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      Przyznam się szczerze że kolejny 
„Czwartek u Albina” trochę mnie zawiódł.  
Podekscytowany tematem wykładu doty-
czącego „Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Chojnicach” 
liczyłem, że będzie „miejscowo”, a przed-
stawiona wiedza będzie całkowicie, z po-
wiatem chojnickim tematycznie związana. 

          Chyba się trochę zawiodłem. Pan dok-
tor Adam Węsierski, którego wiedzy, o służ-
bie bezpieczeństwa, w czasie PRL- u nie 
można negować, przedstawił generalnie to 
co można przeczytać w „wiki” lub  ogólnopol-
skich” opracowaniach. Struktura organiza-
cyjna SB jest ogólnie znana, natomiast, na 
szczeblu lokalnym, smaczkiem są struktury 
miejscowe, które w zależności od „oporu 
lokalnej ludności” czy „siły lokalnego kleru”  
były zróżnicowane i specyficzne dla każdego 
powiatu, a tego właśnie w tym wykładzie 
zabrakło. Nie dowiedzieliśmy się niestety na-
wet tego kto był Szefem UB w Chojnicach, 

ani  kim byli funkcjonariusze, którzy służyli tu 
w latach 50-tych. Tym bardziej, że pewne 
rzeczy skoro zostały pozbawione „klauzuli 
tajne” powinny zostać na takim wykładzie 
przedstawione.  Nikt tu nie ma oczywiście 
ochoty rozpętać polowania na czarownice, 
ale fakty z lat 50-tych, a więc z przed ponad 
70-ciu lat, nie powinny stanowić żadnej  
tajemnicy. To, że wszyscy „pili”, co stało się
w pewnym momencie tematem wiodącym 
wykładu, nie jest żadnym zaskoczeniem. Pili 
nie tylko SB-cy. Pili kolejarze, pili kierowcy, 
pili żołnierze i urzędnicy. Pili lekarze i rakarze, 
adwokaci i akrobaci. Śmieszne? Niestety 
wtedy to była norma i to nie powinno zdomi-
nować wykładu. Tak naprawdę zabrakło od-
niesień miejscowych, które by powiązały 
słuchaczy z „terytorium”. Wkład i inicjatywa 
MH-E w Chojnicach cenna, szkoda tylko, że 
„zainteresowane” grono, które przybyło do 
mieszkania Albina Makowskiego, na temat 
„chojnickiego SB” mało się dowiedziało.

 Jacek Klajna

          Na początku każdego roku tradycyjnie 
w sali obrad ratusza odbywa się promocja 
nowego numeru „Zeszytów Chojnickich”. Tak 
też było i w tym roku. 4 lutego o godz. 17:00 
regionaliści i czytelnicy pisma zebrali się na 
sali w oczekiwaniu na nowy tom. Promocję 
prowadzili redaktorzy periodyku: Kazimierz 
Jaruszewski i Bogdan Kuffel, natomiast za-
wartość numeru, w tym roku,  przedstawiła 
Pani redaktor Maria Eichler. Zeszyty choj-
nickie mają ugruntowaną pozycję na chojni-
ckim rynku wydawniczym i można powie-
dzieć, że są przez regionalistów najbardziej 
wyczekiwaną pozycją. Najnowszy numer 
podzielony jest na 7 rozdziałów, które w su-
mie zawierają 19 artykułów. Znajdziemy
w nim mnóstwo ciekawych artykułów na róż-
ne tematy. Dla mnie najbardziej cennym jest 
oczywiście rozdział „Materiały źródłowe” i od 
niego zawsze zaczynam lekturę. A w nim dwa 

artykuły Zbigniewa Stromskiego ”Wypisy do 
historii Chojnic w dobie rządów krzyżackich
i wojny trzynastoletniej” oraz tego samego 
autora „Z zapisków rady miejskiej”. Ponadto 
ciekawy artykuł Adama Węsierskiego „Pery-
petie mieszkańców Kosznajderii z aparatem 
bezpieczeństwa w latach 1945-1954". Nato-
miast iście benedyktyńską pracę wykonał 
Andrzej Lorbiecki. Podjął się on bowiem in-
wentaryzacji wszystkich cmentarzy na tere-
nie gminy Chojnice. Część pierwszą tego 
opracowania znajdziemy w rozdziale „Misce-
llanea”. I na koniec uwaga techniczna. Minęły 
czasy wydawania książek na powielaczu na 
denaturat. Materiał Dawida Piwowarczyka 
całkowicie stracił swój potencjał i wartość 
poznawczą. Kolejne numery zeszytów mu-
szą być  już wydawane w kolorze. Mamy XXI 
wiek.  Zachęcam do czytania.

Jacek Klajna
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        24 lutego podczas sesji radni miejscy 
przyjęli program „Chojnicka Karta Se-
niora”, który obejmuje system ulg i zni-
żek. Adresatami programu są osoby, które 
ukończyły 60 rok życia i mieszkają na tere-
nie Gminy Miejskiej Chojnice.

     Celem programu jest poprawa warunków 
życia Seniorów, zachęcanie ich do aktywno-
ści i poprawy ich sprawności fizycznej, 
wzmocnienie kondycji finansowej, ułatwienie 
dostępu do usług, dóbr kultury, sportu i re-
kreacji oraz kształtowanie pozytywnego 
wizerunku  seniorów.
     Cele te będą realizowane poprzez dostęp 
do dóbr kultury, edukacji, sportu i rekreacji
zarządzanych przez jednostki organizacyjne 
Gminy Miejskiej Chojnice lub spółki prawa
handlowego z udziałem Gminy Miejskiej 
Chojnice, promocję i koordynowanie ulg
adresowanych do Seniorów wśród par-

tnerów programu, angażowanie podmiotów
komercyjnych w działania na rzecz społe-
czności lokalnej, rozpowszechnianie i pro-
mocje wśród mieszkańców miasta Chojnice 
za pomocą mediów i innych nośników 
informacji.
   Karta wydawana jest na podstawie wnio-
sku każdej osobie, która ukończyła 60 rok 
życia i mieszka na terenie miasta Chojnice. 
Jest imienna, bezterminowa i wydawana 
bezpłatnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia 
wniosku. Z karty korzysta się za okazaniem 
dowodu tożsamości.
    Firmy i instytucje, które są zainteresowane 
przystąpieniem do programu mogą zgłaszać
swoją chęć udziału poprzez wyrażenie dekla-
racji współpracy na rzecz Seniorów.

   Koordynatorem Programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

UM w Chojnicach

       Chojnicka prokuratura przygotowała 
statystyki przestępczości za rok 2019. Ma-
teriał przedstawiono na sesji rady miej-
skiej 24 lutego.

   „W 2019 roku odnotowano wzrost przes-
tępstw popełnionych przez kierujących po-
jazdami mechanicznymi w stanie nietrzeź-
wości. W 2018 r. takich przestępstw stwier-
dzono 44, przy 51 w roku 2019. W roku 2019 
na terenie miasta Chojnice odnotowano 72 
różnego rodzaju przestępstw drogowych 
(przy 60 w roku 2018), co stanowi niewielki 
wzrost do ogółu tego rodzaj przestępstw.
   Jeżeli chodzi o najpoważniejsze przestę-
pstwa przeciwko życiu i zdrowiu to stwierdzić 
należy, że w 2019 r. odnotowano jedno zabój-
stwo (podobnie jak w 2018 r.) i zero zgwałceń 
(rok wcześniej było ich aż 24 - przyp. red.).
   Z kolei w ubiegłym roku na terenie miasta 
Chojnice odnotowano pięć przypadków roz-
bojów i wymuszeń rozbójniczych (przy dzie-
więciu w roku 2018), osiem pobić i bójek (sie-
dem w roku 2018) i 14 przypadków różnego 

rodzaju uszczerbków na zdrowiu (przy 18
w roku 2018).
   Jeżeli chodzi o przestępstwa przeciwko 
mieniu to w 2019 r. stwierdzono 88 przypad-
ków kradzieży mienia (przy 96 w roku 2018), 
11 przypadków kradzieży samochodów (przy 
11 w roku 2018) oraz 48 przypadków znisz-
czenia mienia (przy 38 w roku 2018). Dane te 
przedstawiają niewielką tendencję wzros-
tową, która zauważalna jest również na tere-
nie ościennych jednostek.
   W roku 2019 na terenie Chojnic odnotowa-
no 152 przypadki przestępstw przeciwko 
rodzinie (przy 172 w roku 2018). W analogi-
cznym czasie, stwierdzono 100 przestępstw 
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (przy 
63 w roku 2018 r.). Jest to widoczny wzrost
w tym zakresie, który wymaga zintensyfiko-
wania czynności ukierunkowanych na zwal-
czanie przestępczości narkotykowej.
    Zagrożenie przestępczością na terenie 
miasta Chojnice uznać należy za kształ-
tującą się na poziomie średnim.”
   



01 lutego
Podczas jubileuszu „Parkrun Charzykowy” 5-kilometrową 
trasę promenadą pokonało 60 osób. Późniejsze świętowa-
nie przy ognisku zorganizowała spora ekipa wolontariuszy, 
dzięki którym inicjatywa ma rację bytu i miała swoją 101 
odsłonę.

01 lutego
Odbyła się rekonstrukcja wkroczenia wojsk wielkopolskich 
do Chojnic. Poza przemarszem ulicą 31 stycznia, 40 rekon-
struktorów wcielających się w 59 Pułk Piechoty Wielko-
polskiej, na Starym Rynku można było zobaczyć czołg 
renault FT i samochód pancerny Erhard Ev4, a w ratuszu  
odbyły się trzy ciekawe prelekcje historyczne. 

01 lutego
W hali Centrum Parku Chojnice odbył się bal maturalny, os-
tatnich klas, LO im. Filomatów Chojnickich. Dostojnego 
poloneza zatańczyło blisko 300 uczni i osób towarzy-
szących. W „starym ogólniaku” do egzaminu dojrzałości 
przystąpi sześć klas. 

01 lutego
W  klubie Holiday odbyła się impreza, z której 100 proc. pie-
niędzy z wejściówek zostało przekazane na nową protezę 
nogi dla 24 - letniej Kamili. Kamila to młoda, energiczna 
dziewczyna, która w 2011 straciła nogę. Zebrano ponad 6 
tys. zł. 

02 lutego
W parku Tysiąclecia odbył się I Bieg dla Zbyszka Wiśniew-
skiego. Na biegu stawiło się około stu biegaczy. Ścigali się 
oni na dystansie 5 kilometrów.

02 lutego
Udany występ chojniczan na IV turnieju tenisa z okazji 101 
rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Kcyni. W mocno 
obsadzonych zawodach Chojnice reprezentowało pięciu 
tenisistów. Najlepiej z tej piątki poradził sobie Piotr Mojka, 
który zajął drugie miejsce.

03 lutego
W Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach odbył się między- 
klasowy finał konkursu wiedzy o mieście i jego historii, który 
był podsumowaniem działań regionalnych w szkole związa-
nych z rocznicą stulecia powrotu Chojnic do Macierzy.

04 lutego
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach odbyła się 
Promocja Ochotniczych Form Służby Wojskowej w ramach 
kolejnej, VI edycji kampanii Zostań Żołnierzem RP. Kolejne 
spotkanie planowane jest w marcu.

04 lutego
„Polscy laureaci literackiego Nobla”, to tytuł wystawy, którą 
otwarto w Czytelni MBP. Wystawa czynna będzie do 19 
kwietnia 2020 roku. 

04 lutego
W sali obrad ratusza nastąpiło rozstrzygnięcie plebiscytu 
„Chojniczanie 100-lecia (1920-2020). Laureatami zostali: 
Ludomiła Paczkowska (1091 pkt.), Arseniusz Finster (607), 
Julian Rydzkowski (535), Stanisław Rolbiecki (454) i Irena 
Klajna (310). Były kwiaty i upominki od organizatorów dla 
laureatów i uczestników plebiscytu. Łącznie w plebiscycie 
oddano 749 głosów.

04 lutego
Na Sali obrad ratusza odbyła się promocja 35 numeru 
„Zeszytów Chojnickich”. Promocję poprowadzili redaktorzy 
pisma: Kazimierz Jaruszewski i Bogdan Kuffel. Natomiast 
zawartość zeszytu uczestnikom promocji przedstawiła 
redaktor Maria Eichler. 

05 lutego
Rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji deszczowej 
na  Alei Brzozowej. Zamknięty dla ruchu został odcinek od 
Parku 1000-lecia do skrzyżowania z ulicą Angowicką. Robo-
ty posuwać się będą etapami w kierunku ul. Dworcowej. 
Utrudnienia występować będą do 29 maja.

06 lutego
Na debatę poświęconą bezpieczeństwu, do CEW, zaprosili 
seniorów chojniccy policjanci. Przestrzegali przed oszusta-
mi działającymi tzw. metodą „na wnuczka, policjanta, krew-
nego czy administratora”, a także nieuczciwymi praktykami 
przy sprzedaży produktów na różnych „prezentacjach”.

06 lutego
W Chojnickim Centrum Kultury, dzięki inscenizacji Felicji 
Baski-Borzyszkowskiej (reżyseria), Chojniczanie obejrzeli  
sztukę Lecha Bądkowskiego  „Sąd nieostateczny”.

08 lutego
Wysoka wygrana Red Devils z Legią Warszawa. Do przerwy 
drużyna Red Devils prowadziła 5:1, ostatecznie wygrała
z drugoligową Legią Warszawa 7:2.   

09 lutego
Rozpoczęła się IX edycja Grand Prix Nordic Walking. Pier-
wszy pieszy rajd z kijeczkami miał miejsce w okolicy Klosno-
wa na dystansie ponad 15 km. Uczestniczyło 51 osób. 

09 lutego
W ramach solidarności z poszkodowanymi w pożarze hos-
picjum, w bazylice odbył się koncert ELENI. 

10 lutego
W Starostwie Powiatowym w Chojnicach została podpisana 
umowa z wykonawcą robót drogowych na odcinku Chojnice 
- Ogorzeliny. Przebudowa drogi obejmuje jej poszerzenie do 
sześciu metrów.

10 lutego
W COP w Charzykowach odbyło się spotkanie dla członków 
organizacji pozarządowych zainteresowanych pokazaniem 
swoich walorów poprzez film. W pomieszczeniach LRG 
„Morenka” otwarto małe studio medialne.

11 lutego
Na terenie powiatu prowadzone były  działania „Bezpieczny 
pieszy”. Ich celem było zmniejszenie ilości zdarzeń drogo-
wych z udziałem pieszych i rowerzystów.

12 lutego
W związku z rozpoczęciem prac w ulicy Kaszubskiej zam-
knięto ruch na odcinku od wjazdu do firmy Prefabet do 
skrzyżowania z ul. Łużycką.

12 lutego
Przy ul. Człuchowskiej 31 odbyło się uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamięci państwa Hoffmannów, nauczycieli Państwo-
wego Gimnazjum Klasycznego w Chojnicach. Fundatorem 
tablicy pamiątkowej jest Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, a pomysłodawcą Kazimierz Jaruszewski. Biało-czer-
woną szarfę zerwał burmistrz Arseniusz Finster, a modlitwę 
zmówił ks. proboszcz Tomasz Mońko, który płytę poświęcił.

13 lutego
W siedzibie Kolekcji historyczno-regionalnej A. Makowskie-
go odbył się wykład historyka i regionalisty Adama Węsier-
skiego, z cyklu poświęconego służbom bezpieczeństwa
w czasach PRL pt. "Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Chojnicach. Powstanie, struktura, kadry, pato-
logie". 

13 lutego
ChCK zaprosiło na wernisaż wystawy Andrzeja Ciemiń-
skiego, który zaprezentował swoje prace malarskie i rzeź-
biarskie. 

13 lutego
Chojnickie stowarzyszenie "Sabat Szefowych", wsparte 
wolontariuszami z liceum im. Filomatów, zbierało „na 
mieście”  datki na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum. 

13 lutego
Starosta Chojnicki Marek Szczepański oraz Teatr Dimmi 
zaprosili  do Chojnickiego Centrum Kultury na musical "Kto 
wymyślił naszą miłość".

15 lutego
Odbyły się uroczystości z okazji 75-tej rocznicy śmierci
S. Adelgund Tumińskiej. Złożono kwiaty na grobie w ogro-
dzie Sióstr Franciszkanek przy ul. Wysokiej. Następnie od-
był się różaniec w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa oraz msza święta w jej intencji.

15 lutego
Dwa złote i brązowy medal - to dorobek tenisistów stołowych 
UKS Ósemka/BB Auto/New House Chojnice na turnieju
w Miechucinie w powiecie kartuskim. Pierwsze miejsce
w kategorii juniorów do 17 lat zajął Dominik Frąckowiak. 
Najlepszy w kategorii 35+ był Michał Brieger, a brązowy 
medal w kategorii do 35 lat dołożył Mateusz Żychliński. 

17 lutego
Od poniedziałku (17.02) aż do końca czerwca zamknięta 
będzie ulica Winogronowa za szpitalem w Chojnicach. 
Nieprzejezdny będzie odcinek od lądowiska helikopterów 
do "mini-ronda" na skrzyżowaniu z ulicą Wiśniową.

17 lutego
W sali obrad ratusza, odbyły się warsztaty z pisania wnio-
sków o pozyskanie funduszy w ramach Chojnickiego Bud-
żetu Obywatelskiego. Spotkanie poprowadziła koordynator 
projektu - Irmina Szyca.

18 lutego
W auli SP 1 odbył się coroczny "Koncert Muzyki Instrumen-
talnej" pamięci Juliana Rydzkowskiego, w którym wystąpili 
uczniowie uczący się gry na instrumentach klasycznych.

19 lutego
Maciej Polasik został oficjalnie mianowany dyrektorem 

chojnickiego szpitala. Maciej Polasik od 2001 roku pełnił 
funkcję dyrektora ds. medycznych w chojnickim szpitalu,
a od lat 7 szefował pediatrii. 

19 lutego
W Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym odbyło się otwarte 
spotkanie mieszkańców z Małgorzatą Kidawą-Błońską, 
kandydatką  w wyborach prezydenckich.

21 lutego
Na  deskach sali nr 44 w II Liceum Ogólnokształcącym
w Chojnicach można było zobaczyć spektakl "Otello i Des", 
w wykonaniu uczniów II liceum, a będący swobodną 
interpretacja dzieła Szekspira.

21 lutego
W dniach od 21 do 28 lutego 2020 r. odbył się kolejny Ty-
dzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 
Każdy zainteresowany mógł uzyskać bezpłatną poradę 
prawną. 

24 lutego
Zaczęła funkcjonować opłata za parkowanie w Parku Ty-
siąclecia. Obowiązuje tu II strefa. 
1 zł - do pół godziny postoju, 2 zł - do jednej godziny postoju, 
2,40 zł - za rozpoczętą drugą godzinę postoju, 2,60 zł - za 
rozpoczętą trzecią godzinę postoju i 2 zł - za rozpoczętą 
czwarta godzinę i każdą następną.

25 lutego
W SP nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich odbyła się 
Gala Finałowa konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo
w internecie oczyma dzieci”, która była poprzedzona wie-
loma spotkaniami policjanta profilaktyka z dziećmi w ra-
mach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”. 

25 lutego
Starosta chojnicki Marek Szczepański uczestniczył w uro-
czystym poświeceniu wozów strażackich, które trafiły do 
trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 
Chojnice. Nowymi wozami bojowymi mogą pochwalić się 
jednostki z Ogorzelin i Swornegaci. Zmiany w taborze nas-
tąpiły też w Doręgowicach.

26 lutego
Powiat Chojnicki znalazł się na liście finalistów konkursu 
Innowacyjny Samorząd 2020. Powiat Chojnicki otrzymał 
tytuł finalisty za projekt Zdrowy Urząd oraz specjalne 
wyróżnienie za pomysł z gratyfikacją pracowników dojeż-
dżających do pracy na rowerze. W uroczystej gali w War-
szawie uczestniczył Starosta Chojnicki.

26 lutego
Odbyły się  XVI Powiatowe Targi Edukacyjne. Wśród wysta-
wców znaleźli się specjaliści z wydawnictwa „Perspektywy”, 
doradcy zawodowi z PUP w Chojnicach, PP-P w Chojni-
cach i ze Szkolnych Ośrodków Kariery w powiecie chojni-
ckim, przedstawiciele Lokalnego Puntu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w Chojnicach, a także specjaliści 
wojskowi z WKU w Człuchowie.

26 lutego
W Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym odbyło się kolejne  
„śniadanie biznesowe”. Tematem spotkania były zmiany
w przepisach, omawiane z punktu widzenia przedsiębiorcy.

27 lutego
Do południa saperzy z Lęborka podejmowali niewybuch
z posesji przy ul. Sępoleńskiej. Na czas prowadzenia przez 
nich akcji droga na tym odcinku była zablokowana. Działa-
nia saperów zabezpieczały dwie jednostki straży pożarnej.  

27 lutego
Znakomicie spisała się Magdalena Kwaśna na Mistrzos-
twach Świata w olimpijskiej klasie Laser Radial. Zawod-
niczka ChKŻ Chojnice w zawodach rozgrywanych w Austra-
lii zajęła 5 miejsce. W Melbourne żeglowało 110 kobiet z 41 
krajów. 

27 lutego
W siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbył się  
wykład pt. „Narwiański Park Narodowy – krajobraz, przy-
roda, człowiek”. Prelegentkami były Pani Marzena Bielonko 
oraz Pani Monika Olszewska. 

28 lutego
W Chojnickim Centrum Kultury odbyła się kolejna „Gala 
Dokonania Roku 2019". Uczestniczyło w niej ponad 50 
nominowanych w 8 kategoriach (sport, impreza, kultura, 
naukai edukacja, inicjatywa społeczna, gospodarka (inwes-
tycja), filantrop, osobowość) oraz kilkuset gości.

29 lutego
W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbyło się spot-
kanie autorskie z Agatą Puścikowską, autorką książki 
„Wojenne Siostry”. 
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Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

     24 lutego 2020 roku odbyła się XV sesja Rady Miejskiej 
VIII kadencji.  Do sesji zasiadło 19 radnych. Sesję rozpoczął   
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekre-
tarzem sesji został Sebastian Matthes, a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych: Kazimierza Jaruszewskiego 
i Janinę Kłosowską.
     
      Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego. - Burmistrz 
Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo, 2 marca o godz. 11:30 podpiszemy 
umowę z Firmą Anmed na modernizację stadionu MKS 
Chojniczanka. Jesteśmy po ponownym postępowaniu prze-
targowym, w wyniku, którego przywróciliśmy Firmę Anmed
i ofertę do oceny. Dokumenty wszystkie są pełne, przetarg 
jest rozstrzygnięty. Równolegle będziemy też rozstrzygać 
przetarg na nadzór inwestorski nad tym zadaniem i już 2 mar-
ca będziemy przekazywać plac budowy. Termin – 15 kwie-
tnia, wykonania murawy, jest nierealny, ze względu na to, że
o miesiąc wydłużyliśmy postępowanie przetargowe. I tutaj 
trzeba się liczyć z tym, że cztery mecze, które były planowane 
na maj w Chojnicach, raczej trzeba będzie rozegrać w By-
towie. Ale najważniejsze jest to, że rozstrzygnięcie jest.
     Również chciałbym poinformować Wysoką Radę, że jest 
gotowa już dokumentacja na przejście podziemne łączące 
nasz dworzec z ul. Nad Dworcem. W tej chwili ta dokumen-
tacja jest oceniana na tak zwanym ZOPI, czyli to jest Zespół 
Opiniowania Projektów Inwestycyjnych PLK. Spodziewamy 
się, że pozwolenie na budowę będzie do końca marca, tak 
więc szacujemy, że w połowie kwietnia powinny się rozpo-
cząć prace związane z tym zadaniem.
    Jeżeli chodzi o miejskie inwestycje – deszczówki, 
zbiorniki, Winogronowa, Czereśniowa, targowisko, 
dworzec autobusowy, te inwestycje przebiegają zgodnie
z harmonogramem, a nawet, w niektórych obszarach wy-
przedzają troszeczkę harmonogram. Kończymy negocjacje
z PKP Nieruchomości związane z przejęciem działki pod 
zamienny parking, który miał powstać na międzytorzu, a jak 
Państwo wiecie powstanie przy dworcu autobusowym. Tutaj 
jest przykra wiadomość. Zawsze PKP przekazywało na cele 
publiczne nieruchomości bezpłatnie, tam nie ma przecież 
powstać market, tylko ma powstać parking, ale w tej chwili 
jest zmiana polityki. W momencie, kiedy na nieruchomości 
jest nieruchomość budowlana, którą PKP dzierżawi, to na 
skutek utraty dochodów z tej dzierżawy, chociaż akurat ta 
dzierżawa nie ma nic wspólnego z obsługą dworca, my, jako 
miasto musimy ten budynek wykupić, który potem będziemy 
burzyć. Czyli zapłacimy za budynek, załóżmy, 250 – 300 tys. 
zł i potem i tak musimy go zburzyć, bo PKP ten budynek traci. 
To jest taka polityka trochę niezrozumiała dla mnie, ale 
musimy dopasować się do tych reguł, które nasz partner 
wyznacza. Mam nadzieję, że w kolejnych latach, kiedy 
będziemy odrestaurowywać budynek główny dworca, PKP 
Nieruchomości również zainwestują w swoje nieruchomości, 
które są na tym dworcu, ponieważ od kilkudziesięciu lat 
żadnych inwestycji nie było. Mam na myśli budynek, który 
sąsiaduje z obecnym dworcem autobusowym i mam nadzieję 
też na modernizację budynków, które są na dworcu. Pan 
dyrektor PKP Nieruchomości przyjął moje zaproszenie i przy-
jedzie do Chojnic, i będziemy na ten temat rozmawiać.
     Dzisiaj na sesji, mam nadzieję, dokonamy bardzo głębo-
kiej zmiany budżetowej. Jeżeli Państwo radni przegłosują tą 
zmianę, to w inwestycjach w tym roku będzie 78,3 mln zł. To 
jest rekord, tak dużych inwestycji jeszcze nigdy nie mieliśmy. 
Biorę odpowiedzialność za to, że jeżeli Państwo tą decyzję 
podejmiecie, to Urząd podoła zrealizować te inwestycje.
Z wykazu, który przedstawiliśmy, wynika, że wróciliśmy do 
inwestycji, na które mamy projekty i chcemy je realizować.

     I tak po kolei, taka krótka retrospekcja. 
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – 
200 tys. zł, to jest temat, który realizowaliśmy i Państwo radni 
uważają, że powinniśmy go kontynuować. Myślę, że widać te 
przejścia i poprawa bezpieczeństwa jest bezdyskusyjna.
Budowa ul. Rybackiej – 300 tys. zł, to jest wspólne przed-
sięwzięcie z Firmą Urbaniak. Pierwszy etap ul. Rybackiej od 
ul. Igielskiej i cała Rybacka, w ramach tej kwoty, oświetlona. 
Czyli my wkładamy 300 tys. zł, nasz partner też około 300 tys. 
zł. Budowa oświetlenia Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, 
Bińczyka i Batalionów Strzelców, to są ulice, które nie mają 
oświetlenia a już mieszkają tam ludzie, chojniczanie i też 
budowane są domy. Proponujemy uruchomić miejski pro-
gram likwidacji węglowych źródeł ciepła. Tą kwotę 90 tys. 
zł proszę traktować jako taki wstępny start. Jeżeli ten pro-
gram uzyska akceptację, a Komisja Gospodarki Komunalnej 
zatwierdzi jego regulamin, to wówczas tą kwotę możemy 
zwiększać.
     Kolejne decyzje, to są powroty do inwestycji, których nie 
wykonaliśmy w poprzednich latach, między innymi dlatego, 
że w tych ulicach nie było gazociągów. To jest budowa ul. 
Krasickiego – 850 tys. zł. Budowa ul. Rodziewiczówny, 
Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego 
(od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do Opusa), to 
jest 1.625.000 zł. 

   Przebudowa i modernizacja dawnej drogi 22 – 3 mln zł. 
Otóż, najprawdopodobniej otrzymamy pieniądze od woje-
wody na modernizację dwudziestki dwójki, ale to jest zada-
nie, które będziemy realizować w dwóch latach. Dlatego tu 
się pojawia kwota 3 mln i również w WPF-ce, na kolejny rok, 
podobna kwota. Kosztorys na to zadanie, to jest 15 mln zł, 
ono obejmuje modernizację dwóch wiaduktów, z tym że jeden 
z tych wiaduktów jest Gminy Chojnice i mam deklarację pana 
wójta, że miasto otrzyma zwrot za zainwestowane pieniądze 
w ten drugi wiadukt.
     Remont sali gimnastycznej w Szkole Nr 8, temat zgła-
szany wielokrotnie przez radnych i komisje – 250 tys. zł.
Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej, tu 
jest kwota – 535 tys. zł. Już mówię, że może nie wystarczyć, 
ze względu na to, że chcemy tam zmienić również źródło 
ciepła z pieca węglowego na piec gazowy. I właściwie ten 
remont będzie tak głęboki, że tylko ściany pozostają z tego 
budynku, wszystkie instalacje trzeba wykonać od nowa.
Projekt ul. Nowa Bałtycka. Pod tym pojęciem „Nowej 
Bałtyckiej” rozumiemy dzisiejszą ulicę gruntową od ul. Koś-
cierskiej, no właśnie dokąd? Czy do nowego ronda, które 
powstanie w wyniku modernizacji dwudziestki dwójki, czy do 
skrzyżowania Gdańska – Tucholska, to jeszcze jest temat 
otwarty, do dyskusji. Ale etap najważniejszy, to jest etap do 
Wielewskiej, ponieważ wzdłuż tej drogi lokalizujemy nową 
Komendę Powiatową Policji, mając nadzieję na to, że Choj-
nice również otrzymają dofinansowanie w drodze ustawy sej-
mowej budowy nowej komendy policji. Projekt Drogi do Igieł, 
to jest temat, którym będziemy się dzielić z Gminą Chojnice. 
Jest inicjatywa pana wójta, którą warto wpisać do budżetu, 
modernizacji „Drogi do Igieł”, czyli poszerzenie i być może 
również ścieżka rowerowa, to zależy od tego jaki będzie 
koszt, ale w tym roku trzeba byłoby projekt wykonać.

    Projekt ul. Działkowej, który może tutaj Państwa zasko-
czyć, ale ul. Działkowa będzie… I z góry przepraszam miesz-
kańców za uciążliwości , ul. Działkowa jest na styku zbiornika 
Sobierajczyka, w wyniku wywożenia mas ziemi z tego zbior-
nika i przywożenia, ul. Działkowa będzie kompletnie zde-
gradowana. Dlatego trzeba wykonać nowy projekt i miesz-
kańcom deklarujemy, że wykonamy nową ul. Działkową. 
Czyli przez rok, półtora, będą przeżywali tam gehennę, ale 
potem dostaną, w ramach rekompensaty, zupełnie nową 
ulicę. ...  Również obniżamy, w wyniku tej głębokiej zmiany, 
dochody z majątku o 4,3 mln zł, do poziomu 10,5 mln zł. I ten 
poziom powinniśmy wykonać już nawet sądzę do końca 
czerwca. Również zainicjowałem, na styku ze spółką Park 
Wodny, modernizację hali. Tutaj na razie spółka ciężar 
wzięłaby na siebie, chodzi o klimatyzację wewnątrz naszej 
hali widowiskowo – sportowej i również tej mniejszej hali,
w której trenują różne stowarzyszenia. Tutaj musi powstać 
projekt, jak powstanie projekt, to wówczas będziemy chcieli 
pomóc. Oczywiście środki pochodzą z nadwyżki budżetowej
i z wolnych środków, o czym na pewno jeszcze będzie mówiła 
pani skarbnik i mówiła Państwu na komisjach.

     Nie zmieściliśmy jednego tematu, który musi pojawić się
w budżecie, to jest budowa boiska wielofunkcyjnego dla 
osiedla Budowlanych. Jesteśmy w tej chwili w poszukiwa-
niu środków zewnętrznych. Kosztorys tego zadania to jest 1,5 
mln zł. Nie sprzedaliśmy jeszcze nieruchomości, która pow-
stała w wyniku naszego porozumienia z samorządem osie-
dlowym. Z tej nieruchomości powinniśmy otrzymać dość 
dobrą kwotę, ale nie jest sztuką budować takie boiska tylko za 
własne pieniądze, dlatego tutaj, w tej chwili trwają prace 
określające możliwości dofinansowania, albo przez Urząd 
Marszałkowski, albo przez Ministerstwo Sportu. Jak tylko 
środki się pojawią, to będziemy wpisywać do budżetu to 
zadanie, chcąc zacząć jego realizację w tym roku, jeżeli 
oczywiście takie możliwości będą.

    Również pojawia się temat projektu Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Tutaj specyfika sytuacji jest taka, że jak Państwo 
wiecie, my obiekt przekazaliśmy stowarzyszeniu i to stowa-
rzyszenie chcąc budować nowy obiekt, przy współfinanso-
waniu miasta i gminy, i Urzędu Marszałkowskiego, bo taki 
montaż finansowy zakładamy, będzie gospodarzem postę-
powania. Ale w ostatnim tygodniu to się troszeczkę zmieniło. 
Proponuję pozostawić ten zapis w budżecie, ale może dojść 
do zupełnej zmiany kierunków rozwoju WTZ-ów, ponieważ 
Pani Joanna Warczak i Starostwo Powiatowe, i my również 
dokonaliśmy oględzin budynku PKO BP w Chojnicach. I oka-
zuje się, że ten budynek, tak jak na początku się nie podobał, 
tak po wejściu i zwiedzeniu tego budynku WTZ i stowarzy-
szenie zauważyły szereg różnych nowych możliwości, które 
ten budynek daje. Przede wszystkim lokalizacyjnych, bo jest 
w centrum miasta, przede wszystkim ilość pomieszczeń, tam 
jest przeszło dwadzieścia pomieszczeń, które można za-
adaptować. I czekamy w tej chwili na decyzję stowarzyszenia 
i WTZ-tów, czy inwestycja miałaby pójść w kierunku zakupu 
tego budynku i jego modernizacji… Tutaj przypominam, że
w ramach tego zadania też starostwo chce zbudować, lub na 
bazie tego budynku stworzyć, hotel dla osób korzystających
z WTZ-tów. Czyli, żeby to było jasne, Miasto Chojnice i Gmi-

na Chojnice, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, 
odtwarzałoby WTZ-ty, natomiast hotel, to jest zadanie 
Starostwa, które byłoby finansowane ze środków rządowych. 
Są takie środki rządowe, tak jak program „Maluch”, do 
budowy żłobka, i tak dalej. I tak sprawa wygląda na dzisiaj. 
Decyzje na pewno zapadną do połowy marca, ponieważ musi 
powstać do listopada konkretny projekt, ponieważ Urząd 
Marszałkowski przyznaje środki na przełomie roku. Przyz-
naje je najpóźniej w kwietniu i one muszą być w danym roku 
kalendarzowym wydatkowane. 

    Kolejna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to 1 marca 
będziemy uroczyście nadawać imię Rotmistrza Pileckiego 
dla naszego ronda biszkoptowego. 1 marca, jeszcze spre-
cyzujemy, o której godzinie, ale już dzisiaj, w imieniu organi-
zatorów zapraszam Państwa.

     Na koniec chciałbym wypowiedzieć się w sprawie, która 
„zelektryzowała” tutaj społeczność chojnicką. Jak Państwo 
wiecie był promowany taki plakat, czy taka grafika o ukła-
dzie chojnickim, w którym posłużono się również moim naz-
wiskiem. Powstał program Pani Anity Gargas, na pewno Pań-
stwo oglądaliście. Tam Miasto Chojnice, za pośrednictwem 
mojej wypowiedzi, w tym programie istniało przez 7 sekund 
bodajże, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że… Chciałbym 
tylko przypomnieć, żebyśmy byli uczciwi wobec siebie,
w 2010 roku Rada Miejska uchwałą, przy 15 głosach „za”,
1 „wstrzymującym” przekazała pawilon żeński wraz z przyto-
czoną działką Fundacji Palium i pawilon męski wraz z wyty-
czoną działką plus 300 tys. zł, żeby wartość nieruchomości 
była równa, Towarzystwu Przyjaciół Hospicjum. Przed tym 
przekazaniem funkcjonowało hospicjum stacjonarne
w Chojnicach w ramach NZOZ MEDICOR. W tym MEDI-
COR-ze pracowały środowiska, które stworzyły dzisiaj TPH
i dzisiaj Fundację Palium, pracowały razem, w jednym NZOZ 
MEDICOR. Podstawą decyzji Rady Miejskiej było to, że te 
dwie grupy zakończyły ze sobą współpracę. Nie jest istotne 
dla mnie dlaczego zakończyły tą współpracę, ale grupa 
lekarzy i pielęgniarek z Panią dr Kaczmarek po prostu wyszła 
z NZOZ MEDICOR i chcąc sytuację w jakiś sposób ukształ-
tować Rada Miejska wówczas podjęła, w mojej ocenie, bar-
dzo słuszną decyzję. Bo proszę zauważyć, Fundacja Palium, 
przez ten cały czasookres, od 2010 roku do dzisiaj, prowadzi 
hospicjum stacjonarne, inwestując pokaźne środki w pawilon 
żeński, który został zmodernizowany i prawie w całości 
wyremontowany. TPH też odnosi sukces, bo doszło do pow-
stania projektu i już jest budynek. I śmiem twierdzić, że za rok, 
dwa, to hospicjum też powstanie. Oczywiście była tragedia 
związana z pożarem, do tego nie powinno było dojść, ale 
doszło i trzeba wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego. 
Ubolewam, że na tej sytuacji, również chojniczanie chcieli 
budować jakąś taką teorię spiskową o układzie. Jeszcze raz 
powtórzę, co cztery lata zawieram układ z mieszkańcami, 
którzy głosują na mnie lub nie głosują. Przedstawiam swój 
program i to jest jedyny układ w jakim ja jestem. Bo może 
jestem w układzie z Radą Miejską? No, przecież to są absur-
dy. Ja nie umiem zrozumieć dlaczego, i tutaj z nazwiska 
powiem, dlaczego Pani radna Dalecka, w taki sposób pro-
mowała na facebooku taką grafikę. Dziękuję Panu Bartoszo-
wi Blumie, że słuchając moich emocjonalnych argumentów 
zdjął tą promocję z facebooka Prawa i Sprawiedliwości. 
Natomiast nie rozumiem postaw takich osób, a szczególnie 
radnej, która powinna, oprócz tego, że zadaje dużo pytań, też 
współpracować w celu wyjaśniania i zapobiegania różnym 
takim zdarzeniom. No, ale cóż, stało się. Nie będę oceniał 
tego programu, każdy kto oglądał ma rozum i może go ocenić 
po swojemu.

        Na koniec jeszcze pragnę zakomunikować Państwu, że 
w przerwie Państwo radni otrzymacie taki pakiet związany ze 
100-leciem powrotu Chojnic do Ojczyzny. W tym pakiecie jest 
między innymi fantastyczny nowy album o Chojnicach „Spa-
cerem po Chojnicach”. Ten album też wręczę obecnym tutaj 
dziennikarzom i samorządowcom naszym osiedlowym, ale 
proszę dziennikarzy, żeby przyszli na promocję tego albumu, 
która będzie za kilka dni. Bo ja go już dzisiaj wręczam nie 
chcąc Państwa tutaj martwić tym, że radni dostaną, a wy nie 
dostaniecie. Więc wy też dostaniecie, ale prośba, żebyście 
przyszli na promocję. Dziękuję za uwagę.

     W dalszej części sesji sprawozdania złożyli przewod-
niczący komisji stałych. Najważniejszą częścią sesji było 
głosowanie projektów uchwał. Między innymi radni miejscy 
przyjęli program „Chojnicka Karta Seniora”, który obejmuje 
system ulg i zniżek. Adresatami programu są osoby, które 
ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie Gminy Miejskiej 
Chojnice. Szczegółowe wyniki głosowań dostępne są na 
stronie UM w Chojnicach.

     Niestety ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam 
przedstawić szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół sesji 
można pobrać ze strony UM w Chojnicach.
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Koncert na Dzień Kobiet

      8 marca o godz. 16:00 na chojnickiej scenie zaprezentuje 
się Kujawsko-Pomorska Orkiestra Muzyki Polskiej, która 
wraz ze wspaniałymi solistami zaprezentuje znane utwory 
światowych gwiazd muzyki rozrywkowej takich jak Liza 
Minelli, Adele, Elton Jhon czy Stevie Wonder. Nie zabraknie 
jednak kilku polskich akcentów i piosenek Zbigniewa 
Wodeckiego oraz Alicji Majewskiej.

     Podczas koncertu będzie można usłyszeć takie przeboje 
muzyki jak: "New York, New York", "Skyfall", "Mambo Italia-
no", "Zacznij od Bacha", "Over the rainbow", "Can You Feel 
the Love Tonight" czy "Sex appeal". Orkiestrze z Bydgoszczy 
będą towarzyszyć utalentowani soliści: Emilia Hamernik, 
Zuzanna Szary i Rafał Chmiel.

     Kujawsko-Pomorska Orkiestra Muzyki Polskiej to orkiestra 
złożona z młodych muzyków, studentów Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy pod batutą mjr. dr Dominika Sierzputow-
skiego. Orkiestra ta w roku 2019 nagrała w studiu Polskiego 
Radia w Warszawie muzykę Roberta Jansona do filmu "Pew-
ność" o bł. Edmundzie Bojanowskim. Koncertują w kraju i po-
za jego granicami z powodzeniem grając zarówno polski jak
i światowy repertuar.

   Gościnnie w koncercie weźmie udział młoda chojnicka 
wokalistka Julia Kamińska, laureatka wielu ogólnopolskich 
konkursów wokalnych. Koncert poprowadzi Marek Janko-
wiak. Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasie ChCK i przez 
internet.

Koncert fortepianowy

     Prawdziwa gratka czeka miłośników muzyki klasycznej. 19 
marca o godz. 18:00 w Chojnickim Centrum Kultury wystąpi 
uznana w Europie pianistka Barbara Drążkowska. Pochodzą-
ca z Chojnic artystka wykona utwory Karola Szymanow-
skiego, Szymona Brzóski oraz kompozycje własne.

    Barbara Drążkowska jest pianistką znaną z niekon-
wencjonalnego podejścia do muzyki. Grając w ciemności
z noktowizorem, z fonografami Edisona, czy realizując autor-
ską trasę koncertową na rowerze. Liczne podróże oraz zmia-
ny miejsc zamieszkania (Polska, Niemcy, Hiszpania, obecnie 
Belgia), umożliwiły pianistce szeroki rozwój i zapewniły 

mocną pozycję na europejskiej scenie muzycznej. Współpra-
cowała z takimi osobowościami, jak Paweł Mykietyn, Ag-
nieszka Duczmal, Nicholas Lens, Sidi Larbi Cherkaoui, David 
Dawson, Szymon Brzóska, María Pagés. Występowała na 
festiwalach i w salach koncertowych całego świata (Sydney 
Opera House, NCPA w Pekinie, Auditorium w Rzymie, 
Warszawska Jesień, Ars Musica w Brukseli, Enter Enea 
Festival w Poznaniu itd.).

      Barbara nieustannie poszukuje nowych środków wyrazu, 
angażując się w projekty z tradycyjnymi muzykami z Indii, 
Japonii, Korei, Kongo, z wirtuozami ze świata flamenco i tan-
go. Koszt biletu to jedyne 25 zł.

Koncert "Z harfą i głosem przez świat muzyki"

      Na scenie ChCK widzowie będą mieli szansę obejrzeć 
wyjątkowy koncert międzynarodowej sławy harfisty oraz 
uznanej wokalistki operowej. W Chojnicach wystąpi Carlos 
Peña Montoya z Kostaryki i sopranistka Anna Fabrello.

    Carlos Roberto Peña Montoya naukę gry na harfie 
rozpoczął w wieku 11 lat pod kierunkiem pierwszej harfistki 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Kostaryce, później 
kształcił się w Baltimore (USA). W 2011 roku z wyróżnieniem 
ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Mozarteum
w Salzburgu, kontynuował swoją naukę w Akademii Muzy-
cznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie
w 2014 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie. Na 
przestrzeni edukacji muzycznej dwukrotnie otrzymał stypen-
dium niemieckiej fundacji „Vössing-Stiftung”, a także sty-
pendium „Hübel-Stipendium" za wybitne osiągnięcia artysty-
czne, ufundowane przez Uniwersytet Mozarteum w Salzbur-
gu.Współpracuje z orkiestrami i zespołami symfonicznymi
w Niemczech i Austrii, z którymi odbył liczne tournée. Od 2012 
roku jest I harfistą Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. 

    Anna Fabrello to absolwentka Wydziału Wokalno - Aktor-
skiego gdańskiej Akademii Muzycznej (dyplom z wyróżnie-
niem), stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Laureatka 
Konkursu Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie (wyróż-
nienie oraz Nagroda Specjalna Programu II Polskiego Ra-
dia). Jest również laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Ope-
retkowego i Musicalowego w Krakowie (nagroda specjalna od 
Wiesława Ochmana za wykonanie songu musicalowego).
    Od 2005 r. solistka Opery Bałtyckiej. W 2013 r. uzyskała 
tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie wokalistyka.
W 2014 r. otrzymała nagrodę FRYDERYK w kategorii muzy-
ka symfoniczna i koncertująca za płytę Kilar Angelus /Exo-
dus/Victoria. W dorobku artystycznym posiada wiele nagrań 
CD. Jej ostatnie osiągniecie to dwupłytowy album live - 
Straszny Dwór ( 2018) Stanisława Moniuszki, gdzie wykonała 
partię Hanny. Płyta otrzymała nominację do prestiżowej 
Nagrody Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2019.

    Koncert odbędzie się w sobotę 21 marca o godz. 17:00. 
Bilety na to wydarzenie kosztują 30 zł i można je kupić w kasie 
lub na stronie internetwej ChCK.

Łukasz Sajnaj
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      Byli nauczycielami Państwowego 
Gimnazjum Klasycznego w Chojnicach 
(obecnie Zespół Szkół). 12 lutego na do-
mu przy Człuchowskiej 31, gdzie miesz-
kali przed wojną, odsłonięto pamiątkową 
tablicę.

       Ona uczyła polskiego i historii, on był 
historykiem, uczył też innych przedmiotów. 
Obydwoje byli zaangażowani w życie społe-
czne przedwojennych Chojnic, żywo intere-
sowali się historią regionu i jego kulturą.  Pod 
opieką małżonków było szkolne koło filoma-
ckie, a Bogumił był jednym z założycieli To-
warzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy oraz 
pisma „Zabory”. W Chojnicach mieszkali
w kamienicy przy Człuchowskiej 31 do 1938 
r., kiedy to on został dyrektorem gimnazjum
w Nowym Mieście Lubawskim. Wojna także 
im przyniosła cierpienie i śmierć. Pani Helena 
wpadła w depresję i odebrała sobie życie,
a jej mąż trafił do obozu w Sttuthofie. W cza-
sie jego ewakuacji w lutym 1945 r. zmarł.

Pamiętać
       Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
postanowiło upamiętnić miejsce, gdzie mał-
żonkowie spędzili kilkanaście – jeszcze 
szczęśliwych i twórczych - lat. Tablica na ka-
mienicy przy Człuchowskiej 31 ma ich przy-
pominać, bo jak stwierdził prezes ChTPN 
Kazimierz Jaruszewski, niewątpliwie na 
wdzięczną pamięć zasługują. 

     Biało -czerwoną szarfę zerwał burmistrz 
Arseniusz Finster, sylwetki nauczycieli przy-
pomniał Kazimierz Jaruszewski, a modlitwę 
zmówił ks. proboszcz Tomasz Mońko, który 
płytę poświęcił. Z powodu wielkiego ziąbu 
uroczystość skrócono do minimum, a ci, któ-
rzy dotarli spóźnieni, mogli tylko podziwiać 
już odsłoniętą tablicę.

Teraz rondo?
    Jest taki pomysł, by to małżeństwo 
Hoffmannów patronowało rondu przy ul. 
Lichnowskiej, które jeszcze nazwy nie ma. 
Rekomendację złożyła komisja ds. nazew-
nictwa Rady Miejskiej, ale konsultacje jesz-
cze się nie zakończyły. Z reguły takie miej-
sca, jak place czy ronda, ale też ważne trakty 
otrzymują nazwy wybitnych postaci (rondo 
Piłsudskiego, Wyszyńskiego czy rotmistrza 
Pileckiego), znaczących wydarzeń (25-lecia 
„Solidarności”) albo po prostu nawiązują do 
lokalizacji (rondo Strzeleckie – przy ul. 
Strzeleckiej). Być może oprócz wielkich ludzi 
z naszej historii i równie wielkich wydarzeń 
zyskają szansę upamiętnienia także ci, 
którzy u nas w Chojnicach szerzyli kulturę, 
zaszczepiali miłość do małej ojczyzny i wy-
chowywali kolejne pokolenia chojniczan. 
Niewątpliwie Hoffmannowie na to zasługują.
I dobrze by było, gdyby radni podzielili ten 
pogląd, że warto o nich pamiętać. 

Tekst i fot. Maria Eichler

      Sabat Szefowych w euforii, bo to jego 
członkini wygrała plebiscyt na Chojni-
czanina Stulecia. Do takiej zabawy zapro-
siło mieszkańców Chojnickie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk, Chojniczanin.pl
i Radio Weekend.

      - A nie mówiłam, że damy radę facetom – 
cieszyła się prezeska Sabatu Danuta Kordy-
kiewicz, która wyznała 4 lutego jak na spo-
wiedzi, że „czarownice” zmobilizowały wszel-
kie siły, by to ich człowiek stanął na pudle. 
Efekt jest taki, że Ludomiła Paczkowska, była 
dyrektorka SP nr 1, społeczniczka i rzeczni-
czka praw dziecka wygrała nawet z Arseniu-
szem Finsterem, który zajął drugie miejsce.
A na trzecim uplasował się twórca muzeum
w Chojnicach – Julian Rydzkowski. Czwarte 
zajął Stanisław Rolbiecki, długoletni bur-
mistrz Chojnic. Piąte przypadło Irenie Klajnie, 
jedynej kobiecie naczelnik rządzącej w Choj-
nicach. 
    - Myślałem, że jak dostaniemy dwieście 
kuponów, to będzie super – wyznawał prezes 
ChTPN Kazimierz Jaruszewski. – A tu dosta-
liśmy ponad 700, razem z głosami z internetu 
na stronie Radia Weekend. 

Kwiaty i całusy

     Wszyscy panowie z kapituły – Jacek 
Klajna, naczelny Chojniczanina.pl, Kazimierz 
Jaruszewski, Paweł Piotr Mynarczyk z Radia 
Weekend i Bartosz Bluma, radny miejski nie 

kryli, że cieszy ich, że pomysł na stulecie 
odzyskania niepodległości przez miasto 
wypalił. Obecnych na sali ratuszowej laure-
atów uhonorowali kwiatami, a każdy z nich 
miał prawo do wygłoszenia mowy. Oczywi-
ście najwięcej czasu miała na to Ludomiła 
Paczkowska, która stwierdziła, że nawet nie 
bardzo wie, jak wyrazić swoje szczęście i ra-
dość, że została zauważona. Wspominała 
też Juliana Rydzkowskiego, którego znała 
osobiście i któremu wiele zawdzięcza. Saba-
towe dziewczyny, obecne w sali obrad, miały 
dla zwyciężczyni kwiaty i całusy. 

Komplementy i upominki

    Zaszczycony był burmistrz Arseniusz Fin-
ster, który komplementował panie z Sabatu 
za ich aktywność. I stwierdził, że znaleźć się 
w takim towarzystwie to frajda nie lada. 
   Poproszony o patronat honorowy Antoni 
Szlanga, przewodniczący Rady Miejskiej
w Chojnicach, nie omieszkał pochwalić po-
mysłu i cieszył się, że miasto ma takich wspa-
niałych ludzi, jak ci, którzy zostali wytypowani 
w plebiscycie, a potem „dołożeni” przez 
mieszkańców, bo i taka opcja była. 

     Trzy osoby z głosujących trafnie wymieniły 
zwycięską trójkę, choć w innej kolejności, i to 
one otrzymały symboliczne podarunki.   
  

Tekst i fot. Maria Eichler
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     Gdy oboje małżonkowie mają artysty-
czne pasje, to... Nie, nie, talerze nie fru-
wają, ale – jak to ujął Andrzej Ciemiński – 
bynajmniej z żoną Małgorzatą sobie nie 
dzióbkują.

      13 lutego w Chojnickim Centrum Kultury 
zmiana warty na ścianach. Zamiast cyklu 
„Katedra” Janusza Trzebiatowskiego pojawi-
ły się obrazy i ceramika Andrzeja Ciemińskie-
go, architekta miejskiego, który nie ukrywa, 
że malowanie to jego pasja. Zaczął jeszcze
w technikum (uczył się na Kościerskiej), 
kiedy to w prezencie dostał farby olejne i na-
malował...tygrysa. To wtedy doszedł do wnio-
sku, że malowanie jest całkiem fajne. I jak 
wyznaje, teraz gdziekolwiek jest na świecie, 
to na pewno nie przepuści odwiedzin w mu-
zeum i popatrzy na obrazy. W domu zaś 
przestrzeń podzielił sobie z żoną tak, by 
bezkolizyjnie oddawać się pracy. Co nie zna-
czy, że jak on pracuje w piwnicy, a ona w salo-
nie, to nie wymieniają uwag o swoich dzie-
łach. – Robimy sobie korekty – podkreśla 
Ciemiński. – Trzeba podchodzić krytycznie 
do tego, co się robi. Bez tego ani rusz...

Pociąga go abstrakcja

      Wystawa nosiła tytuł „Abstrakcja, realizm, 
ceramika” i troszkę z każdego rodzaju na niej 
można było znaleźć. Ciemiński wyznaje, że 
abstrakcja bardzo go pociąga, a inspirują go 

m.in. Mark Rothko (jeden z obrazów jemu jest 
poświęcony i do niego nawiązuje), Jackson 
Pollock czy Nacht-Samborski. Podobnie jak 
jego żona eksperymentuje z kolorem, ale on 
uwielbia mazanie i jak sam mówi, nieco 
niechlujne podejście do malarskiej ekspresji, 
gdy ona pieczołowicie dba o każdy detal.
U Ciemińskiego sporo jest improwizacji, zda-
rza się, że obraz powstaje z udziałem przy-
jaciół, gdy po imprezie podczas „dogrywki” 
ktoś tam coś pacnie, domaluje jakiś szlaczek, 
a potem autor wszystko ogarnia... Obraz pt. 
„Pradziadek Karol” jest przykładem surreal-
nego podejścia do malarskiej materii, gdy
z czarnego tła wyłania się nam „realistyczna” 
głowa, a potem niedbały ciąg dalszy... No
i całość wystawy zadziwia różnorodnością,
o której artysta mówi, że na niej najbardziej 
mu zależy i do niej zmierza.

To jeszcze nie koniec 

      Panie głaskały i przytulały jego dzbany, 
wazony i misy, połyskujące glazurą, zas-
kakujące asymetrią formy. Niejedna wzdy-
chała, że chętnie by zabrała do domu... 
Była okazja do rozmowy i do uściśnięcia ręki 
artysty. A nieoficjalnie wiadomo, że u Ciemiń-
skich na dwojgu artystach się nie kończy. Ich 
uzdolnione dziecię też pokaże swoje prace, 
najpewniej bliżej lata.

Tekst i fot. Maria Eichler    

        Na scenie mamy diabły i ludzi. Jest 
kuszenie i są, rzecz jasna grzechy. Gdzieś 
tam gnieździ się sąsiedzka nienawiść, 
która komplikuje relacje. O tym jest sztuka 
Lecha Bądkowskiego.

      Obejrzeliśmy ją 6 lutego w Chojnickim 
Centrum Kultury dzięki inscenizacji Felicji 
Baski-Borzyszkowskiej (reżyseria) i w nieco 
zmienionej obsadzie w porównaniu z rokiem 
2008, kiedy to doszło do chojnickiej prapre-
miery. Teraz zagrali: Purtk – Wojciech Myszk, 
Smętk – Jarosław Kuklewski, Slednik – Os-
kar Kozłowski, Witerka – Janina Kosiedo-
wska i Miotczena – Barbara Lewinska. 
Scenografię zaprojektowała Danuta Woliń-
ska, dźwięk i światło były pod opieką Wło-
dzimierza Łangowskiego, suflowała Kata-
rzyna Myszk. A sam spektakl powstał z okazji 
setnej rocznicy urodzin Lecha Bądkowskie-
go, cichociemnego w czasie II wojny świato-
wej, działacza społecznego i regionalisty, 
członka Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego i współtwórcy Porozumień Gdańskich 
z sierpnia 1981 r. A ponadto pisarza i pu-
blicysty. Człowieka tak zasłużonego dla 
Pomorza, że właśnie w Gdańsku ogłoszono 
rok pod jego patronatem.

Z Gdańska do Chojnic
     Na przedstawienie zaprosiło Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, wstęp był wolny,
a wypełniła się cała sala. Moralitet w trzech 
aktach grany był po kaszubsku, co pewnie 

utrudniało percepcję tym, którzy tym języ-
kiem nie władają. Ale każdy dostał do ręki 
program z notką biograficzną o autorze, stre-
szczeniem sztuki i historią jej scenicznych 
losów. Było to więc ułatwieniem i pomocą. 
Świetnie, że Chojnickie Centrum Kultury 
pomyślało o tym uzupełnieniu oferty.
    Warto dodać, że aktorzy mieli swoją wielką 
chwilę trochę wcześniej, bo w poniedziałek,
3 lutego zaprezentowali spektakl na deskach 
teatru Wybrzeże w Gdańsku. I został tam bar-
dzo ciepło przyjęty. Jest wielce prawdopo-
dobne, że na tym się nie skończy i że w in-
nych miejscowościach będą mogli się nim 
pochwalić.

Kto ma energii za dwóch
      Co do samej inscenizacji – jest ona trochę 
statyczna i za mało się w niej – w teatralnym 
sensie – dzieje, ale wynika to poniekąd z cha-
rakteru sztuki. Dobrze więc, że sporo życia 
wnosi Slednik, który jako jedyny ma energii 
za dwóch. Brawo dla Oskara Kozłowskiego! 
Purtk w tej sytuacji może sobie pozwolić na 
nieco większy dystans do roli, a Smętk – 
zgodnie z naturą tej postaci – jest i melancho-
lijny, i smętny. Obie bohaterki dramatu 
mogłyby jeszcze trochę życia wycisnąć ze 
swoich ról, a w końcówce widać, że je na to 
stać. A więc odwagi!
      Jest okazja do tego, żeby popracować 
nad ekspresją, bo sztuka na pewno będzie 
gościć na różnych scenach na Kaszubach.

Tekst i fot. Maria Eichler
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Reklama

      Parkrun to światowa inicjatywa biegowa, 
która zawitała do naszego regionu dwa lata 
temu. Bezpłatny bieg z pomiarem czasu 
odbywa się co sobotę zawsze o godzinie 9.

      Podczas jubileuszu  parkrun Charzykowy 
w dniu 1 lutego 5-kilometrową trasę prome-
nadą pokonało 60 osób, w tym m.in. goście
z Poznania czy Gdyni, starszych lokalizacji 
parkrun Polska. Bieg, jak i późniejsze świę-
towanie przy ognisku zorganizowała spora 
ekipa wolontariuszy, dzięki którym inicjatywa 
ma rację bytu i miała swoją 101 odsłonę. Po 
tylu spotkaniach nawiązało się wiele przyja-
źni i znajomości, zwłaszcza, że rozmowa 
umila pokonywanie 5 km czy to biegiem, 
truchtem czy też spacerem. Najistotniejszy 
jest ruch na świeżym powietrzu w tempie do-
pasowanym do uczestnika. Cosobotnie spot-
kania dla wielu biegaczy są też doskonałym 
przygotowaniem do zawodów, zwłaszcza, że 
wolontariusze mierzą czas, a swoje postępy 
można potem śledzić w internecie. Jest to 
świetna okazja do zdrowej rywalizacji i wy-
chodzenia z własnej strefy komfortu. I tym 
razem nie zabrakło szybkich zawodników. 

    Pierwszy na mecie urodzinowego biegu 
zameldował się Łukasz Krieger z czasem 
17:46, przeszło minutę później dobiegł Pa-
tryk Kosmalski (18:57), a za nim Maciej Bo-
cian z nowym rekordem życiowym (19:09). 
Tych zresztą padło aż 10. Podczas specjalnej 
edycji powitaliśmy czterech debiutantów,
a stałych bywalców, którzy mogą pochwalić 

się minimum 50 biegami w naszej lokalizacji, 
nagrodziliśmy dyplomami. Trójka najszyb-
szych pań przedstawia się następująco: 
Agnieszka Kaczor (20:54), Karolina Szma-
glińska (21:50) i Monika Czapiewska (23:07) 
z nową życiówką. Podczas 101 spotkań cha-
rzykowski parkrun zaliczyło 498 indywidu-
alnych uczestników, a łączny pokonany dys-
tans to aż 15 300 km! Endorfiny, uśmiechy, 
lepsza kondycja i zdrowie, znajomości
z ludźmi pełnymi pasji i energii - niepoliczalne 
i bezcenne. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji 
sprawdzić jak to działa, zapraszamy do 
udziału w parkrun po wcześniejszej reje-
stracji na stronie

 www.parkrun.pl/charzykowy
i wydrukowaniu indywidualnego kodu lub do 
włączenia się w jego organizację jako wolon-
tariusz. To nic nie kosztuje, a korzyści co 
niemiara.      
                                      Monika Szymecka

  

        Był już u nas Szymon Hołownia, co 
prawda jeszcze nie jako kandydat na pre-
zydenta, a 19 lutego w Centrum Edukacyj-
no-Wdrożeniowym pojawiła się Małgorza-
ta Kidawa-Błońska, by przez godzinę
z okładem odpowiadać na pytania chojni-
czan.

        Miała asystę – od Sławomira Neumanna 
po senatora Stanisława Lamczyka, przez 
samorządowców, aż do Bartosza Arłukowi-
cza, który pilotował jej spotkanie. Starosta 
Marek Szczepański tylko przywitał panią 
marszałek, a na koniec wręczył zdjęcie z wi-
zyty jej pradziadka w Chojnicach, skądinąd 
też prezydenta Stanisława Wojciechowskie-
go. Gościa powitała kaszubska kapela, a sala 
konferencyjna CE-W okazała się za ciasna, 
wielu stało pod ścianą, by posłuchać. Prze-
ważali słuchacze w wieku 40 plus i więcej, ale 
nie zabrakło też młodych ludzi.  

Prezydentka jej nie leży

    Żadnej mowy-trawy, tylko krótki wstępniak, 
a potem mikrofon dla wszystkich chętnych.
I seria pytań na wszelkie tematy. Dobre 
wrażenie robiło to, że kandydatka na 
prezydenta nie usiadła za prezydialnym 
stołem, tylko krążyła po sali, by być jak 
najbliżej zadających pytania.
   Jaka jest Małgorzata Kidawa-Błońska? 
Taka sama jak na ekranie TV. Czyli spokojna, 
zrównoważona, mówiąca cichym głosem, 
starająca się konkretnie odpowiadać na 

pytania. Taki obraz ma nas przekonać, że 
polityk niekoniecznie musi się na nas wydzie-
rać, używać wulgarnych słów i pokazywać 
nam fucka... I to jakoś tam działa, choć – 
moim zdaniem – przydałoby się trochę więcej 
emocji w tym przekazie. I nie zniweczyłoby to 
misji szerzenia parlamentarnej ogłady i kul-
tury.
   Plusem Kidawy-Błońskiej jest naturalnie 
także to, że jest...kobietą. Na tle swoich kon-
kurentów, przedstawicieli brzydszej części 
ludzkości, prezentuje się po prostu dosko-
nale, bo ma dużo wdzięku i elegancji. Gdzież 
taki Andrzej Duda może się z nią równać? 
    Na dodatek Kidawa-Błońska nie ukrywa 
swojej fascynacji kobietami (nie, nie chodzi
o preferencje seksualne). Uważa, że to one 
są teraz liderkami przemian, to one wiedzą, 
co trzeba zmienić, żeby w Polsce było lepiej. 
Ale jednocześnie marszałkini nie do końca 
jest przekonana do... żeńskich końcówek, bo 
jakoś forma prezydentka nie za bardzo jej 
leży. Ma nadzieję, że do czasu gdy ona nią 
zostanie, wymyślona zostanie mniej karko-
łomna.  

Po co pani przyjechała do nas?

   O co pytano? Najciekawsze z pytań, zada-
ne zresztą przez kobietę, dotyczyło tego, że 
Kidawa-Błońska zamiast agitować w Chojni-
cach, powinna pojechać tam, gdzie jej nie 
chcą. – Naprawdę chce pani przekonywać 
już przekonanych? – dociekała uczestniczka 
spotkania.
   Ale były też pytania o ochronę zdrowia, 
wynagrodzenia w oświacie, sytuację samo-
rządów, stan naszej obronności i o związki 
partnerskie oraz edukację seksualną w szko-
le. O to, co Kidawa-Błońska zrobi najpierw, 
kiedy zostanie prezydentką, jak scali podzie-
lonych Polaków, czy jej kulturalna kampania 
to dobry pomysł na sukces, co z sądami, co
z chorym państwem, w którym trwa wojna 
gangów (to taka pojemna metafora)? Były 
brawa za jasną deklarację, że rozdział Koś-
cioła od państwa to oczywista oczywistość,
i to można znaleźć w tak ostatnio sponiewie-
ranej Konstytucji. Pytano wreszcie o truciznę, 
która sączy się z telewizorów, o ten przemysł 
propagandy i oczerniania, który nie ma koń-
ca. A na koniec były kwiaty, selfie, rozmowy. 
Temperatura też na piątkę z plusem.

Tekst i fot. Maria Eichler
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     21 lutego w Szkole Podstawowej nr 1, 
odbył się XVIII Miejski Konkurs Wiedzy
o Chojnicach i Regionie dla uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej zorganizowany przez
p. Magdalenę Kacprzak, p. Paulinę Bałę
i p. Magdalenę Lella. W konkursie wzięły 
udział dwuosobowe reprezentacje pięciu 
chojnickich szkół podstawowych (SP 1, SP 5, 
SP 7, SP 8, Szkoła Katolicka). Konkurs, jak 
zawsze, składał się z części pisemnej i zadań 
praktycznych. Uczniowie wykazali się mię-
dzy innymi znajomością symboli miasta, za-
bytków, ulic. Komisja konkursowa w składzie: 
p. Jagoda Wenderska, p. Natalia Witkowska 

podsumowała wyniki konkursu:

I miejsce - Szkoła Katolicka,  
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1, 
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5.

    Wspaniałe nagrody książkowe ufundował 
ks. Jacek Dawidowski, p. Przemysław Zien-
tkowski oraz p. Jacek Klajna.
     Dziękujemy serdecznie za ogromny wkład 
pracy włożony w przygotowanie uczniów do 
tematycznie trudnego konkursu.

(fot. M. Leszczyński)

      6 lutego z okazji Dnia Języka Ojczystego 
przypadającego 21 lutego w Technikum nr 3 
w Chojnicach odbył się teleturniej „1 z Dzie-
sięciu”. Dziesięcioro uczestników zmierzyło 
się z wieloma pytaniami dotyczącymi zabyt-
ków literatury polskiej, ortografii, związków 
frazeologicznych lub słynnych powiedzeń 
łacińskich. Po naprawdę zaciętej walce trójka 
zwycięzców otrzymała piękne książki, a byli 
to: Aleksander Kiedrowski za I miejsce z kla-
sy I TC (technik grafiki i poligrafii cyfrowej), 
Kacper Król z klasy I TTH (technik hotelarz) 
za drugie miejsce i Justyna Piekarska z klasy 
1 THT (technik hotelarz) za zdobycie trze-
ciego miejsca. Wszystkim uczestnikom 
dopingowała modzież szkolna, a nad 
całością czuwało jury w składzie: p. Łucja 
Peplinska i p. Dorota Knopek.

Zenon Graszek

  Markowa impreza starego ogólniaka cze-
ka na uczestników. Jeśli kochasz poezję, 
to być może znajdziesz tu coś dla Ciebie.

  Po raz 29. od 1 do 3 kwietnia odbędzie się 
konkurs przeznaczony dla uczniów  klas 7 i 8 
szkół podstawowych oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Można wystąpić w na-
stępujących kategoriach: konkurs interpre-
tacji: uczestnik recytuje dwa utwory poety-
ckie (wykraczające poza program naucza-
nia), poezja śpiewana: uczestnicy prezentu-
ją dwa utwory dowolnych autorów (mile 
widziana twórczość własna, samodzielnie 
skomponowana muzyka, obowiązkowe 
wykonanie w języku polskim), spotkania 
twórców: uczestnicy nadsyłają dwa własne 
wiersze lub dwa własne fragmenty prozy 
przepisane na komputerze (czcionka 12 i bez 
nazwiska autora). Dane autora  podaje się na 
karcie zgłoszenia wypełnionej DRUKOWA-
NYMI LITERAMI.

Komu laur?
   Dodatkowo jury może przyznać  nagrodę 
dla najlepszego z młodych twórców – auto-
rów tekstów piosenek wykonanych w ramach 
konkursu. Każdy z uczestników może brać 
udział we wszystkich kategoriach. W tym 
roku ponadto zostanie przyznana nagroda za 
najlepsze wykonanie utworu Andrzeja Bursy 
lub Rafała Wojaczka. 
   Jury może  przyznać  specjalną nagrodę: 
Laur Kwietniowych Spotkań z Poezją - za 
wybitną osobowość i wszechstronność 
uczestnika, który ujawnił talent w co najmniej 
dwóch kategoriach konkursowych.

Zgłoś się!

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Liceum Ogólnokształcące, im. Filomatów 
Chojnickich, 89-600 Chojnice, ul. Nowe 
Miasto 4-6 z dopiskiem „KWIETNIOWE 
SPOTKANIA Z POEZJĄ” lub przesłać 
faxem do szkoły na numer: 52 397 50 17. 
Termin zgłoszeń upływa 18 marca 2020 roku.
Termin nie może być przekroczony, a wszel-
kie późniejsze zmiany w wyborze utworów są 
równoznaczne z dyskwalifikacją.
   Konkurs odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 
2020 r. zawsze o godz. 17.00 w auli LO im. 
Filomatów Chojnickich. Na tydzień przed 
konkursem na stronie internetowej szkoły 
(  w zakładce Konkursy, www.zs-chojnice.pl
Kwietniowe Spotkania z Poezją 2020 ) 
zostaną opublikowane listy zawierające naz-
wiska uczestników,  którzy zaprezentują się  
przed jury 1 kwietnia i 2 kwietnia.  3  kwietnia 
o godz. 17.00 w auli liceum nastąpi odczyta-
nie werdyktu jury oraz koncert laureatów.
   Autorzy nagrodzonych tekstów wyrażają 
zgodę na ich publikację (w biuletynie Kwiet-
niowych Spotkań z Poezją, w tomiku poezji 
pt. „Kuszenie Pegaza” wydawanym na za-
kończenie konkursu oraz stronie interneto-
wej kwietniowe.org).
   Wykonawcy poezji śpiewanej i ich akompa-
niatorzy proszeni są o wcześniejsze przyby-
cie (co najmniej 15 minut przed przesłucha-
niem) w celu rozstawienia i przygotowania 
instrumentów (np. keyboardu).
Organizator: 
Joanna Glaza, tel. kontaktowy – 608 773 242.

Fot. i oprac. (em)
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ZAPRASZAMY NA PYSZNE ŚNIADANIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7:00 -10:00

     Czy każdego szubrawca da się przero-
bić na miłego oku gawiedzi kandydata do 
wysokiej funkcji? Takiego prezydenta na 
przykład? Piotr Stawski nie ma wątpli-
wości, że tak.

     20 lutego w Chojnickim Centrum Kultury 
obejrzeliśmy spektakl na podstawie tekstu
i w reżyserii Piotra Stawskiego pt. „Kandy-
dat”. Zagrali znany nam z Chojnickiej Nocy 
Poetów Piotr Cyrwus i oglądana głównie w te-
lewizji Grażyna Wolszczak.
     Rzecz jest absolutnie na czasie, aktualna 
do bólu, bo to przecież teraz specjaliści od 
PR wciskają nam swoje produkty, które ma-
my nabyć w kampanii wyborczej, by przy wła-
ściwym nazwisku i przy tej, a nie innej partii 
postawić upragniony krzyżyk. Stawski obna-
ża, jak się to robi. Pokazuje robotę od kulis, 
która przyjemna nie jest, bo naprawdę trudno 
faceta – nawet w garniturze i mówiącego po 
polsku, ale z grubsza ciosanego przygoto-
wać do startu w wyborach. Zwłaszcza jeśli
w życiorysie ma plamy, które trzeba troskliwie 
zatuszować, odparować ewentualne zarzuty, 
nauczyć, jak się siedzi, stoi, mówi, odpiera 
argumenty kontrkandydata. No ale jeśli on 
nawet nauczy się ładnie siedzieć, stać i mó-
wić, to jeszcze musi mieć coś do powiedze-
nia. 

Ćwiczenie czyni mistrza
    Próbkę takiej mantry dostajemy w świetnej 
scenie, gdy Cyrwus ćwiczy swoją mowę, co 
jakiś czas powtarzając te same frazy, żeby 
lepiej nam je wbić do głowy. Więc słuchamy 
tej papki, patrzymy na te jego odpowiednio 
splecione i rozplecione ręce i chociaż wiemy, 
że z tej mąki chleba nie będzie, to jednak nikt 
mu faka nie pokaże... Wręcz przeciwnie, to 

on radośnie wykrzyczy go nam – wszak uczy 
się angielskiego nowatorską metodą wtła-
czania słów do głowy przez sen!
   Nasz sceniczny kandydat, mimo intelektu-
alnych niedostatków, karierę zrobił niebywa-
łą, bo od sołtysa do ministra rolnictwa, a teraz 
partia chce go obdarzyć jeszcze większym 
zaufaniem i zaszczytem. Może sobie pozwo-
lić na lekceważenie kolegów ministrów i na-
zywanie armagedonem konieczności spot-
kania się z ministrem kultury. Bo czymże jest 
kultura? Kto się z nią liczy?

Chcą do nas wrócić
    Do pewnego momentu oglądamy ten 
spektakl jako śmieszną, a momentami gro-
teskową opowiastkę o ludziach z pierwszych 
stron gazet, jednak reżyser szykuje nam 
niespodziankę, której zdradzić nie można, by 
nie zepsuć przyjemności ewentualnego oglą-
dania sztuki przez tych, którzy jej dziś nie 
widzieli. Uchylając rąbka, gra jest tutaj pię-
trowa i nie wszystko jest takie, jak się Pań-
stwu zdaje... A trudny wybór czeka także 
specjalistkę od PR, która musztruje kandy-
data na prezydenta.
    Aktorzy poradzili sobie świetnie, reżyser 
dziękował za przyjazne przyjęcie i za zapro-
szenie do Chojnic, które słyną z teatru (tu 
komplementy pod adresem Grzegorza 
Szlangi), a już po spektaklu – w nagranym dla 
ChCK filmiku – Grażyna Wolszczak i Piotr 
Cyrwus zachwycają się miastem, możliwoś-
ciami sceny w ChCK i cieszą się z pełnej 
widowni. Oboje mają nadzieję, że jeszcze tu 
wrócą. Czemu nie? Może dowiemy się, kto 
wygrał te wybory? 

Maria Eichler

Fot. materiały promocyjne ChCK

      Siostra Adelgund Tumińska przez lata 
była zapomnianą franciszkanką. Dopiero 
w ostatnich latach w publicznej przes-
trzeni pojawiła się jako bohaterka i mę-
czennica.

   Urodzona w Kwiekach koło Czerska, w wie-
lodzietnej rodzinie, wybrała zakon jako miej-
sce życia i rozwoju. Jako franciszkanka wy-
kazała się wieloma talentami – organiza-
cyjnymi, pedagogicznymi i przywódczymi. 
Niezależnie od tego, gdzie miała pełnić 
posługę, wszędzie spisywała się doskonale, 
czy to zakładając przedszkole, czy mając 
zajęcia w szkole gospodarstwa domowego, 
czy opiekując się siostrami w Zamartem
w czasie wojny. Końcówkę wojny spędziła
w Chojnicach, w szpitalnym biurze, nie wie-
dząc, że to właśnie tu dopadnie ją zły los.

Zgwałcili, zabili

     14 lutego 1945 r. w chojnickim szpitalu 
pojawili się pierwsi Rosjanie. Już tego dnia 
jeden z nich brutalnie popchnął siostrę. A 15 
lutego tylko ona zareagowała na krzyki do-
chodzące z kotłowni, gdzie Rosjanie dopadli 
pracownice szpitala. Ruszyła im na pomoc. 
Ocaliła dziewczyny, ale sama oddała życie. 
Najprawdopodobniej została zgwałcona,
a potem zabita. Jej ciało zostało znalezione 
na hałdzie węgla w kotłowni, pochowano je 

na skarpie w ogródku franciszkanek i tam 
leży do dziś. Siostra Adelgund miała tylko 51 
lat.  

Jedna z wojennych sióstr

     W klasztorze w Orliku franciszkanki 
przechowują przekłuty bagnetem szkaplerz 
s. Adelgund i pamiętają o niej w modlitwie. Jej 
niezłomna postawa jest dla nich drogow-
skazem. 
       Od kilku lat w Chojnicach o s. Adelgund 
mówi się głośno. Co roku nad jej grobem 15 
lutego pochylają się ci, którzy chcą uczcić jej 
pamięć. Siostra ma też swoją tablicę przy 
kaplicy dawnego szpitala. A jedna z prowa-
dzących do niej uliczek otrzymała miano Za-
ułka s. Adelgund. Kilka lat temu poświęcono 
jej okolicznościową wystawę w bazylice 
mniejszej. Młodzież z Katolickiego LO wysta-
wiła też o niej spektakl. W tym roku także 
uroczyście przypomniano postać s. Adel-
gund, wszak była to 75. rocznica wydarzeń, 
które doprowadziły do jej śmierci. Była msza 
św. w kaplicy i modlitwa nad jej grobem. 
      A w sobotę 29 lutego w podziemiach 
kościoła gimnazjalnego odbyło się spotkanie 
z Agatą Puścikowską, autorką książki „Wo-
jenne siostry”, w której jeden z rozdziałów jest 
poświęcony właśnie siostrze Adelgund. 
Książkę można było nabyć po promocyjnej 
cenie.

Tekst i fot. Maria Eichler 

W tym roku kwiaty złożono także pod tablicą upamiętniającą bohaterską siostrę
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Motto:
,,Czy to nieprzyjemnie wiedzieć, że jest tak 
dużo rzeczy, które jeszcze poznamy? To 
właśnie sprawia, że ja się tak cieszę życiem... 
Świat jest taki ciekawy... Nie byłby taki ani
w połowie, gdybyśmy wszystko o wszystkim 
wiedzieli, (…).”

L. M. Montgomery,
Ania z Zielonego Wzgórza.

      Słowami Ani Shirley  7 lutego 2020 roku 
pani Dyrektor Aleksandra Mroczkowska 
powitała przyszłych pierwszoklasistów wraz 
ich rodzicami. Pani  Dyrektor powiedziała, że 
zadaniem naszej szkoły jest wspieranie 
rozwoju każdego dziecka i podtrzymywanie 
jego ciekawości w poznawaniu świata. Aby 
tego dokonać, potrzebna jest współpraca. 
Współpraca, by każdy maluch mógł się 
rozwijać w swoim tempie. W tym działaniu 
bardzo się przydaje ocenianie kształtujące, 
które z powodzeniem stosują nasi nauczy-
ciele . Jesteśmy też dumni z tego, że jes-
teśmy szkołą nowoczesną- w klasach mamy 
tablice interaktywne, monitory, aktywną 
stronę internetową, a od dzisiejszego dnia 
gazetkę wirtualną.  Bardzo ważna sprawą 
jest zapewnienie bezpieczeństwa, toteż
w klasach 1- 3 dzieci są pod stałą opieką 
swoich wychowawców. W zapewnieniu 
bezpieczeństwa pomaga monitoring wizyjny.
Mamy tez bardzo dobrze rozbudowane  
zaplecze- świetlicę szkolną, świetnie 

wyposażoną kuchnię. Dbamy również, aby 
podział na klasy był jak najbardziej sprzy-
jający, istnieje też możliwość zapisania 
dziecka do klasy sportowej. 

     W części artystycznej dzieci i ich rodziców 
przepięknym tańcem powitały uczennice  
klasy 2d, podopieczne  pani Magdy Ubow-
skiej.  Dla maluchów przygotowano szereg 
atrakcji: zajęcia plastyczne, lekcję otwartą 
poprowadzoną przez p.Violettę Klugowską
o wzorzystych cebrzykach, zajęcia origami, 
doświadczenia chemiczne, fizyczne, cieka-
wostki geograficzne oraz gry i zabawy rucho-
we. Był też smaczny poczęstunek dla 
wszystkich. Dzieci się doskonale bawiły. 

    Wszystkim nauczycielom dziękujemy za 
przygotowanie zajęć . Do zobaczenia w przy-
szłym roku szkolnym!

Sp7

       Dnia 18 lutego w auli SP 1 odbył się coro-
czny „Koncert Muzyki Instrumentalnej” 
pamięci Juliana Rydzkowskiego – patrona 
szkoły, w którym wystąpili uczniowie uczący 
się gry na instrumentach klasycznych: 
fortepianie, flecie, skrzypcach w Szkole 
Muzycznej w Chojnicach lub prywatnie. 
Utwory muzyki klasycznej i instrumentalnej 
zaprezentowali: Wiktor Lunitz z kl. VI b, Anna 
Karasiewicz i Oskar Karasiewicz z kl. VI b, 
Julia Windorpska z kl. VIII d, Katarzyna 
Czaja z kl. V a,  Hanna Karasiewicz z kl. VII a, 
Milena Synak z kl. VIII d, Zuzanna Drozd z kl. 
VIII c, Arkadia Świątek Brzezińska z kl. I c. 
    Na zakończenie koncertu uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słody-
cze, które wręczył wicedyrektor p. Michał 
Leszczyński – organizator koncertu. Koncert 
prowadziły uczennice kl. VIII d: Milena Synak 
i Julia Windorpska.

Sp1

       Radioamatorzy pojawili się z punktu 
widzenia trwania Ziemi (około 4,5 miliarda 
lat) stosunkowo niedawno. A nawet bar-
dzo niedawno, bo 100 lat temu. Choć po-
czątki były bardzo skromne i niełatwe, to 
uważamy, że gdy narodziło się radio – my 
też.

      Większość ludzi ma zakodowane, że wy-
nalazcą radia był Guglielmo Marconi. Napra-
wdę dokonał tego genialny Nikola Tesla,
a Marconi wykorzystał prace Tesli, bez 
podania źródła. A, że miał lepszy pijar, to 
nawet przyznano mu Nagrodę Nobla za coś, 
czego tak naprawdę nie dokonał.
   Pierwsze próby z wykorzystaniem fal 
radiowych do przesyłania informacji zaczęły 
się w latach 1894-95. Używano do tego alfa-
betu Morse'a. W 1896 roku najpierw była to 
łączność na odległość 1 km. Prace ruszyły
z kopyta. W 1901 roku przekazano wiado-
mość przez Ocean Atlantycki z Kanady do 
Anglii. Pierwszym sygnałem, który przesłano 
przez Atlantyk morsem, była litera „S”. Oczy-
wiście jednymi z pierwszych, którzy zaintere-
sowali się tą nowinką techniczną i prakty-
cznie położyli na całym interesie łapę, byli 
wojskowi. W Polsce również.
     Tak było od listopada 1918 roku do połowy 
roku 1924 kiedy ogłoszono ustawę o poczcie, 
telegrafie i telefonie. Dzięki temu od paź-
dziernika tego samego roku pełnoletni oby-
watel mógł uzyskać „upoważnienie” do zaku-
pu i założenia radiostacji odbiorczej – czyli po 
prostu radioodbiornika – i korzystania z niej 
(!). Odbiorników radiowych fabrycznych było 

mało, były piekielnie drogie, więc bardzo szy-
bko pasjonaci radia zaczęli sami je budować. 
A przy okazji zaczęli konstruować urządzenia 
nadawcze i próbowali nawiązywać ze sobą 
łączność. Robiono to na falach krótkich, więc 
zaczęto nazywać ich „krótkofalowcami”.
     Pierwsze łączności amatorskie w Polsce 
przeprowadził 6 grudnia 1925 roku Tadeusz 
Heftman, używając znaku TPAX, z radio-
amatorem holenderskim N0PM. W kwietniu 
1926 roku pod tym samym znakiem przepro-
wadził pierwszą w Polsce łączność między-
kontynentalną z amerykańskim krótkofalo-
wcem U1AAO. Heftmana uznaje się za jed-
nego z ojców polskiego krótkofalarstwa, a je-
go łączności traktuje jako narodziny tego 
hobby w Polsce. Radioamatorzy błyskawi-
cznie zaczynają się organizować, tworząc 
kluby, a jednym z pierwszych i najważniej-
szych był powstały grudniu 1926 roku Lwow-
ski Klub Krótkofalowców. Od tego był już krok 
do stworzenia ogólnopolskiej organizacji 
radioamatorów. 22 lutego 1930 roku powstał 
Polski Związek Krótkofalowców. Więc jak 
łatwo policzyć 90 lat temu.
    Przez wiele lat PZK był jedyną organizacją 
zrzeszającą krótkofalowców w Polsce, a obe-
cnie jest najliczniejszą, skupiającą 4000 
członków. Część chojnickich krótkofalowców 
też jest członkami PZK, a dwóch z nich za-
siada we władzach wojewódzkich i krajowych 
związku. 29 lutego br. w Warszawie uczes-
tniczyli w inauguracji obchodów 90. rocznicy 
powstania PZK.

Piotr Eichler SP2LQP, sp2kfq@gmail.com
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Czym jest budżet obywatelski (BO)? 

       Mianem budżetu obywatelskiego określa się proces 
decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą bud-
żet gminy, współdecydując o dystrybucji części środków 
publicznych, wydzielonych na realizację zadań własnych 
gminy, zgłoszonych przez mieszkańców gminy. W Polsce 
budżet obywatelski funkcjonuje od 2011 roku, gdy to miesz-
kańcy Sopotu – jako pierwsi – mieli możliwość zdecydować, 
na co samorząd powinien wydać pieniądze w ich okolicy.

     Do 2018 roku nie było specjalnych uregulowań doty-
czących BO. Każdy samorząd – w drodze wieloletnich dys-
kusji i prac, często wymieniając się dobrymi i złymi praktykami 
z innymi samorządami i tworząc w ten sposób środowisko 
ekspertów – dochodził do własnych rozwiązań, dostosowa-
nych do potrzeb mieszkańców. Wiążącym aktem prawnym 
była uchwała rady konkretnej gminy. Zmiany wprowadzono
w styczniu 2019 roku. W artykule 5a ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)
w ust. 5 zapisano, że w gminach, będących miastami na pra-
wach powiatu (66 miast), utworzenie budżetu obywatelskiego 
jest obowiązkowe. Ponadto wysokość budżetu obywatel-
skiego musi wynosić co najmniej 0,5 % wydatków gminy 
zawartych w ostatnim sprawozdaniu wykonania budżetu. 

      Chojnicki Budżet Obywatelski został powołany na mocy 
Uchwały NR XIII/183/19 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie przeprowadzenia na 
terenie Gminy Miejskiej Chojnice konsultacji społe-
cznych dotyczących ustalenia części wydatków z bud-
żetu Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021. W ramach bud-
żetu na 2021r. wyodrębniono kwotę w wysokości 1 000 000 zł 
która przeznaczona została na projekty obywatelskie.  Dostę-
pna jest także platforma internetowa www.bo.miastochoj
nice.pl  gdzie zawarte są wszystkie informacje oraz pliki do 
pobrania, ale także możliwość zgłaszania projektów oraz 
głosowanie. 

       1) Jakie projekty mogą być zgłaszane?
Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które należą do 
zadań własnych gminy, których realizacja jest możliwa w ra-
mach jednego roku budżetowego (w uzasadnionych przypad-
kach realizacja może być wydłużona na kolejny rok budże-
towy), a koszty utrzymania zrealizowanych inwestycji nie 
będą niewspółmierne wysokie w stosunku do wartości 
proponowanego zadania. 

2) Kto może złożyć wniosek do budżetu obywatelskie-
go?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Chojnickiego 
Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec 
Chojnic, w przypadku osób poniżej 13 roku życia trzeba 
uzyskać zgodę opiekuna prawnego/rodzica. 
      3) Kto może głosować na projekt?
Projekty są wybierane w głosowaniu równym i bezpośrednim. 
Prawo głosu ma każdy mieszkaniec – osoba fizyczna, fakty-
cznie zamieszkująca na terenie miasta Chojnice. 
      4) Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego
i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie 
wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania
i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz miesz-
kańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjono-
wania całego miasta. 

5) W jaki sposób będzie można zagłosować na wybra-
ne projekty?

Zagłosować będzie można za pomocą karty do głosowania
w formie papierowej oraz poprzez platformę internetową do 
obsługi Chojnickiego Budżetu Obywatelskiego.  Zagłosować 
za pomocą papierowej karty do głosowania będzie można
w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w Biurze Podawczym,
a także w wybranych punktach na terenie miasta. Oddanie 
głosu następuje poprzez wrzucenie wypełnionej karty do 
urny, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu 
Chojnickiego Budżetu Obywatelskiego. 
      6) Co to jest lista poparcia projektu?
Lista poparcia Państwa projektu powinna zostać podpisana 
przez co najmniej 30 osób, a następnie dołączona do formu-
larza zgłoszeniowego.

7) Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybra-
ny w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego reali-
zację?

Nie. Chojnicki Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji 
i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Mia-
sta.
      8) Czy można wskazać realizatora zadania?
Nie można. Realizacja zadania musi być poprzedzona wybo-
rem właściwego trybu przez realizatora czyli Gminę Miejską 
Chojnice, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dyspo-
nentach środków publicznych.

9) Czy można realizować zadania budżetu obywatel-
skiego w etapach, np. w tym roku opracowanie 
projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach Chojnickiego Budżetu Obywatelskiego nie 
mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację 
jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu 
bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na 
wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

10) Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są wery-
fikowane?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych
z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób
z merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskie-
go w Chojnicach. 

11) Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opra-
cowane – zawyżone/zaniżone? 

Osoby dokonujące merytorycznej analizy projektu wykonają 

korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.
    12) Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu?
Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji projektów, a tym 
bardziej po głosowaniu nie ma możliwości ingerowania we 
wnioski.
     13) Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?
Decyduje ilość ważnych głosów oddanych przez mieszkań-
ców na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przez-
naczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, 
aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczo-
nych na realizację zadań.
      14) Gdzie szukać pomocy?
Jeśli mają Państwo pytania, sugestie, uwagi, propozycje, wąt-
pliwości, zapraszamy do kontaktu. Można przyjść osobiście 
do Urzędu Miejskiego w Chojnicach (Stary Rynek 1), zadzwo-
nić - tel. 52 397 18 00, kom. 698 658 043, bądź napisać
e-maila na adres bo@miastochojnice.pl. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Chojnicach, tj.  poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek  w godz. 7:00-15:00 oraz we wtorki od godz. 8:00 do 
16:00.

Harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu
obywatelskiego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

     1. od lutego do czerwca 2020 r.
Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca budżetu 
obywatelskiego.
     2. 17 lutego 2020 r.
Warsztaty pisania wniosków.
     3. od 2 do 16 marca 2020 r.
Zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego.
     4. od 17 do 19 marca 2020 r.
Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.
     5. od 20 marca do 4 maja 2020 r.
Weryfikacja merytoryczna  zgłoszonych projektów.
     6. od 5 do 19 maja 2020 r.
Uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę. 
     7. 20 maja 2020 r. 
Losowanie kolejności projektów na liście głosowania.
     8. 21 maja 2020 r. 
Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych i niedopuszczo-
nych do głosowania
     9. 25 maja 2020 r. 
Otwarta prezentacja projektów w Urzędzie Miejskim w Choj-
nicach
     10. 1 czerwca 2020 r. 
Prezentacja projektów podczas pikniku zorganizowanego
z okazji Dnia Dziecka
     11. od 2 do 19 czerwca 2020 r.  
Głosowanie
     12. 1 lipca 2020 r.  
Opublikowanie listy projektów 
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    Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH 
„Pomerania” w Chojnicach zaprasza na mar-
cowe wydarzenia, które będą realizowane 
m.in. z projektu pn. „Chojniccy seniorzy roz-
wijają się”.
    6 marca godz.14.00 w siedzibie uczelni 
sala 209 odbędzie się Zebranie Walne człon-
ków Stowarzyszenia, 
     13 marca godz. 14.30  Grzegorz Szlanga 
wygłosi wykład pn. „Teatr jako forma sztuki”,
      27 marca godź. 14.30  Felicja Góraj prze-
prowadzi pogadankę pn. „Warto spełniać   
marzenia - treking w Himalajach”.

W ramach projektu Magdalena Grochulska 
Rektor PWSH Pomerania przygotowuje oko-
licznościowy uroczysty wykład. To spotkanie 
odbędzie się w kwietniu lub maju, w szerokim 

gronie gości oraz byłych i obecnych studen-
tów UTW. Już dzisiaj przekazujemy tą infor-
mację ponieważ łamy „Chojniczanina” są 
bardzo dobrą platformą  informacyjną.
    Szczególnie zależy nam na dotarciu z in-
formacją do wszystkich sudentów UTW, któ-
rzy przecierali szlaki w powstaniu i tworzeniu 
się Uniwersytetu. UTW wspólnie z CHTP-F 
zapraszają na wycieczkę na Podlasie w ter-
minie 21-25 maj b.r.
     Jak zwykle osoby zainteresowane spotka-
niami i organizowanymi przez UTW wyda-
rzeniami zapraszamy na spotkania z Zarzą-
dem w każdy wtorek w godź.14-16 sala 118 
PWSH Pomerania ul.Świętopełka 10 w Choj-
nicach.                          
                             Maria Wróblewska
                                   Rektor UTW

    Chciałbyś nauczyć się pięknie i zrozumiale 
przemawiać publicznie? Przyjdź na spotka-
nie klubu Toastmasters Gdańsk które odbę-
dzie się 11 marca 2020 roku w Sali Konfe-
rencyjnej Wszechnicy Chojnickiej. Początek 
tego niezwykle interesującego wydarzenia
o godzinie 19:00.  Wstęp Wolny.

   Toastmasters International jest edukacyjną 
organizacją non-profit. Obecnie skupia około 
345 000 członków zrzeszonych w 15 900 
klubach w 142 krajach. Organizacja założona 
została w 1924 roku w Santa Ana w Kalifornii 
przez Ralpha C. Smedleya, który dostrzegł 
potrzebę stworzenia przyjaznego miejsca 
służącego ćwiczeniu umiejętności publicz-
nego przemawiania. Twórca pierwszego 
klubu chciał podkreślić niezobowiązującą
i niemal towarzyską atmosferę spotkań, więc 
nadał organizacji niekonwencjonalną nazwę: 
Toastmasters. „Toastmaster” to osoba, która 
podczas bankietów wznosi toasty oraz 
przedstawia mówców. Obecnie Toastmas-
ters International jest największą organizacją 

na świecie, której członkowie w komforto-
wych warunkach doskonalą swoje umieję-
tności komunikacyjne oraz przywódcze,
a także stają się kompetentnymi mówcami.

19:00 - Rozpoczęcie spotkania
19:10 - Olaf Kokoszko - mowa projektowa pt: 

"Idea Toastmasters"
19:20 - Rafał Patok - mowa projektowa wg 

Pathways
19:30 - Mateusz Ostaszewski - mowa 

projektowa wg Pathways
19:40 - Konkurs Gorących Pytań (wszyscy 

chętni)
20:00 - Przerwa
20:15 - Omówienie opcji członkostwa i przy-

szłości Toastmasters Chojnice
20:25 - Ewaluacje
20:50 - Ocena wieczoru w wykonaniu widzów
21:00 - Zakończenie spotkania

Prowadzący wieczór: Dominik Choiński
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  Skrucha            
       Byłyby z nas, Panie,      
       aniołki bez mała,      
       gdyby  nie zwodziły nas 
       potrzeby ciała.     

  Łakomczucha
       Ależ łakoma ta mała, 
       nawet księdza spróbowała!

  Reputacja            
      Z wyglądu  —  kociątko niewinne,    
      a już na całą gminę słynne.   
        
  Donosicielka
      Sensacyjki i ploty      
      namiętnie zbiera.   
      Jest jak chodząca       
      Agencja Reutera!     

  Zasada      
      Kobieta, gdy nudna,     
      na duszy paskudna. 

  Odchudzanie
      Jestem za mało zuchwała
      by sobie robić rzeź ciała.

Żona   dokarmiona
     Ona cała
     jest już z ciała.

Zadowolona      
     Nie  ma żalu do Stwórcy              
     o klepki i że zbyt mała,      
     ważne,  że Bozia męża 
     hojnie obdarowała. 

Sama   słodycz
     Laska słodsza niż miód,
     gdy ma „wyboje".
     Nie z silikonu,
     lecz pulchne, swoje.

Zdaniem  estety 
     Pani po pięćdziesiątce
     panience zazdrości.
     Czego, skoro u  młodej 
     tylko hormony i kości?
 

Rozterka dam
     Wdzięczy się, nadskakuje,
     komplementy prawi
     Albo mówi prawdę,
     albo się mną bawi?

Rozczarowana
     Chciał przejść ze mną wszystkie drogi
     a był mi kulą u nogi.

Za  plecami    
     Skąd się jej na gębie   
     siatka  zmarszczek wzięła?          
     Nikt jej nie posuwa, 
     a się posunęła. 

Niecierpliwa 
     Delektował  się każdym  dotykiem, 
     muskał usta, guziczki rozpinał 
     i szeptał: mojaś ty! moja! 
     A ona... czekała na finał! 

Ponętna 
     Nie oprze się jej i święty.
     W  staniku ma argumenty.

O pewnej   studentce      
     Nie dość, że zdolna, 
     to jeszcze frywolna. 

Obawy  puszystej                     
     Nie wiem, czy do lata zdążę 
     spędzić tę spożywczą ciążę. 

Wróżka  z łóżka 
    Gdy facet z wielkim brzuchem  
    do siebie ją tuli, 
    ona oburącz wróży 
    z tej brzuchatej kuli. 

Apel do pań 
    Dotyczy  to i rudej pindy, i damy: 
    poza instynktem  jeszcze rozum mamy. 

Bernadeta Korzeniewska
Fraszki pochodzą z rozdziału „O paniach”,

zawartego w najnowszym tomiku poetki
„Myśli w szortach” 

     Nowe stowarzyszenie Centrum Kultury 
„Podziemia” chwyta byka za rogi. Zaczęło 
od pytań o koronawirusa, a dzień później 
w podziemiach kościoła gimnazjalnego  
królowała już poezja.
    21 lutego można było dowiedzieć się wszy-
stkiego o koronawirusie SARS-CoV-2 i po-
rozmawiać o epidemii choroby COVID-19, 
która występuje już nie tylko w Chinach. A in-
formacje przygotowały przedstawicielki 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Chojnicach – Lucyna Nyks, pań-
stwowy powiatowy inspektor sanitarny i Ewa 
Raczkowska-Błach, kierownik sekcji epide-
miologii w chojnickiej placówce. Panie 
stwierdziły, że zagrożenia nie można lekce-
ważyć, choć na razie na pewno nie ma powo-
dów do paniki. Podkreśliły jednocześnie, że 
bagatelizujemy często prozaiczne środki hi-
gieny, takie jak np. mycie rąk, a także proste 
metody zapobiegania chorobom, jak np. nie-
przebywanie w wielkich skupiskach ludzkich, 
a mogą być one antidotum na zachorowanie. 
Nie mówiąc już o tym, że nie doceniamy 
niebezpieczeństw związanych z  grypą, która 
nadal zbiera żniwo i wciąż w statystykach 
zachorowań na nią jest coraz więcej. Była też 
mowa o tym, że warto zachęcać naszych 
bliskich i znajomych do szczepienia dzieci 
przeciwko odrze, bo i w tym przypadku 
wzrost zachorowań jest niepokojący.

Otwierają drzwi na oścież
    Następnego dnia w tym samym miejscu 
spotkali się poeci z Chojnic i okolic. Mają wie-
le wspólnego, bo kiedyś działali w jednej gru-
pie poetyckiej Na Oścież. Chcą ją reanimo-
wać. I nie chcą rezygnować z dawnej nazwy. 
Postanowienie na dziś jest takie, by cykli-
cznie się spotykać, czytać swoje wiersze, 
urządzać poetyckie wieczory – nie tylko we 
własnym gronie i zmierzać do tego, by uka-
zało się wspólne wydawnictwo. Grupa jest 
otwarta na wszystkich, którym bliska jest 
poezja. Mile widziane uczestnictwo w jej 
imprezach i spotkaniach.
     Koordynatorką jest Adriana Połom, preze-
ska stowarzyszenia Centrum Kultury „Pod-
ziemia”, a jej prawą ręką - poetka Łucja 
Gocek.

Sabiniarz w Kurzej Stopie
    Pierwsze spotkanie już wkrótce i to w basz-
cie Kurza Stopa, gdzie swój autorski wieczór 
będzie miał 21 marca o godz. 17 Jan Sabi-
niarz, architekt, malarz, poeta wreszcie, który 
zapowiada, że nie tylko przeczyta swoje 
nowe wiersze i zaśpiewa przy akompania-
mencie Kazimierza Żarskiego, pokaże rów-
nież obrazy. A okazja jest przednia – nie tylko 
początek wiosny, ale i urodziny Jana Sebas-
tiana Bacha, którego Sabiniarz wielbi.

Tekst i fot. Maria Eichler

Poeci gotowi do pracy. I do towarzyskich spotkań
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     Poczęcie dziecka metodą in vitro to temat trudny i złożony. 
Mam tego świadomość, że stanowisko chojniczan wobec tej 
metody jest podzielone. Niestety, coraz więcej par boryka się 
z niepłodnością, przez co problem ten został uznany przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę społe-
czną. Zdrowie prokreacyjne dla społeczeństwa odgrywa 
ogromne znaczenie i ma wpływ na zdrowie człowieka, 
rozumiane jako stan dobrego samopoczucia we wszystkich 
sprawach związanych z układem rozrodczym oraz jego 
funkcjami i procesami, a nie wyłącznie jako brak choroby lub 
zaburzenie.

   Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Ginekologi-
cznego, problem z zajściem w ciąże dotyka co roku ok. 1,5 
mln polskich par. Według prognoz demograficznych Głów-
nego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2050 roku 
populacja Polski osiągnie 34 mln osób, co w porównaniu do 
2013 roku oznacza zmniejszenie liczby ludności o 4,55 mln, 
czyli aż o 12 proc.

   Dla par bezskutecznie starających się o potomstwo rozwią-
zaniem jest m.in. poczęcie dziecka za pośrednictwem me-
tody in vitro. I chociaż wiele argumentów przemawia za jej 
skutecznością, to koszt całej procedury, łącznie z lekami – dla 
wielu par jest barierą trudną do pokonania. Mając na uwadze 
dużą skalę problemu, a także fakt, iż w lipcu 2016 r. został 
wycofany rządowy program refundacji in vitro, wspólnie z rad-
nymi Rady Miejskiej podjęliśmy decyzję o przekazaniu 
wsparcia finansowego chojnickim małżeństwom w ramach 
„Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na 
lata 2017-2020”. Każda zakwalifikowana para ma prawo do 
trzech prób in vitro, za każdym razem wartych do 5 tys. zł.      
W tym roku nasz miejski program się kończy i dlatego 
chciałbym przedstawić Państwu jego  podsumowanie.

    W ramach konkursu ofert zostały wyłonione trzy kliniki, któ-
re od 2018 roku realizują wyżej wspomniane zadanie, a mia-
nowicie: Invicta Sp. z o.o. z Gdańska, Gameta Gdynia 
Centrum Zdrowia oraz CENTRUM MEDYCZNE Niepubli-
czny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy. Zgodnie
z podpisanymi umowami realizatorzy programu (kliniki) 
wydatkowały w pierwszym roku realizacji programu łącznie

53.957,00 zł. W ramach programu w 2018 i 2019 przepro-
wadzono 18 zabiegów IVF u 18 par, z czego uzyskano 10 
ciąż w wyniku embriotransferu z zamrożonych zarodków. 
Dwie ciąże zakończyły się poronieniem.  

     Pierwsze dziecko urodziło się w czerwcu 2019 r., w tym 
roku urodziło się jeszcze dwoje dzieci. W  ramach realizowa-
nych procedur udało się jeszcze potwierdzić pięć ciąż, z cze-
go planowane  rozwiązanie najbliższej ma być w kwietniu te-
go roku i kolejne, które mają wyznaczone późniejsze terminy.
 
       Na realizację programu w 2019 roku przekazano zaliczki 
w łącznej kwocie 166.665,00 zł (dwie kliniki otrzymały po 
66.666,00 zł oraz jedna 33.333,00 zł). Niewykorzystaną 
kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy realizatorzy 
zwrócili w terminie do 31 stycznia br. Kwotę 28.333,00 zł 
przekazanej dotacji zwróciła klinka CENTRUM MEDYCZNE 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. 
Wiesław Szymański - Marek Szymański, klinika Invicta 
Sp.zo.o. z Gdańska zwróciła 39.066,00 zł, natomiast trzecia 
klinka Gameta z Gdyni 61.666,00 zł. Łącznie zwrócono do 
budżetu miasta 129.065,00 zł. Oznacza to, że na zadanie 
związane z leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego, w ramach Programu wsparcia prokreacji 
dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020, od czerwca 
2018 r. wydatkowano 91.557,00 zł z czego 37.600,00 zł        
w 2019 r.  Jeżeli wszystkie ciąże zostaną rozwiązane 
pomyślnie, to Chojnice powiększą się o 8 nowych  miesz-
kańców.

     Jestem zadowolony z realizacji tego programu. W dodat-
ku z tego co wiem, to Chojnice są najmniejszym miastem      
w Polsce, które finansuje program in vitro. I chociaż metoda in 
vitro nie zawsze przynosi efekty od razu, to uważam, że warto 
dać małżonkom szansę na upragnione i wyczekane poto-
mstwo. Jestem również zdania, że warto kontynuować 
program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic i jeżeli 
taką wolę będą mieli również radni miejscy, to program 
będzie kontynuowany, najprawdopodobniej do 2023 r. 

                                               Burmistrz Miasta Chojnice
                                                       Arseniusz Finster
                                                           Irmina Szyca

Burmistrz Arseniusz Finster wraz z Gustawem - misiem,
którego otrzymało pierwsze dziecko urodzone dzięki

miejskiemu programowi in vitro
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100 lat później…

    Za nami obchody setnej rocznicy powro-
tu Chojnic do Ojczyzny. Skumulowane ob-
chody zamknęły się w kilku dniach. Z bó-
lem jednak zauważam, że nie udało się za-
angażować licznego grona mieszkańców 
w święto miasta. Zawsze można szukać 
wytłumaczenia – a to pogoda nie taka, a to 
słabej jakości organizacja, mało atrakcji, 
itd. Tylko po co szukać tych wytłumaczeń? 
Od wielu lat już daje się zaobserwować, że 
mieszkańcy Chojnic nie garną się do spon-
tanicznego udziału w oficjalnych uroczys-
tościach. Dlaczego? Trudno znaleźć 
jednoznaczną przyczynę. Według mnie to 
konsekwencja wieloletnich zaniedbań we 
właściwej pielęgnacji naszej lokalnej 
historii. Może to brak odpowiedniej pro-
mocji? A może po prostu nasze lenistwo
i konsumpcyjny model życia? Ubolewam, 
że przeszłość coraz bardziej traci na 
znaczeniu. Odrzucamy ją, bo prawda z niej 
płynąca jest niewygodna lub trudna. Nie 
doceniamy tego wielkiego poświęcenia 
naszych przodków, którzy przelali swoją 
krew dla naszej wolności. To rodzi zatem 
kolejne pytanie o właściwy sens pojmowa-
nia wolności, która dzisiaj coraz częściej 
jest samowolą. A wolność zawsze idzie
w parze z odpowiedzialnością. Następna 
okazja do uczczenia powrotu Chojnic do 
Ojczyzny już za niecały rok.

O chojnickiej kulturze słów kilka

    Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad 
funkcjonowaniem instytucji zajmującymi 
się kulturą w naszym mieście. Mam kilka 
refleksji, którymi pragnę się podzielić. 
Dzisiaj kulturą zajmują się: Chojnickie 
Centrum Kultury, Wydział Kultury i Sportu 
w Urzędzie Miejskim oraz Promocja Regio-
nu Chojnickiego. Ta ostatnia, to spółka 
reprezentująca część naszego powiatu. 
Jak wygląda ich realna działalność? Naj-
częściej pierwszy z tych podmiotów wspo-
maga dwa pozostałe. Stąd pytanie: po co 
aż trzy instytucje? Rzucam śmiały postulat 
skonsolidowania odpowiedzialności za 
chojnicką kulturę w jednych rękach. W mo-
jej opinii najlepiej do tego przygotowanym 
jest Chojnickie Centrum Kultury. Posiada 
wszelkie instrumenty pozwalające na 

prowadzenie wszystkich przedsięwzięć
z tego zakresu. Dwa pozostałe podmioty 
działają niejako na pół gwizdka. Taka reor-
ganizacja usprawniłaby organizację im-
prez kulturalnych. Może w końcu cykl im-
prez w mieście miałby jasny harmonogram 
i nie konkurowałby z innymi imprezami
w regionie. Drugim ważnym argumentem 
byłaby jasna odpowiedzialność, której 
dzisiaj brakuje. I trudno się temu dziwić, bo 
jak angażujemy trzy podmioty, to kogo 
mamy rozliczać? Z drugiej strony żaden
z tych podmiotów tak naprawdę nie może 
rozwinąć skrzydeł, bo może być blokowa-
ny przez drugą stronę. No i w końcu aspekt 
finansowy takiej reorganizacji. Dzisiaj trzy 
podmioty generują koszty. To oczywiste, 
że przy dobrze przeprowadzonej reorgani-
zacji pojawią się oszczędności. Ale czy 
rządzący w naszym mieście mają odwagę 
do realizacji takich zmian?

1 milion złotych w naszych rękach

   Na koniec nie mogę nie wspomnieć
o budżecie obywatelskim (BO), w ramach 
którego w dniach 2-16 marca mieszkańcy 
będą mogli zgłaszać swoje propozycje 
zadań do realizacji w ramach budżetu oby-
watelskiego. Od początku mojej przygody 
z samorządem jestem zwolennikiem po-
dejmowania jak największej ilości decyzji 
przez samych mieszkańców. Bo kto jak nie 
oni mają wiedzieć, co jest potrzebne i ko-
nieczne do zmiany wokoło? Teraz mają ku 
temu okazję. Starałem się aktywnie praco-
wać w zespole, który opracował zasady 
BO. Mocno oponowałem przeciwko wpro-
wadzaniu minimalnego progu dla proje-
któw na poziomie 100-150 tys. zł. Udało 
się! Każdy, nawet najmniejszy projekt, 
będzie miał szanse na realizację! Zachę-
cam wszystkich – starszych i najmłod-
szych, dwudziesto-, trzydziesto- i czter-
dziestolatków do wzięcia spraw w swoje 
ręce. Macie ciekawy pomysł usprawniają-
cy przestrzeń wokół was, z którego mogli-
by korzystać inni? Zbierzcie 30 podpisów
i działajcie! To naprawdę proste! A w czer-
wcu czeka nas kolejna batalia – głosowa-
nie nad projektami, które przejdą przez sito 
weryfikacji formalnej i merytorycznej.

ChBO - czyli Chojnicki
Budżet Obywatelski rusza!

   W niebyt odeszły „budżety osiedlowo-
obywatelskie”, które cieszyły się mizernym 
zainteresowaniem chojniczan. Emocje 
wzbudzały za to niektóre place zabaw 
wykonane w ich ramach.
     Zostawmy atrapę i przejdźmy do ChBO. 
Jesteśmy w trakcie kampanii edukacyjno-
informacyjnej dotyczącej budżetu obywa-
telskiego. Machina się rozkręca, więc za-
pewne informacje, w najbliższych miesią-
cach, dotrą do większości mieszkańców.  
Na uwagę zasługuje strona internetowa 
bo.miastochojnice.pl. Jest przejrzysta, 
łatwa w obsłudze i do tego atrakcyjna 
graficznie. Zawiera najważniejsze infor-
macje dotyczące budżetu, opatrzone cie-
kawym logo, które zamieszczam niżej.

   Odbyły się już warsztaty pisania wnio-
sków. Od 2 do 16 marca można je będzie 
składać do ChBO, a w czerwcu czeka nas 
wybór. Ważne jest, że w głosowaniu może 
wziąć udział każdy mieszkaniec, bez 
względu na wiek. Zainteresowanych odsy-
łam na stronę internetową [ i na stronę 13 
naszej gazety]. Nie powala jednak wyso-
kość środków przeznaczonych do dyspo-
zycji zwykłych mieszkańców Chojnic. Kwo-
ta jednego miliona przy 220 milionowym 
budżecie miasta, to około 25 zł na choj-
niczanina. Tymczasem w mieście i gminie 
Czersk na mieszkańca wypadają 33 złote 
budżetu obywatelskiego. Może w nastę-
pnych edycjach ChBO ich dogonimy?

Chojnice w statystykach.

     W danych udostępnionych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny można znaleźć 
sporo ciekawych informacji dotyczących 
Chojnic. W latach 2010-2018 spadła liczba 
mieszkańców o prawie 2% i z 44 procen-
towego udziału w powiecie chojnickim 
doszliśmy do 40%. To nas nie cieszy, ale 
spadająca liczba bezrobotnych zapewne 
tak – w 2016 stanowili 6,2, a dwa lata póź-
niej 4% ludności w wieku produkcyjnym. 
Rośnie odsetek mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym, czyli mówiąc po ludzku 
starzejemy się. Z drugiej strony, na prze-
strzeni lat 2016-2018 wzrosła znacząco 
liczba dzieci objętych opieką przedszkol-
ną.

    Najbardziej zaskoczyły mnie dane od-
nośnie udzielonych porad lekarskich. W la-
tach 2013-2016 oscylowały one w okoli-
cach 450 tysięcy rocznie. Przez dwa lata 
wzrosły do 530 tysięcy, czyli o około 18 %! 
Życzmy sobie częściej „obyśmy zdrowi 
byli”.

     Tak przy okazji - czy nie warto by pomy-
śleć o nagrodzie burmistrza dla najlepszej 
pracy magisterskiej w zakresie nauk społe-
cznych, badającej chojnicką społeczność? 
Byłaby okazja przyjrzeć się nam dogłę-
bniej niż przez suche liczby. Mielibyśmy 
interesującą wiedzę jak żyjemy i jak się
z tym czujemy. Nasza dzisiejsza wiedza 
jest wycinkowa. Ogranicza się do obser-
wacji i doświadczeń z kręgu zawodowego, 
rodziny i znajomych.
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 Chojnice jako osada istniały już w XII wieku. Pierwsze wzmianki pisane o osadzie 
chojnickiej pochodzą jednak dopiero z 1275 roku. Jako pierwsi prawdopodobnie miasto 
lokowali książęta pomorscy na prawie lubeckim. W 1309 roku miasto zdobyli i ufortyfikowali 
Krzyżacy. Miasto włączono w skład kasztelanii szczecińskiej, następnie komturstwa 
człuchowskiego. Prawa miejskie Chojnice otrzymały przed 1326 rokiem. Lokację Chojnic 
odnowiono przed 1360 na prawie chełmińskim. W lutym 1454 roku w mieście wybuchła 
antykrzyżacka rewolta. Kilka miesięcy później rozpoczęła się wojna trzynastoletnia 
zakończona pokojem toruńskim (1466) – na jego mocy Chojnice wcielono do Prus 
Królewskich. Miasto wróciło do Macierzy.

 Wygląd Grodu Tura na przełomie XVI i XVII wieku wg zachowanych opisów niewie-
le się różnił od charakteru zabudowy późnośredniowiecznej. Informacje na ten temat zawiera 
księga Rady Miejskiej Chojnic. Księgę z języka staroniemieckiego i staropolskiego przetłu-
maczył pracownik Powiatowego Archiwum Państwowego w Chojnicach Maksymilian Ichno-
wski, a przybliżył Czytelnikom w „Życiu Chojnic” Zbigniew Stromski.
 Chojnice w tym czasie miały tendencje rozwojowe i zabudowa miasta wyszła poza 
mury obronne. Rozwijające się podmiejskie wsie i pozostałe tereny przyległe przekształciły 
się stopniowo w przedmieścia: człuchowskie, pawłowskie, szenfeldzkie i przyklasztorne. 
Rozbudowa terytorialna Chojnic podzieliła miasto na stare i nowe, które wyszło poza 
najstarszy pierścień murów.
 Część staromiejska w okolicy rynku miała zabudowę zwartą i murowaną. Zabudowa 
przedzielona ogrodami znajdowała się bliżej murów obronnych. Miasto otaczał pierścień 
murów obronnych w kształcie owalnym. Ich długość to około 2 km. Mury obronne wieńczyły 
blanki. Charakter obronny murów wysokich – średnio 5m – zwiększały blanki, 3 bramy, 24 
baszty, wypełnione wodą szerokie i głębokie fosy, mosty zwodzone i baszty przyczółkowe. 
Dodatkowym elementem podnoszącym obronność były wody dwóch jezior – Zakonnego
i Zielonego. 
 Na trwałe w panoramę Chojnic wpisała się sylwetka kościoła parafialnego pod wez-
waniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela. W bliskim sąsiedztwie świątyni zlokalizowano publi-
czną szkołę parafialną (istniała do 1555 roku). Oprócz górującego nad miastem kościoła 
farnego w obrębie starego miasta były dwa kościoły o charakterze przyszpitalnym – św. 
Ducha (na przedmieściu człuchowskim) i kościół św. Jerzego (na przedmieściu pawłowskim). 
Kościół przyklasztorny oo. Augustianów założono przy eremie nad Jeziorem Zakonnym.
 Na rynku wznosiła się siedziba Rady Miejskiej – ratusz. Miejski sąd i katownię usytu-
owano za miastem. Bramę Młyńską z innymi basztami, które straciły charakter obronny 
przekształcono w więzienia. Wzgórze przed Bramą Gdańską (dziś Wzgórze Ewangelickie) 
stało się miejscem straceń (mieczem) przestępców. W ratuszu zawieszone były miecze 
katowskie.
 Spadek wody z fos miejskich posłużył do uruchomienia dwóch młynów, pracujących 
na potrzeby chojniczan. Pozostałe młyny usytuowano na okolicznych podmiejskich 
wzgórzach. Pomimo otoczenia miasta fosami i bliskości dwóch jezior wody mieszkańcom 

dostarczały studnie (dwie znajdowały się na rynku). W wodę domostwa zaopatrywała grupa 
nosiwodów. Zakres ich obowiązków był szeroki: czyścili studnie i prawdopodobnie ścieki 
miejskie – rynsztoki, kolektory ściekowe odprowadzające nieczystości poza mury do fos
i Jeziora Zielonego. 
 Ważną instytucją publiczną była miejska kąpielnia nad Jeziorem Zakonnym – 
dzierżawiła ją osoba prywatna. Na rynku umieszczono publiczny śmietnik, budę ze wzorcami 
miar i wag. Nad moralnością i bezpieczeństwem w Chojnicach czuwała straż miejska, 
zorganizowana na sposób wojskowy z komendantem na czele. Straż zamykała i otwierała 
bramy miejskie. Prowadzono przeciwpożarowy nadzór, zapobiegano pijaństwom i bijatykom, 
chwytano złodziei. Alarmowano mieszkańców w razie zagrożenia np. pożaru, sygnalizowano 
godziny warty.
 W Chojnicach było 230 domów mieszkalnych, z tego przy rynku 30, a na starym 
mieście 150. Poza murami obronnymi rozlokowanych zostało 50 domostw. Na przedmie-
ściach i w mieście pracowało 66 wytwórni piwa. Domy zamożnych rodzin wraz z ogrodami
i sadami otaczały miasto. Najwięcej ogrodów, dworków liczyło przedmieście człuchowskie, 
skarpy przy dzisiejszej ulicy Wysokiej (tzw. wysokie dwory) i przedmieście mnisie. Z rynku 
wychodziły ulice Człuchowska, Kowalska, Młyńska, Mnisza, Pawłowska. Do ulic obecnie  
nieistniejących czy też trudnych do zlokalizowania należą ulica Babska, Kołodziejska, 
Piekarska, Szyperska czy Uczniowska.

 Baszta przyczółkowa – budowla obronna, stanowiąca element średniowiecznego 
muru obronnego.
 Blanki – element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt 
tzw. zębami pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w cza-
sie oblężenia.
 Erem – klasztor mnichów prowadzących pustelnicze życie.
 Kasztelania – okręg grodowy, jednostka administracyjna podziału terytorialnego
w średniowiecznej Polsce wchodząca w skład danej ziemi lub prowincji, ośrodkiem kasz-
telanii był kasztel (zamek lub znaczący gród); kasztelania odpowiadała późniejszemu (od XV 
w.) powiatowi. 
 Komturia – podstawowa jednostka administracyjno-terytorialno-wojskowa zako-
nów rycerskich, zarządzana przez komtura, obejmująca najczęściej zamek wraz z przylega-
jącym do niego dobrami ziemskimi.
 Lokacja na prawie lubeckim, magdeburskim – w średniowiecznej Polsce zało-
żenie nowej wsi lub miasta na prawie niemieckim. Lokacja miasta wiązała się z wytyczaniem 
ulic, rynku, rozmieszczeniem budynków. Wzorem organizacyjnym dla polskich miast były 
miasta niemieckie: Magdeburg, Lubeka (była wzorem szczególnie dla miast Pomorza). 
Później czerpano wzory z miast polskich lokowanych wcześniej na prawie niemieckim, np. 
Chełmna  (lokacja na prawie chełmińskim).

(tekst i rysunki Wiesława Gołuńska)

Rekonstrukcja obwarowań Chojnic wg B. Drejewicz i A. Michałek.

Rekonstrukcja obwarowań Chojnic
wg B. Drejewicz i A. Michałek.

Makieta Chojnic z okresu średniowiecza Miedzioryt S. Donneta opublikowany w „Historii Chojnic” Izaaka Goedtkego w roku 1724.

Chojnice. W fosie miejskiej przy murach obronnych  (rys. W. Gołuńska)
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      W dniu 1 września 1939 roku w godzinach południowych 
do miasta wkroczyły pierwsze oddziały niemieckich wojsk, 
witane kwiatami przez miejscowych Volksdeutschów. 
Spełniło się ich marzenie – Pomorze znowu jest niemieckie. 
Niezwyciężoną armię przywitał uroczyście fryzjer Ziemann, 
który w imieniu mieszkańców dziękował za wyzwolenie po 20 
latach polskiego panowania. Wznoszono gromkie okrzyki na 
cześć Hitlera i Trzeciej Rzeszy z którą nareszcie łaskawy los 
na wieczne czasy złączyć się pozwolił. Pomimo podniosłych 
chwil nie zapomniano o pozostałych w mieście Polakach, 
którym polecono stawić się na rynku. Po szybkiej selekcji, 
mężczyzn wywieziono do tymczasowych obozów, tym sa-
mym pozbywając się przyszłych działaczy wolnościowych. 
Oczywiście za pierwszym razem nie udało się wyłapać 
wszystkich potencjalnych wrogów Rzeszy, dlatego na rozkaz 
Gestapo powołano „Selbstschutz"- paramilitarną organiza-
cję składającą się z miejscowych Niemców, którzy dokony-
wali aresztowań miejscowych Polaków, a nierzadko sami ich 
rozstrzeliwali. Do więzienia, czy przed pluton egzekucyjny 
można było trafić z bardzo błahych przyczyn. Blady strach 
padł na tych którzy mieli nieszczęście posprzeczać się lub 
odmówić czegokolwiek Niemcowi przed wojną. Te osoby 
mogły na pewno pożegnać się z wolnością a często też z ży-
ciem. Byle pretekst był powodem do aresztowania. Szcze-
gólnie zwalczano inteligencję oraz działaczy Polskiego 
Związku Zachodniego. 
      Za przynależność do tego związku, na początku września 
1939 r. został aresztowany przez Gestapo Michał Bembenek 
zamieszkały w Chojnicach przy ul. Młyńskiej nr 16, urzędnik 
państwowy ratusza miejskiego. 
     W dniu 11 września 1939 r. podczas dokonywanej rewizji 
domowej (denuncjacja) przy ul. Piłsudskiego nr 27, Selb-
stchutz aresztował kolejarza, maszynistę parowozu Leona 
Schöena, który został osadzony w chojnickim więzieniu.
W dniu 15 września 1939 r., kontakt z nim się urywa a Niemcy 
twierdzą, że został wywieziony z  chojnickiego więzienia. Od 
tego czasu wszelki ślad po Leonie Schöenie zaginął. 
  Natomiast uczeń gimnazjum chojnickiego Władysław 
Schreiber zamieszkały w Chojnicach przy ul. Gimnazialnej nr 
1, został aresztowany za bójkę z niemiecką młodzieżą i wy-
bicie szyby u Niemca Benewitza, co miało miejsce w okresie 
międzywojennym. 
   Możliwe jest, że całą trójkę w dniu 15 września 1939 r. wy-
prowadzono do lasku miejskiego, gdzie dokonano zbiorowej 
egzekucji. 

Pierwotnie określane miejsce mordu

             Jak powiadają „ Tylko ten nie robi błędów co nic nie 
robi”. Ja również nie ustrzegłem się błędu. Zbierając infor-
macje na temat mordu, zostałem wprowadzony w błąd co do 
miejsca dokonanego mordu. Dokonuję tej korekty dlatego, 
że sam wiem jak trudno jest naprawić błędnie podane 
informacje, które latami funkcjonują w naszej literaturze i po-
dawane są jak mantra, pomimo tego, że później ktoś już 
poprawił ten błąd. Dlatego jako autor wcześniej podanej 
informacji, prostuję ją i podaję prawdziwe fakty. Informację 
na temat miejsca mordu otrzymałem od mężczyzny w po-
deszłym wieku i szanowanego w mieście, dlatego nie miałem 
powodu mu nie uwierzyć. Całość tego opisu zamieściłem
w „Chojniczaninie" nr. 6 z czerwca 2017 r. oraz w wydanej 
przez Miasto Chojnice w 2017 r., książeczki mojego autor-
stwa „Trzy cmentarze – trzy tablice" str. 42-43. Podaję tam, 
że egzekucji dokonano pomiędzy dwoma drzewami z wy-
rytymi na nich znakami co okazało się faktem nieprawdzi-
wym. Jak się okazało znaki te pochodzą z wcześniejszego  
okresu, kiedy to panowała moda na nacinanie rytów na 
drzewach.  Dopiero pod koniec roku 2018, kiedy to nastąpiła 
sprzeczność miejsce ekshumacji, kontaktując się z innymi 
osobami min. z panem Janem Szczepańskim ustaliłem 
prawdziwe miejsce gdzie w 1945 roku nastąpiła ekshumacja 
zamordowanych trzech osób. Miejsce to znajduje się na 
początku Lasku Miejskiego. Przed obeliskiem upamiętniają-
cym to wydarzenie znajduje się alejka leśna, która biegnie

w dół lasku. Przechodząc około 100 metrów znajduje się 
rozwidlenie prowadzące na polankę. To na tym rozwidleniu 
po lewej jego stronie znajdował się dół o wymiarach 2x3 
metry skąd dokonano ekshumacji.
    Najważniejszą sprawą Komitetu utrudniającą dalszy bieg 
prac, było znalezienie miejsca gdzie mogły by spocząć ofiary 
Niemieckiej zbrodni. Jednym z projektów było, żeby grób
i pomnik powstał przy placu Królowej Jadwigi przed hotelem 
Urbana. Projekt ten jednogłośnie upadł ze względu na zbyt 
ruchliwe miejsce na ten cel. W końcu wybrano stary zam-
knięty cmentarz katolicki przy zbiegu ulic Wysokiej i Gdań-
skiej. Ciała pomordowanych w lesie miejskim przeleżały całą 
okupację. Dopiero po wojnie na początku lipca 1945 r. doko-
nano ekshumacji i rozpoznania, a uroczysty pogrzeb z mszą 
św. odbył się w dniu 6 lipca 1945 r. na miejskim stadionie.

Miejsce dołu ekshumacyjnego

    Oto jak opisuje to wydarzenie Marian Grochowski w „Choj-
nice w latach 1939-1945" „Ekshumacja ofiar ze względu na 
nieodpowiednią porę ograniczyła się na razie do trzech ofiar, 
które były jakoby sumą wszystkich ofiar całego powiatu. 
Przerodziła się ona w pierwszą, wielką w oswobodzonych 
Chojnicach manifestację ludu wyzwolonego, wyrażającego 
swe uczucia w przepięknym pogrzebie symbolicznym. Dnia 
8 VII 1945 r. stanęły przed żałobnym ołtarzem wzniesionym 
przez młodzież chojnicką 3 trumny mieszczące szczątki 
ofiar, zamordowanych w lesie miejskim za strzelnicą na 
drodze do Jarcewa i to: ucznia gimnazjalnego Władysława 
Schreibera, Leona Schöena i Michała Bembenka. Zebrała 
się tłumnie ludność miasta i powiatu, stanęły w szeregach 
przed trumnami delegacje urzędów i władz, organizacji 
politycznych, zawodowych i społecznych, aby złożyć hołd 
Męczennikom i towarzyszyć w ostatniej, ziemskiej drodze, 
pragnąć stać się godnymi spadkobiercami wielkich narodo-
wych bohaterów.  Po odprawieniu żałobnej mszy św. i wzru-
szającej przemowie ks. prob. Góreckiego ruszył wspaniały 
kondukt żałobny na cmentarz bohaterów, który staraniem 
Komitetu Wykonawczego założono na odstąpionych na ten 
cel terenach parafii i miasta. Tu spoczęły skatowane ciała na 
należnym im świętym miejscu. Uczczono pamięć męczen-
ników wyniosłymi słowami, które płynęły z ust starosty  
powiatowego w imieniu władz, z ust red. Lemańczyka w imie-
niu społeczeństwa, a z ust Ludwika Grochowskiego w imie-
niu rodzin pomordowanych. Czego przemowy wyrazić nie 
mogły, dopełniły z serc płynące modły żałobne całego tłumu
i pienia chóru Lutni". 

Ekshumacja 6 lipca 1945r.

   

      Dla ówczesnych władz ta wielka manifestacja miała jesz-
cze jeden ukryty podtekst polityczny, a mianowicie uwypu-
klić, wykazanie i przypisanie wszelkiej winy zbrodniom hitle-
rowskim a zatuszować pojawiającą się w tym czasie, bardzo 
niewygodną sprawę mordu, dokonanego przez sowietów
w Katyniu.

Ekshumacja 6 lipca 1945

Nagrobki na cmentarzu Ofiar Zbrodni Hitlerowskich
       
       Podczas przebudowy cmentarza w dniu 18 października 
1994 r. rodzina ekshumowała szczątki Leona Schöena
i przeniosła je na cmentarz Parafialny. 

     Przez wiele lat nie pamiętano o tym wydarzeniu, mówiło 
się tylko o tym w zaciszach domowych. Nagłośnienie tego 
faktu w 2017 roku spowodowało spóźnioną reakcję radnych 
miasta i dopiero w dniu 1 września 2018 roku dokonano 
odsłonięcia obelisku upamiętniającego to wydarzenie.

Obelisk ku czci pomordowanych

      Dobrze, że tak się stało, natomiast jeszcze wiele miejsc 
czeka na takie upamiętnienie, na przykład: miejsca ekshu-
macji na „Witkach", „Ostrówku", na Igłach, oraz miejsce 
spalania zwłok na polance w Dolinie Śmierci.
          

    tekst i zdjęcia 
 Andrzej Lorbiecki
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Jan Stenzel przyszedł na świat 27 czerwca 1835 r. w Raciążu 
w rodzinie nauczyciela i organisty Józefa i Justyny z domu 
Gollisch. W latach 1846-1855 kształcił się w słynącym
z wysokiego poziomu nauczania gimnazjum chojnickim. Po 
złożeniu w 1855 r. egzaminu maturalnego, zwanego 
wówczas popisem, podjął studia na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Należał do aktywnych członków zasłużonego 
dla podtrzymywania ducha polskiego na Dolnym Śląsku 
Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego (TL-S). Na potrzeby 
Towarzystwa napisał m. in. patriotyczny referat „Kilka uwag 
nad Konstytucją 3 maja 1791 r. w Polsce”. 
 Po dwóch latach studiów we Wrocławiu przeniósł 
się do Münster, gdzie w 1860 r., na podstawie rozprawy „De 
Creatianismo”, uzyskał licencjat teologii. Podczas nauki 
gimnazjalnej i uniwersyteckiej był stypendystą Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk (TPN).

Katecheta w Chojnicach

 Wychowanek gimnazjum chojnickiego święcenia 
kapłańskie otrzymał w Pelplinie. Posługę wikariuszowską 
sprawował w Lęborku, a następnie przez rok szkolny 
pracował jako nauczyciel w Collegium Marianum w Pelplinie. 
W latach 1862-1867 był prefektem gimnazjum w Chojnicach. 
W czasie insurekcji styczniowej sprzyjał powstańcom. Jego 
młodszy brat Kazimierz, uczeń chojnickiego gimnazjum, 
zasilił powstańcze szeregi. 

Obrońca polskości

 We wrześniu 1867 r.  ks.  Stenzel  zosta ł 
proboszczem w kaszubskim Lipuszu, zaś dwadzieścia lat 
później trafił do Żukowa, gdzie również zarządzał rozległą, 
kaszubską parafią. Żarliwy patriota w obu parafiach 
występował jako obrońca sprawy polskiej, domagając się 
języka polskiego w oświacie. W Żukowie, dzięki jego 
staraniom, utworzono koło Towarzystwa Rolniczego, którego 
został honorowym prezesem.
 Ksiądz Jan Stenzel należał do czynnych członków 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Opublikował m. in. 
wartościowy przyczynek do badań pomorzoznawczych 
„Probostwo poklasztorne w Żukowie a najnowsze budowle
i reperacja” (1892).

Do Wejherowa

 W 1900 r. ks. Stenzel przeniósł się z przyczyn 
zdrowotnych do brata w Wejherowie, powierzając żukowską 
parafię administratorowi. Po pięciu latach pobytu w tym 
pomorskim mieście zmarł 24 listopada 1905 r. Wychowanek 
pruskiego gimnazjum w Chojnicach był nie tylko sumiennym
i pracowitym duszpasterzem. Dla młodych Polaków mógł być 
wzorem patriotyzmu. Na szacunek zasługują również 
prowadzone przez niego badania nad przeszłością Pomorza 
Gdańskiego.

        Światowa Organizacja Zdrowia, która od początku 
monitoruje przypadki zakażeń, przygotowała poradnik, 
w którym przedstawia fakty i mity na temat korona-
wirusa. Co najważniejszego trzeba wiedzieć na jego 
temat?

Czym jest 2019-nCoV, a czym COVID-19?

      2019-nCoV to wirus należący do rodziny koronawirusów. 
Pierwsze przypadki zakażeń tym wirusem odnotowano pod 
koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan, które jest 
uważane za epicentrum epidemii. Dotychczas naukowcy nie 
wynaleźli szczepionki na  2019-nCoV. Na poprzednie wirusy 
z rodziny koronawirusów - np. na SARS - taką szczepionkę 
już jednak wynaleziono.
    COVID-19 (skrót od Corona - Virus - Disease - 2019) to 
nazwa jednostki chorobowej wywoływanej przez koronawi-
rusa z Chin. Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, 
zmęczenie i suchy kaszel. Jak podaje WHO, u niektórych 
pacjentów mogą występować bóle, przekrwienie błony 
śluzowej nosa, katar lub biegunka. Objawy te są zwykle 
łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektóre osoby zakażają 
się wirusem, ale nie występują u nich objawy choroby.

Czy wszystkie osoby zakażone koronawirusem
mają poważne objawy chorobowe?

   Nie. Jak podaje WHO, około 80 procent zakażonych 
dochodzi do siebie po chorobie bez konieczności specjal-
nego leczenia. Około jedna na sześć osób, które zachorują 
na COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddy-
chaniem.

Kto jest najbardziej narażony na zakażenie 
koronawirusem? Jaka jest śmiertelność?

    Najbardziej narażone na zakażenie i zachorowanie są 
osoby starsze, z problemami medycznymi i dodatkowymi 
schorzeniami, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, problemy
z sercem lub cukrzyca. Obecnie WHO szacuje, że około 
dwóch procent wszystkich osób zakażonych zmarło (właśnie 
na 2 proc. szacuje się śmiertelność koronawirusa). W około 
14 procentach przypadków zakażeń koronawirus powoduje 
ciężkie schorzenia, w tym zapalenie płuc i duszności. U około 
pięciu procent pacjentów choroby spowodowane przez 
koronawirusa mają krytyczny przebieg. Dochodzi m.in. do 
niewydolności oddechowej, wstrząsu septycznego i niewy-
dolności wielonarządowej

Jak rozprzestrzenia się koronawirus? 

     Koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową - gdy 
osoba zakażona kaszle lub wydycha powietrze. Kropelki te 
lądują na przedmiotach i powierzchniach wokół osoby - 
oznacza to, że zakażenie może nastąpić poprzez dotknięcie 
przedmiotów lub powierzchni, a następnie dotknięcie do 
oczu, nosa lub ust. Dlatego ważne jest, aby przebywać
w odległości większej niż 1 metr od osoby chorej.

Jak długo wirus może przetrwać na powierzchniach?

    Nie jest pewne, jak długo wirus wywołujący COVID-19 
może przetrwać na powierzchniach dotkniętych przez osoby 
zakażone. Jak podaje WHO, można przypuszczać, że 2019-
nCoV "zachowuje się tak, jak inne koronawirusy, które mogą 
utrzymywać się na powierzchniach od kilku godzin do kilku 
dni. Żywotność wirusa na powierzchniach może się różnić
w zależności od rodzaju powierzchni, temperatury lub wilgot-
ność otoczenia.
    "Jeśli uważasz, że powierzchnia może zostać zainfeko-
wana, wyczyść ją zwykłym środkiem dezynfekującym, aby 
zabić wirusa i chronić siebie i innych. Umyj ręce mydłem
i wodą. Unikaj dotykania oczu, ust lub nosa".

Czy warto nosić maseczki ochronne?

      Osoby, które nie mają objawów chorobowych, takich jak 
kaszel, nie muszą nosić masek ochronnych. WHO zaleca 
stosowanie masek osobom z objawami COVID-19 oraz oso-
bom opiekującym się pacjentami z objawami takimi jak 
kaszel i gorączka. Używanie masek ma kluczowe znaczenie 
dla pracowników służby zdrowia.
     WHO zaleca racjonalne stosowanie masek ochronnych, 
aby uniknąć niepotrzebnego marnowania ich. "Używaj maski 

tylko wtedy, gdy masz objawy oddechowe (kaszel lub 
kichanie), podejrzewasz zakażenie COVID-19 z łagodnymi 
objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem zaka-
żenia COVID-19 - czyli taką, która podróżowała na teren 
krajów, w których zgłoszono przypadki koronawirusa.

Czy antybiotyki są skuteczne w zapobieganiu lub 
leczeniu choroby wywoływanej przez koronawirusa?

     Nie. Antybiotyki nie działają przeciwko wirusom - działają 
tylko na infekcje bakteryjne. COVID-19 jest wywoływany 
przez wirusa, więc antybiotyki nie działają. Antybiotyki nie 
powinny być stosowane jako środek zapobiegania lub le-
czenia COVID-19. 

Czy można zakazić się koronawirusem
poprzez kontakt ze zwierzętami domowymi?

     Nie. Nie ma żadnych dowodów na to, że zwierzęta towa-
rzyszące lub zwierzęta domowe, takie jak koty i psy, zostały 
zainfekowane lub mogłyby rozprzestrzeniać koronawirusa.

Czy istnieje szczepionka lub lek na COVID-2019?

   Jeszcze nie. Na chwilę obecną nie ma szczepionki ani 
konkretnego leku przeciwwirusowego, który zapobiegałby 
lub leczył COVID-2019. Osoby zakażone otrzymują pomoc 
w zakresie łagodzenia objawów. Większość pacjentów 
wraca do zdrowia dzięki opiece podtrzymującej. WHO pra-
cuje nad opracowaniem szczepionki na koronawirusa - 
naukowcy zapowiadają, że zostanie wynaleziona maksy-
malnie w ciągu roku.

Jakie są sposoby, żeby chronić się
przed zakażeniem koronawirusem?

    Najskuteczniejszym sposobem ochrony siebie i innych 
przed koronawirusem jest częste mycie rąk, zakrycie ust 
podczas kaszlu (najlepiej zgięciem łokcia) oraz utrzymy-
wanie odległości co najmniej jednego metra od osób, które 
kaszlą lub kichają. Należy również śledzić komunikaty GIS
w sprawie podróży do krajów, w których wykryto przypadki 
zakażenia.

Jakie środki niszczą koronawirusy

   Środki, którymi można szybko i skutecznie zdezaktywować 
koronawirusy, wydają się proste i łatwo dostępne – to na 
przykład woda utleniona, etanol i podchloryn sodu (główny 
składnik wybielacza). Nadtlenek wodoru był skuteczny przy 
stężeniu 0,5 proc. już po minucie od momentu użycia. Także 
dezynfekcja powierzchni 0,1-procentowym roztworem pod-
chlorynu sodu lub 62–71-procentowym etanolem znacznie 
zmniejszyła zakaźność koronawirusa zaledwie w ciągu 1 
minuty. 

Neogotycki kościół św. Michała Archanioła (1866-1867)

Murowany kościół w Lipuszu powstał w latach 1866-1867 na 
miejscu drewnianego, który spłonął w roku 1860. Trzyna-
wowa budowla nie posiada wieży ze względu na brak zgody 
władz pruskich. Nawy przykryte są oddzielnymi dachami 
krytymi dachówką.
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28 stycznia 2020.
ul. Towarowa 12                                   i 10. 

18 lutego 2020.
ul. Towarowa 12                   i 10. 



   Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TEMIS" istnieje 
już od 27 lat. Obecnie firma zajmuje się dystrybucją gazów 
technicznych, spożywczych i medycznych, a także monta-
żem zbiorników kriogenicznych wraz z instalacjami wewnę-
trznymi u klientów oraz obsługą techniczną urządzeń. Firma 
prowadzi sprzedaż i autoryzowany serwis urządzeń i akce-
soriów spawalniczych. W ostatnim czasie oferta została 
poszerzona o produkcję suchego lodu. Głównymi odbiorcami 
są hurtownie, szpitale, przychodnie, ośrodki rehabilitacyjne, 
zakłady usługowe, przemysłowe, branży spożywczej, a także 
klienci indywidualni. Zasięg działalności firmy obejmuje kilka 
województw północno-zachodniej Polski.

    W 1997 roku TEMIS, juz jako znana firma na rynku gazów, 
zaczęła mieć problemy z pozyskiwaniem surowca, czyli 
gazów skroplonych, ponieważ wszystkie stacje separacji 
powietrza znalazły się w rękach czterech koncernów za-
granicznych. Aby rozwiązać ten problem, postanowiono
o uruchomieniu działalności firmy SPAWMET, która miała się 
kojarzyć z dużym zakładem wytwórczym w branży stali i du-
żym odbiorcą gazów skroplonych. Pomysł okazał się trafiony 
ponieważ firma już bez ograniczeń mogła pozyskiwać gazy, 
które były następnie przetwarzane i za pośrednictwem firmy 
TEMIS sprzedawane do coraz to szerszego grona odbior-
ców, stwarzając poważną konkurencję na rynku.

     Do wytwarzania gazów skroplonych i napełniania butli 
niezbędne były urządzenia techniczne, czyli zespoły pom-
powo sterujące i stanowiska napełniania. W kraju nie były 
wtedy osiągalne, w ściągnięcie ich z zagranicy wiązało się
z dużymi nakładami pieniężnymi. Nie mając doświadczenia
w tej branży i żadnej pomocy z zewnątrz, urządzenia te były 
projektowane i wdrażane we własnym zakresie, stopniowo je 
udoskonalając firma doszła do wysokiego poziomu technicz-
nego. W tej chwili wykorzystywane urządzenia są już bardzo 
zaawansowane technologicznie oraz pozytywnie oceniane 
nawet przez przedstawicieli dużych koncernów z kraju i za-
granicy przy okazji wizyt w firmach TEMIS i SPAWMET.

    Firmy stawiają na ciągły rozwój i wdrażanie innowacyjnych 
technologii. Zakłady są stale modernizowane i unowocześ-
niane, dokonywane są zakupy nowoczesnego sprzętu i urzą-
dzeń. Plany na przyszłość obejmują unowocześniane linii 
produkcyjnych oraz zwiększanie możliwości laboratorium 
analitycznego, co ma być odpowiedzią na rosnące zapo-
trzebowanie na gazy w coraz to nowych branżach i gałęziach 
przemysłu.

   SPAWMET, początkowo koncentrujący się na wytwarzaniu 
i dystrybucji gazów technicznych, w ciągu kolejnych lat, w wy-
niku dynamicznego rozwoju, poszerzył swoją ofertę o gazy 
spożywcze, a następnie gazy medyczne. Jako pierwszy
w Polsce, zakład uzyskał status wytwórni gazów medy-
cznych, a także uzyskał pozwolenie na obrót nimi na terenie 
kraju. Pierwszym produkowanym gazem medycznym był tlen 
medyczny, potem dwutlenek węgla medyczny: Laparos
i Krioteros, następnie jako pierwsza polska firma, SPAWMET 
stał się wytwórcą podtlenku azotu medycznego. Firma 
posiada nowoczesne napełnialnie gazów i własne, bardzo 
dobrze wyposażone laboratorium analityczne.

      Istotnym obszarem wdrożonym i utrzymywanym w fir-
mach TEMIS & SPAWMET jest zarządzanie przez jakość, 
które było podstawą do przekonania odbiorców, ze ofe-
rowane im produkty spełniają najwyższe europejskie stan-
dardy, a jednocześnie stało się warunkiem koniecznym do 
konkurowania z koncernami zagranicznymi. W 2003 roku 
firma rozpoczęła wdrażanie systemu zarządzania jakością, 
poczynając od uzyskania certyfikatu ISO 9001 w zakresie 
produkcji i dystrybucji gazów i mieszanek gazów sprężonych
i ciekłych, przez ISO 22000 w zakresie produkcji i dystrybucji 
gazów i mieszanek spożywczych, az po ISO 13485 w zakre-
sie produkcji i dystrybucji gazów medycznych stosowanych 
jako wyroby medyczne. Obecnie Zintegrowany System 
Zarządzania w firmie TEMIS & SPAWMET obejmuje poza 
wymienionymi normami także wytyczne Dobrej Praktyki 
Wytwarzania (GMP) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucji (GDP). 
W związku z wdrożeniem tych systemów, firma podlega 
ocenom jednostek certyfikujących TUV i PRS (Polski Rejestr 
Statków) oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Mówi, właściciel firmy TEMIS Tadeusz Skajewski.  

   - W 2018 roku przedstawiciel firmy Przedsiębiorcy.pl zwrócił 
się, z prośbą, do samorządów chojnickich o wytypowanie 
firmy która zdaniem samorządu zasługuje na wyróżnienie
w dziedzinie jakości. W pewnym sensie firma została więc już 
wyróżniona tym, że została przez samorząd zgłoszona do 
tego konkursu. Firma oczywiście musiała nadesłać cały 
szereg dokumentów, nastąpiła wstępna weryfikacja, a na-
stępnie przyjechali przedstawiciele kapituły konkursowej
z Warszawy.  Obejrzeli zakład, zapoznali się z osiągnięciami, 
z wszystkimi posiadanymi certyfikatami jakości oraz wyróż-
nieniami lokalnymi typu „Hit Pomorza”. 
     Osiągnięcia firmy spowodowały, że kapituła przyznała 
nam wówczas „Orła przedsiębiorczości” - czyli firma roku 
2018 ,oraz zasłużeni dla polskiej przedsiębiorczości. Byliśmy 
w Warszawie na wielkiej gali gdzie te nagrody zostały nam 
uroczyście wręczone

      Teraz po dwóch latach Przedsiębiorcy.pl wystąpili z zapy-
taniem czy chcielibyśmy uczestniczyć w konkursie „30-lecia 
polskiej transformacji”. Firma przystąpiła ponownie do 
konkursu i ponownie wszystko zostało zweryfikowane.  
Przyjechali do nas specjaliści, którzy zbadali kondycję finan-
sową firmy oraz jakość wytwarzanych produktów, a także 
inne zasługi w całym okresie istnienia firmy w okresie 
transformacji. Zostaliśmy ponownie nominowani do nagrody, 
i to w dwóch kategoriach: „Diament polskiej jakości” i „Dia-
ment 30-lecia polskiej transformacji”  Gala, którą  prowadził  
Krzysztof Ibisz odbyła się 24 stycznia w Warszawie. Było 
dużo znanych osobistości, a  statuetki wręczał Janusz Pie-
chociński, były minister a obecnie szef biura euroazja-
tyckiego, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Przed-
siębiorców.pl pan Robert Składowski. Ogółem było tam 750 
osób z całej Polski, a z naszego regionu była tylko firma Temis 
oraz jedna firma z Gdańska.

      Nam pozostaje tylko serdecznie pogratulować firmie 
TEMIS i SPAWMET tych wyróżnień oraz życzyć, na przy-
szłość, ciągłego rozwoju i kolejnych sukcesów sławiących 
firmę oraz po części ziemię chojnicką.

Jacek Klajna
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    W dniach 02-30.03.2020 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, odby-
wać się będzie kwalifikacja wojskowa, która obej-
muje całokształt przedsięwzięć mających na celu 
ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej
i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych 
form powszechnego obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu 
się do kwalifikacji wojskowej.
    Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej  wzy-
wa wójt lub burmistrz (prezydent miasta) w okreś-
lonym miejscu i terminie, w formie wezwania.
   Za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej 
bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz 
(prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek prze-
wodniczącego 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.    
 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej podlegają:
- mężczyźni, którzy w  2020 roku  kończą 

dziewiętnaście lat życia - urodzeni w 2001 r.;
-  mężczyźni, którzy do końca 2020 roku  ukończą 

dwadzieścia cztery lata życia – urodzeni w la-
tach1996 - 2000;

-  osoby urodzone w latach 1999 – 2000,które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje 

lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan 
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa 
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdro-
wia, 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 zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej;

-  kobiety,  urodzone w latach 1996 - 2001, które   
w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 
kończą naukę:

- w publicznych i niepublicznych uczelniach 
na kierunkach: analityka medyczna, farma-
cja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęg-
niarstwo, psychologia, ratownictwo medy-
czne, weterynaria;

- w szkołach policealnych na kierunkach: far-
macja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić 
również ochotnicy, w tym kobiety, którzy  w 2020 
roku kończą dwadzieścia cztery lata życia, 
niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wyk-
ształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiem-
naście lat życia.  Osoby podlegające stawieniu 
się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły 
tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, 
są obowiązane to uczynić niezwłocznie po 
ustaniu przeszkody.

  Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojsko-
wej dotyczy osób, które ukończyły osiemnaście 
lat życia, do końca roku kalendarzowego, w któ-
rym kończą dwadzieścia cztery lata życia.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje 
się czynności związane z:  

1. sprawdzeniem tożsamości osób podlegają-
cych stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

2. ustaleniem zdolności do czynnej służby woj-
skowej osób podlegających stawieniu się do 
kwalifikacji wojskowej;

3. wstępnym przeznaczeniem osób podlegają-
cych stawieniu się do kwalifikacji wojskowej 
do poszczególnych form powszechnego obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
przyjęciem wniosków o przeznaczenie do 
służby zastępczej;

4.  założeniem lub aktualizacją ewidencji wojsko-
wej i przetwarzaniem danych gromadzonych 
w tej ewidencji;

5. wydaniem wojskowych dokumentów osobi-
stych;

6.  przeniesieniem osób podlegających stawieniu 
się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wy-
daniem na ich wniosek zaświadczeń o uregu-
lowanym stosunku do służby wojskowej;

7. przygotowaniem rekrutacji do ochotniczych 
form służby wojskowej. 

!!!!!!! Osoby stawiające się do kwalifikacji 
wojskowej powinny posiadać:

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawie-

nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie 
się do kwalifikacji wojskowej w terminie okre-
ślonym w wezwaniu nie było możliwe;

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wy-
niki badań specjalistycznych, przeprowadzo-
nych 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 kwalifi-
kacje zawodowe.

Osoby wobec których orzeczona zostanie 
kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby 
wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia 
powiatowej komisji lekarskiej  zostaną przenie-
sione do rezerwy, co oznacza, że tym samym 
będą miały uregulowany stosunek do służby woj-
skowej. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej 
jest spełnieniem obowiązku wynikającego z us-
tawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony RP (Dz.U. 2019r., poz. 1541 z 
późn. zm.).

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ 
SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Kategoria A - zdolny do czynnej służby wojsko-
wej, co oznacza zdolność do odbywania lub peł-
nienia określonego rodzaju czynnej służby woj-
skowej, a także zdolność do odbywania służby     
w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
Kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej 
służby wojskowej, co oznacza przemijające upo-
śledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub 
przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 
dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania 
rokują odzyskanie zdolności do służby wojsko-
wej, o której mowa w kategorii A, w czasie pokoju;
Kategoria D - niezdolny do czynnej służby woj-
skowej, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych 
stanowisk służbowych przeznaczonych dla tery-
torialnej służby wojskowej;
Kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do 
czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie 
kategorii A, w czasie pokoju oraz w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

      Osoby wobec których orzeczona zostanie 
kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby 
wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia 
powiatowej komisji lekarskiej zostaną przenie-
sione do rezerwy, co oznacza, że tym samym 
będą miały uregulowany stosunek do służby 
wojskowej. Stawienie się do kwalifikacji 
wojskowej jest spełnieniem obowiązku  wynika-
jącego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2019r., 
poz. 1541 z późn. zm.). Osoby, które stawiły się 
do kwalifikacji wojskowej i dopełniły tego obo-
wiązku uzyskują status osoby o uregulowanym 
stosunku do służby wojskowej.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA
w Chojnicach przyjmuje osoby

wezwane z terenu:

·Gminy KONARZYNY 
              w dniu 02.03.2020 r.
·Miasta i Gminy BRUSY
              w dniach 02,03,04.03.2020 r.
·Miasta i Gminy CZERSK
              w dniach 06,10,13,16.03.2020 r.
·Miasta CHOJNICE
              w dniach  17,18,19,20,23,24.03.2020 r.
·Gminy CHOJNICE
              w dniach 25,26,27.03.2020 r.

Kobiety przyjmowane będą
w dniu  30.03.2020 r. 

PKL w Chojnicach NIE PRACUJE w dniach 5, 9, 
11, 12 marca 2020 r.

RODZAJE OCHOTNICZEJ SŁUŻBY 
WOJSKOWEJ W POLSCE:

      - służba przygotowawcza;
- terytorialna służba wojskowa (wojska obrony 

terytorialnej);
- służba kandydacka – szkolnictwo wojskowe;
- legia akademicka;
- zawodowa służba wojskowa.

STOP bezmyślnej wycince drzew!   
Drzewa są nasza wspólną własnością !

    Ten apel kierujemy do tych, którzy skła-
dają wnioski do gmin o zezwolenie na wy-
cinkę drzew na prywatnych posesjach, ale 
też do wszystkich urzędników, którzy decy-
dują o wycince drzew będących naszą 
wspólną własnością. W ostatnich tygod-
niach w naszym mieście i w okolicy wycięto 
mnóstwo dorodnych drzew i nie ma prakty-
cznie dnia abyśmy nie otrzymywali zdjęć
z wycinki drzew, które jak widać na zdjęciu 
były najczęściej zdrowe i okazałe. Zabija-
my tych, dzięki którym żyjemy. 

Czyżby drzewa były dla Państwa 
nieważne?Jak Państwo myślicie, czym 

oddychamy? Skąd się bierze tlen 
potrzebny do życia?

     W obliczu tego co z dzieje się z klimatem 
i faktu, że mamy problemy z czystym po-
wietrzem w każdej już niemal miejscowości 
naszego regionu, w obliczu faktu, że tak 
niedawno potężna nawałnica zabrała nam 
tysiące ha dorosłych drzew, powinniśmy 
zauważyć czerwone światło – STOP WY-
CINCE DRZEW ! Rozumiemy oczywiście 
potrzebę wycięcia drzewa, kiedy zagraża 
ono bezpieczeństwu i rozumiemy oczywiś-
cie tzw. wyższą konieczność, ale nie rozu-
miemy i nie zgadzamy się z  bezmyślnym 
planowaniem i projektowaniem inwestycji
i bezmyślną wycinką wszystkiego co rośnie 
przy drodze. 

     W świetle dziennym wszystkie  rośliny 
pobierają z powietrza dwutlenek węgla 
(CO2) potrzebny im do budowy tkanek (do 
odżywiania) i wydzielają tlen. Drzewa wyła-
pują swoimi liśćmi i szpilkami cząsteczki 
pyłów i sadzy, a więc działają jak olbrzymie 
filtry. Również szkodliwe substancje gazo-
we zawarte w zanieczyszczonym powie-
trzu są pochłaniane przez liście i szpilki 
drzew. Każde więc drzewo koło Państwa
i naszego domu to zbawienie, to ogromny 
filtr, który jak tylko może ratuje nasze 
zdrowie. A teraz proszę sobie wyobrazić 
większy las, który odfiltrowuje z powietrza 
w ciągu roku około 68 ton pyłów tj. mniej 
więcej 7500 worków cementu lub 300 wiel-
kich wypełnionych po brzegi pojemników 
odpadów.  Taki właśnie LAS odparowuje
w ciągu letniego dnia do 40 tysięcy litrów 
wody (mniej więcej tyle, ile mieści mały 
basen pływacki). 
      Mało kto z nas zdaje sobie sprawę z og-
romu zanieczyszczeń, które sami produku-
jemy paląc w piecach przydomowych i spa-
lając w nich niskiej jakości węgiel czy nawet 
mokre drzewo. Jakość powietrza w Polsce, 
w tym nawet w woj. pomorskim ( pomimo 
faktu, że u nas lasów jest i tak więcej niż
w pozostałej części kraju)  jest coraz gor-
sza. Powietrze w naszym województwie 
jest badane w kilkunastu stacjach i jak wy-
nika z corocznego raportu Głównego In-
spektora Ochrony Środowiska oceniają-
cego powietrze w woj. pomorskim, stale 
notuje się przekroczenia w zakresie stężeń 

24 godzinnych w powietrzu pyłami PM10 
oraz benzopirenem i co najgorsze także 
stężenie pyłem PM 2,5. Zgodnie z dyrek-
tywami Parlamentu Europejskiego z 2008 
roku w sprawie jakości powietrza dla 
Europy, dopuszczalny dobowy poziom dla 
PM10 wynosi : 
• poziom dopuszczalny: 50 µg/m3 (dobo-

wy); ( nie powinien być przekraczany 
więcej niż 35 dni w roku )

•  poziom informowania: 100 µg/m3 (dobo- 
    wy);
 •  poziom alarmowy: 150 µg/m3 (dobowy).
 
      W związku z faktem iż w naszym kraju 
ciągle notuje się brak znaczącej poprawy 
jakości powietrza, a normy przekraczane 
są w wielu miejscach często po kilkaset 
procent, Trybunał Sprawiedliwości UE wy-
dał w dniu 22 lutego 2018 roku wyrok prze-
ciwko Polsce. Wyrok ten zobowiązuje Pań-
stwo Polskie do jak najszybszego uporania 
się z problemem złej jakości powietrza. 
      Tymczasem lekką ręką podpisujemy się 
pod wycinką drzew, pozwalamy na to, aby 
je wycinano wszędzie dookoła. Przyczy-
niają się do tego przede wszystkim Ci, któ-
rym przeszkadzają liście, cień drzewa czy 
gałęzie… tak po prostu, nawet na cmenta-
rzach. Drzew mamy już tak mało, że pro-
blem jakości powietrza zaczyna doskwie-
rać zarówno mieszkańcom miast i osiedli 
jak i małych miejscowości. Jeśli to coś 
pomoże, jeśli drodzy mieszkańcy chcecie 
zrozumieć co to takiego PM10, benzopiren 
i PM 2,5 … proszę przeczytać. To wszys-
tko, I JESZCZE O WIELE WIĘCEJ,  leci
z kominów, w których palimy węglem, naj-
częściej złej jakości oraz przeróżnymi 
odpadami, które do pieca trafić NIE PO-
WINNY ! 

         PM10 to  mieszanina zawieszonych 
w powietrzu cząsteczek o średnicy nie 
większej niż 10 μm. W jego skład mogą 
wchodzić różne substancje toksyczne. 
Występowanie pyłów PM10 związane jest 
m.in. z procesami spalania paliw stałych
i ciekłych, a badania potwierdzają, że 
PM10 jest przyczyną wielu chorób, jest 
groźny zdrowia i przyczynia się do przed-
wczesnych zgonów oraz nowotworów. 
      Benzopiren : jest bardzo niebezpie-
cznym zanieczyszczeniem, jest toksyczny 
i mutagenny. Kumuluje się w organizmie, 
po latach prowadzi do chorób nadnerczy
i wątroby, uszkadza układ odpornościowy
i krwionośny, upośledza płodność, powo-
duje obniżenie ilorazu inteligencji u dzieci 
już w życiu płodowym i jest czynnikiem ra-
kotwórczym. 
          PM 2,5  to morderca którego nie wi-
dać, niezwykle  groźny pył, którego nie 
widzimy gołym okiem, przedostaje się do 
płuc i krwioobiegu nie tylko w czasie oddy-
chania, ale i przez skórę. Potrafi zmieniać 
kod genetyczny. 

     Apelujemy o rozwagę, bo może życie na 
ziemi przetrwa jeszcze wiele, wiele lat, ale 
wkrótce stanie się dla nas piekłem.



24

Gazeta LOKALNACHOJNICZANIE  W  PODRÓŻY

Wojtek SP2ALT z kustoszem Zbigniewem Dudą
w sali głównej jeżowskiego dworu.

Nr 03/2020 (91)  MARZEC  2020

         Dziś opowiem o tym, jak trafiliśmy do fantastycznego miejsca na wyspie Carabao na 
Filipinach. Tak naprawdę jednak będzie to rada dla podróżujących po wyspach archipelagu, 
choć w sumie dotyczy ona podróżujących po wszystkich zakątkach świata.

       Historia zaczyna się jakiś czas temu, gdy zamieszkaliśmy na wyspie Carabao w ar-
chipelagu wysp Filipińskich. Jest to nieduża wysepka, bardzo spokojna i istniejąca nieco poza 
nurtem pędzącego na złamanie karku świata. I choć położona jest w najbliższym sąsiedztwie 
innych, dużo bardziej popularnych turystycznie wysp, niewielu podróżników przybija do jej 
brzegów.

          Trafiliśmy tu z myślą o relaksie i wypoczynku. Po hałaśliwej, bezwstydnie przeludnionej 
i nigdy nie zasypiającej Manili, naszą ochotę na spokój łatwo było zrozumieć. Mieszkańcy 
wyspy Carabao od niedawna mogą cieszyć się energią elektryczną przez całą dobę. Dzięki 
temu w maleńkich wioskach i osadach, pojawiają się z wolna takie wynalazki jak lodówki
i klimatyzacja. Postawiono tu również, pierwszy na wyspie bankomat. Zakładam więc, że 
oblicze pozostawionej trochę na uboczu wyspy zmieni się nie do poznania i to już niebawem.

       Tak więc, spragnieni spokoju znaleźliśmy sobie zaciszne miejsce na samym końcu 
pięknej i raczej pustej plaży. Otoczona była ona gęstym, zielonym i wilgotnym lasem. Palmy 
pochylone nad turkusową wodą, zwieszały dojrzałe kokosy, że tylko rwać. Temperatura wody 
jedynie w niewielkim stopniu ustępowała temperaturze powietrza. Piasek na plaży był czysty
i gdzieniegdzie wystawały z niego fantazyjnie przez Naturę ozdobione muszle.

Muszla z plaży na Carabao, jednej z wysp na Filipinach. 
Niestety nie wolno zabierać z plaż muszli ani niczego co na brzeg wyrzuca morze.

      Widok na morze urozmaicały gdzieś w oddali przemykające zwinne i wysmukłe, 
popularne na Filipinach łodzie bangka. Dodajcie do tego leniwie szybujące nad turkusowymi 
falami ptaki i macie pełny obraz tego, co widzieliśmy z Madzią każdego poranka, gdy po 
śniadaniu wychodziliśmy z kawą przed dom.

Nie wolno dopuścić do nudy

          Mijały dni i spokój zmienił się w delikatną nudę. Był to znak, że czas zacząć się ruszać. 
Rozpoczęliśmy więc wędrówki, początkowo w najbliższej okolicy, a potem po całej niemal 
wyspie. Trafiliśmy nawet do samego jej centrum, gdzie … hmm nie było nic poza wilgotną 
dżunglą. Zabawna była reakcja tubylców na nasz widok, maszerujących w palącym słońcu. 
Jedni wyrażali zdziwienie, inni starali się dowiedzieć o co chodzi.

          Mieszkańcy Filipin są raczej leniuchami i nie zrobią kroku w kierunku miejsca, do 
którego można podjechać na skuterze. Dlatego trudno było im zrozumieć dlaczego dwóch 
białych przybyszów spaceruje po ich wyspie! Zwłaszcza, że mogliby przecież jeździć moto-
rem lub na trycyklach. Próbowałem kilka razy tłumaczyć, tym najbardziej zainteresowanym, 
że nie o to chodzi, by wszędzie dojechać gdyż to nie cel jest najważniejszy, ale droga ku 
niemu. Mam jednak wrażenie, że nie zrozumieli.

Kult białej skóry na Filipinach

              Podobnie jak spacerów Filipińczycy nie potrafią zrozumieć ludzi, którzy opalają się 
na plaży. Któregoś dnia spacerując zauważyliśmy kilka dziewczynek, które zatrzymały się 
przy parze turystów, leżących na kocu w piekącym słońcu. Dziewczyny zapytały grzecznie 
czy wszystko jest w porządku i czy powinny zawołać dorosłych z wioski.

             Gdy opalająca się para wytłumaczyła im, że wszytko dobrze i że tylko leżą, by zażyć 
słońca, dziewczynki odeszły. Wciąż jednak odwracały się zdziwione, a nawet pukały palcem 
w czoło. Na Filipinach panuje kult białej skóry. Ludzie robią wszystko, by ich ciało było 
możliwie najbielsze. Niemal każdy krem, balsam czy nawet mydło, zawierają chemiczny 
wybielacz do ciała.

Młode Filipinki z wyspy Carabao ze zdziwieniem przyglądają się parze leżącej na słońcu.
Na Filipinach istnieje kult białej skóry.

Mieszkańcom wysp trudno zrozumieć, że ktoś specjalnie chce być ciemniejszy.
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 Spokój i relaks są dobre, ale nudy unikamy jak ognia. Po kilku, podobnych do siebie 
dniach, zagadnąłem do siedzących w cieniu palm tubylców. Zapytałem czy jest w okolicy coś 
wartego zobaczenia. Odpowiedzieli, że w sumie to nie. Wymienili kilka miejsc, które już 
dobrze znaliśmy. Oczywiście pojawiły się propozycje, że mogą nas tam zawieźć ponownie i to 
w trymiga.

 Podziękowałem i wskazałem palcem na ostre i groźnie wyglądające skały na końcu 
plaży. Odpowiedzieli, że tam za rumowiskiem nic ciekawego nie ma, zresztą co mogło by być 
fajnego w miejscu, do którego trzeba dostać się na piechotę. Logika nieco pokrętna, ale miała 
swój sens, zważywszy na ich podejście do wysiłku fizycznego. Oczywiście nie dałem za 
wygraną i następnego dnia namówiłem Magdę na wyprawę ku mrocznemu miejscu na drugim 
końcu plaży.

Wyprawa do mrocznych jaskiń na Carabao

 Okazało się, że skały nie tylko wyglądały groźnie, ale były dość niebezpieczne. 
Zębate i ostre jak brzytwa szpikulce sterczały na wszystkie strony. Woda morska przez tysiące 
lat z niezwykłą zajadłością rozbijała się na nabrzeżnych głazach, wypłukując co delikatniejsze 
części kamienia.  To co pozostało było twarde, ostre i bardzo niebezpieczne. Powoli zacząłem 
rozumieć dlaczego tubylcy omijają to miejsce z daleka.

 Jednak po pewnym czasie, klucząc między czarnymi skałami i brodząc w turkusowej 
wodzie, znaleźliśmy wąskie wejście do ciemnej groty. Początkowo wyglądało to jak dość 
spora jaskinia, wijąca się u stóp zębatej skały. Przeciskaliśmy się przez nią jakiś czas 
ostrożnie, by nie zawadzić o sterczące w sufitu ostrza. Okazało się, że jest to wydrążony przez 
wodę tunel wiodący na drugą stronę rumowiska. Trud opłacił się, gdyż niebawem 
dostrzegliśmy światło na końcu tunelu.

 Widok po drugiej stronie zaparł nam dech w piersiach. Pomiędzy ciemnymi i groź-
nymi skałami, znalazła dla siebie miejsce jedna z najpiękniejszych plaż, jaką widziałem na 
całej wyspie Carabao. Drobny i czysty piasek był tam tak jasny, że trudno było na niego 
patrzeć. Kawałek dalej niewielka zatoczka z wodą przejrzystą, że skrzyła się w słońcu jak 
błękitny lód. Widać było, że wiele metrów w głąb morza, dno wysypane jest tak samo białym
i czystym piaskiem jak reszta plaży.

 Od dawna nikogo tu nie było, w każdym bądź razie nie znaleźliśmy żadnych śladów 
ludzkiej bytności. Piasek wyglądał jak przesiany, bez większych kamieni czy innych nies-
podzianek, jakie lubi wyrzucać na brzeg morze. Jedyne co udało nam się znaleźć to ogromne 
muszle, których jednak nie wolno wynosić z filipińskich plaż. Otaczające lagunę skały działały 
jak falochron i woda w zatoczce była niemal nieruchoma, a tym samym ciepła jak ta z wanny. 
Wierzcie mi, siedzieliśmy w niej godzinami i trudno było wyjść.

 Nieco później miałem trochę czasu, by zapoznać się z historią wyspy. W dawnych 
czasach, gdy po morzu Południowochińskim żeglowały ogromne, hiszpańskie galeony, 
chińscy piraci upatrzyli sobie wyspę Carabao jako tajną siedzibę, taka azjatycka Tortuga. By 
się ukryć wykorzystywali jaskinie na południu wyspy. Jedna z nich była podobno tak duża, że 
mogła do niej wpłynąć chińska dżonka na pełnych żaglach. Niestety dziś po jaskini zostały 
tylko gruzy, cóż natura daje i zabiera.

 Takim oto sposobem, poprzez najzwyczajniejszy w świecie przypadek i trochę 
ciekawości, znaleźliśmy jedno z piękniejszych miejsc podczas całej naszej wyprawy po 
Filipinach. Do tego jeszcze poznaliśmy historię chińskich piratów i świetnie się bawiliśmy.

 Pamiętajcie więc, nigdy nie bierzcie słów tubylców za dobrą monetę. Oni żyją w swo-
im własnym świecie zapominając, że to co wydaje im się normalne i codzienne, dla przybyszy 
z końca świata może okazać się czymś niezwykłym. 



      Czarna lemoniada to napój o potężnych właściwościach 
detoksykujących organizm. Sekretem tego czarnego eliksiru 
jest tylko pięć prostych składników, w tym węgiel aktywowa-
ny – fenomenalny produkt medycyny naturalnej, który ma 
wysoką skuteczność leczniczą w wielu znanych dolegliwoś-
ciach. W poniższym artykule dowiecie się, jaką moc ma 
węgiel aktywowany i jak przygotować czarną lemoniadę.

Moc węgla aktywowanego

   Aktywowany węgiel drzewny (węgiel aktywny, leczniczy) 
jest wytwarzany przez spalanie zwykle drewna lub łupin 
orzecha kokosowego w temperaturze ok. 900°C. Następnie 
jest on poddawany działaniu pary wodnej lub powietrza
o podwyższonej temperaturze. Wysoka temperatura usuwa 
cały tlen, a para aktywuje węgiel, tworząc materiał adsor-
pcyjny o bardzo drobnej, mikro porowatej strukturze, która 
może wychwytywać, wiązać oraz usuwać trucizny i toksyny.

   Węgiel aktywowany jest nietoksyczny, szybko się wchłania 
i może być wykorzystywany w doustnej suplementacji, wzie-
wnie, do smarowania na skórę, w postaci okładów i do higie-
ny osobistej (można również wybielić nim zęby i zrobić świet-
ną maskę oczyszczającą na twarz).

Skuteczność węgla aktywnego

    Aktywowany węgiel drzewny od dawna wykorzystywany 
jest w medycynie naturalnej do leczenia zatruć i zakażeń 
jelitowych. Poza tym potwierdzono jego skuteczność w 
przypadkach takich jak:

* zaburzenia metaboliczne;
* biegunka;
* wzdęcia i gazy jelitowe;
* usuwanie toksyn z krwi;
* usuwanie trucizn i narkotyków;
* zatrucie alkoholowe;
* żółtaczka u noworodków;

* reakcje alergiczne (np. na trujący bluszcz);
* łagodzenie zmian po ukąszeniach m.in. przez pszczo-
   ły, osy, szerszenie i komary;
* wrzody skórne;
* wybielanie zębów i odświeżanie oddechu;
* wirus ospy;
* niewydolność nerek i wątroby;
* zatrucia grzybami;
* zatrucia środkami czystości, naftą i benzyną;
* zapalenia oczu;
* zmniejszenie opuchlizny;
* stłuczenia i skaleczenia;
* zapalenia gardła, ucha, opłucnej i stawów;
* uporczywy kaszel.

Doustnie i w okładach
   Najpopularniejsze formy zastosowania węgla aktywnego 
obejmują przyjmowanie doustne oraz okłady. Najlepiej 
przyswajalną i szybciej działającą postacią węgla aktywo-
wanego jest proszek. W przypadku nadmiaru gazów jelito-
wych zaleca się przyjmowanie po 1,5 g węgla aktywnego 
kilka razy dziennie, przy biegunce od 3 do 6 g co 2-3 godziny, 
a w przypadku zatruć toksynami minimum 15 g jednorazowo. 
W zatruciach ważne jest, aby jak najszybciej dostarczyć 
możliwie jak największą ilość węgla wymieszanego w 250 ml 
wody. Rozdrobniony i wymieszany z wodą węgiel leczniczy
w takiej ilości, by utworzyć gęstą papkę, może być stosowany 
w formie okładów np. na bolące stawy lub ukąszenia owa-
dów.

Detoksykujący czarny eliksir

    Podstawowym składnikiem czarnej lemoniady jest właśnie 
węgiel aktywowany, dzięki któremu napój ten ma silną de-
toksykującą moc, oczyszczającą organizm ze wszystkich 
zalegających w nim toksyn. Po około 2 tygodniach picia czar-
nej lemoniady można zauważyć znaczną poprawę trawienia, 
znikają wzdęcia, nie ma problemów z nadmiarem gazów 
jelitowych, człowiek czuje się lżejszy. Poprawia się także 
jakość naszego snu, wstajemy rano wypoczęci, pełni energii
i zapału do pracy. Napój ten dobrze także wpływa na skórę, 
znikają wszelkie wypryski, a cera staje się jaśniejsza i pro-
mienista.

Czarna lemoniada – przepis

Do przygotowania czarnej lemoniady potrzebujemy:
* 4 szklanki (litr) przefiltrowanej wody;
* jedną szklankę (lub dwie w zależności od upodobań 

smakowych) świeżo wyciśniętego soku z cytryny;
* 1/4 szklanki syropu klonowego lub miodu;
* 1 łyżeczkę proszku lub rozdrobnionego (około 3-4 ta-

bletki) węgla aktywowanego;
* szczyptę soli himalajskiej.

        Świeżo wyciśnięty sok z cytryny wlewamy do dzbanka
z wodą. Dodajemy resztę składników (węgiel leczniczy, sy-
rop klonowy lub miód i sól), dokładnie mieszamy i chłodzimy 
w lodówce. Taki dzbanek czarnej lemoniady dzielimy na pięć 
równych porcji i przelewamy do szklanych, zamykanych 
słoików. Pijemy codziennie, małymi łykami, rano na pusty 
żołądek (na godzinę przed śniadaniem). Po dwóch 
tygodniach detoksykacji czarną lemoniadą zauważymy 
znaczną poprawę funkcjonowania naszego organizmu.

Uwaga! Czarnej lemoniady
i węgla aktywowanego nie mogą przyjmować

kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.

   Osoby, które przyjmują jakiekolwiek lekarstwa, powinny je 
zażywać minimum 2 godziny przed lub po wypiciu czarnej 
lemoniady, ponieważ węgiel aktywny może zakłócić ich 
wchłanianie. Oczywiście węgiel aktywowany jest dostępny
w naszym sklepie w ilościach 250 g i 1 kg proszku.

P.S. Informacje przedstawione w artykule nie są pisane przez 
lekarza. Nie są one fachową opinią, ani poradą medyczną. 
Nie mogą zastąpić opinii i wiedzy pracownika służby zdrowia, 
np. lekarza. Wszelkie rady, które są na mojej stronie sto-
sujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność.
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Szymon Piekarski, (po prawej) Kacper Zilze.

    W dniu 8.02.2020 na strzelnicy brackiej G. Orłowskiego 
zostały przeprowadzone cykliczne zawody strzeleckie 
„Chojnicka Zima 2020” organizowane od  ćwierć wieku dla 
sympatyków strzelectwa sportowego oraz mieszkańców 
Chojnic. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był 
ZM LOK oraz Urząd Miejski. Zawody przeprowadzono
w dwóch konkurencjach pistoletu i karabinu sportowego.
    W zawodach uczestniczyło 55 zawodniczek i zawodników. 
W konkurencji pistoletu sportowego zwyciężył Leszek Foks  
(91 pkt.) z Chojnic przed Piotrem Napiątkiem (87 pkt.) z Brus 
i Adrianem Kozioł (87 pkt.) z Czarnego. Strzelanie z karabinu 
sportowego okazało się szczęśliwe również dla Leszka 
Foksa, który wynikiem 80 pkt. pokonał zawodników z Brus 
Piotra Napiątka 78 pkt. oraz Macieja Rutowskiego 78 pkt.

Jarosław Frączek

       Z okazji 100-lecia powrotu Chojnic do Macierzy Klub 
Strzelecki Chojnice LOK zorganizował zawody sportowe, 
aby w ten sposób uczcić doniosły akt historyczny. Zawody 
strzeleckie zostały przeprowadzone na strzelnicy pneumaty-
cznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach. Rozegrano 
dwie konkurencje strzeleckie: strzelanie z pistoletu oraz 
karabinu pneumatycznego. W zawodach uczestniczyło 96 
zawodników i zawodniczek. W konkurencji pistoletowej 
zwyciężył Leszek Foks uzyskując 267 pkt. wyprzedzając 
Piotra Napiątka 263 pkt. oraz Łukasz Jabłońskiego 243 pkt.. 
W konkurencji karabinu pneumatycznego również zwyciężył 
Leszek Foks uzyskując 287 pkt przed Krzysztofem Badtke 
282 pkt. i Joanną Foks, która uzyskała 279 pkt.

Jarosław Frączek

          W dniu 15.02.2020 r. na strzelnicy pneumatycznej
w Szkole Podstawowej nr 8, jak co roku, odbyły się zawody 
strzeleckie z broni pneumatycznej o puchar prezesa ZM 
LOK w Chojnicach. W zawodach uczestniczyło łącznie 73 
zawodników i zawodniczek. Przeprowadzono dwie konku-
rencje strzeleckie pistoletowa (ppn 30) i karabinową (kpn 
30).
         W konkurencji pistoletu pneumatycznego zwyciężył 
Wojciech Hamerski z Chojnic uzyskując 265 pkt wyprze-
dzając Marcina Ożgę z Debrzna 258 pkt oraz Leszka Foksa
z Kęsowa 258 pkt. Konkurencję karabinu pneumatycznego 
wygrał Leszek Foks 235 pkt. pokonując Ireneusza Rejkow-
skiego (229 pkt.) i Piotra Napiątka (210 pkt) reprezentują-
cych Brusy.

Jarosław Frączek 

        Na gali Rocky Boxing w Stężycy (29.02) wystąpili za-
wodnicy Boxing team Chojnice. Podczas trzech walk olim-
pijskich bardzo dobrze  zaprezentowali się mistrz polski do 
lat 14 Szymon Szczukowski oraz przygotowujący się do 
tegorocznych mistrzostw polski koledzy klubowi Szymona:  
Jakub Roeder oraz Filip Wachowski.  Wszyscy wygrali swoje 
walki jednogłośnie na punkty. 
       Podczas sobotniej gali nie doszedł do skutku pojedynek, 
który elektryzował całą „Bokserską Brać” - walka o pas Mis-
trza Polski zawodowców Kewina Gruchały z Chojnic z Rafa-
łem Jackiewiczem. Podczas ostatniego, piątkowego sparin-
gu przed galą w Stężycy Kewin Gruchała doznał kontuzji 
łokcia. Walka najmłodszego z najstarszym zawodowym 
bokserem w Polsce ma się odbyć 15 maja podczas gali
w Kościerzynie.

- Kewin ma przed sobą długą karierę a my będziemy zawsze 
podkreślać, że zdrowie jest najważniejsze. Pięściarzowi, 
życzymy szybkiego powrotu do zdrowia – powiedział szef 
grupy Rocky Krystian Każyszka. 

-  Teraz czeka mnie dwutygodniowa przerwa z ręką w gipsie, 
następnie czterotygodniową rehabilitację pod okiem naj-
lepszych specjalistów spędzę w Warszawie – mówi niedo-
szły bohater gali - do walki będę w pełni zdrowy i dobrze 
przygotowany.

       Zuzanna Kamińska oraz Julia Zygmańska  wywalczyły 
kwalifikacje do mistrzostw Polski kobiet W boksie U-16. 
Zawodniczki Boxing team Chojnice odpowiednio zajęły 
pierwsze i drugie miejsce wygrywając sześć walk. Po raz 
kolejny klub z Chojnic okazał się najlepszy z województwa 
pomorskiego i znalazł się w trójce najlepszych klubów
w Polsce

        Drużyna chojnickiego Kolejarza pod wodzą trenera 
Damiana Trzebińskiego przygotowuje się do rundy wio-
sennej. Start rozgrywek dokładnie za miesiąc. W drużynie są 
nowe twarze, ale dobrze znane chojnickim kibicom.

           Po sparingowych remisach z juniorami Chojniczanki 
4:4, Sokołem Wyczechy 5:5 i wygranej z Kamionką Kamień 
Krajeński 4:3, ostatnio Kolejarz zremisował z Krajną Sępólno 
3:3. Bramki strzelili pozyskany z Gwiazdy Karsin Paweł Arndt 
oraz grający przy Lichnowskiej od rundy jesiennej Tomasz 
Pestka. 

         W sparingu zagrali też inni nowi zawodnicy naszego 
klubu. Nowi zawodnicy ChKS Kolejarz, którzy dołączyli do 
zespołu w przerwie zimowej to: Paweł Arndt (Gwiazda 
Karsin), Przemysław Dorawa (Gwiazda Karsin), Adam 
Zalewski (Wda Lipusz), Jakub Gronowski (Tucholanka 
Tuchola), Mateusz Trzebiński (Agra Ostrowite). Zgłoszony 
do rozgrywek jest także trener Damian Trzebiński. Być może 
do kadry dołączy jeszcze jeden zawodnik z rezerw 
Chojniczanki. W tej kwestii rozmowy trwają. 

           - Jestem zadowolony, że wyróżniający się zawodnicy 
z Chojnic nam zaufali i wrócili do swojego miasta grać w piłkę 
i to w Kolejarzu. Chcemy, aby zgodnie z naszą nazwą 
Chojnicki Klub Sportowy nasza kadra opierała się na 
zawodnikach pochodzących z Chojnic i okolic. Mamy na-
dzieję, że niedługo będziemy grać wyżej niż w A klasie – 
powiedział członek zarządu Kolejarza Krzysztof Homa, 
zajmujący się transferami w klubie.

/olo/
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Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
realizowane w gminie miejskiej Chojnice

Lp. Nazwa organizacji     Nazwa projektu                                                                                        kwota wnioskowana/przyznana

1 Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej  Organizacja V edycji festiwalu miast partnerskich InterTony w Chojnicach                                    9.020      4.500
2 Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski   Zwiedzanie zamku i Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego oraz rynku miasta w Bytowie              1.756       500
3 Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski   Spotkanie kulturalno-integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych                             884          500
4 Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski   Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia                   714         500
5 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  w Chojnicach  Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej                                                                                              3.700       1.500
6 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  w Chojnicach  Wydanie biuletynu „Kluka”                                                                                                             3.800      500
7 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  w Chojnicach  Kaszubski Teatr Amatorski dla Kultury Kaszub i Pomorza                                                              4.100      3.000
8 Stowarzyszenie „Julian” przy SP nr 1 w Chojnicach  Festiwal piosenki obcojęzycznej „Euro-Song” Chojnice 2020                                                        2.997       500
9 Stowarzyszenie „Julian” przy SPnr 1 w Chojnicach  XXI Spotkanie z pieśnią i piosenką patriotyczną „Cześć Polskiej ziemi” Chojnice 2020                2.997      500
10 Towarzystwo Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich  Organizacja i przeprowadzenie konkursu – XXIX Kwietniowe Spotkania z Poezją                       3.500       2.000
11 Fundacja „Szarża Pod Krojantami”    Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami                            10.000     7.000
12 Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE” Popularyzacja kultury Kaszub przez  Zespół Folklorystyczny „Kaszebe”                                       42.500     23.000
13 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”  „Kaszubskim jesteśmy ludem”                                                                                              31.590    18.000
14 Stowarzyszenie  „Dworek Polski”    Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2020                                                                                      10.000    3.000
15 Stowarzyszenie  „Dworek Polski”    Kultywowanie narodowego dziedzictwa przez Stowarzyszenie „Dworek Polski”                           10.000     2.000
16 Stowarzyszenie „Dworek Polski”    VI Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej                                                                     10.000     2.500
17 Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej  i Człuchowskiej  Organizacja działalności hobbystycznych grup wolontariuszy w SCM w 2020 roku                      4.440       2.500
18 Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”   Festyn Rycerski wraz z inscenizacją oblężenia Chojnic z 1466 r. – 22 sierpnia 2020 r.                 6.000      3.500
19 Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”   Przygotowanie i organizacja XXII Chojnickiego Filmobrania w 2020 r.                                          2.000      1.000
20 Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chojnicach  Spotkajmy się z Rodziną Kolpinga                                                                                              3.000       500
21 Stowarzyszenie „LekTURa”    VII Noc w Bibliotece „Spotkajmy się z kryminałem”                                                                        6.290      1.000
22 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej                                                                                              12.600     4.000 
23 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH „Pomerania”  Chojniccy seniorzy rozwijają się                                                                                               1.500       500
24 Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA  Kulturalne Chojnice ze sztuką nieprofesjonalną                                                                             3.600       2.000
25 Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA  Warsztaty „Akademia Młodego Kompozytora i Producenta”                                                           5.130      3.000
26 Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA  Miejski konkurs fotograficzny – „Chojnice jakich nie znamy – antyk w architekturze miasta”         3.400      2.000
27 Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA  Kulturalne Chojnice z Poezją                                                                                               4.000      2.500
28 Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA  Kolekcje Chojniczan – Wystaw się !                                                                                               1.400      700
29 Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA  Kulturalne Chojnice z Muzyką                                                                                              10.000     3.000
30 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ścięcia Św.Jana Chrzciciela  VII Letnie Koncerty Organowe w kościele pw. ZNMPw Chojnicach                                              13.800     9.000
31 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego  Konserwacja wraz z częścią rekonstrukcyjną zabytkowego, spreparowanego żurawia
                                                                                                                   z kolekcji dr Jana Pawła Łukowicza                                                                                              1.660      500
32 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego  Konserwacja oraz częściowa rekonstrukcja zabytków archeologicznych                                      3.000       800
33 Chojnickie Stowarzyszenie Aikido    Cykl Spotkań z Kulturą Japonii oraz VII Dni Kultury Japonii                                                          21.000     5.000
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Wyszczególnione w rubryce imprezy są wydarzeniami 
planowanymi. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 
terminów dokonane przez organizatorów po ukazaniu się gazety.

02 marca
W wypożyczalni i czytelni dla dzieci od 2 marca 2020 roku 
odbywać się będą spotkania z nauką języka migowego adre-
sowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Zajęcia odbywać 
się będą w poniedziałki w godz. od 16.00 do 17.00. Osoby 
chętne do wzięcia udziału w spotkaniach mogą zapisać się 
bezpośrednio w dziale, telefonicznie pod numerem 52 397 
28 07 bądź mailowo dziecieca@bibliotekachojnice.pl. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy!

02 – 30 marca 
Na terenie powiatu chojnickiego zostanie przeprowadzona 
kwalifikacja wojskowa. Miejsce - piwnica Starostwa Powia-
towego -  od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem czwartku – 
5 marca, poniedziałku – 9 marca, środy – 11 marca i czwar-
tku – 12 marca ).

03 marca
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II zaprasza na 
Drzwi Otwarte. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
rodziców z dziećmi. Oprócz prezentacji szkoły i wycho-
wawców będzie możliwość indywidualnych rozmów z dyrek-
cją, pedagogiem, psychologiem, logopedą, socjoterapeutą
i wychowawcami klas integracyjnych. Możliwość złożenia  
wniosków rekrutacyjnych w sekretariacie. 

03 marca
O godz. 17.00 w auli  SP nr 1 odbędzie się ,,Wieczornica pa-
mięci Juliana Rydzkowskiego'' w ramach obchodów Dni 
Patrona szkoły. W programie: występy muzyczne, podsumo-
wanie konkursów o Patronie szkoły i Chojnicach, wystawa 
,,Moje pasje'', spotkanie z absolwentem szkoły p. Maciejem 
Jarczyńskim oraz prezentacja jego filmu ,,Suita chojnicka''.  
Serdecznie zapraszamy Całą społeczność szkolną, 
rodziców,  sympatyków szkoły oraz mieszkańców miasta.

04 marca
Kochasz stare aparaty fotograficzne? Chcesz sam przygo-
tować tradycyjną odbitkę? To zajęcia właśnie dla Ciebie! 
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na stałe warsztaty
w ciemni fotograficznej, prowadzone pod okiem profesjo-
nalnych instruktorów. Spotkania poprowadzą Krystian 
Koźmiński oraz Daniel Frymark. Spotkanie będzie miało 
charakter organizacyjny i pokazowy. Przyjdź i sprawdź, czy 
to propozycja właśnie dla Ciebie! Koszt: 25 zł/ zajęcia (1 
spotkanie) Kontakt: poczta@danielfrymark.com

04 marca
Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza mieszkańców do udzia-
łu w drugich warsztatach pisania projektów zgłaszanych
w ramach Chojnickiego Budżetu Obywatelskiego, które 
odbędą się w Urzędzie Miejskim w Chojnicach (p. 408, piętro 
I). Początek o godz. 17.00.

05 marca
Burmistrz Arseniusz Finster i Promocja Regionu Chojnic-
kiego serdecznie zapraszają na promocję albumu fotogra-
ficznego, Daniela Frymarka, „Spacerem po Chojnicach”. 
Album zawiera ok. 100 współczesnych fotografii miasta
w czterech porach roku. Początek promocji o godz. 17:00
w sali obrad ratusza.

05 marca
ChCK zaprasza na spektakl Bałtyckiego Teatru Dramaty-
cznego z Koszalina, który pokaże komedię damsko - męską. 
Spektakl "Przyszedł mężczyzna do kobiety" jest świetnym 
tekstem o życiu i niespełnionej miłości.  Chojnickie Centrum 
Kultury. Czwartek 5 marca, godz. 18:00. Bilety: 35 zł (do 
kupienia w kasie ChCK i przez internet) KUP BILET.

08 marca 
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na godzinę 16:00 na  
koncert Kujawsko-Pomorskiej Orkiestry Muzyki Polskiej, 
która wraz z wspaniałymi solistami zaprezentuje znane 
utwory światowych gwiazd muzyki rozrywkowej takich jak 
Liza Minelli, Adele, Elton Jhon czy Stevie Wonder. Bilety
w cenie 60 zł do kupienia w kasie ChCK i przez internet.

08 marca
Zarząd klubu „Red Devils” Chojnice zaprasza na mecz
w ramach futsal ekstraklasy. Zagramy 08.03.2020 godz. 
18.00 z GI Malepszy Futsal Leszno. 

08 marca
Drogie Panie. Zapraszamy Was w dniu waszego święta na 
zawody. Zawody odbywać się będą od godziny 10 do 

godziny 14 na strzelnicy Podlesie. Oczywiście drogie Panie 
dla Was zawody są bezpłatne. Zapraszamy z partnerem czy 
partnerką. Panowie chcący wziąć udział w zawodach muszą 
opłacić wpisowe w wysokości 30 zł. Proszę się nie martwić, 
że panowie wygrają. Dla nich jest osobna konkurencja. 
Widzimy się 8 marca od 10 do 14. Do zobaczenia.

08 marca
Stowarzyszenie "Charzy..." zaprasza wszystkie dziewczyny 
i kobietki (z towarzyszami lub bez) na rajd nordic walking. 
Zbiórka: 8.03.2020, godz. 10.00 w Swornegaciach na 
parkingu przy restauracji/sklepie (koło mostu na Brdzie). 
Stamtąd wszyscy przejedziemy na parking docelowy w miej-
scowości Płęsno. Poprowadzą nas Jola i Wojtek Osowiccy. 
Trasa: pętla, 12-13km - zielony szlak wzdłuż jezior Płęsno, 
Małołąckie i Łąckie oraz niebieski szlak wzdłuż jeziora 
Łąckiego i Brdy."

08 marca
Dzień kobiet - warsztaty taneczne z Guille Denis Gustav. 
Zapraszam na wyjątkowe warsztaty taneczne latino sen-
sualnie, godz. 15:00 do 17:00 w sali Strefy Tańca i Fitnessu 
"Jola" w domu towarowym "Libera" w Chojnicach. Koszt: 50 
zł. Zapisy tel. 660 49 34 27. Ilość miejsc ograniczona :).

11 marca
Chciałbyś nauczyć się pięknie i zrozumiale przemawiać pu-
blicznie? Przyjdź na spotkanie klubu Toastmasters Gdańsk 
które odbędzie się w środę 11 marca 2020 roku w Sali Kon-
ferencyjnej Wszechnicy Chojnickiej ul. Wysoka 3. Wstęp 
wolny.

13 marca
Centrum edukacji przyrodniczej parku narodowego „Bory 
Tucholskie” serdecznie zaprasza do udziału w XIX Powia-

towym Konkursie Humanistyczno - Przyrodniczym: „Orto-
grafia w przyrodzie” skierowanym do uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych powiatu chojnickiego. Składanie prac
do 13 marca 2020 r. Uroczysty finał konkursu – rozdanie na-
gród odbędzie się 2 kwietnia br. w Centrum Edukacji Przyro-
dniczej PN „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie."

14 marca
W nocy z 14 na 15 marca 2020 roku, Polacy już po raz siód-
my wystartują w Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływac-
kim  „OTYLIADA 2020". Zapraszamy do Parku Wodnego 
Chojnice.

15 marca
Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Chojnice i Szkoła 
Podstawowa nr 8 zapraszają na XX Regionalny Turniej 
Tenisa Stołowego "Bawmy się razem". 

15 marca
Zarząd klubu „Red Devils” Chojnice zaprasza na mecz
w ramach futsal ekstraklasy. Zagramy 15.03.020 godz. 
18.00 z Piast Gliwice.

18 marca
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zaprasza na 
spotkanie podróżnicze pt. CHOJNICE-BAJKAŁ TRIP 
2019, które odbędzie się o godz. 17.00 w Czytelni. Wstęp 
wolny. 

18 marca
Liceum Ogólnokształcące, im. Filomatów Chojnickich zapra-
sza na kolejne „Kwietniowe spotkania z poezją”. Zgłoszenia 
należy kierować na adres: Liceum Ogólnokształcące, im. 
Filomatów Chojnickich, 89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-
6 z dopiskiem „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ” 
lub przesłać faxem do szkoły na numer: 52 397 50 17. Termin 
zgłoszeń upływa 18 marca 2020 roku.

19 marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na koncert międzyna-
rodowej sławy pianistki Barbary Drążkowskiej. Pochodząca 
z Chojnic artystka wykona utwory Karola Szymanowskiego, 
Szymona Brzóski oraz własne kompozycje. Chojnickie Cen-
trum Kultury, godz. 18:00. Bilety: 25 zł. (do nabycia w kasie 
ChCK i przez internet). KUP BILET.

20 marca
Zapraszamy do restauracji „Sukiennice” na koncert „Lata 
20... lata 30...”. Studio Piosenki z Człuchowa pod kierow-
nictwem Andrzeja Zielińskiego – czyli połączone siły muzy-

czno – wokalne z Człuchowa i Chojnic przypomną stare, 
znane i lubiane przeboje z lat międzywojennych. Będzie 
można posłuchać, zaśpiewać, zatańczyć a nawet spró-
bować staropolskich potraw kuchni warszawskiej i lwow-
skiej. Organizatorzy zwracają się z prośbą do gości – 
publiczności, aby przyszła w strojach z epoki XX – lecia, co 
będzie dopełnieniem klimatu i atmosfery lat 20. i 30. 
Początek godz. 19:00. Bilety w cenie 50 zł można nabyć
w restauracji „Sukienice” oraz u Jolanty Siewert (tel. 660 49 
34 27) w Strefie Tańca i Fitnessu  - sala w domu towarowym 
„Libera” (poziom -1).  Serdecznie zapraszamy.

21 marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowy koncert 
międzynarodowej sławy harfisty. Anna Fabrello to absol-
wentka Wydziału Wokalno - Aktorskiego Gdańskiej Akademii 
Muzycznej W dorobku artystycznym posiada kilkadziesiąt 
partii operowych i operetkowych. Od 2012 roku jest I harfistą 
Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. 
Chopina w Gdańsku. Chojnickie Centrum Kultury. Sobota 
21.03., godz. 17:00. Bilety: 30 zł. (do nabycia w kasie ChCK
i przez internet)

22 marca
Zarząd klubu „Red Devils” Chojnice zaprasza na mecz
w ramach futsal ekstraklasy. Zagramy 22.03.2020 godz. 
18.00 z Rekord Bielsko Biała

23 marca
Promocja Regionu Chojnickiego zaprasza do wzięcia udzia-
łu w Jarmarku Wielkanocnym 2020, który odbędzie się na 
Rynku w Chojnicach 04.04.2020 r. W ramach Jarmarku od-
będzie się konkurs na najsmaczniejszą potrawę wielkano-
cną - tematem przewodnim jest kaczka. Podczas konkursu 
współzawodniczyć będą ze sobą regionalne koła gospodyń 

wiejskich, stowarzyszenia i szkoły. Zapraszamy Państwa do 
zaprezentowania swojej twórczości oraz wystawienia 
stoiska handlowego podczas tej imprezy z artykułami 
nawiązującymi do tradycji wielkanocnych. Chęć uczestni-
ctwa prosimy zgłaszać do 23.03.2020 r. 

25 marca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza uczniów szkół podsta-
wowych do udziału w 37. edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Polskiej. Termin nadsyłania zgło-
szeń upływa z dniem 25.03.2020 roku. Zgłoszenia można:
- przesłać pocztą na adres: Chojnickie Centrum Kultury, ul. 
Swarożyca 1, 89-600 Chojnice, - dostarczyć osobiście w go-
dzinach od 8:00 do 16:00, - wysłać e-mailem na adres 
e.kerplik@ckchojnice.pl

26 marca
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe zaprasza przedsiębior-
ców na śniadanie biznesowe od godz. 9.00. Tematem prze-
wodnim spotkania będzie motywacja pracowników i rola 
lidera w firmie. Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, 
zapisy pod numerem telefonu: 52 33 44 450.

26 marca
Park Narodowy "Bory Tucholskie zaprasza na wykład z cyklu 
Czwartkowe spotkania z przyrodą pt."W krainie zimorodka", 
prelegent: Grażyna Jaszewska, miejcie imprezy: siedziba 
Parku Narodowego "Bory Tucholskie", ul. Długa 33, Charzy-
kowy, godz. 18.00 (wykład skierowany do osób dorosłych
i młodzieży szkół ponadpodstawowych), wstęp wolny, zgło-
szenia pod nr 52 3355127, ilość miejsc ograniczona).

27 marca
Tawerna „Buchta” w Charzykowy zaprasza na koncert 
szantowy w wykonaniu zespołu „Ciągle Na Fali". Wstęp 
wolny.

27 marca
Eksperymentarium zaprasza dzieci na warsztaty ekologi-
czne z okazji Godziny dla Ziemi. Warsztaty odbywać się 
będą co godzinę, od godz. 9.00. Liczba miejsc ograniczona, 
koszt 15 zł / osobę. Zapisy pod numerem tel. 739 007 599

29 marca
Centrum Edukacji Przyrodniczej PN "Bory Tucholskie zapra-
sza na warsztaty dla dzieci w wieku od 4-10 lat i ich opieku-
nów z cyklu Niedzielne spotkania z Parkiem. Centrum Edu-
kacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie, godz. 10.30, wstęp 
wolny, zgłoszenia pod nr 52 3355127 ilość miejsc ograni-
czona).
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2.03.2020 godz. 19:00
MONOS

Wilk, Lady, Rambo, Yeti, Bum-Bum, 
Smerf, Szwedka i Pies to nastoletni par-
tyzanci pilnujący amerykańskiej zakład-
niczki gdzieś w górach w Ameryce Połu-
dniowej, pośród zjawiskowo sfilmowa-
nych, soczystych i dzikich krajobrazów. 
Tajemnicza "Organizacja" daje im rozka-
zy przez radio, przydziela krowę Sha-
kire, karabiny do zabawy i pozwala na 
rytualne orgie po dniu ćwiczeń wojsko-
wych. Kiedy przypadkowo ginie Shakira, 
zaczyna się walka o przywództwo w od-
dziale, który musi uciekać z gór do ama-
zońskiej dżungli. Chaos i napięcie 
zamieniają się w brutalna walkę o prze-
trwanie. Młodzi rebelianci przypomina-
jący rozbitków z "Władcy much" stają 
twarzą w twarz ze swoimi demonami. 
Przedzierają sie przez tropikalny las,
a śmierć podąża za nimi…

9.03.2020 godz. 19:00
SOKÓŁ Z MASŁEM ORZECHOWYM

Zak jest wyjątkowym chłopakiem i zrobi 
wszystko, by spełnić swoje niezwykłe 
marzenie – chce podbić świat amery-
kańskiego wrestlingu. Ma juz nawet 
specjalna ksywkę: Sokół z masłem orze-
chowym! Na swojej drodze przypadkiem 
spotyka Tylera, drobnego złodziejaszka 
o wielkim sercu, który wbrew wszystkie-
mu i wszystkim decyduje się mu pomóc. 
Zak i Tyler wyruszają w pełną przygód 
podróż, która stanie się początkiem 
prawdziwej przyjaźni.

16.03.2020 godz. 19:00
DEERSKIN

Bohaterką czarnej komedii Quentina 
Dupieux jest... kurtka z frędzlami. To ona 
staje się fetyszem niejakiego Georges’a, 
przegranego gościa, który po zakupie 
zamszowego ciucha zaczyna marzyć
o sławie filmowca. Wydawszy ostatnie 
pieniądze, mężczyzna błąka się po fran-
cuskiej prowincji, z każdym dniem zbli-
żając się coraz bardziej do granicy obłę-
du. Zaczepia ludzi, gada z frędzlami, 
chwyta za kamerę, snuje się po wzgó-
rzach.W siatkę swoich fantazji, zmyśleń
i kłamstw wciąga miejscową barmankę, 
która nocami hobbystycznie przemonto-
wuje stare produkcje.

23.03.2020 godz. 19:00
KŁAMSTEWKO

Gdy mieszkająca w Nowym Jorku Billi 
dowiaduje się o chorobie ukochanej ba-
bci Nai Nai,w pierwszym odruchu chce 
wskakiwać do samolotu, żeby się z nią 
pożegnać. Jednak rodzina Billi decyduje 
się zataić przed Nai Nai informacje o jej 
stanie zdrowia i postanawia zorganizo-
wać rodzinne spotkanie pod pretekstem 
skleconego naprędce absurdalnie wiel-
kiego, hucznego wesela jednego z kuzy-
nów. Co z tego, że pan młody zna się ze 
swoją narzeczoną zaledwie od kilku 
tygodni! Wszystkie tajemnice są dozwo-
lone, a dzięki temu przyjazd całej rodzi-
ny, rozsianej po całym świecie, nie 
wzbudza podejrzeń ukochanej babci.

30.03.2020 godz. 19:00
HISTORIA MAŁŻEŃSKA

Małżeństwo Charliego (Adam Driver)
i Nicole (Scarlett Johansson) trwa już 
dziesięć lat. Para razem mieszka, pra-
cuje i wychowuje ukochanego syna. On 
jest reżyserem teatralnym, który zdobył 
uznanie wystawiając sztuki w Nowym 
Jorku. Ona, niegdyś gwiazda młodzie-
żowych lmów pracująca w Los Angeles, 
obecnie występuje na deskach teatru 
pod okiem Charliego. Po dziesięciu la-
tach w ich małżeństwie zaczyna coś pę-
kać. Nicole dostaje lukratywnś propo-
zycję z Los Angeles, Charlie ma okazję 
zadebiutować na Broadway'u. Idealna 
para zaczyna się coraz mocniej od 
siebie oddalać.




