
szkoły przy ulicy Juliana Tuwima 13 odbyły
się w sobotę 17 lutego. Na miejscu zgromadził się liczny tłum dzieci i rodziców. Przy
wejściu zainteresowanych witali dotychczasowi uczniowie przebrani w regionalne stroje
kaszubskie, częstując przybyłych słodkościami. Impreza rozpoczęła się od godziny
10:00. Włodarz szkoły wskazywała na zalety
i liczne udogodnienia wynikające z uczęszczania do tej placówki. Szkoła oferuje
współpracę ze specjalistami z zakresu informatyki, bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych – plastycznych, muzycznych oraz
jedynych w Chojnicach, zajęciach szachowych. Dla nauczycieli bardzo istotne jest
bezpieczeństwo podopiecznych, dlatego
w szkole funkcjonuje monitoring, a uczniowie
korzystają z identyﬁkatorów. Szkoła zapewnia bogactwo strony internetowej, umożliwiającej rodzicom kontrolę i podgląd na wszy-

stkie kwestie edukacyjne. Funkcjonuje też
dziennik elektroniczny. Dyrektor Mroczkowska wskazywała także na proﬁlaktykę prozdrowotną, jaką prowadzi „Siódemka”. Placówka stawia na promocję zdrowego trybu
życia, funkcjonuje stołówka, gdzie wydawane są pełnowartościowe posiłki. Ponadto nad
proﬁlaktyką prozdrowotną dzieci czuwa
pielęgniarka. „Siódemka” nosi miano szkoły
regionalnej ze względu na naukę języka
kaszubskiego. Oprócz niego, placówka oferuje naukę angielskiego i niemieckiego.
Szkoła jest doskonałym rozwiązaniem dla
młodych naukowców i dzieci lubujących się
w aktywności ﬁzycznej – funkcjonują bowiem
klasy sportowe i organizowane są festyny
ekologiczne oraz festiwale nauki.
Rekrutacja do szkół podstawowych
odbywa się od 1 marca. 28 marca mija pierwszy termin składania wniosków. Zaś w terminie od 17 maja – 18 czerwca odbędzie się
postępowanie uzupełniające.
Danuta Ciborowska

W 2018 roku obchodzimy 25 rocznicę
nadania kościołowi pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Chojnicach tytułu Bazyliki
Mniejszej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w Czytelni MBP przygotowana została
wystawa zatytułowana „Chojnicka bazylika
świadectwem wieków”.
Ekspozycja przypomina najważniejsze
wydarzenia z historii kościoła pw. Ścięcia św.
Jana Chrzciciela, nazywanego też kościołem
farnym, oraz paraﬁi. Według przekazów ustnych już w 1205 roku książę pomorski Sambor I ufundował w Chojnicach drewniany
kościół w miejscu, w którym obecnie mieści
się bazylika mniejsza, a kościół murowany
wybudowany został w latach 1340-1360.
Jedną z ważnych dat jest 11 marca 1993.
W tym właśnie dniu papież Jan Paweł II, na
wniosek biskupa Jana Bernarda Szlagi, nadał chojnickiej farze tytuł Bazyliki Mniejszej.
Jest to tytuł honorowy nadawany kościołom
wyróżniającym się wartością zabytkową albo
ze względu na ich walory liturgiczne lub
duszpasterskie.
Na wystawie można obejrzeć fotokopię
brewe papieża Jana Pawła II ustanawiającą
kościół bazyliką mniejszą oraz przeczytać
słowa biskupa Jana Bernarda Szlagi uzasadniające decyzję o przyznaniu tego tytułu.
Eksponowany jest wywiad z ówczesnym proboszczem ks. Romanem Lewandowskim,
który ukazał się w Gazecie Chojnickiej”

w 1993 roku, w numerze 4. Można obejrzeć
książki wydane z okazji kolejnych jubileuszy
tego wydarzenia oraz inne publikacje poświęcone bazylice, a także dziejom chojnickiej paraﬁi w ujęciu dziejów kościoła w Polsce
i na tle historii naszego miasta. Bazylika jest
bowiem nie tylko miejscem kultu, ale też zabytkiem oraz atrakcją turystyczną miasta i regionu. Tutaj przez wieki skupiało się życie
duchowe i kulturalne.
Można przeczytać o architekturze kościoła
i jego zabytkach sztuki sakralnej. Najcenniejsze to cyborium (kielich) datowane na
1410 rok, znajdującego się obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie oraz monstrancja wieżyczkowa pochodząca z drugiego ćwierćwiecza XV w. i pacyﬁkał z połowy
lub trzeciego ćwierćwiecza XV w. Eksponowane jest też zdjęcie ołtarza bocznego św.
Józefa, ufundowanego w 1946 r. przez
rzemieślników, a także stare zdjęcia wnętrza
kościoła farnego. Wśród prezentowanych
materiałów, pochodzących ze zbiorów Czytelni oraz Pracowni Dokumentacji Regionalnej, na uwagę zasługują rysunki Franciszka
Pabicha pokazujące dawne Chojnice z widocznym na pierwszym planie lub w tle kościołem farnym oraz rysunki Jacka Klajny.
Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Czytelni do końca marca.
Tekst i foto:MBP w Chojnicach

Reklama
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Emilia Czekała jest znaną chojnickiemu
środowisku artystką. Jest córką założyciela
orkiestry – Marka Czekały. W 2016 roku
objął funkcję dyrektor Toruńskiej Orkiestry
Symfonicznej i wówczas przekazał córce
kierownictwo nad swoim zespołem.
Artystka zaśpiewała miłosne piosenki
w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, w sobotę, o godzinie
17:00 – tuż po wernisażu Emilii Nyks, który
odbył się w podziemiach kościoła gimnazjalnego. Wokalistka odtworzyła zarówno
polskie, jak i zagraniczne utwory i zagrała na
ﬂecie. Towarzyszył jej gitarzysta, Maciej
Olesiński.
Po każdym zaśpiewanym utworze, tłumnie przybyła publiczność nagradzała artystkę
gromkimi brawami. Słuchacze wzięli czynny

udział w koncercie, bowiem artystka przygotowała dla odbiorców kilka atrakcji. Aula
rozbrzmiewała taki utworami, jak m.in.:
„Kołysanka dla nieznajomej”, „Erotyk”, czy
„Miłość ci wszystko wybaczy”.
Emilia Czekała jest wszechstronnie
uzdolniona. Świadczy o tym chociażby fakt,
że ukończyła ﬁlmoznawstwo i język niemiecki
na brytyjskiej uczelni The University of Hull.
W Polsce podjęła studia na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na kierunku wokalistyka
jazzowa.
Artystka z pełnym wdziękiem i urokiem
osobistym zaprezentowała wszystkie utwory,
a także żartobliwe anegdotki, czym w pełni
skradła serca przybyłych gości.

Profesor UKW Piotr Kostyło był gościem
drugiego spotkania w ramach cyklu „Czytamy z miłości do ojczyzny! Stulecie odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI”. Wygłosił wykład
na temat myśli francuskiego ﬁlozofa Henriego Bergsona. Spotkanie odbyło się w 22 lutego w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach. Wykład zatytułowany był
„Intuicja jako nagroda za wysiłek intelektualny. Henriego Bergsona ﬁlozoﬁa edukacji”. W jego trakcie profesor Piotr Kostyło
zaprezentował także polski przekład pism
pedagogicznych Bergsona, w swoim tłumaczeniu oraz Doroty Rybickiej. Całość prowadziła ﬁlozof dr Ewa Drzazgowska, która w kilku słowach zaprezentowała zainteresowania
naukowe prelegenta. Piotr Kostyło bardzo
ciekawe mówił zebranym o ﬁlozoﬁi Henriego
Bergsona (1859-1941), którego nazwał wybitnym francuskim myślicielem. Jak podkreślił, miał on związek z Polską, bowiem jego
rodzina ze strony ojca wywodziła się ze
wschodnich terenów RP. Pochodził z rodziny
żydowskiej, ale nie był praktykujący. W pewnym momencie życia skłaniał się nawet ku
katolicyzmowi. – „Jego myśl bardzo silnie
oddziaływała na myśl polską. Inspirował
wielu twórców – poetów, artystów” – mówił.

Podobnie było we Francji. Pod wpływem Bergsona m.in. Marcel Proust napisał „W poszukiwaniu straconego czasu”. Profesor omówił
główne założenia tego ﬁlozofa. Jak powiedział, Bergson głosił przekonanie, że człowiek jest istotą duchową, że przepływa przez
niego energia ducha, która jest pędem życiowym i motywuje człowieka do przekształcania rzeczywistości. – „Przeznaczeniem
człowieka jest wzniesienie się na poziom
ducha” – mówił Kostyło. – „Duchowość ma
swoje źródło w energii życiowej i wszyscy
z niej korzystamy w mniejszy lub większy
sposób” – podkreślił. Przy czym tej duchowości myśliciel nie określał w sensie religijnym. Wykładowca wyjaśnił też Bergsona
koncepcję intuicji i jego ﬁlozoﬁę edukacji.
Uważał on, że najpierw trzeba zostać
pozytywistą, czyli dobrze poznać nauki
ścisłe, żeby potem korzystać z intuicji.
Na zakończenie wykładu słuchacze mogli
zadawać pytania i podyskutować z gościem.
Organizatorami cyklu „Czytamy z miłości do
ojczyzny! Stulecie odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI” są Urząd Miejski w Chojnicach
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach.
Tekst i Foto: MBP w Chojnicach

Neo-Nówka zdradziła, jak poradzić sobie
z mężczyzną, który... sobie nie radzi...
Chojnicki Centrum Park zapełnił się po
brzegi w sobotę – 17 lutego – około godziny
20:00. Na wystawionej scenie pojawili się aktorzy wrocławskiego Kabaretu Neo-Nówka.
Artyści zaprezentowali licznie przybyłej
widowni swój nowy program zatytułowany
„Kazik sam w domu”. Fabuła dotyczy stereotypowej polskiej rodziny, w której obnażony
zostaje męski świat w obrębie codziennych
obowiązków domowych. Wirtuozi niebanalnej, ciętej riposty zabrali publiczność do
dobrze wszystkim znanego świata problemów współczesnych mężczyzn. Ujawnili
instrukcję obsługi tej „brzydszej” płci, a poprzez skecze zdradzili, jak poradzić sobie

z mężczyzną, który... sobie nie radzi. Nowy
program kabaretu obﬁtował – już standardowo – w autorskie piosenki, które są
permanentnym elementów koncertów tej
grupy. Pękająca w szwach hala widowiskowa
przez ponad dwie godziny rozbrzmiewała
gromkim śmiechem.
Neo-Nówka została założona przez
wrocławskich studentów w 2000 roku.
Założycielem i autorem tekstów jest Roman
Żurek. Od 2001 roku towarzyszy mu Michał
Gawliński, a od 2008 roku – Radosław
Bielecki. Programy kabaretu poruszają się po
tematach społecznych i politycznych.

Alkohol ? Nie ! Dziękuję ! Czyli kieruję
– nie piję !. To hasło przewodnie spotkania
przedstawicieli Straży Miejskiej z uczniami
Technikum nr 3 w Chojnicach. Strażnicy
Miejscy przeprowadzili lekcję proﬁlaktyczną
dla uczniów klas 2 i 3 o proﬁlu fototechnik
oraz technikum hotelarskiego. Młodzież
w trakcie zajęć obejrzała ﬁlm w którym przedstawiono wpływ spożycia różnej ilości alkoholu a późniejsza zdolność prowadzenia
pojazdu. Zajęcia te to nie tylko „sucha” teoria.
W czasie spotkania wykorzystano specjalne
okulary – alkogogle. Alkogogle to niezwykłe
okulary, które umożliwiają trzeźwej osobie
widzenie świata oczami kogoś z alkoholem
we krwi. Smaczku tej niepowtarzalnej lekcji
dodały pozornie proste zadania do wykonania z założonymi alkogoglami , jak rzucanie

piłki czy przenoszenie przedmiotów z punktu
A do B. Zadania te przy zaburzonej koordynacji wzrokowo-ruchowej stały się nie lada
wyczynem.
Uczniowie Technikum nr 3 biorący udział
w zajęciach to w większości młodzi kierowcy.
Dzięki takiej lekcji mogli sobie uświadomić
jakim zagrożeniem jest jazda na podwójnym
gazie.
Druga część zajęć dotyczyła niskiej
emisji. Młodzież zapoznała się ze zjawiskiem
niskiej emisji oraz z tym, że spalanie śmieci
w domowych piecach to najgorszy sposób na
pozbycie się ich. Uczniowie dowiedzieli się
jakie substancje są wydzielane podczas
spalania i jakie są skutki zdrowotne ich
wdychania.
Lepak-Gigoło

Danuta Ciborowska

Danuta Ciborowska

dr Przemysław Zientkowski i prof. Piotr Kostyło.
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Kazimierz Jaruszewski
W Bramie Człuchowskiej są do nabycia
kolejne książki niestrudzonego badacza
ﬁlomackich losów, Kazimierza Jaruszewskiego pt. „Filomacki duch. Sylwetki ﬁlomatów chojnickich późniejszych duchownych"
oraz „Sławni i mniej znani. Sylwetki wychowanków Królewskiego katolickiego Gimnazjum w Chojnicach (1815-1919). Bohaterami pierwszej książki są absolwenci Gimnazjum Chojnickiego, którzy poszli za swym
powołaniem i zostali księżmi. Na kartach
książki znajdziemy aż 43 biogramy, opatrzone ilustracjami autorstwa Jacka Klajny.
Biogramy ułożone są, nie zasługami, bo te
zawsze będą podlegały dyskusji, ale
rocznikami złożenia matury. Znajdziemy tu
wiele wybitnych postaci życia nie tylko
kościelnego, ale przede wszystkim społecznego i narodowego. Czytając te biogramy
przyjmujemy wielką lekcję patriotyzmu
i poświęcenia dla sprawy niepodległej Rzeczypospolitej. Przemyślanym zabiegiem jest

też umieszczenie przez autora przedrukowanych z ówczesnej prasy pomorskiej
oryginalnych nekrologów, które znacząco
podnoszą wartość historyczną książki.
Wstęp napisał biskup Wiesław Śmigiel,
a pracę zrecenzował prof. Jacek Knopek.
Dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego, „Filomacki
duch” ukazał się w cyklu „Biblioteka Filomaty”.
Druga pozycja zawiera z kolei 47 biogramów najwybitniejszych wychowanków tej
jednej z najsławniejszych pomorskich szkół,
w której jak pisze autor „kształciły się pomorskie elity”. Znajdziemy tu: Kaszubskiego
Wallenroda - Floriana Ceynowę, Antoniego
Wolszlegiera, Leona Jantę Połczyńskiego,
Aleksandra Majkowskiego czy Jana Karnowskiego. Słowo wstępne napisał dr Jerzy
Szwankowski, a pracę zrecenzował prof.
Włodzimierz Jastrzębski. Zapraszamy do
Bramy Człuchowskiej.

DUSZA I CIAŁO

NIEMIŁOŚĆ

KOBIETA Z LODU

JESZCZE NIE KONIEC

Tytuł oryginalny: Testről és Lélekről
Reżyseria: Ildikó Enyedi
Scenariusz: Ildikó Enyedi
Obsada: Alexandra Borbély, Géza Morcsányi, Réka Tenki, Ervin Nagy, Zoltán Schneider, Tamás Jordán, Zsuzsa Járó
Produkcja:. Węgry, 2017 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 1 h 56 min.
Data emisji: 05 marca 2018 r., godz. 19:00

Tytuł oryginalny: Nelyubov
Reżyseria: Andriej Zwiagincew
Scenariusz: Andriej Zwiagincew, Oleg Negin
Obsada: Maryana Spivak, Aleksey Rozin,
Matvey Novikov, Aleksey Fateev, Marina
Vasilyeva, Andris Keiss, Natalya Potapova,
Produkcja: Belgia, Francja, Niemcy, Rosja,
2017 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 2 h 07 min.
Data emisji: 12 marca 2018 r., godz. 19:00

Tytuł oryginalny: Bába z ledu
Reżyseria: Bohdan Sláma
Scenariusz: Bohdan Sláma
Obsada: Zuzana Kronerová, Pavel Nový,
Daniel Vízek, Václav Neužil, Marek Daniel,
Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Alena
Mihulová,
Produkcja:. Czechy, Francja, 2017 r.
Gatunek: dramat, komedia, romans
Czas trwania: 1 h 46 min.
Data emisji: 19 marca 2018 r., godz. 19:00

Tytuł oryginalny: Jusqu'à la garde
Reżyseria: Xavier Legrand
Scenariusz: Xavier Legrand
Obsada: Denis Ménochet, Léa Drucker,
Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Mathieu
Saikaly, Florence Janas, Saadia Bentaïeb,
Coralie Russier
Produkcja:. Francja, 2017 r.
Gatunek: dr amat
Czas trwania: 1 h 33 min.
Data emisji: 26 marca 2018 r., godz. 19:00

Mária (Alexandra Borbély) zaczyna pracę
jako kontroler jakości w rzeźni w Budapeszcie. Jest młodą dziewczyną, obdarzoną
genialną pamięcią, skrytą i bardzo zamkniętą w sobie. Z rosnącą fascynacją obserwuje
ją Endre (Morcsányi Géza), dyrektor
ﬁnansowy ﬁrmy. Dwoje bohaterów łączy
uczucie, którego nie potraﬁą wyrazić w świecie rzeczywistym. Uda im się to dopiero
w snach, gdzie spotkają się pod postaciami
łani i jelenia.

Borys (Aleksiej Rozin) i Żenia (Marjana
Spivak), mieszkańcy wielkiego miasta we
współczesnej Rosji, mają się rozstać. Nie
mogą znaleźć wspólnego języka, a ich
kontakty ograniczają się do wybuchowych
kłótni, w których wyliczają wzajemne urazy.
Oboje żyją na niezłym poziomie. Mają
nowych partnerów, z którymi chcą jak
najszybciej związać się na stałe. Przeszkodą
w ułożeniu życia od nowa może okazać się
ich 12-letni, niechciany syn Alosza. Rodzice
nie mają z nim kontaktu. Borys i Żenia swój
plan chcą zrealizować, nawet jeśli będzie to
oznaczało porzucenie dziecka.

Po śmierci męża Hana mieszka samotnie
w rodzinnym domu. Jej dwaj dorośli już
synowie odwiedzają ją wraz ze swoimi
żonami i dziećmi, ale te wizyty na ogół kończą się kłótniami, więc atmosfera w rodzinie
jest nie najlepsza. Kiedy Hana spotyka
Bronę, twardego mężczyznę uzależnionego
od pływania w morzu zimą, przed kobietą
otwiera się nagle zupełnie nowy świat. Brona
przyjmuje Hanę do swojego zespołu morsów, a ona stopniowo uczy się pokonać
strach przed lodowatą wodą. Przede wszystkim jednak na nowo uczy się kochać...

Miriam i Antoine Besson są po rozwodzie.
Miriam chciałby uzyskać wyłączną opiekę
nad synem Julienem, aby ochronić go przed
ojcem, który - jak twierdzi - jest brutalny.
Z kolei Antoine przedstawia siebie jako
lekceważonego rodzica. Przydzielony do
sprawy sędzia zarządza wspólną opiekę nad
dzieckiem. Julien staje się zakładnikiem
narastającego konﬂiktu pomiędzy rodzicami.
Przyparty do muru stara się zapobiec
najgorszemu.

Reklama
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Z okazji 76. rocznicy powstania Armii Krajowej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2, w czwartek – 15 lutego – odbyła się
konferencja prasowa z udziałem profesora
Jerzego Grzywacza. Konferencję zorganizował Klub Historyczny im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” Ziemi Chojnickiej. Klub
powstał jesienią 2016 roku, a w jego skład
wchodzi prezes Klubu Maciej Jakubowski
oraz działacz klubu – Leszek Redzimski.
Profesor Grzywacz jest honorowym członkiem Klubu i prezesem Pomorskiego Okręgu
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W dniu konferencji w chojnickiej szkole,
spotkał się też wcześniej z uczniami tej pla-

W czwartek 22 lutego 2018 roku w Szkole
Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego
w Chojnicach odbyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas piątych „Z ekologią za pan brat”.
Wzięło w nim udział łącznie 10 drużyn: ze
Szkoły Podstawowej nr 1, 5, 7 w Chojnicach,
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Chojnicach, ze Szkoły Podstawowej
w Ostrowitem, z Nieżychowic, z Charzyków,
Kłodawy oraz z Zespołu Szkół w Rytlu i Łęgu.
Organizatorkami konkursu są nauczycielki
matematyki: Hanna Wyrowińska, Małgorzata Pastwa, Ewa Uske, Grażyna Kiedrowicz
i Grażyna Jagoda. Spotkanie było dla wszystkich okazją do dobrej zabawy, dało uczniom możliwość bliższego poznania się,
zaprezentowania umiejętności matematycznych i wiedzy na temat ekologii.
Konkurs składał się z 6 konkurencji.
Uczestnicy musieli rozwiązać zadania dotyczące zakupów w sklepie ze zdrową żywnością, w wytwórni mrożonek oraz zadanie
o jaskółkach. Potrzeba było obliczyć produ-
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cówki. Profesor opowiadał o Powstaniu Warszawskim, o okresie powojennym i o traumatycznych przeżyciach podczas wojny.
Celem powołanego przed dwoma laty
Klubu jest kształcenie i przekazywanie
młodemu pokoleniu wiedzy historycznej i tym
samym pamięci narodowej. Taką nieodzowną formą edukacji są właśnie prelekcje
historyków. Profesor Jerzy Grzywacz zwrócił
uwagę na ważne wydarzenia i zaakcentował
ich rocznice. Członków klubu i profesora
ugościł dyrektor szkoły, Józef Kołak.
Danuta Ciborowska

kty na paluszki ptysiowe, aby je upiec na bal
„Młodego Ekologa”. Uczniowie zajmowali się
również wagą i długością lisów oraz misiów,
a także rybami morskimi i słodkowodnymi.
Rozwiązywali też zadania z hasłami. Przed
ogłoszeniem wyników czas umiliły uczennice
recytujące wiersze: Karolina Cieplińska
i Laura Krukowska.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce zdobyła drużyna z naszej Szkoły
Podstawowej nr 7 w Chojnicach w składzie:
Maja Lenz, Anna Borzyszkowska i Paweł
Sułkowski.
II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Charzykowach w składzie: Tymon
Wiatrowski, Antoni Lipiński i Paweł Werochowski.
III miejsce zdobył Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w składzie: Martyna Majer,
Weronika Szyszka i Paulina Lewandowska.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy
zwycięskim drużynom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom.

Chojnickie Centrum Kultury przy współpracy z Komendą Powiatową Policji zorganizowało w czwartek – 22 lutego – spotkanie w ramach trzeciej edycji Akademii Bezpiecznego
Seniora. W Ośrodku Proﬁlaktyki Rodzinnej,
przy ulicy Strzeleckiej, o godzinie 11:30
zgromadzili się zapisani seniorzy. Tym razem
tematem była Ochrona Przeciwpożarowa,
a szkolenie poprowadziła mł. bryg. Alicja
Kaźmierczak. Organ policji, jak na każdym
spotkaniu, reprezentował st.asp. Dariusz
Piekarski. Nad wszystkim czuwała Bogumiła
Trapp z CHCK.
W kontekście ochrony przeciwpożarowej
poruszono temat zatrucia tlenkiem węgla.
Uczestnikom przybliżono deﬁnicję czadu
i omówiono źródła zagrożeń zaczadzeniem.
Prowadząca spotkanie Alicja Kaźmierczak
powołała się na kampanię Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przyczyną zatruć jest niesprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych, spalinowych

i dymowych. Wskazano także na prawo
budowlane, które jasno wskazuje na obowiązek przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych przynajmniej raz w roku.
Czad – wbrew temu, co myśli co czwarty
Polak – jest niewyczuwalny po zapachu lub
dymie. Jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku. Objawami zatrucia czadem
są: ból głowy, ogólne zmęczenie, zawroty
głowy, nudności, senność oraz duszność.
Zatrucie może mieć przebieg łatwy, średni –
dochodzi nawet do zaburzeń świadomości
i równowagi oraz zaburzeń rytmu serca –
oraz przebieg ciężki. W tym ostatnim dochodzi do drgawek, utraty przytomności i zgonu.
Uczestnicy spotkania wzięli czynny udział
w warsztatach i byli zaangażowani do wspólnego działania. Każde z odbywanych
spotkań ma na celu podniesienie świadomości i bezpieczeństwa osób starszych.

W sobotę, 24 lutego br. Szkoła Podstawowa
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana
Rydzkowskiego w Chojnicach po raz kolejny
otworzyła swoje drzwi przed rodzicami i ich
dziećmi, które w przyszłym roku szkolnym
2018/2019 rozpoczną edukację w szkole
podstawowej. Z okazji do zwiedzenia naszej
placówki skorzystało bardzo liczne grono
przybyłych gości.
Dyrektor szkoły, Ewa Modrzejewska przybliżyła potencjalnym uczniom i ich
rodzicom naszą placówkę, zaprezentowała
bogaty dorobek szkoły oraz zapoznała
z ofertą edukacyjną nastawioną na rozwój
młodych chojniczan, tych najbardziej ciekawych świata, ambitnych, aktywnych, ciągle
zadających rozwijające pytania "a dlaczego?". Każdy zainteresowany otrzymał „Informator o szkole” ukazujący naszą codzienną
pracę z dziećmi. W programie dnia swoją
ofertę zaprezentowali nauczyciele i uczniowie. Były to prezentacje wokalno-muzyczne
oraz krótkie scenki satyryczne ze szkolnego
uczniowskiego dnia przygotowane przez
dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz
uczniów klasy 3c.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył
się spacer po szkole. W poszczególnych sa-

lach dzieci wzięły udział w grach i zabawach
sportowych oraz dydaktycznych, np.:
„Z językiem obcym za pan brat” przy
tablicach interaktywnych i monitorach
multimedialnych. Niewątpliwą atrakcją było
spotkanie i zabawa z psami, którym można
było wydawać polecenia, pogłaskać,
przytulić! A gwoździem programu dla dzieci
było programowanie tras robotom!

Danuta Ciborowska

Dzięki współpracy wielu nauczycieli i uczniów nasza placówka rzetelnie zaprezentowała swoje atuty. Wierzymy, że udało nam
się udowodnić, że twórcze, aktywne i kreatywne dzieciństwo to najlepsze, co możemy
oﬁarować dzieciom na tym etapie rozwoju
właśnie w naszej szkole! Była okazja do
pokazania gościom panującego w szkole
klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji
na indywidualność drugiego człowieka.
Mamy nadzieję, iż główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania
przybyłych rodziców, a przede wszystkim
przyszłych pierwszaczków i z wieloma z nich
spotkamy się w nowym roku szkolnym!
… a zatem
do zobaczenia we wrześniu.
(fot. M. Leszczyński)
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Nieodpłatne punkty pomocy prawnej
w powiecie chojnickim. Starostwo Powiatowe
w Chojnicach informuje, że zgodnie z ustawą
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Chojnicki od
dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej
polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zgodnie z ustawą darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
1) młodzież do 26. roku życia,
2) osoby ﬁzyczne, którym w okresie roku
poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej,
3) osoby, które ukończyły 65 lat,
4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną,
8) kobiety w ciąży.
Formy udokumentowania pomocy prawnej:
1) oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu
świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,
o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) Karta Dużej Rodziny, o której mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
3) zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących oﬁarami represji wojennych i okresu powojennego,
4) legitymacja weterana albo legitymacja
weterana poszkodowanego, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011
r. o weteranach działań poza granicami
państwa,
5) dokument potwierdzający tożsamość
i nieukończenie 26 lat albo ukończenie
65 lat,
6) pisemne oświadczenie, od osoby której
przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej, że nie wydano wobec niej
decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
7) pisemne oświadczenie, o którym mowa
w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy

prawnej oraz edukacji prawnej (dot.
osób zagrożonych lub poszkodowanych
katastrofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną),
8) dokument potwierdzający ciążę.
Pomoc prawna polega na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania dotyczącego jej problemu
prawnego;
3) pomocy w sporządzeniu wymagającego
wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub
sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu.

W dniu 12 lutego 2018 r. w Starostwie
Powiatowym w Chojnicach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z Zakładem Usług
Remontowo – Budowlanych „APOLLO” Piotr
Lubecki na wykonanie zadania pn.: „Część
III: Roboty budowlane oraz instalacja wodno
– kanalizacyjna, cieplna i elektryczna dla
budowy budynku edukacyjnego, wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Świętopełka w Chojnicach”. Zadanie
realizowane jest w zakresie projektu pn.
„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury
poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę

oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów
wraz z zakupem wyposażenia” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 4
Kształcenie zawodowe 4.1. Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość umowy opiewa na kwotę 11 085
247,60 zł, a termin realizacji zadania
określono do 31.12.2018 r.
Tekst i foto: http://www.powiat.chojnice.pl/

Uprawnieni mogą uzyskać informacje
w zakresie:
1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) spraw karnych,
5) spraw administracyjnych,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw rodzinnych,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
9) kobietom w ciąży – w zakresie związanym
z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa
celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
1.Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31
Stycznia 56 p.20 - porad udzielają adwokaci i
radcowie prawni. Harmonogram:
Poniedziałek, środa, czwartek, Piątek
7.30-11.30 wtorek 8.00-12.00
2. Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31
Stycznia 56 p.20 – porad udzielają: adwokaci
i radcowie prawni.Harmonogram:
Poniedziałek, środa, czwartek, Piątek
11.30-15.30 wtorek 12.00-16.00
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Dlaczego trzeba? Otóż kłamstwo i populizm są jak jad, zatruwają nasze życie, odkształcają
rzeczywistośći stwarzają iluzję osiągania celów, których nie
osiągniemy nigdy! Jak walczyć, jakie stosować metody?
Jestem przekonany, że do kłamstw trzeba wskazywać źródła
rzetelnej, prawdziwej informacji, które mieszkańcy mogą
zweryﬁkować. Jeżeli chodzi o populizm, to sprawa jest
trudniejsza. Mechanizm jest skomplikowany, ponieważ
populiści wiele obiecują, ale nigdy nie analizują skutków
swoich decyzji, które dotkną ogół mieszkańców.
Trzeba dużo energii, samozaparcia i pracy, aby
walczyć z kłamstwami i populizmem. To nie jest łatwe
zadanie. Dlaczego podejmuję ten temat, dlaczego chcę z tym
walczyć? Osoby z mojego otoczenia mówią: „ zostaw to, to co
robisz samo się broni, po co sam siebie niszczysz, taplając
się w tych bzdurach”? Ja jednak uważam, że kłamstwo i populizm są niebezpieczne. Czytając i słysząc kłamstwa i populizm martwię się, że odbiorcy nie będą weryﬁkować źródeł
i część z Nich może dać wiarę, część może uwierzyć w to co
słyszą i czytają.
Po tym wstępie pewnie zastanawiacie się o kim
i o czym chcę pisać? Skala problemu była marginalna, to
znaczy, były kłamstwa i populizm, ale to co PCHS (p. M.
Brunka i współautor p. K. Kaczmarek – co p. Brunka potwierdził) zaprezentowali pełnię kłamstw i populizmu w swoim
tekście pt.: „Priorytety” w Chojniczaninie sprzed miesiąca.
Takiej kumulacji dwóch podnoszonych przeze mnie problemów jeszcze nie doświadczyłem.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zapytałem p. radnego M. Brunkę dlaczego kłamie pisząc, że cyt.: „liczne toalety w podstawówkach cuchną wciąż wilgocią, a przerdzewiałe
rury i odpływy rodzą co najmniej zagrożenie sanitarne…uczniom służą zdezelowane ławki, pamietające ich
rodziców…”
W tym cytacie są dwa kłamstwa: otóż w naszych
podstawówkach nie ma „ławek zdezelowanych pamietających rodziców”, a także nie ma „licznych toalet w podstawówkach, które cuchną”! Po mojej wypowiedzi p. Brunka zarzucił
mi manipulację ( źródło:-protokół z sesji), ponieważ użyłem
słowa „śmierdzący”, a on powiedział, że „cuchną”. Dla mnie
i dla słownika języka polskiego to synonimy, ale dla p. Brunki
nie! (źródło – słownik j. polskiego). Celowo podaję źródło –
walczę z kłamstwem. Dodatkowo p. Brunka atakując mnie
stwierdził , że jest jak Harry Potter i że Go nie zniszczę.
Mamy tutaj do czynienia z dwiema deklaracjami:
Harry Potter – no tego bym się nie spodziewał – małoletni
czarodziej, a p. Brunka jest przecież po pięćdziesiątce!
Druga, że ja chcę Go zniszczyć – otóż bzdura- kocham ludzi
i daleki jestem żeby niszczyć takiego „prawnika z wykształcenia”, jak zawsze pisze o p. Brunce portal Chojnice24.pl.

14

Niech sobie dalej opowiada, a ja z lekkością, wskazuję źródła
i będę Go obnażał.
Potem p. Brunka rozwodził się, że przecież wiele
prawdy napisał o żłobkach, które są tańsze w Człuchowie. Ja
już nie polemizowałem, nie chciałem „sejmikować” sesji.
Na konferencji prasowej przedstawiłem obliczenia
i dane pozyskane z Wydziału Edukacji, z których wynika, że
to kolejne kłamstwo p. Brunki i PCHS-u. Otóż żłobki w Człuchowie nie są tańsze niż u nas! W Człuchowie nie ma żłobka
publicznego, a u nas jest. Połowa populacji chojnickich dzieci
jest w żłobku publicznym (ok. 300 zł. na miesiąc od rodziców),
połowa jest w niepublicznych, a w Człuchowie są tylko
niepubliczne, a u nas niepubliczne są troszeczkę tańsze.
Źródło – strony internetowe żłobków (proszę liczyć opłatę
stałą plus żywność).
Koledzy - p. Brunka i p. Kaczmarek dotknęli też
ChCK-u. Pisząc o pompach ciepła, agregatach fotowoltaicznych i elewacji nie mają zielonego pojęcia o czym piszą.
Nie mam źródła ale innowacyjne rozwiązania, wsparte
środkami UE bronią się same. Panowie chcieli też wpisać do
projektu dwie sale, które wynajmujemy od PB Górski. No cóż
– dyletanci! Można było to zrobić kosztem parkingu,
zwiększając powierzchnię zabudowy, ale wtedy parkingi
trzeba budować podziemne, co kosztowałoby około 4 mln
PLN, nie licząc dodatkowej powierzchni. Chyba sobie
Państwo nie wyobrażacie, żeby zbudować CHCK bez
parkingu. Piszą też o pomieszczeniach „na próby”. W tych,
które są w starym szpitalu nie ma „żadnych prób”. Ćwiczymy
taniec i sztukę oraz plastykę. Teatr i orkiestra będą ćwiczyć
(próby) w ChCK-u.
Dalej piszą autorzy, że „nasz budżet wzrósł dwukrotnie”, a to nieprawda i informują Państwa, że buduje
trybunę stadionową dla Vip-ów i parking dla działaczy. To są
okrutne, ohydne i nieprawdopodobne kłamstwa! Żadnej
trybuny przecież nie budujemy – źródło – proszę odwiedzić
stadion MKS Chojniczanka 1930! Budujemy dach, remontujemy budynek klubowy, mamy w planie centrum prasowe
i podgrzewaną murawę. Parkingi powstały, ale nie dla
zarządu klubu.
Podjęty jest też wątek indywidualny - skierowany
do mnie. Otóż podobno będę budował ścieżkę rowerową,
w kierunku Zielonych Wzgórz gdzie mieszkam. Na FB PChSu jest nawet schemat i zapis, że „ osiedle kończy się w połowie ścieżki”. Kolejne kłamstwo! Za „Metalowcem” w stronę
Bytowa (droga 212) powstanie „osiedle trapezowe”, wzdłuż
tego osiedla, a nie w połowie, będzie przebiegała ścieżka
rowerowa – do skrzyżowania na Charzykowy. Z Charzyków
buduje Starosta i powstanie pętla. Gdzie jest wjazd na
Zielone Wzgórza? Otóż proponuję Państwu wizytację – od
skrzyżowania do Charzyków, gdzie ścieżka się skończy – do

Zielonych Wzgórz mamy jeszcze przeszło 1 km drogi. No cóż
mam pecha, że nowe „osiedle trapezowe” jest po drodze tam
gdzie ja mieszkam. Czy w związku z tym nie mam tam
budować ścieżki rowerowej? Przepraszam – infantylne
pytanie. Dalej czytamy, że, cyt.: „priorytety muszą być
nakierowane na te zadania samorządu, w których odnajdują
się potrzeby mieszkańców”. Z tym się zgadzam! Ale dalej
piszą cyt.: „a nie wyłącznie wizerunek miasta, a zwłaszcza
samych jego władz. Priorytetem miasta nie jest reelekcja
burmistrza…”
Odpowiem w prosty i czytelny sposób: drogi osiedlowe, które
budujemy, ścieżki rowerowe i przebudowy skrzyżowań,
mieszkania w ramach TBS-u, oczyszczalnia ścieków, CHCK,
węzeł integracyjny (dworzec), zakup nowych autobusów,
rewitalizacja, budowa nowych ulic, poprawa gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi, remonty elewacji i inne –
to nie są potrzeby mieszkańców? Karta dużej rodziny, stałe –
niepodnoszone podatki, in vitro, ulgi w przejazdach autobusami, niski „podatek śmieciowy”- to nie są potrzeby mieszkańców? Jestem spokojny – temat sam się broni.
Rozpisałem się, teraz pewnie szukacie Państwo
wątków o populizmie. Otóż jest – Oni, czyli PCHS obiecują
Wam bezpłatne mieszkania, działki budowlane za 25% wartości, likwidację Straży Miejskiej i kilka innych fajerwerków.
Jeżeli nie daj Boże dojdą do władzy i służby to mam jeszcze
jedno pytanie. Z czego i za co będą budować? Domyślam się,
że M. Brunka przeistoczy się w Harrego Pottera i użyje swojej
różdżki i czarów i wyczaruje worki pełne złota. Tylko po co
inwestować? Niech je rozda ludziom! Po co pracować? Będziemy żyli dostatnio, a mieszkańcy będą wznosić w przestrzeni publicznej pro pechaesowskie okrzyki radości!
Na koniec dwa przypadki. Pierwszy – określam go
jako manipulację. Otóż na FB PCHS-u możecie przeczytać,
że zadłużenie miasta na koniec roku wyniesie około 59,5 mln
PLN. Autor tego wpisu przelicza zadłużenie na jednego
zatrudnionego i wyszło mu 5.254,00 PLN. To prawda, ale nie
pisze, że to tylko 32% do dochodów budżetowych i nie
porównuje Chojnic do innych miast, w których to zadłużenie
jest większe. Mam tutaj na myśli miasta rozwijające się, a nie
zwijające. Jest jeszcze jeden wskaźnik, który pewnie będzie
trudny do strawienia dla propagandy PCHS-u. W tej kadencji
pozyskaliśmy 120 mln PLN środków unijnych. Przeliczając
tak samo – daje to 10.561,00 PLN na jednego pracującego!
To jest dwa razy więcej niż zadłużenie, dodam, że środki
z kredytu są inwestowane jako wkład własny. Życzę każdemu
miastu, żeby do 5 tys. zadłużenia dokładało 10 tys. bezzwrotnych środków unijnych na inwestycje.
Dokończenie artykułu na str. 25
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Chojnice stały się miastem dzięki rzemiosłu i kupiectwu. To ostatnie odgrywało swoją miastotwórczą rolę
aż do czasów powojennych, gdy w trakcie tzw. „bitwy
o handel” tradycyjnego kupca zastąpił handlowiec spod
znaku handlu uspołecznionego. Lata 90. pokazały nam
jednak jak szybko potraﬁ się odrodzić przedsiębiorczość.
Sklepy zakładali prawie wszyscy; od byłego milicjanta po
byłego kapitana żeglugi wielkiej… Ten nowy handel nie
tylko zaspakajał potrzeby klientów, ale dawał też pracę
bezrobotnym i akumulował lokalny kapitał.
Ludzie związani na co dzień z budżetówką często
tego nie rozumieją albo mają tendencję do przytaczania
wyłącznie negatywnych zdarzeń z tych trudnych początków chojnickiego kapitalizmu. Dziś, głównie z powodu
hipermarketów i centrum handlowego pod miastem, nasz
śródmiejski handel przeżywa prawdziwe załamanie.
Spoglądając na nasze ulice musimy dostrzec sporo
pustych, niewykorzystanych sklepów i punktów usługowych. Tracimy na tym wszyscy. Odnowione centrum nie
jest już taką atrakcją turystyczną jak niegdyś, wciąż ubywa
wpływów z podatków i wynajmu. Wszyscy o tym wiedzą,
wszyscy o tym mówią, ale władze Chojnic niewiele w tej
sprawie robią.
PChS postuluje od dawna zwiększenie ekonomicznej aktywności mieszkańców. Bez wzmocnienia stanu
kupieckiego nie będzie to możliwe. Przedsiębiorcy odpowiadają na nasze postulaty pozytywnie i z nadzieją. Pomóc
nam może w tym również niewątpliwie dobry okres w krajowej gospodarce. Zgodnie z „Konstytucją dla biznesu”,
którą wprowadza rząd, przedsiębiorcy mają otrzymać „ulgę
na start”, zwalniającą ich od płacenia składek ZUS przez
pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Zmiany
wchodzą w życie już w kwietniu br. Dlatego nasz lokalny
samorząd nie może pozwolić sobie na bierność. Powinien
zachęcać wszystkich do podejmowania i promowania
działalności w Chojnicach. Wystarczy pójść śladem
sąsiedniego Człuchowa, gdzie już można liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Z tego przywileju będą
korzystać zarówno nowi, jak i działający już na rynku
przedsiębiorcy. W Człuchowie już wiedzą, że tym którzy
prowadzą działalność, dają zatrudnienie mieszkańcom,
i płacą podatki należą się zachęty do pozostania w mieście,
do dalszego rozwoju ich ﬁrm i podjęcia ryzyka rozpoczęcia
nowej działalności. Podobnie PChS zachęca do:
• obniżenia kosztów prowadzenia działalności w centrum
miasta poprzez zwolnienie z podatku przez pierwszy
rok funkcjonowania sklepów;
• zapewnienie ulg dla podmiotów zatrudniających nowych pracowników;
• stworzenie platformy promocji lokalnego handlu i usług,
przy wykorzystaniu darmowych narzędzi, jakimi dysponuje miasto, takich jak słupy ogłoszeniowe, tablice,
obiekty użyteczności publicznej, biura i urzędy;
• powstrzymania procesu zagęszczania przestrzeni
miejskiej kolejnymi hipermarketami i czuwania nad
zachowaniem uczciwej konkurencji branży handlowej.

Zachęcamy też do podjęcia ponownej próby
integracji środowiska kupieckiego w Chojnicach. Ma ono
długą i pełną zasług historię. Spośród kupców wywodzili
się liczni działacze niepodległościowi, samorządowcy,
oﬁary zbrodni hitlerowskich i działacze kultury. W realiach
po 1989 r. te zadania próbował realizować Związek
Kupiectwa Polskiego. W związku z nowymi wyzwaniami
warto byłoby poszerzyć tę dotychczas wyłącznie branżową
formułę o nowe środowiska, na przykład w formie lokalnej
gildii kupieckiej, do której obok kupców przystąpiliby
również samorządowcy, lokalne media i inni zainteresowani promocją przedsiębiorczości. Miasto nie powinno
w tym wypadku stronić także od wsparcia ﬁnansowego,
traktując takie przedsięwzięcie za inwestycję w przyszłość,
której nie będzie bez stworzenia i wspierania lokalnych elit
gospodarczych. Gildia taka otwierałaby szereg możliwości, np.:
• zintegrowaną promocję, poprzez odpowiednią podstronę na miejskim portalu czy reklamę podczas miejskich imprez, koncertów itp.;
• koordynowanie wspólnych działań i promocji, przyciągających klientów do korzystania z ofert lokalnych
przedsiębiorców;
• zorganizowanie chojnickiego święta kupców, promującego handel w mieście, np. w formie jarmarku nie dla
przyjezdnych, a dla swoich;
• wydawanie magazynu z ofertą chojnickiego handlu,
w tym targowego, ﬁnansowo wspieranego przez miasto, a dającego możliwość zaprezentowania oferty
handlowej sklepów, co wyrównywałoby choć trochę
dysproporcję reklamową pomiędzy wielkimi sklepami
a handlem tradycyjnym.
Takie gildie kupieckie działają z powodzeniem w wielu miastach. Najstarszym przykładem takiego stowarzyszenia jest korporacji kupiecka w Krakowie, gdzie kupcy
cieszyli się tak wysokim poważaniem wśród władz miasta,
ze te przyznały im nawet prawo do odbywania posiedzeń
w ratuszu. Dodawało to splendoru organizacji, podkreślając znaczenie kupców w życiu miasta. Ostatnio bowiem nie
mają zbyt wielu powodów do satysfakcji, zdają się tracić
nadzieję na lepszy los i pewnie nie spodziewają się zaproszenia ze strony włodarza. W takiej atmosferze nie zdołają
sprostać rosnącej konkurencji, a uzależnienie od obcych
w branży handlowej byłoby zapowiedzią przyszłej drożyzny.
Niestety, naszemu burmistrzowi nie udało się
sﬁnalizować powstania nowego Polipolu w Chojnicach.
Fabryka nie tylko nie powstała, ale nawet sam temat ucichł
i nic nie zapowiada, aby szybko powrócił. W tej sytuacji
zadbajmy przynajmniej o rodzimych przedsiębiorców.
Oczywiście, skoordynowaną promocją objęte być powinny
także osoby handlujące na miejskim targowisku, które już
tak długo oczekują przebudowy targowiska przy ulicy
Młodzieżowej. Mają one pełną świadomość przewagi, jaką
w związku z zaniedbaniami władz miejskich, uzyskały
hipermarkety, ale nie brakuje im determinacji w wytrwaniu
i w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców. Żądają jednak
wsparcia, pamiętając, że ten kto stoi w miejscu, tak
naprawdę – zostaje w tyle!

To fragment wiersza/piosenki Wojciecha Młynarskiego.
Dosadny i dlatego pozwolę sobie zacytować dalszą część tego
utworu:
„Skruszon szalenie o przebaczenie pokornie proszę,
…mam nadzieję, że choć się w słowie tutaj nie pieszczę,
to wybaczycie mi to … raz jeden jeszcze.”
Myślę, że na koniec, Drodzy Czytelnicy, usprawiedliwicie użycie
przeze mnie tego tytułu, bo sytuacja jest arcypoważna.
Ochrona władz państwowych.
W przeciągu dwóch lat kolejny wypadek (kolizja) samochodu
przewożącego najważniejsze osoby w państwie: Prezydent
(dwukrotnie), Premier i Minister Obrony Narodowej mieli takiego
pecha. Zaraz, zaraz – to nie pech, ale czystki, które przeprowadzone w Biurze Ochrony Rządu i następcy, czyli Służbie Ochrony
Państwa. Wyrzucono doświadczonych „borowików”, którzy skutecznie wypełniali swoje zadania bez względu na to, kto był u sterów władzy, bo byli to profesjonaliści. Przyuczanie nowych do tak
odpowiedzialnej funkcji, musi trochę potrwać. Jedynie Prezesowi
na drogach nic się nie przytraﬁło, ale on ma komercyjną (i bardzo
kosztowną) ochronę. Podobno przedtem było „dziadostwo”…
Wojsko.
Z NASZEJ armii ubyło wielu wysokich rangą oﬁcerów. Część
zwolniono lub przeniesiono na gorsze stanowiska. Wielu odeszło
na własną prośbę, bo nie mogli znieść osłabiania siły bojowej
Wojska Polskiego. W ich miejsce częstokroć dowódcami zostali
nowicjusze. Stworzono Wojska Obrony Terytorialnej, które będą
wyposażone w sprzęt, o którym zawodowi żołnierze mogą tylko
pomarzyć. „Terytorialsi”, po kilkunastodniowym przeszkoleniu,
mają być gotowi do wykonywania militarnych zadań. Każdy, który
odbył zasadniczą służbę wojskową śmieje się do rozpuku!
Z większości pieniędzy przewidzianych na modernizację armii
zakupiono … samoloty dla VIPów! Morale żołnierzy obniżył
dwudziestokilkuletni niedawny pomocnik aptekarza Misiewicz,
którego honorowano jak ministra, co było sprzeczne z regulaminem. „Misiek” wręczał zwolnienia generałom czy innym wysokim
rangą dowódcom. Zwolniony z ministerialnego stołka Macierewicz nadal siedzi w swoim gabinecie. Jeśli to jest wzmacnianie sił
obrony Rzeczypospolitej, to ja - podporucznik rezerwy jestem
załamany…
Polityka zagraniczna.
W ciągu niecałych dwóch lat wymieniono 88 ze 100 ambasadorów. Nie trzeba specjalnej wyobraźni aby domyślić się, że na
tych stanowiskach reprezentujących naszą Ojczyznę wobec
społeczności międzynarodowej, trzeba mieć odpowiednie
doświadczenie i kwaliﬁkacje. Czystka, na niespotykaną w historii
Polski skalę, przeprowadzona na dodatek w takim tempie, na
pewno nie służy naszym narodowym interesom. Do tego przeprowadzona bez wyobraźni akcja walki z „polskimi obozami
zagłady”, która w efekcie utrwaliła ten obraźliwy dla nas termin.
Dalej nieudolna próba uwypuklenia bohaterstwa Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, która sprowokowała do
nagłośnienia niezbyt chlubnych przypadków antysemityzmu
niektórych naszych rodaków. Zaogniliśmy w ten sposób nasze
relacje z USA i Izraelem. Odbudowanie ich będzie trwało latami,
niestety. Wcześniej zepsuliśmy dobre relacje z sąsiadami i Unią
Europejską. Niedługo pozostaną nam tylko przyjazne stosunki
z San Escobarem.
Skoro w tych dziedzinach efekty rządów PiSu są odwrotne od
zamierzeń, to niech chcą dla nas źle i niech im też nie wyjdzie,
czego Wam – Drodzy Czytelnicy (i sobie) życzę!
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Andrzej Lorbiecki
Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych
artykułów, książek i publikacji naukowych.
Wszyscy znamy z historii słynne linie obronne składające się
z betonowych bunkrów różnej wielkości. Każdy słyszał
o „Wale Pomorskim”, „Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym”
czy słynnej „Linii Maginota”. Niewielu z chojniczan wie jednak
o polskiej przedwojennej linii obronnej, składającej się
z sześciu betonowych bunkrów, a znajdującej się kilkanaście
kilometrów na południe od Chojnic.
W 1939 roku oprócz podwójnej linii okopów i zasieków
z drutu kolczastego z potykaczami, wykonanych w newralgicznych punktach obrony, wyrąbano przesieki w lasach,
umożliwiające prowadzenie ognia z broni maszynowej.
Całość uzupełniono polami minowymi, przeszkodami przeciwpancernymi. Na stanowiska ciężkich karabinów maszynowych przygotowano schrony drewniane, przykryte ziemią.
Wytrzymywały one traﬁenie pocisku kalibru 75mm. Na
drogach ustawiono ruchome zapory przeciwczołgowe z szyn
lub bali drewnianych. Przed całym odcinkiem obrony
Zgrupowania Chojnice, bezpośrednio sąsiadującym z pozycją Rytel, wykonano rów przeciwpancerny o szerokości
2,5m i głębokości 3m. W pasie działania Zgrupowania
„Chojnice” rozbudowana była pozycja osłaniania „Rytel”,
której budowa rozpoczęła się w dniu 8 sierpnia 1939 r.
Stanowiła ona całość z samodzielnym ośrodkiem oporu
„Chojnice”.

Obiekt nr 6 - Strzelnica północna
tylko na przesmykach między jeziorami oraz w miejscach,
gdzie nie było żadnych naturalnych przeszkód. Przed linią
okopów ustawiono dwurzędowy płot z drutu kolczastego
z potykaczami. W miejscach szczególnie eksponowanych,
zwłaszcza w rejonie Drożdżenicy i Ciechocina, zwiększono
ilość przeszkód przeciwpiechotnych, budując nawet 4 rzędy
płotów z drutu kolczastego i 2 rzędy potykaczy. Szczególną
uwagę zwrócono na kwestę obrony przeciwpancernej. Do
maksimum wykorzystano walory naturalnych przeszkód,
w postaci strumienia Wytrych, bagien Obrowa oraz podmokłych przesmyków jeziornych, które zamknięto minami
i przeszkodami przeciwczołgowymi. Na szosach i drogach
ustawiono ruchome zapory przeciwczołgowe. Dodatkowo
wykopano również 4 km rowu przeciwpancernego.

konstrukcja, z jedną izbę bojową i strzelnicami do prowadzenia ognia tradytorowego, tj na skrzydła. Schrony charakteryzowały się dużą grubością ścian i stropów, co dobrze
zabezpieczało przed skutkami ostrzału ówczesnej artylerii.
Całość miała być starannie maskowana, w wyniku czego
schron miał przybrać formę naturalnego pagórka.
Najsilniejszymi schronami na pozycji Rytel były obiekty
nr 1 i 6. Były to żelbetowe schrony bojowe na dwa ckm
w strzelnicach tradytorowych (tradytory dwustronne). Były to
monolityczne, żelbetowe obiekty na planie prostokąta, z jedną wewnętrzną izbą o powierzchni 5,3 m2. Ściana czołowa
miała grubość 1,2 m, ściana tylna 0,55 m, strop 1,1 m.
Wszystkie zewnętrzne krawędzie stropu i ściany tylnej
zaokrąglono, co zabezpieczało przed odłupaniem narożnika
przy uderzeniu pocisku. Schron posiadał dwie otwarte
strzelnice, osłonięte od góry betonowym „okapem", a od
przedpola masywnymi „uszami". Wejście stanowił otwór
o szerokości 0,6 m i wysokości 1,2 m, umieszczony w ścianie
tylnej. Wysoki na 0,5 m próg dawał osłonę przed eksplozją
granatu wrzuconego do przelotni. Wejście nie posiadało
drzwi, zabezpieczone było jedynie dodatkową ścianką ze
stropem, tworzącymi tzw. przelotnie. Uzbrojenie schronu
stanowiły dwa ciężkie karabiny maszynowe Browning wz. 30,
ustawiane na masywnych drewnianych stołach, zamocowanych na stałe do płyty fundamentowej. Obsadę stanowiło pięć
osób: dowódca i czterech żołnierzy.

Obiekt nr 1 - Jako jedyny został zniszczony.
W rejonie Rytla, w lasach wyrąbano przesieki dla
prowadzenia ostrzału z broni maszynowej, a na południe od
tej miejscowości przystąpiono do budowy dwóch tam na
Brdzie. W tym rejonie pracował szwadron pionierów Pomorskiej BK., kompania saperów „Hoszcza” oraz zwoływane na
zbiórki żołnierskie bataliony Obrony Narodowej „Czersk”
i „Tuchola”. Ten odcinek obsadził 81 batalion ON „Tuchola”.
Budowy omawianych umocnień nie zakończono przed
rozpoczęciem działań wojennych, również nie została
ukończona budowa tam na Brdzie .
W pasie obrony Obrowo-Drożdzienica wybudowano 6
schronów żelbetonowych, usytuowanych wzdłuż rzeki
Wytrych. Dwa z nich (skrajne) to schrony do prowadzenia
ognia dwustronnego, w systemie tradytorowym. Pozostałe
cztery to schrony do prowadzenia ognia jednostronnego,
również w systemie tradytorowym. Prace nad powstaniem
schronów bojowych rozpoczęto latem 1939r. Początkowo
wykonywała je kompania saperów KOP (Korpus Ochrony
Pogranicza) „Hoszcza”, pluton saperów Pomorskiej Brygady
Kawalerii, a następnie żołnierze 35 pułku piechoty z 9 Dywizji
Piechoty oraz batalion Obrony Narodowej Czersk. Do prac
włączono również pracowników Straży Granicznej oraz
miejscową ludność.
Na odcinku Polskiej granicy z Niemcami, którego
broniła Armia Pomorze, przygotowania do obrony postępowały w rozmaitym tempie. Na wszystko brakowało pieniędzy,
nikt też nie był w stanie przewidzieć, jakie będą działania ze
strony nieprzyjaciela. Obronę więc zaplanowano tradycyjnie,
w postaci linii ciągłej. Na północy stanowiły ją proste okopy.
Na południu, czyli na kierunku obrony Bydgoszczy, powstał
sznur umocnień ziemno-drewnianych. Szczególną dumą
Armii Pomorze był zaś fragment środkowego odcinka: pas
zaporowy nad lokalnym strumieniem Wytrych. Rzeczka
biegnie w obniżeniu między łąkami i podmokłymi lasami.
Tam, gdzie nie ma grząskich łąk, wyrastają kopce stromych,
zadrzewionych wzniesień. Ten teren spowolnić musiał marsz
każdej kolumny wojsk. Przeprawiający się przez strumień
żołnierze wroga wpadać mieli w krzyżowy ogień polskich
obrońców, szczególnie zabójczy z zamaskowanych w terenie
betonowych bunkrów.
Pozycja 35 pułku piechoty z 9 DP dowodzonego przez
płk Jana Maliszewskiego, biegła otwartym polem od
Pamiętowa do Drożdżenicy. Dalej obronę oparto na
zabagnionym strumieniu Wytrych, prowadząc umocnienia
poprzez Krajenki, Kęsowo, Sicinki, Piastoszyn, Grochowo,
dwór Wysoka do Jeziora Śpierewnik. Do wybuchu wojny
zaplanowane prace zostały wykonane jedynie częściowo. Na
odcinku od Pamiętowa do Ciechocina wykopano rów
strzelecki o pełnym proﬁlu, przeważnie w jednym rzucie.
Dalej, aż do jeziora Śpierewnik, rowy strzeleckie wykonano
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Obiekt nr 6 - Wnętrze bunkra

Obiekt nr 6 - Strzelnica południowa.
Rdzeń obrony pozycji Rytel miało stanowić 26 żelbetowych i
drewniano-ziemnych schronów bojowych. Do wybuchu
wojny ukończono jednak zaledwie 6 żelbetowych schronów
bojowych. Wszystkie to obiekty powtarzalne, wznoszone
według standardowych planów, ujętych w dyrek-tywie
przesłanej 2.VI.1939 roku przez Inspektora Saperów przy
Sztabie Głównym Wojska Polskiego, gen. Mieczysława
Dąbkowskiego. Cechowała je maksymalnie uproszczona

Pomniejszoną wersją obiektów przedstawionych
powyżej były żelbetowe schrony bojowe na jeden ckm
w strzelnicy tradytorowej (tradytory jednostronne). Były to
monolityczne, żelbetowe obiekty na planie prostokąta,
z jedną wewnętrzną izbą o powierzchni 3,4 m2. Konstrukcja
i wyposażenie były analogiczne jak w przypadku większego
tradytora. Na pozycji Rytel są to obiekty nr 2, 3, 4 i 5.
Wszystkie schrony rozmieszczono kordonowo, wzdłuż
głównej linii obronnej, starannie dobierając sektory ognia
broni maszynowej. Sprawiało to, że pola ostrzału krzyżowały
się, tworząc trudną do przebycia zaporę ogniową i uniemożliwiały nieprzyjacielowi wejście na tyły obrońców. Więcej
o pozostałych obiektach w wydaniu kwietniowym.
Andrzej Lorbiecki

21

TWARZE Z PRZESZŁOŚCI

Gazeta LOKALNA

Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk
Jeden z najwybitniejszych europejskich iluzjonistów
drugiej połowy XX wieku Tomasz Józef Chełmiński urodził
się w Szpitalu Miejskim w Chojnicach 17 września 1929 r.
Jego ojcem był Józef Chełmiński, redaktor wydawanego
w Chojnicach „Dziennika Pomorskiego”, matką zaś Janina
Chełmińska z d. Lipińska. Rodzina mieszkała w kamienicy
czynszowej przy ul. Dworcowej 52 w Chojnicach (obecnie ul.
Dworcowa 8).

Tomasza juniora (ur. w 1956 r. w Poznaniu). Aż do śmierci
w 1999 r. Zoﬁa Chełmińska z wielkim zaangażowaniem
wspierała artystyczne wysiłki obu Tomaszów. Ojciec skutecznie wprowadził syna w zawiłe arkana profesji, przekazując
mu specjalistyczną wiedzę i zachęcając do wytrwałych
ćwiczeń. Obecnie Tomasz Chełmiński jr z powodzeniem
występuje, pod pseudonimem Tom Anders, w wielu krajach,
koncentrując się jednak na scenach i rewiach paryskich (m.
in. słynny Parc Asterix ).
Artysta Salvano

był niemiecki menadżer i artysta estradowy Werner Hornung. Tomasz Chełmiński wielokrotnie prowadził też międzynarodowe seminaria specjalistyczne i uczestniczył w licznych europejskich zjazdach iluzjonistów. W 1963 r. został,
jako drugi po wojnie Polak, członkiem prestiżowego
stowarzyszenia „Magischer Zirkel von Deutschland” (MZvD).
Jako jedyny wówczas polski iluzjonista wystąpił na scenach
Las Vegas. Wymiernym sukcesem Salvano było zajęcie
trzeciej lokaty w kategorii manipulacji podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Nowoczesnej Iluzji w Karlowych
Warach (1970).

W 1960 roku 31-letni Tomasz Chełmiński usamodzielnił się
artystycznie i zorganizował pierwszy w Polce Teatr Iluzji –
Salvano. Pod nowym pseudonimem rozpoczął kolejny etap
kariery zawodowej. Rychło stał się mistrzem manipulacji.
Z niebywałą maestrią posługiwał się kartami jak i bilami,
papierosami czy innymi rekwizytami. W doskonałym stopniu
opanował trudną sztukę odwracania uwagi widza. Godny
najwyższego uznania kunszt manipulacji harmonijnie łączył
z talentem aktorskim i choreograﬁcznym. Ceniono również
jego doświadczenie pedagogiczne – był znakomitym
wykładowcą w dziedzinie mikroiluzji.

Śladami Nemo
Józef Chełmiński podejmował pracę dziennikarską
również w innych redakcjach, co wiązało się z kolejnymi
zmianami miejsca zamieszkania. Tuż po zakończeniu II wojny światowej rodzina Chełmińskich przebywała w Toruniu,
gdzie kilkunastoletni Tomasz po raz pierwszy zetknął się ze
światem iluzji. W grodzie Kopernika występował wówczas
Juliusz Konczyński (pseud. Nemo), popularny już w latach
trzydziestych XX wieku, uważany współcześnie za nestora
polskiej sztuki iluzji. Magiczny spektakl przygotowany przez
Nemo oczarował młodzieńca i wpłynął na jego dalsze losy.
Tomasz Chełmiński zaczął poważnie myśleć o karierze
iluzjonisty i artysty estradowego już w wieku 16 lat. W latach
pięćdziesiątych minionego stulecia pod pseudonimem Tom
występował wspólnie z wrocławskim „magikiem” Konstantym Górskim (pseud. Constanti). Duet osiągnął sukcesy i był
ceniony przez publiczność w wielu polskich miastach.
Chełmiński traﬁł również na plan ﬁlmowy; wystąpił w obrazie
„Pigułki dla Aurelii” (1958 r.) w reżyserii Stanisława
Lenartowicza.
2 czerwca 1952 r. w Kudowie-Zdroju zawarł związek
małżeński. Jego żona Zoﬁa okazała się nie tylko wierną
towarzyszką życia artysty, ale także wspaniałą motywatorką.
Najpierw mobilizowała do pracy męża, a później także syna
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Zasłużone laury
Liczne grono polskich uczniów uważa go za swojego
nauczyciela i mistrza, m. in. Marek Zdrojewski (1933-2012,
pseud. Aremi) czy Jerzy Stanek (ur. 1957), obecny przewodniczący Krajowego Klubu Iluzjonistów. Jerzy Mecwaldowski (1937-2012, pseud. Caroni) założyciel Krajowego Klubu
Iluzjonistów w Łodzi (1976), zasłużony autor scenariuszy
etiud iluzjonistycznych i wielu publikacji fachowych, również
wysoko oceniał dorobek Salvano.

Z czasem urodzony w Chojnicach Tomasz Chełmiński –
Salvano stał się uznanym autorytetem międzynarodowym,
artystą angażowanym przez najbardziej znane agencje
w Europie. Salvano swoją maestrią zachwycał publiczność
m. in. we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii Grecji, a nawet w Japonii, Senegalu czy… Libanie.
W 1971 r. wchodził w skład elitarnego zespołu złożonego
z 14 najsłynniejszych iluzjonistów świata. Twórcą tego teamu

W 2001 r. ceniony francuski krytyk sztuki Didier Ladane
na łamach fachowego periodyku „Revue de la Prestidigitation” określił Chełmińskiego mianem „legendarnej postaci
świata magii”. Związek Artystów Scen Polskich we wrześniu
2004 r., w Warszawie z okazji 75. rocznicy urodzin Salvano
zorganizował jubileuszową uroczystość, podczas której
podkreślono jego rozległe zasługi na niwie artystycznej,
organizacyjnej i pedagogicznej.
Tomasz Józef Chełmiński zmarł w Warszawie 11 kwietnia
2006 roku. Warto pamiętać o nim i jego niezwykłych
dokonaniach również w Chojnicach, mieście, z którym był
związany w dzieciństwie.

Nr 3/2018 (66) MARZEC 2018

Gazeta LOKALNA

UROK STARYCH FOTOGRAFII

Foto: Jacek Klajna. 1992

Foto: Jacek Klajna. 1992

Nr 3/2018 (66) MARZEC 2018

23

CHOJNICZANIE W PODRÓŻY

Stolicę Grecji odwiedziliśmy przypadkiem
i niespodziewanie, a było to tak. Któregoś
wieczoru ja i Magda, siedzieliśmy z butelką
wina przy mapie gapiąc się na wielki świat. Był
olbrzymi, musieliśmy przestawić stolik by
mapa zmieściła się na podłodze naszej
niewielkiej biblioteki. Napełniliśmy ponownie
kieliszki, wino było chłodne, grzejniki ciepłe,
świat na mapie szeleścił zachęcająco, super
czas zabrać się za planowanie kolejnej

wyprawy. Był wrzesień, padało, więc miejsce
które wybierzemy musi być suche i wciąż
ciepłe. Magda wspomniała o Hiszpanii ale
niedawno byliśmy w Costa del Sol po której
opalenizna jeszcze nie zeszła. Może południe
Francji, od dawna planujemy połazić po zamkach nad Loarą. Jednak nie, ostatecznie wybór padł na Grecję, a dokładnie Kretę o której
pisaliśmy wcześniej w numerze lutowym.
Jak z Krety traﬁliśmy do Aten? Dzięki
niebywałym zdolnościom menedżerskim
Magdy. Kupiliśmy bardzo tanie bilety Bristol –
Kreta, powrotne jak to często się zdarza, były
wielokrotnie droższe. Zamiast więc wracać
bezpośrednio do Bristolu polecieliśmy do

Aten na dwa dni. Potem tylko lot do Warszawy
gdzie spędziliśmy kolejne dwa dni, no i potem
już do domu. Takim to sposobem zwykły
wyjazd na Kretę przerodził się w podróż przez
Europę, ciekawa przygoda no i zaoszczędziliśmy. Wróćmy jednak do stolicy Greckich
Bogów i ich boskich domostw, do których
naszego hotelu zaliczyć nie można. Jeżeli
pobliski Akropol był rajem pełnym szczęśliwych ludzi, popijających ambrozje, to nasz
hotel z pewnością mógłby być częścią mrocznego Hadesu. Dlatego też by uczucie
rozpaczy i beznadziei nie ogarnęło nas
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doszczętnie, zostawiliśmy w pokoju plecaki
i czym prędzej wybiegliśmy na miasto, ku
słońcu. Pogoda była wspaniała a samo
centrum dosłownie o krok. Przemierzaliśmy
uliczki starego miasta, uważając by nie
zapuszczać się zbyt daleko na obrzeża, gdzie
nie było już tak ładnie. Wyszła przy okazji na
jaw smutna prawda o Grekach, potraﬁą być
ﬂejowaci i niewiele obchodzi ich otoczenie
w którym żyją. Śmieci na ulicach i zagracone

trwać nawet kilka godziny! Po przejściu przez
bramę czekały nas już tylko przyjemności.
Opisanie wszystkich świątyń i budynków
zajęło by mi resztę nocy a Wam nie chciało by
się tego czytać. Powiem tylko, że najważniejsze świątynie to Partenon, Erechtejon, Apteros, sanktuarium Artemidy Brauronia i Propyleje. Ciekawostką jest, że do budowy świątyń
prawie 500 lat p.n.e. użyto kamieni i materiałów z wcześniejszych budowli, pałaców
i murów obronnych zniszczonych podczas
wojen perskich. Najstarsze odnalezione artefakty liczą sobie ponad trzy tysiące lat, kawał

wzgórz. My wdrapaliśmy się na wzgórze
Aresa. Widok na oświetlone w dole miasto
jest nie do opisania, widok na oświetlony
Akropol zostanie nam w pamięci na zawsze.
Jeżeli będziecie w Atenach, musicie to
zobaczyć. Miasto jest gwarne do późnych
godzin, można jeść i pić prawie do białego
rana. Jest raczej tanio, o ile nie siadamy w restauracjach w samym centrum. Proponuje
poszukać knajpek nieco na uboczu, mają
przyjemniejszy klimat, jedzenie jest smaczne
i niedrogie. W Atenach widać brak pieniędzy,
nie jest to aż tak zauważalne jak poza stolicą

czasu co nie? Przebywanie w tym miejscu to
wielkie przeżycie! To niezwykłe znaleźć się
tak blisko miejsca skąd ludzkość wyruszyła ku
potędze i rozpoczęła budowę świata jaki dziś
znamy.
Późnym popołudniem wróciliśmy do
ciemnej jaskini na skraju Hadesu by odpocząć. Zjedliśmy obiad, wypiliśmy kawę i gdy
zapadł zmrok wyruszyliśmy ponownie ku
majaczącym wysoko ruinom. Oczywiście
sam Akropol jest zamykany na noc, lecz
można popatrzeć na niego z pobliskich

ale wciąż widoczne. Grecy są bardzo mili
i niezwykle pomocni, nie wahajcie się pogadać z ludźmi siedzącymi czy stojącymi obok,
często dzięki nim macie szansę traﬁć w miejsca mniej popularne i bardzo ciekawe.
Następnego dnia szybkie śniadanie,
spacer na dworzec gdzie specjalna kolejka
zawiozła nas na lotnisko. Po trzech godzinach
lotu byliśmy już w Warszawie, a tam …
ulewny deszcz i ledwie kilka stopni powyżej
zera. My w trampkach i letnich ciuchach,
ubaw po pachy, ale to już inna historia.

ogrody to naturalny widok gdy tylko nieco
oddalimy się od centrum, sorry ale w takim
miejscu to po prostu rani to do żywego.
Na szczęście nasi gospodarze bardzo
dbają o zabytki, rozumiejąc ich wartość.
Spacerując malowniczymi uliczkami Aten
praktycznie co krok potykamy się o pozostałości dawno przeminionych cywilizacji. Są
tam resztki murów z wielkich kamieni, będących niegdyś świątyniami zapomnianych dziś
Bogów, są niewielkie kapliczki wykute w miękkich, wapiennych skałach, mijamy potężne
kolumny dźwigające dawno temu dachy
olbrzymich budynków. A nad wszystkimi tymi
cudami, niczym szkielet mitycznego potwora,

góruje pradawny Akropol. Nim jednak wdrapaliśmy na świątynną górę, musieliśmy coś
zjeść. Oczywiście gyros, a raczej dziwna
odmiana gdzie w specjalny chleb zwany „pita”
upycha się mięso, warzywa, frytki i wszystko
to zalewa sosem, taki grecki „Fast Food”
osobiście uwielbiam. Potem jeszcze kawa
i pogaduchy z przypadkowo spotkanymi rodakami, których jest w Atenach zaskakująco
wielu. Nim wkroczyliśmy do miasta Bogów
musieliśmy odstać swoje w kolejce do kas.
Nie był to szczyt sezonu więc nie staliśmy
bardzo długo, w lipcu czy sierpniu może to
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Dokończenie ze strony 14.
Temat drugi to wynajem pomieszczeń dla MOPS-u
i CHCK-u od PB Górski. Tutaj mamy do czynienia z nieprawdą i manipulacją. Otóż p. „redaktor” M. Szymecka
dotarła do umowy MOPS-u z ZGM sprzed 10 lat i orzekła, że
dzisiaj MOPS płaci za 1m2 biur 2 zł więcej niż płacił ZGM-owi.
Nie doczytała, że umowa jest waloryzowana o wskaźnik cen,
towarów i usług i po 10 latach kwota bazowa jest o ok. 20%
wyższa, co powoduje, że stawki w PB Górski są niższe niż
w ZGM w 2017 roku. Takie działanie jest nierzetelne, ale co
Państwo myślicie czy „wszechwiedząca i najmądrzejsza pani
redaktor” sprostowała swój błąd? Nie – dodatkowo mnie atakuje z innej strony. Co ciekawe pisząc o nieruchomościach
nie zna deﬁnicji „części wspólnych” i snuje hipotezy, że
wynajmujący płacą za całe powierzchnie, w wyniku czego
wynajmujący może „kasować” prawie tyle co za biura. To są
piramidalne bzdury, ponieważ części wspólne liczy się do
procentowych proporcji wynajmowanej powierzchni bazowej. Gdyby tylko to, ale Pani napisała, że nieprawdą jest co
mówi burmistrz, że PB Górski ma najtańsze w mieście powierzchnie biurowe, bo „pierwszy przykład z brzegu”, a mianowicie Miejskie Wodociągi temu przeczą, bo chcą wynająć
nie za 17,50, a za 17 do negocjacji. Nierzetelność i zła wola
doprowadziła tą Panią do tego, że porównała ceny powierzchni magazynowej i handlowej do ceny za biuro. Otóż
Miejskie Wodociągi mają dwie przestrzenie po około 250 m2
(dwa piętra), na każdym po jednej toalecie, ogrzewanie
nagrzewnicą. Zanim zrobią tam 24 biura trzeba byłoby
zrealizować dużą inwestycję. Otóż: ściany działowe,
instalacje grzewcza, elektryczna, wentylacyjna, komputero-

wa, klimatyzacja, nowe toalety itd. Ale najważniejsze jest tam
500 m2, MOPS wynajmował 664 m2, a my szukaliśmy większej powierzchni. Tak więc manipulacja oparta o jakikolwiek
brak możliwości porównań. Podobno był to „pierwszy
przykład z brzegu”. Czekam na następne. Pani napisała, że
podawałem kwoty netto, a MOPS płaci brutto z Vatem. Jak
analizowała stawki dla PB Górski, to chyba domyśla się
(czego nie jestem pewien), że PB Górski Vat od tej umowy
odprowadza do Urzędu Skarbowego – jest dochodem Państwa. Z drugiej strony jest kosztem dla MOPS-u. Dodam, że
to ta sama Pani, która ciągle pisze, że Pan Brunka „jest
prawnikiem z wykształcenia” i nie ocenia na przykład jego
wiedzy praktycznej w kontekście nieprzyjęcia przez PKW
sprawozdania ﬁnansowego z kampanii wyborczej komitetu
PCHS z którego startował M. Kasprzak. PCHS tłumaczy się,
że to przekroczenie, to „przecież nie jest zbrodnia”. Bardzo
infantylne tłumaczenie bo przecież kradzież też nie jest
zbrodnią. Co by się działo gdyby w ich ręce oddać ﬁnanse
miasta? Przekroczyli wydatki o 2 tys. PLN. Pełnomocnik
ﬁnansowy będzie ukarany, sprawozdanie nie jest przyjęte.
Zastanawiam się też co by się stało gdyby mój komitet tak
postąpił. Otóż byłoby oskarżenie o korupcję itd. Zastanówcie
się Państwo, czy wybory były uczciwe jeżeli kandydat z mojego komitetu nie wydał nic na kampanię, a kandydat PCHS-u
przekroczył limit o 2 tys. PLN.
No cóż, myślę, że są to nośne tematy, które będą się
rozwijały, ważne jest, że wiemy z kim mamy do czynienie,
znamy mechanizmy kłamstwa, manipulacji i populizmu. Nie
dajmy się nabierać!

23 lutego w SP 1 odbyła się ,,Żywa lekcja historii''
przygotowana i zaprezentowana przez grupę inscenizacyjną
klasy III b gimnazjalnej pod kier. p. Wiesławy Gołuńskiej.
Rycerzom towarzyszył także p. Piotr Dyląg z Bractwa
Rycerskiego. Tematem inscenizacji było ,,Późne średniowiecze XIV/XV wieku. Uczniowie klas IV i V z wielkim
zainteresowaniem słuchali pogadanki przygotowanej przez
starszych kolegów na temat średniowiecza. Mogli też poznać
ubiór oraz uzbrojenie rycerza tej epoki. Największą atrakcją
był pojedynek rycerzy, który wzbudził wiele emocji.

(fot. M. Leszczyński)
Arseniusz Finster

Pracownia projektowa - inż. Jan Belzerowski
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Inpero.pl to prężnie działająca agencja interaktywna,
która funkcjonuje na trudnym rynku usług informatycznych już 10 lat. Panie Tomku jak to wszystko się
zaczęło?
To była wspólna inicjatywa – moja i mojego wspólnika, Karola
Buławy. Oboje zawsze interesowaliśmy się informatyką, więc
postanowiliśmy nawiązać współpracę i założyć spółkę w tej
branży.
Jaki był rynek usług informatycznych kiedy zaczynaliście?
Rynek był bardzo niejednorodny. W naszej branży było
niewiele ﬁrm, raczej samodzielne podmioty. Były osoby
funkcjonujące na zasadzie wolnych strzelców i pracujące na
własną rękę. W takiej sytuacji klient nie miał zapewnionej
odpowiedniej jakości usług ani żadnej gwarancji. Często po
stworzeniu strony kontakt się urywał i klient pozostawał sam
z problemem.
Inpero. pl było początkowo małą, nową i nierozpoznawalną ﬁrmą na trudnym, chojnickim rynku. Zaryzykowaliście. Intuicja, czy wiedza?
I jedno, i drugie. Oboje od początku obracaliśmy się w tej
branży. Wiedzieliśmy, że na tym rynku istnieje potrzeba
zaistnienia takiej ﬁrmy pomimo, silnego w tamtym czasie,
przeświadczenia przedsiębiorców, że reklama internetowa
nie jest im potrzebna. Przedsiębiorcy uważali, że w takiej
małej społeczności, jaką są Chojnice, są rozpoznawalni. Ale
tak nie jest... Firma, która nie istnieje w intrenecie, nie ma
szans na dotarcie do klientów. W Polsce kilkanaście milionów
osób korzysta z sieci, szukając informacji o towarach i ﬁrmach. Internet jest największą wizytówką, a ponadto pozwala
generować oszczędności – poprzez korzystanie z różnych
aplikacji.
Potem się to zmieniło?
Tak. Z czasem oni sami się do nas zgłaszali. Zaobserwowali
po prostu, że jest straszny boom na internet i uświadomili
sobie, że może to znacznie ułatwić i usprawnić funkcjonowanie ﬁrmy. Internet jest najtańszą i najskuteczniejszą
formą reklamy tak naprawdę. I bardzo łatwe jest pozyskiwanie klientów. Przecież dzisiaj wszyscy szukamy w internecie różnych rzeczy: fryzjera, odzieży, elektroniki czy po
prostu zamawiamy jedzenie.
To czego ﬁrmy się obawiają skoro dzięki reklamie
internetowej mogą dotrzeć do szerszego środowiska...
Być może obawiają się kosztów stworzenia strony internetowej. Ceny są różne – strona może kosztować kilka
tysięcy złotych albo kilka złotych. Zasadniczą kwestią jest
odpowiednia domena internetowa, która będzie powiązana
z ﬁrmą i z produktem, który ﬁrma oferuje. Ostatnio nastąpiły
pewne zmiany na płaszczyźnie klienteli. Zgłasza się do nas
coraz więcej przedsiębiorców, którzy chcą reklamować swoje
produkty w sklepach internetowych. A więc nie tylko na
terenie Chojnic i okolic, ale też na przestrzeni ogólnokrajowej.
W tym roku dokonaliśmy wielu wdrożeń sklepów internetowych – i to z różnych branż, bo np. kosmetyki, usługi jeździeckie, komputery, farby i lakiery. W tym kontekście zajmujemy się szatą graﬁką, sposobem płatności online, który
klient sobie wybierze i utworzeniem regulaminu. Co ważne,
po zakończeniu i realizacji zamówienia, nigdy nie zostawiamy klienta samego. Zawsze służymy pomocą.

Nr 3/2018 (66) MARZEC 2018

Jakie narzędzia należy wykorzystać do promocji ﬁrmy?
Bo przecież nie wystarczy po prostu stworzyć strony...
Mamy cały wachlarz odpowiednich narzędzi, który wspólnie
z klientem jesteśmy w stanie sukcesywnie wdrożyć. Przede
wszystkim zależy to jednak od skali biznesu. Pierwszym krokiem powinno być stworzenie prostej wizytówki na usługach
mapowych – np. Google Maps. Zabiera to dosłownie kilka
minut. Następnym krokiem jest właśnie stworzenie strony
internetowej, przedstawiającej daną ﬁrmę. A trzecim krokiem
– kompleksowa reklama internetowa.
W jakim miejscu jest dzisiaj Inpero?
W tym roku minie okrągłe 10 lat, odkąd funkcjonujemy na rynku. Zajmujemy się nadal głównie usługami internetowymi –
od tworzenia stron internetowych poprzez ich reklamę w internecie. I to jest nasza główna gałąź funkcjonowania. Od
2016 roku oferujemy usługi informatyczne, a od 2017 roku –
mamy punkt w galerii K&M przy Sukienników 5. Nasza oferta
zawiera naprawę i sprzedaż komputerów, sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i akcesorii kmputerowych. Ostatnio
mocno rozwija się rynek programów księgowych, a także
usługa podpisu elektronicznego. Zapraszamy wszystkich
mających problemy z programami księgowymi w ﬁrmie do
skorzystania z naszych usług.
W związku z 10-leciem istnienia ﬁrmy przewidujecie
jakieś usługi promocyjne?
Jak najbardziej... Przygotowaliśmy akcję, polegającą na tym,
że wszystkie domeny i pakiety hostingowe w tym roku – są
dla nowych klientów, którzy chcą spróbować zaistnieć w sieci,
bezpłatne. Więc, po prostu każdy zainteresowany może
podejść do naszego biura, napisać na nasz adres lub
zadzwonić. Nasz „pakiet promocyjny” zawiera rejestrację
domeny i pakietu hostingowego. Dodatkowo, jeśli będzie
takie zapotrzebowanie, wszystkie instytucje non proﬁt, które
nie mają strony, bo np. ich na to nie stać, otrzymają od nas
w prezencie stworzenie prostej strony internetowej. Strona,
domena i hosting – w prostym składzie. Zapraszamy więc do
współpracy wszystkie stowarzyszenia z naszego regionu.
Inpero ma też pod swoimi skrzydłami gazetę –
Chojniczanin.pl...
Tak. Gazeta powstała w 2010 roku i jak każdy produkt
stopniowo ewaluowała. Dzisiaj w zmienionej formule, jako
miesięcznik społeczno-historyczny, zakorzeniła się już
mocno na chojnickim rynku. Ponadto, funkcjonuje też strona
internetowa tego miesięcznika. Portal jest cały czas
aktualizowany i unowocześniany. To jest dobre rozwiązanie
dla osób, które wyprowadziły się z Chojnic i mieszkają za
granicą. Wiemy, że nasz portal jest odwiedzany w Niemczech, Anglii, Australii...
Największy sukces Inpero.pl?
… chyba jeszcze przed nami! Powiem tak: przez te 10 lat
udało nam się nawiązać w Chojnicach – i nie tylko w Chojnicach, bo działamy również w Szczecinku, Kościerzynie,
Tucholi, Czersku, Człuchowie, Brusach – bardzo wiele
kontaktów handlowych. M.in. od samego początku jesteśmy
z Chojniczanką – jesteśmy ich sponsorami, ale też obsługujemy ich stronę internetową. Ponadto obsługujemy kilkadziesiąt czołowych chojnickich ﬁrm. Przeglądając strony
internetowe różnych przedsiębiorstw, chojniczanie tak
naprawdę nie zdają sobie sprawy, że oglądają owoce naszej
pracy.

Ma Pan jakieś marzenie związane z działalnością?
Chcielibyśmy być liderem w naszej branży w północnej
części Polski. To taki nasz cel. Dominować w województwie
pomorskim i ościennych. I bardzo ważne – ciągle doskonalić
profesjonalizm naszych usług. Do tego będziemy dążyć.
W tym roku chcemy szczególną uwagę przyłożyć do kwestii
bezpieczeństwa w internecie i ochrony danych osobowych.
Wirusy, spamy i wiele innych zagrożeń są obecnie bardzo
niebezpieczne w internecie – to właśnie na to będziemy
kładali większy nacisk. Innym moim celem i ogromnym
marzeniem jest np. powstanie i funkcjonowanie naszych
punktów w innych miastach. Po prostu takie kompleksowe
działanie. Ponadto marzy mi się profesjonalny zespół –
marketingowców, który sprosta każdemu zadaniu postawionemu przez klienta i będzie tworzyć całościowo kampanie
reklamowe. Natomiast na tę chwilę, z powodu nikłych zasobów ludzkich, zwyczajnie nas na to nie stać. Niestety, osoby,
które są wykształcone w tym kierunku i mają na ten temat
wiedzę wyjeżdżają za granicę lub do większych aglomeracji.
Czego się Pan nauczył przez te dziesięć lat?
Na pewno cierpliwości. Wszystko musi mieć swoją kolej
rzeczy. Nauczyłem się także słuchać i rozumieć potrzeby
pracowników i klientów. Dlatego w tym miejscu chciałbym
serdecznie podziękować naszym wszystkim pracownikom
oraz klientom, którzy przez ten cały czas z nami współpracują. Sukces Inpero to tak naprawdę składowa osiągnięć
i zaangażowania całego naszego zespołu.
Pozostaje mi życzyć ﬁrmie Inpero.pl Srebrnych Godów!
Taaak!... i oddziału w Warszawie na Złotych Tarasach...
(śmiech)
Danuta Ciborowska

27

MEDYCYNA NATURALNA, ZDROWIE, KUCHNIA

Kiedy bierzesz do ręki zimną aluminiową
puszkę z colą, podnosisz zawleczkę … pssst ! - ten
gazowany słodki napój spływa do gardła, gaz
uderza do nosa i oczy zaczynają lekko łzawić, ale to
przecież takie dobre ! I kolejny łyk …

Po 60. minutach …
Stężenie cukru we krwi znacznie się obniża (stan ten
nazywamy hipoglikemią), a wraz z nim obniża się także
poziom energii i koncentracji.
Aby tego wszystkiego uniknąć, najlepiej pić … wodę.

10 minut później …
Jeżeli wypijasz całą puszkę coli, to właśnie dostarczasz swojemu organizmowi równowartość 7 dużych
kostek cukru ! W normalnych warunkach powinno to
wywołać odruch wymiotny, ale zawarty w coli kwas
fosforowy zakwasza organizm i stąd wrażenie
orzeźwienia.
Po 20. minutach …
Stężenie cukru we krwi gwałtownie wzrasta, wystawiając organizm na pierwszą próbę. Trzustka zaczyna
produkować duże ilości insuliny. Dzieje się tak tylko
dlatego, że w ten sposób organizm będzie mógł przetworzyć nadwyżkę cukru w … tłuszcz, który jest łatwiej
przyswajany przez organizm.

COLA

W wyniku tego procesu tłuszcz zostaje zmagazynowany w postaci drobnych kuleczek. Co prawda są one
mało estetyczne, ale za to przez pewien czas
nieszkodliwe – natomiast nadmiar glukozy we krwi jest
jak trucizna. Jedynie wątroba jest w stanie magazynować glukozę, ale niestety tylko w ograniczonym
stopniu.

pracy czy uprawiania sportu, wypicie wody to nie tylko
konieczność – to prawdziwa przyjemność.
Dlaczego warto przestać pić colę ?
Po wysiłku możemy mieć ochotę na colę lub schłodzone piwo, ale okazuje się, że napicie się wody daje
więcej przyjemności. Woda jest najsmaczniejsza
wtedy, kiedy naprawdę chce nam się pić.
To jednak nie tylko przyjemność. Picie wody pomaga
zmniejszyć spożycie szkodliwych substancji, takich
jak:
· kwas fosforowy (obecny m.in. w coli), który
zaburza metabolizm wapnia i powoduje
osteoporozę oraz rozmiękanie kości i zębów;
· cukier, który przyczynia się do zachorowania
na cukrzycę, choroby układu krążenia, artretyzm i choroby nowotworowe oraz do powstania przewlekłych stanów zapalnych;
· aspartam, który powoduje m.in.: guzy mózgu,
epilepsję, nadwrażliwość emocjonalną i cukrzycę;
· kofeina, która powoduje drgawki, bezsenność,
bóle głowy, nadciśnienie, demineralizację kości i utratę witamin.
Ponadto kwaśny odczyn coli jest zabójczy dla zębów.
Cola zawiera silny kwas fosforowy, który odrdzewia
metal i „oczyszcza” np. srebra (spróbuj zostawić zardzewiałą monetę lub srebrny łańcuszek w coli na kilka
godzin i zobacz, co się stanie). Jeżeli często pijesz
colę, szkliwo twoich zębów może stać się porowate,
zżółknąć lub zszarzeć.

Po 40. minutach …
Większość kofeiny zawartej w coli zostaje wchłonięta
przez organizm. Kofeina powoduje rozszerzenie
źrenic oraz podnosi ciśnienie krwi. W tym samym
momencie podnosi się stężenie cukru w wątrobie, co
powoduje uwolnienie cukru do krwi.
Po trzech kwadransach …
Organizm zaczyna produkować zwiększoną ilość
dopaminy. Dopamina to hormon stymulujący „ośrodek
przyjemności” w mózgu. Taka sama reakcja występuje
po zażyciu … heroiny. To nie jedyna wspólna cecha
łącząca narkotyki i cukier. Od cukru również można się
uzależnić. I to do tego stopnia, że w jednym z badań
wykazano, że cukier uzależnia silniej od kokainy. Nic
więc dziwnego, że osoba uzależniona od coli zachowuje się przed jej wypiciem jak narkoman na głodzie.
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Dlaczego warto przestawić się na picie wody …
Kiedy od dłuższego czasu przyzwyczajeni jesteśmy do
picia słodzonych napojów gazowanych (m.in. coli),
woda po prostu nam … nie smakuje. Większość z nas
uważa, że nie jesteśmy „rośliną doniczkową”, a w wodzie to się … nogi moczy.
Tak naprawdę jednak problem wcale nie leży w smaku.
Kto nie ma ochoty na wodę, pewnie wcale nie jest
spragniony. A jeśli nie odczuwa pragnienia, to znaczy,
że brakuje mu ruchu. Jak porządnie się spoci podczas

Dzieci i cola …
Jeśli dajesz swoim dzieciom colę:
· zwiększasz ryzyko ich zachorowania na
cukrzycę;
· uzależniasz je od cukru;
· zwiększasz ryzyko ich zachorowania na wiele
chorób, w tym nowotwory.
Nie pozwól więc, aby ten napój stał się ich „ulubionym”.
Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny
Więcej artykułów przeczytasz w zakładce
„Twój dietetyk – zdrowie od kuchni”
na stronie www.geminichojnice.pl

KUCHNIA
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Od dwóch lat w domu towarowym „Libera” w Chojnicach działa klub ﬁtnessowy – pisaliśmy o nim rok temu.
Co się od tego czasu zmieniło?
Zmieniła się nazwa ze studia „Bohema” na Strefa
Tańca i Fitnessu „Jola”, ponieważ jestem rodowitą chojniczanką i przez 20 lat funkcjonowałam jako Studio Tańca
i Ruchu „Jola” prowadząc zajęcia w świetlicy przy ul. Łanowej
11A, potem w „Sukiennicach” i jeszcze później w sali budynku
dawnej telekomunikacji. Zdałam sobie sprawę, że w Chojnicach funkcjonuję jako Jola i ta dwuletnia przygoda z nazwą
„Bohema” raczej nie wyszła mi na dobre. Postanowiłam więc
wrócić do dawnej nazwy – mówi Jolanta Siewert.
Zatem na jakie zajęcia zaprasza „Jola” ?
Nasza oferta jest bardzo szeroka, zróżnicowana
i skierowana głównie do Pań w różnym wieku. Moją
największą dumą jest liczna grupa uczestniczek zumby gold
– są to zajęcia przeznaczone dla osób w wieku 50 + i odbywają się przed południem. Cieszę się, że udało mi się
przekonać panie do systematycznej aktywności ﬁzycznej, bo
spotykamy się dwa razy w tygodniu na ćwiczeniach. Ale to nie
wszystko – rok temu utworzyliśmy stowarzyszenie „Aktywni
50+” i działamy – spotykamy się również na dyskotekach 50+
w klubie „Inﬁniti”, zabawach, organizujemy sobie wycieczki –
byliśmy w Warszawie, dwukrotnie w Szwecji, w Kopenhadze,
Londynie, organizujemy pikniki nad jeziorem, spacery z kijkami nordic walking itd.

To są zajęcia przedpołudniowe, a co się dzieje po
południu i wieczorami ?
Oj dzieje się, dzieje.. W poniedziałki i czwartki
o godz. 19:00 i 20:00 zumbujemy – spalamy ogromne ilości
kalorii i ujędrniamy nasze ciało. Zumba to połączenie tańców
latynoskich i ﬁtnessu, która poprzez świetną zabawę
kształtuje i rzeźbi naszą sylwetkę, dba o naszą kondycję,
a przede wszystkim napawa optymizmem. Proste kroki
taneczne, łatwe układy choreograﬁczne i porywająca muzyka
sprawiają wrażenie świetnej imprezy. Bazą zumby są tańce:
salsa, merengue, samba, cha cha, rumba, bachata, taniec
orientalny i inne.
W piątki o godz. 19:00 odbywają się zajęcia
Salsation – jedyne w Chojnicach i okolicy i mają swoje
zwolenniczki wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
„Salsation to połączenie treningu funkcjonalnego i różnych
stylów tanecznych pochodzących z najgorętszych stron

Powstał w celu uczczenia protestu
nowojorskich szwaczek z 8 marca 1867 roku,
a w 1909 r. kobiety, strajkujące przeciwko uciskowi, zamknięto w fabryce, w której w czasie
pożaru zginęło 126 pracownic.
Strajkujące kobiety domagały się:
udziału w powszechnym głosowaniu, dostępu
do stanowisk publicznych, dostępu do pracy,
do szkoleń zawodowych oraz do zaprzestania
dyskryminacji.
Po raz pierwszy zaczęto obchodzić
go w : Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii.
Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiła Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze.
Początek marca ma również powiązanie z rzymskimi obchodami Matronaliów,
Święta Macierzyństwa, istnienie pierwiastka
żeńskiego w naturze i płodności.
Święto to obchodzą od 1910 r. w sposób szczególny, następujące kraje: Albania,Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia,
Chiny, Chorwacja, Cypr, Indie, Kuba, Francja,
Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Ukraina,
Węgry.

świata – salsy, reggae, samby, merengue i wielu innych.
Salsation ma na celu nie tylko rozruszać ciało, ale także
zrelaksować umysł i poradzić sobie z nagromadzonym
stresem” – zapewnia Nicola Kasprzak – prowadząca zajęcia
licencjonowana instruktorka salsastion. Każda choreograﬁa
to oddzielna historia, która stwarza okazję do pokazania
swoich emocji i wyrażenia siebie poprzez ruch. Chojnicka
rodzina Salsation się powiększa i od marca otwieramy nową
grupę dla początkujących i zapraszamy w piątki na godz.
18:00.
Te zajęcia już wpisały się w stały graﬁk. Czy są może
jakieś nowości ?
Tak, jest sporo nowości. Jedna z nich jest joga.
Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować te zajęcia,
ponieważ joga zawsze ma sporo zwolenniczek, które
zapraszamy we wtorki na godz. 19:00. „Praktykując jogę
doświadczamy dobrodziejstw płynących z praktykowania tej
prastarej sztuki. Po 10 latach systematycznego uczestniczenia w zajęciach, uzyskałam tytuł instruktora rekreacji
ruchowej w zakresie Hatha Jogi i teraz chcę się z Wami tym
dzielić” – mówi Grażyna Depka Prądzinska. Sama wciąż
doskonale się i ciągle na nowo odkrywam, że dzięki
regularnej, przyjemnej pracy umiemy pokonywać swoje
słabości, a joga niesie harmonię, spokój i radość. Hatha jogę
ćwiczymy wykorzystując pomoce takie jak paski, wałki, koce,
klocki. Praca z pomocami pozwala dokładniej ustawić ciało
w pozycji. Zajęcia trwają 1.5 godz. Zajęcia zaczynamy od
delikatnego rozruszania ciała, następnie wykonujemy
pozycje bardziej wysiłkowe, pobudzające, a w drugiej części
zajęć przechodzimy do pozycji, wyciszających, rozciągających. Zajęcia zawsze kończymy kilkuminutowym
relaksem.
Kolejną nowością są zajęcia ABT – ćwiczenia na
brzuch, pośladki i uda. To trening wzmacniającokształtujący wykonywany do rytmicznej muzyki. Zaczyna się
10–15-minutową rozgrzewką, po niej następuje kompleksowy zestaw ﬁtness obejmujący głównie dolne partie ciała.
Regularne ćwiczenia zapewniają szczupłą sylwetkę: płaski
brzuch, jędrne pośladki i smukłe uda. Efektem ćwiczeń typu
ABT jest także widoczna poprawa kondycji ﬁzycznej i koordynacji ruchowej – a co za tym idzie – również wyglądu
i samopoczucia. Która z Pań ma ochotę na taki trening, to
zapraszam we wtorki na godz. 18:00.
Kiedyś wspominała Pani o zajęciach dla młodych mam.
Czy coś już się urodziło?
Tak, w końcu się urodziło, chociaż w wielkich
bólach. Cały czas przygotowywałyśmy się do tego przedsięwzięcia. Obecnie proponujemy pakiet pod nazwa „Aktywna
mama”. Mamy już za sobą pierwsze warsztaty dla mam
i teraz zapraszamy na zajęcia. W soboty o godz. 13:00 –
zumba w maluszkiem w chuście a raczej relaks z maluszkiem
przy muzyce. „Taniec z chustą, to doskonały sposób na
rozruszanie dla mamy oraz aktywnie spędzony czas z maluszkiem. Zajęcia taneczne w chuście dają dziecku poczucie
bliskości i naturalnego ruchu, który był przyjemną częścią
jego życia płodowego, a mamie możliwość radosnego
oderwania od codzienności i zdrowego ruchu wraz z maluszkiem” – mówi Adriana Polak, prowadząca zajęcia.
Fachową poradą cały czas wspiera Karolina Graszek ucząc
prowidłowego chustowania. Natomiast we wtorki o godz.
17:00 zapraszam same mamy na gimnastykę poporodową.
Ćwiczenia można podjąć już
6-8 tygodni po porodzie

naturalnym, natomiast po cesarskim cięciu trzeba poczekać
do 10-12 tygodnia. Zajęcia dla młodych mam skierowane są
na wzmocnienie mięśni głębokich, tzw. "centrum", które
zabezpieczają kręgosłup i wspomagają jego stabilizację.
Zaraz po porodzie kobieta traci około 7-8 kg, jednak nie
powoduje to powrotu do masy ciała sprzed ciąży. Dlatego
istotnym elementem zajęć są ćwiczenia odchudzające i modelujące brzuch. Pamiętajmy, że aktywność ﬁzyczna ma
pozytywny wpływ na psychikę i poprawia samopoczucie.
Jest to oferta tylko dla Pań. Przewidujecie jakieś zajęcia
dla dzieci ?
Zumba kids – okazuje się, że zumba porywa
wszystkich bez względu na wiek, bo są to zajęcia które łączą
w sobie elememnty tańca i ﬁtnessu w formie świetnej zabawy,
która rozwija kreatywność, koordynację, pamięć i poprawia
nastrój. Inspiruje dzieci do wyrażania siebie poprzez ruch.
Proste i ciekawe kroki taneczne oraz ulubiona muzyka
sprawią, że dzieci chętnie przychodzą na takie zajęcia
w czwartki o godz. 17:30. Planujemy też organizowanie
tanecznych urodzinek dla dzieci.

To są ćwiczenia ﬁtnessowe a taniec?
Tańczymy – głównie jest to nauka pierwszego tańca
dla narzeczonych i są to indywidualne spotkania, podczas
których przygotowuję układ choreograﬁczny do wybranego
utworu muzycznego. Często jest to walc angielski lub
wiedeński – w związku z popularnością utworu „Perfect” Ed
Sheerana. Pierwszy taniec od wielu lat cieszy się dużym
powodzeniem i bardzo dobrze, bo to mobilizuje młodych ludzi
do nauki jakiegokolwiek tańca a wiadomo, że ta umiejętność
w życiu pomaga w relacjach towarzyskich. Mamy też ofertę
taneczną eventową na wieczory panieńskie, które też są
coraz bardziej powszechne. Proponujemy atrakcję taneczna
w klimacie latynoskim, orientalnym i burleskowym.
Dzisiaj ludzie są zapracowani i dysponują wolnym
czasem tylko w weekendy. Pomyśleliście o nich?
Oczywiście. W każdą sobotę w godz. 10:00 – 12:00
odbywają się sobotnie poranki ﬁtnessowe – oferta jest
zróżnicowana, tzn. w każdą sobotę odbywają się inne
zajęcia. Kto jest zainteresowany, to proszę śledzić naszą
stronę facebookową Strefa Tańca i Fitnessu „Jola” lub
kontaktować się bezpośrednio tel. 660 49 34 27.

FASCYNACJA

MIŁOŚĆ LECZY

to prawdziwe choć niedorzeczne
kobieta
o księżycu
w świetle gwiazd
w tańcu

kochał
w niej wszystko
-serce umysł ciało
ogrzewał dłońmi ustami
i miękką tęsknotą
to była wspaniała muzyka
zakochanych lekarstwo
- i jeszcze
ten delikatny zapach wiosny...

gdy pisze wiersz
zasępiona uśmiechnięta
z ogniem w oczach
gdy śpi
taką kobietę kochać
pragnąć ponad życie
mieć
osaczony magią
melodii duszy
budzisz się
to był dziwny sen
jak elektryczny impuls...
jak realne doznanie
to była żonglerka...
czy się powtórzy?
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na co go wydać bądź nie
huśtawka losu skrzeczy piszczy
fatalnie pod tobą się gnie
swą mądrą głowę wysoko noś
wszak z głową w chmurach
znaczysz dużo...coś

KOBIETO
powiewnie z wdziękiem motyla
otwieraj zasłony dnia
iluzją ma być każda chwila
o taką kartę życia gra
panterą nocy
tygrysicą łabędziem sarną
do takich babek panowie się garną
gdy w ścianach czterech grosz liczysz

Do wszystkich Pań, w tym szczególnym
dniu, uśmiecha się autorka artykułu
Maria Jolanta Kowalska
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W weekend 17-18 lutego w Słupsku przy
ulicy Ogrodowej 5 można było obejrzeć zmagania bokserów w Mistrzostwach Wybrzeża.
Trenerzy Boxing Team Chojnice Kazimierz
Poteracki i Marcin Gruchała zgłosili do zawodów trzech zawodników i wszyscy wrócili
ze złotymi medalami - Kewin Gruchała już po
raz czwarty z rzędu,Bartosz Głomski oraz
Adrian Szczypior.
Tylko zwycięzcy walk ﬁnałowych mają
możliwość startu na Mistrzostwach Polski
Juniorów, które pod koniec lutego odbędą się
w Ciechocinku.
Tak więc do grona zakwaliﬁkowanych
wcześniej Macieja Kotlęgi oraz Klaudiusza
Hochela dołączyli Kewin Gruchała i Bartosz
Głomski.Tym samym po raz kolejny klub
z Chojnic okazał się najlepszy na Wybrzeżu.
- Jestem bardzo zadowolony z występu,
skupiłem się w szczególności na juniorach.
Mogliśmy desygować do boju przecież Piotra
Szczukowskiego czy Patryka Wardyna,
którzy również aspirowaliby do złotych krążków. Jednak ci którzy w Słupsku wystąpili
zaprezentowali się bardzo dobrze, wszystkie
pojedynki wygrali i to przed regulaminowym

W dniach 15-17.02.2018 zostały
przeprowadzone zawody strzeleckie pod
nazwą „Chojnicka Zima 2018”, które są
organizowane cyklicznie od wielu lat. W tym
roku zawody przeprowadzono na dwóch
strzelnicach jednej pneumatycznej mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 8 a drugiej kulowej mieszczącej się w Nieżychowicach. Każdy uczestnik zawodów miał do
wyboru 4 konkurencje min. pistolet i karabinek pneumatyczny oraz pistolet oraz karabinek sportowy kal. 22 . Łącznie w zawodach
wystartowało 173 zawodników i zawodniczek. W wyniku rywalizacji uzyskano
następujące wyniki:
konkurencja ppn kobiet –
1 miejsce Dorota Pastwa,
2 miejsce Agnieszka Pestka,
3 miejsce Wiktoria Czarnowska
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czasem. Jestem pewien iż jest to dobry prognostyk przed Mistrzostwami Polski U-18 Powiedział Trener Marcin Gruchała.

konkurencja ppn mężczyzn –
1 miejsce Wojciech Hamerski,
2 miejsce Mateusz Noglik,
3 miejsce Dawid Maliszewski
konkurencja kpn kobiet –
1 miejsce Patrycja Kaleśników,
2 miejsce Nicol Krężel,
3 miejsce Aleksandra Czapiewska
konkurencja kpn mężczyzn –
1 miejsce Wojciech Hamerski,
2 miejsce Kamil Hope,
3 miejsce Leszek Foks
konkurencja psp –
1 miejsce Leszek Foks,
2 miejsce Wojciech Gołębiewski,
3 miejsce Daniel Knut
konkurencja ksp 1 miejsce Wojciech Gołębiewski,
2 miejsce Leszek Foks,

25 lutego zakończyły się Mistrzostwa Polski
Seniorek i Juniorek w boksie. W Grudziądzu
walczyło ponad 200 zawodniczek, które reprezentowały 81 klubów. Wśród nich wspaniały boks zaprezentowały cztery zawodniczki Boxing Team Chojnice, które walczyły
pod opieką trenera Marcina Gruchały. W kategorii juniorek na ringu stanęły: Roksana
Giersz w wadze do 48 kg, Patrycja Kotlęga
(64 kg) oraz Wiktoria Dąbrowska (75 kg).
W grupie seniorek, jako jedna z najmłodszych, walczyła Dominika Stefaniak (51 kg).
Pierwsze miejsce i złoty medal oraz tytuł
Mistrzyni Polski Juniorek U-18 w boksie
kobiet wywalczyła Wiktoria Dąbrowska,
która zwyciężyła wszystkie pojedynki, pokazując dojrzały i profesjonalny boks. - Wiktoria
bardzo sumiennie pracowała na zgrupowaniu, w czasie którego przygotowywaliśmy się
do Mistrzostw. Trenowaliśmy w Sokółce na
Podlasiu wraz z kadrą Białorusi oraz jednym
z najlepszych klubów w Polsce - Boxing
Sokółka, który podobnie jak chojnicki Team
wyszkolił medalistki Mistrzostw Europy
i Świata – powiedział trener Marcin Gruchała.
Brązowy medal przywiozła Roksana Giersz.
Jak podkreśla Joanna Gruchała, członek
Zarządu Boxing Team Chojnice – Roksana
jest bardzo doświadczoną zawodniczką.
Tegoroczny sukces jest jej czwartym laurem,

zdobytym w czasie mistrzostw Polski. Wraz
z Roksaną świętowaliśmy już jej złoto, srebro
oraz brąz. Niestety nie udało się wywalczyć
medalu Patrycji Kotlędze, która po niezwykle
wyrównanym pojedynku odpadła z mistrzostw. W gronie seniorskim Boxing Team Chojnice reprezentowała Dominika Stefaniak.
W ćwierćﬁnale odniosła poważną kontuzję
nadgarstka podczas pierwszej rundy i zmuszona była poddać pojedynek. Badanie
lekarskie ujawniło złamanie w dwóch miejscach. Dominikę czeka teraz kilkutygodniowa rehabilitacja – mówi Andrzej Mielke,
prezes Boxing Team Chojnice. Sukcesy
sportowe nie są nigdy zasługą jednego człowieka. Serdeczne podziękowania kierujemy
do naszych dzielnych zawodniczek i ich
rodzin, które zawsze wspierają Team. Słowa
uznania kierujemy do polskich i zagranicznych trenerów, którzy brali udział w przygotowaniach naszych reprezentantek.
Jesteśmy też wdzięczni naszym sponsorom,
którzy są dla nas nie tylko partnerami
ﬁnansowymi, ale także przyjaciółmi Boxing
Team Chojnice. Nasz udział w Mistrzostwach
wspierany był także przez władze Miasta.
Przez całe mistrzostwa doświadczaliśmy
niezwykłego wsparcia kibiców i naszych
sympatyków – Dziękujemy!

Z okazji powrotu Chojnic do macierzy
Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju zorganizował dla młodzieży szkolnej zawody strzeleckie w strzelaniu z broni pneumatycznej. Do
udziału w zawodach zgłosiło się łącznie 106
zawodników i zawodniczek. Zawody odbywały się na strzelnicy pneumatycznej znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach. Konkurencję, którą rozgrywano było
strzelanie z pistoletu pneumatycznego.

W wyniku rywalizacji w klasyﬁkacji
chłopięcej wygrał Mikołaj Leda przed Krystianem Gołuńskim i Dawidem Drewczyńskim. W klasyﬁkacji dziewcząt zwyciężyła
Wiktoria Michna przed Alicją Dębicką i Aleksandrą Figat. Zwycięzcy zostali wyróżnieni
dyplomami i medalami ufundowanymi przez
organizatora.
Jarosław Frączek
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
01 marca
Gorąco zapraszamy na XIV Edycję Powiatowych Targów
Edukacyjnych „Akademus”. Tegoroczne hasło brzmi: „Liczy
się indywidualny pomysł na siebie”.
01 marca
Uprzejmie zapraszamy na III Chojnicki Marsz Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy zbiorą się na Starym Rynku
w Chojnicach i przemaszerują ulicami Kościuszki i Gdańską
pod Pomnik Żołnierzy I Batalionu Strzelców.
03 marca
UKS "Ósemka" i Świetlica Szkoły Podstawowej nr 8 serdecznie zaprasza na XVIII Regionalny Turniej Tenisa
Stołowego. Początek turnieju o godz. 9:00. Miejsce: Szkoła
Podstawowa nr 8 w Chojnicach.
03 marca
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów rockowego brzmienia
na koncert w Pub-ie Wlad. Występ będzie częścią trasy
promującej nowy album zespołu THE ANALOGS zatytułowany "Wilk". Support: Nikt – Kapela ze Szczecina istniejąca od 1998 roku. THE ANALOGS powstali w 1995 roku
w Szczecinie i są obecnie jednym z najprężniej działających
zespołów polskiej sceny punk rockowej. Bilety w przedsprzedaży w cenie 25 zł, w dniu koncertu 35 zł. Początek
koncertu o godzinie 19:00. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, ul.
Młodzieżowa 35.
04 marca
Studio Bohema uprzejmie zaprasza na imprezę charytatywną na rzecz Zosi Koślińskiej. Zośka urodziła się
14.02.2017 r. W dniu 22.12.2017 r. u Zośki zdiagnozowano
ostrą białaczkę szpikową–M7. Początek wydarzenia o godz.
14:00. Miejsce: Studio Bohema, ul. Gdańska 14.
05 marca
Klub „Tygodnika Powszechnego” w Chojnicach zaprasza na
spotkanie poświęcone roli i miejscu kobiety w Kościele
katolickim. Dyskusja będzie się toczyć wokół książki
Zuzanny Radzik „Kościół kobiet”. Początek o godz. 17.00

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

08 marca
Serdecznie zapraszamy w piękny dzień święta wszystkich
Kobiet na kolejną, ale jak najbardziej wyjątkową odsłonę
Stand Up-u w Chojnicach. Specjalnie dla wszystkich fanów
dobrego humoru wystąpią znani i cenieni ludzie z branży.
Bilety: 30 zł w przedsprzedaży; 35zł w dniu występu.
Początek wydarzenia o godzinie 20:00. Miejsce: Inﬁniti
Music Club, Chojnice, ul. Staroszkolna 3.
09 marca
Restauracja Sukiennice zaprasza na Wieczór Rosyjski
„ballad i romansów” Juli Vikman. Początek godz. 19:00.
Wstęp 20 zł. Infolinia: 0 801 003 112, tel. 52 39 73 255.
10 marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza w sobotę 10 marca na
pierwsze zajęcia edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży. Poprzez naukę, zabawę i twórczość uczestnicy zajęć
zobaczą jak zmieniała się sztuka na przestrzeni wieków.
"Sztuka w czasoprzestrzeni" to wehikuł czasu do zdobywania wiedzy ze sztuki i kultury, połączenie przeszłości
z teraźniejszością. Każdym warsztatom towarzyszy prezentacja multimedialna dotycząca dziejów historii sztuki z ciekawostkami i tajemnicami. Zdobywanie wiedzy odbywa się
poprzez prezentacje multimedialne i zabawy twórcze,
10 marca
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów rockowego
brzmienia na koncert w Pub-ie Wlad. SAUTRUS to zespół
wykonujący psychodeliczny rock, uformowany przez Michała Nowaka i Wena Wintera w 2010 r. Bilety w cenie 20 zł.
Początek koncertu o godzinie 20:00. Miejsce: Pub Wlad, ul,
Chojnice, Młodzieżowa 35.
11 marca
Z wielką przyjemnością zapraszamy wszystkich fanów
poezji śpiewanej na inspirujący koncert do Centrum Sztuki
Collegium ARS (podziemia kościoła gimnazjalnego). „Cisza
jak ta” to polski zespół wykonujący poezję śpiewaną,
piosenkę poetycką, założony w 2003 w Kołobrzegu. Zespół
tworzy aranżacje muzyczne do wierszy poetów polskich

30 zł, II pula: 35 zł. Początek koncertu o godzinie 21:00.
Miejsce: Geneza Music Club, Chojnice, ul. Zielona 3.
21 marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do udziału, w etapie
powiatowym Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej dla
uczniów szkół podstawowych klas I-III. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Chojnickie
Centrum Kultury (ckchojnice.pl). Początek o godzinie 9:00.
Miejsce: Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia
kościoła gimnazjalnego) w Chojnicach.
22 marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do udziału, w etapie
powiatowym Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej dla
uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz klasy VII i klas
gimnazjalnych. Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego
z dwóch odrębnych Turniejów: Turnieju Recytatorskiego lub
Turnieju Poezji Śpiewanej. Szczegółowy regulamin każdej
z kategorii oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na
stronie internetowej ChCK (ckchojnice.pl). Początek
wydarzenia o godzinie 9:00. Miejsce: Centrum Sztuki
Collegium ARS.
22 marca
Park Narodowy Bory Tucholskie uprzejmie zaprasza na
wykład z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”, pt.
Cztery pory roku w Parku Narodowym „Ujście Warty”.
Wykład poprowadzi Pani Olga Betańska, pracownik Parku
Narodowego „Ujście Warty”.Ze względów organizacyjnych
prosimy o wcześniejsze potwierdzanie udziału w wykładach
(na 3 dni przed planowanym terminem wykładu). Miejsce
wydarzenia: Siedziba Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
w Charzykowach, ul. Długa 33. Początek wykładu o godzinie
18:00.
23 marca
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów dobrego humoru do
Centrum Park w Chojnicach na spektakl w gwiazdorskiej
obsadzie. „Mężczyzna idealny” to opowieść o sławnym
showmanie telewizyjnym, gwiazdorze estrady, przeżywa-

Organizujesz wydarzenie społeczne, kulturalne lub sportowe.
Wernisaż, koncert, zawody, promocję lub inne wydarzenie.
Powiadom nas - my powiadomimy mieszkańców Chojnic.
w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Książka Zuzanny
Radzik „Kościół kobiet” jest dostępna w Wypożyczalni
Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych. Można więc się
z nią zapoznać i wziąć udział w poniedziałkowej dyskusji.
05 marca
Chojnickie Centrum Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 3 w Chojnicach zapraszają do wzięcia udziału w Miejskim
Konkursie Recytatorskim "Dzieciństwo wierszem malowane" dla szkół podstawowych. Terminy konkursu: Kl. I – III,
poniedziałek, 5 marca 2018 r. godz. 9 – ok. 11, Kl. IV – VII,
poniedziałek, 5 marca 2018 r. Godz. 12 – ok. 13.30. Miejsce
konkursu: Centrum Sztuki Collegium ARS.
06 marca
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach oraz Urząd
Miejski w Chojnicach zapraszają do Baszty Nowej przy ulicy
Podmurnej na duchową ucztę wielbicieli liryki, na spotkanie
poetyckie z Wojciechem Kassem. Start godz. 17.00
06 marca
Mediateka MBP zaprasza seniorów w wieku 60+ na kurs
podstawowej obsługi komputera i korzystania z internetu.
Kurs jest bezpłatny i obejmuje 10 jednogodzinnych spotkań
raz w tygodniu. Pierwsze spotkanie seniorów zainteresowanych nauką obsługi komputera odbędzie się we
wtorek 6 marca 2018 roku, o godz. 10.00. Więcej informacji
o kursie i zapisy w Mediatece (pokój nr 1), tel. 52 397 28 07.
08 marca
ZM LOK serdecznie zaprasza na zawody strzeleckie z okazji
Dnia Kobiet „Róża dla pań”. Miejsce: Strzelnica Nieżychowice.
08 marca
Zespół Szkół nr 7 zaprasza na Powiatowy Konkurs
Matematyczny „Z ekonomią za pan brat”. Miejsce: Zespół
Szkół nr 7 w Chojnicach, ul. Juliana Tuwima 13.
08 marca
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów klasycznych
utworów muzycznych na niebanalny koncert do Centrum
Park w Chojnicach. Edyta Geppert znana jest z tego, że
z wielką starannością buduje swój repertuar. Początek
koncertu o godzinie 19:00. Miejsce: Centrum Park.
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dwudziestego wieku. Zespół w ciągu 12 lat istnienia zagrał
ponad 550 koncertów w całym kraju, wydał 9 płyt rejestrujących ponad 80 utworów grupy. Początek wydarzenia
o godzinie 17:00. Miejsce: Centrum Sztuki Collegium ARS
(podziemia kościoła gimnazjalnego) w Chojnicach.

jącym kryzys osobowości. Z tego powodu zgłasza się on na
kurację do kliniki leczenia męskich nerwic. Nie podejrzewa,
że to klinika, zupełnie niepodobna, do innych. Bilety: 60 zł.
Początek wydarzenia o godzinie 19:00. Miejsce: Centrum
Park w Chojnicach.

11 marca
W ramach rozgrywek o mistrzostwo I Ligi futsalu Red Devils
Chojnice zagrają z drużyną Mieszko Gniezno. Początek
spotkania o godzinie 18:00. Miejsce: Centrum Park w Chojnicach.

24 marca
Zespół Szkół (Technikum im. Stefana Bieszka oraz Liceum
Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich) gorąco
zaprasza uczniów oraz rodziców na Drzwi Otwarte.
Początek od godz. 9:00. Miejsce: Chojnice, ul. Nowe Miasto
4-6.

12 marca
Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory
Tucholskie” w Chocińskim Młynie serdecznie zaprasza
uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych z powiatu
chojnickiego do wzięcia udziału w X Powiatowym Konkursie
pn. „Przyroda wokół nas”. Konkurs (wszystkie trzy etapy)
odbędzie się 21 marca 2018 roku o godz. 1000 (Środa),
w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie.
14 marca
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe zaprasza przedsiębiorców do udziału w śniadaniu biznesowym. Temat przewodni: wsparcie ﬁnansowe dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców ze środków unijnych. Śniadanie trwa od
godz. 9 do 11, szczegóły i zgłoszenia pod numerem telefonu:
52 33 44 450, wstęp bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.
16 marca
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka
zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach z GKS-em Katowice. Początek spotkania o godzinie 20:45. Miejsce : Stadion
Miejski w Chojnicach, ul. Mickiewicza 12.
16 marca
Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów gatunku Hiphop/Rap na koncert do klubu Geneza. PLANBE to młody
talent, jeden z diamentów korony QueQuality. Wachlarz
inspiracji PlanaBe jest szeroki, ale w głównej mierze skupia
się na brzmieniu Nowego Toronto, które przy swoich
nietypowych podziałach rytmicznych zarazem wymusza
kombinowanie z ﬂow, jak daje spore pole do popisu do
płynnego przechodzenia między rapem z pazurem
a slowjamowym podśpiewywaniem. Bilety w cenie: I pula:
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24 marca
Promocja Regionu Chojnickiego uprzejmie zaprasza do
wzięcia udziału w Jarmarku Wielkanocnym 2018. W ramach
Jarmarku odbędzie się konkurs na najsmaczniejszą potrawę
wielkanocną. W trakcie konkursu współzawodniczyć będą
ze sobą regionalne koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i szkoły. Zachęcamy do zaprezentowania swojej
twórczości oraz wystawienia stoiska handlowego podczas
tej imprezy. Wszystkich chętnych prosimy o przesyłanie
zgłoszeń do 16 marca na adres: Promocja Regionu
Chojnickiego, ul. Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice. Więcej
informacji pod numerem tel. 52 397 05 97. Początek jarmarku o godzinie 9:00. Miejsce: Stary Rynek w Chojnicach.
24 – 25 marca
ZM LOK zaprasza na Mistrzostwa Chojnic w strzelaniu
z karabinka sportowego „Chojnicka Wiosna 2018”. Miejsce
wydarzenia: Strzelnica Nieżychowice.
25 marca
W ramach rozgrywek o mistrzostwo I Ligi futsalu Red Devils
Chojnice zagrają dzisiaj z drużyną AZS UZ Zielona Góra.
Początek spotkania o godzinie 18:00. Miejsce: Centrum
Park w Chojnicach.
31 marca
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka
Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach z Odrą
Opole. Początek spotkania godzina 17:00. Miejsce
wydarzenia: Stadion Miejski w Chojnicach, ul. Mickiewicza
12.
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