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Gazeta LOKALNA NA  DOBRY  POCZĄTEK

      Po raz kolejny na Starym Rynku, Promo-
cja Regionu Chojnickiego, zorganizowała 
jarmark wielkanocny. W sobotę 24 marca 
Chojniczanie mieli okazję kupić ekologiczne 
produkty spożywcze, gotowe wielkanocne 
dania i rękodzieło. Na płycie Starego Rynku 
artyści rękodzielnicy mogli sprzedać swoje 
wyroby, zaś mieszkańcy pokibicować uczes-
tnikom konkursu na najlepszą potrawę wiel-
kanocną z jajka. W szranki stanęło kilka kół 
gospodyń wiejskich i lokalnych stowarzy-
szeń, które przygotowały potrawy z jajkiem
w roli głównej. Komisja konkursowa po 
wnikliwej degustacji - I miejsce przyznała Ko-

łu Gospodyń Wiejskich z Lubni za tort z masy 
jajecznej. II miejsce zajęło Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Pawłowo i Okolic  za "Pasztet
z jajem". Trzecie miejsce przypadło Domowi 
Dziennego Pobytu w Chojnicach z jajko z mu-
sem z brzoskwini i kremem mascarpone. 
Szczególnie dużo było stoisk z różnego typu 
ozdobami świątecznymi. Królowały pisanki
i zające wykonane na kilkadziesiąt różnych 
sposobów. Spory wybór był też w różnych 
dekoracjach na świąteczny stół. Haftowane 
obrusy, wszelkiej maści serwety, plecione 
koszyczki, fantastyczne świece i palmy 
zapełniły kilkadziesiąt stoisk.

    W zabytkowym mieszkaniu Albina Makow-
skiego przy ulicy Drzymały 5 odbyło się 13 
marca walne zebranie Towarzystwa Przyja-
ciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego
w Chojnicach. Zebranym odczytano spra-
wozdanie z działalności w roku poprzednim
i przeprowadzono wybory nowych władz. 
Prezesem stowarzyszenia został ponownie  
Andrzej Gąsiorowski, a w zarządzie są 
Edmund Hapka, Marcin Siudziński, Jan 
Zieliński i Hanna Rząska - skarbnik. Natomia-
st w komisji rewizyjnej zasiadają: Anna Czap-
czyk, Ewa Zientara i Mirosława Dalecka. Po 
części oficjalnej rozpoczęła się dyskusja, 
która  skupiła się nad największą bolączką 
muzeum – niedostateczną bazą magazy-
nowo – wystawienniczą. Dodatkowo sytuację 
komplikuje nadal wyłączona z użytkowania 
baszta Kurza Stopa, pod którą zawalił się mur 
miejski, i dlatego  posadowiony na niej obiekt 
nie może być użytkowany. Edmund Hapka 
przypomniał, że starania aby nabyć sąsiadu-
jący z muzeum stary magazyn spełzły na 
niczym, bo powiat, jako organ prowadzący,   
na to się nie zdecydował. Muzeum nie 
wyklucza, że napisze stosowną prośbę do  
ministra kultury. Towarzystwo liczy obecnie 
47 członków.

        W marcu 1993 papież Jan Paweł II na 
prośbę biskupa pelplińskiego Jana Bernarda 
Szlagi  podniósł chojnicką farę do godności 
bazyliki mniejszej. W niedzielę 11 marca 
2018 r. uroczyście zainaugurowano obchody 
25-lecia nadania tego tytułu. Uroczystości 
odbyły się z udziałem prymasa Polski ks. 
Wojciecha Polaka, biskupa diecezjalnego ks. 
Ryszarda Kasyny, duchowieństwa, parla-
mentarzystów, samorządowców i bardzo 
licznej rzeszy mieszkańców Chojnic. W sa-
mo południe, w Bazylice, została odprawiona 
uroczysta msza św. której przewodniczył ks. 
prymas Wojciech Polak. Po mszy św. w na-

miocie przed bazyliką częstowano grochów-
ką, a ks. prymas i ks. biskup pelpliński 
Ryszard Kasyna udali się do muzeum, gdzie 
zwiedzili  okolicznościową wystawę o bazyli-
ce mniejszej. Jubileusz potrwa przez cały 
rok. Chojniczanie będą mieli możliwość 
uczestniczyć w wielu wydarzeniach, takich 
jak spotkania, koncerty, promocje czy 
wystawy. Inaugurację zakończył koncert 
bydgoskich solistów Arte Con Brio, chóru 
Akademickiego UMK w Toruniu oraz solistów 
Opery Nova w Bydgoszczy, którzy wykonali 
Mszę C-dur "Koronacyjną". 

    20 marca w Bramie Człuchowskiej odbyło 
się walne zebranie Chojnickiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk. Zebranych gości przy-
witał prezes Kazimierz Jaruszewski.  Zebra-
nie rozpoczęło się od odczytu wygłoszonego 
przez ks. dr Zdzisława Ossowskiego. Pro-
boszcz parafii w Osieku to duszpasterz nie-
zwykły. Pisze wiersze, publikuje artykuły z hi-
storii architektury i sztuki sakralnej, jest 
prezesem Stowarzyszenia Muzyki Chrześci-
jańskiej Gospel. Zebrani mogli posłuchać na 

temat mało znanego chojnickiego obrazu 
„Narodziny Chrystusa”, którego nieznany 
autor wykazał się niezwykłą umiejętnością 
naśladowania stylu najsłynniejszego chojnic-
kiego malarza Hermana Hana. Właściwa 
część zebrania przebiegła na sprawozda-
niach, zbieraniu zaległych składek i dyskusji. 
Na koniec członkowie towarzystwa mieli 
okazję zwiedzić wystawę z okazji 25-lecia 
bazyliki, na której zobaczyli jeden z orygi-
nalnych obrazów Hermana Hana.
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Gazeta LOKALNAKRONIKA  WYDARZEŃ
01 Marca
W hali sportowej Centrum Park odbyła się XIV edycja 
Powiatowych Targów Edukacyjnych „Akademus”. Targi 
otworzył Starosta Chojnicki Stanisław Skaja. Udział w tar-
gach wzięło ponad 1300 uczniów z powiatu chojnickiego
i człuchowskiego. Zaprezentowało się 46 wystawców.

01 Marca
Zarząd Powiatu Chojnickiego podpisał umowę z Dyrektorem 
Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Choj-
nicach w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację 
projektu pt. „Poprawa efektywności systemu opieki zdro-
wotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjali-
stycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach”. Wysokość 
dotacji przekazanej przez Powiat Chojnicki na realizację w/w 
zadania wynosi 500.000 zł.

01 Marca
Ulicami miasta przeszedł marsz upamiętniający żołnierzy 
niepodległościowego podziemia. Zebrani wyruszyli z rynku
i przemaszerowali ulicami Kościuszki, Sukienników i Świę-
topełka. Pod pomnikiem Chrystusa Króla i Orła złożono 
wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyła się przy pomniku 
Obrońców Chojnic przy ulicy Świętopełka.  

02 Marca
W ratuszu dyskutowano o projekcie i planowanych pracach 
na kilku liniach kolejowych ważnych dla Chojnic, Człuchowa 
i Czerska. Projekt zakłada modernizację i elektryfikację na 
linii  203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Czersk – Starogard, 
Czersk – Chojnice aż do Wierzchowa Człuchowskiego, linia 
208 Działdowo - Chojnice na odcinku Wierzchucin – Tuchola 
– Chojnice, linia 210 Chojnice – Runowo Pomorskie na 
odcinku Chojnice – Człuchów.

03 Marca
Chojniczanka przegrała dwa sparingi.  Zespół Chojniczanki 
przegrał oba sobotnie mecze sparingowe – z KP Starogard 
Gdański 0:2 i z Gryfem Wejherowo 0:3.

04 Marca
Ponad 60 zawodników wystartowało w 18. Regionalnym 
Turnieju Tenisa Stołowego w Chojnicach. Zwycięzcami 
wśród najmłodszych zostali Angelika Nowak i Dominik 
Majkowski, a wśród starszych Paulina Pręda i Maksymilian 
Żychliński. Zwyciężczynią w kategorii seniorek została 
Sylwia Purlis, w kategorii mężczyzn do 40 lat najlepszy był 
Piotr Mojka, a powyżej 40 lat - Stanisław Deneszewski.

04 Marca
Blisko 400 zawodników stanęło na starcie trzeciej edycji 
Biegu Tropem Wilczym w Charzykowach. Setka biegaczy 
zmierzyła się z symbolicznym dystansem 1963 metrów. 
Blisko 300 pokonało za to 10-kilometrową trasę z Charzy-
ków do Funki i z powrotem. W tym pierwszym najlepsi byli 
Klaudia Sójka i Tomasz Gołębiewski (oboje Wiking Rych-
nowy), a w drugim triumfowali Ewelina Paprocka z Obliwic
i Marek Kowalski z Żukowa.

05 Marca
W Czytelni MBP odbyło się kolejne spotkanie Klubu 
„Tygodnika Powszechnego” w Chojnicach. Jego członkowie 
i osoby, które przyszły na dyskusję rozmawiali o książce 
Zuzanny Radzik „Kościół kobiet” oraz roli i miejscu kobiety
w Kościele katolickim.

05 Marca
W ratuszu sportowcy oraz ludzie kultury otrzymali nagrody, 
które w imieniu rady przyznał i wręczył burmistrz Chojnic. 
Łącznie nagrodzono ponad 40 osób.

 06 Marca
W Gdańsku z rąk komendanta głównego Leszka Suskiego 
akt powołania na stanowisko komendanta chojnickiej straży 
pożarnej odebrał st. kpt. Błażej Chamier Cieminski. Od 25 
stycznia pełnił obowiązki komendanta. 

06 Marca
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Urząd Miejski
w Chojnicach zaprosili miłośników poezji do Baszty Nowej 
przy ul. Podmurnej na spotkanie z poetą Wojciechem Kas-
sem. Wizytę gościa rozpoczęła poetka Barbara Kasica-
Kołomyjska, która przedstawiła literata i wymieniła jego 
tomiki.

08 Marca
W Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Choj-
nicach odbyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu 
Matematycznego dla uczniów klas siódmych „Z ekonomią 
za pan brat”. Wzięło w nim udział łącznie 14 drużyn: ze 
Szkoły Podstawowej nr 1, 5, 7,8  w Chojnicach, z Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach, z Katolickiej 
Szkoły Podstawowej w Chojnicach oraz ze Szkoły Podsta-
wowej w Nieżychowicach, z Charzyków, Kłodawy, Nowej 
Cerkwi, z Łęgu, z Zalesia, ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Brusach oraz z Zespołu Szkół w Rytlu.

10 Marca
Na inaugurację rundy wiosennej Chojniczanka bezbramko-
wo zremisowała na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko - 
Biała. 

10 Marca
Szkole Podstawowej nr 8 odbyła się druga kolejka MALPS - 
Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w kategorii 
dziewcząt szkół ponadpodstawowych oraz kobiet. 

10 Marca
Chojnice odwiedził Janusz Korwin - Mikke, lider ugrupo-
wania Wolność, który przyjechał na zaproszenie chojnickich 
przedstawicieli tego ugrupowania.Spotkanie odbyło się
w sali Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowego, gdzie zgro-
madzili się mieszkańcy, chcący posłuchać jednego z bar-
wniejszych i kontrowersyjnych, ale jednocześnie trwałych 
przy swoich poglądach polityka. 

11 Marca
Zawodnicy Red Devils Chojnice pokonali Mieszka Gniezno 
7:2 i zrobiły kolejny krok w drodze do Ekstraklasy.

11 Marca
Mszą świętą o godz. 12:00 pod przewodnictwem Prymasa 
Polski Ks. abp Wojciecha Polaka, rozpoczęły się obchody 25 
rocznicy nadania naszej świątyni rangi bazyliki mniejszej. 
Prymas na wstępie powitał wszystkich obecnych, w tym 
posłów Biernackiego, Lamczyka, Kozłowskiego a także 
przedstawicieli władz samorządowych. Uroczystości 
Jubileuszowe potrwają do 11 marca 2019 roku. Cały ten rok 
będzie obfitował w różnorodne wydarzenia religijne
i kulturalne.

12 Marca
W wypożyczalni i czytelni dla dzieci odbyły się drugie 
warsztaty filozoficzne, które poprowadziła pani Ewa 
Drzazgowska. Tym razem uczestnicy spotkania zastana-
wiali się nad tym, dlaczego się zakochujemy. Organizatorem 
warsztatów filozoficznych jest Urząd Miejski w Chojnicach,
a partnerami Międzynarodowe Towarzystwo Ferdinanda 
Ebnera, Fundacja Zarzewie, Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnicach oraz Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

14 Marca
„Czerwone Diabły” przegrały aż 1:9 z MOKS-em Słoneczny 
Stok Białystok i odpadły z Halowego Pucharu Polski. Hono-
rową bramkę zdobył Sebastian Wojciechowski w końcówce 
spotkania.

16 Marca
Stowarzyszenie Arcana Historii zaposiło do czytelni MBP na 
fascynujące spotkanie z , autorem Tomasz Sommerem
książek i współautorem scenariusza do filmu dokumen-
talnego "Rozstrzelać Polaków", który tego dnia został 
wyświetlony. Tomasz Sommer ujawnił w swojej książce 
dokument z archiwów sowieckich na podstawie którego
w ZSRR w latach 1937-1938 rozstrzelano ponad 110 tys. 
żyjących tam Polaków. 

16 Marca
W hali widowiskowo - sportowej Centrum Park w Chojnicach 
odbyła się XIV edycja Powiatowych Targów Pracy. Na 
targach swe oferty zaprezentowało 96 pracodawców, którzy 
zaoferowali ponda 600 miejsc pracy. Ciekawostką było sto-
isko restauracji Sukiennice, której właściciel zademon-
strował sztukę kulinarną oraz rzeźbienie w owocach .

16 Marca
Władze powiatu chojnickiego podpisały z Charzykowską 
firmą Marbruk umowę na przebudowę układu drogowego 
Chojniczki – Charzykowy. W ramach inwestycji do końca 
października zostanie gruntownie przebudowana droga
z Chojniczek do Charzyków i dalej - do skrzyżowania z drogą 
na Bytów. Powstaną także ścieżki rowerowe, a w Cha-
rzykowach drugie rondo. Koszt całego zadania to 7 milionów 
złotych. 3 miliony pochodzą z programu tegorocznych 
"Schetynówek".

16 Marca
W auli SP1 można było obejrzeć spektakl "Calineczka”
w wykonaniu uczniów z koła teatralnego NA RAZIE BEZ 
NAZWY w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach. Spektakl 
jest realizacją projektu „Z ciemności jest teatr”. Powstał
z inicjatywy Patrycji Rudnik i Danuty Połom. Trzydziestu 
młodych aktorów było ubranych w stroje z elementami 
odblaskowymi, które świecą w promieniach ultrafioletowych.
 
17 Marca
Odbyło się spotkanie stomików i diabetyków. Poruszono na 
nim  kwestię zapobiegania, pielęgnowania i postępowania
z ranami przewlekłymi oraz przedstawiono nowości pielę-
gnacyjne dedykowane pacjentom stomijnym.

17 Marca
Chojnickie tancerki Olga Szynwelska i Monika Guentzel 
brały udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski w Wart-

kowicach koło Łodzi. Dziewczyny spisały się na medal 
zajmując pierwsze miejsce w kategorii dance show i fantasy 
show duety oraz drugie miejsce w solo. Po zawodach 
tancerki otrzymały od Polskiego Związku Tańca Sportowego  
powołanie do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata
w tańcu sportowym, które odbędą się w dniach 23-27 maja 
2018 roku w miejscowości Pula w Chorwacji.

17 Marca
W chojnickiej Szkole Podstawowej nr 8 odbyła się czwarta 
kolejka MALPS - Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej w kategorii dziewcząt klas siódmych oraz 
gimnazjalnych. 

19 Marca
Odbył się, zorganizowany przez Starostę Chojnickiego 
Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Chojnickiego. 
Jednym z ważniejszych punktów spotkania było przedsta-
wienie informacji dotyczącej naboru uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych w Powiecie Chojnickim. W trakcie 
konwentu poruszano także kwestie związane z Zintegro-
wanym Systemem Ratowniczym „TUR” oraz Internetowym 
Systemem Ostrzegania Powiatu Chojnickiego.

20 Marca
W powiecie chojnickim przebywał Prezydent RP Andrzej 
Duda. W Brusach spotkał się z wolontariuszami oraz 
przedstawicielami organizacji zaangażowanych w akcję 
likwidacji skutków nawałnicy z 11 sierpnia. Na spotkanie nie 
zaproszono władz samorządowych: Starosty Chojnickiego
i Burmistrzów Chojnic i Czerska. 

21 Marca
W Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie rozstrzygnięto XI 
Powiatowy Konkurs pn. „Przyroda wokół nas” dla uczniów 
klas II i III szkół gimnazjalnych.

21 Marca
Radny i członek zarządu Osiedla Słoneczne-Leśne Maciej 
Kasprzak w wyborach na przewodniczącego osiedla, poko-
nał Grzegorza Wirkusa. Panowie uzyskali odpowiednio 45
i 36 głosów. Wybory w "trójce" wymusiła śmierć Edwarda 
Gabrysia, który szefował samorządowi ćwierć wieku.

22 Marca
W sali obrad chojnickiego ratusza chojniczanin Kewin 
Gruchała podpisał umowę z Krystianem Każyszką z Rocky 
Boxing Promotion i został najmłodszym pięściarzem 
zawodowym w Polsce.

23 Marca
"Janek i kot" to pierwsza książka Grzegorza Szlangi, reży-
sera i instruktora Chojnickiego Centrum Kultury. Wieczór 
autorski i promocja książki odbyła się w oddziale dziecięcym 
chojnickiej Wszechnicy.

23 Marca
W ZSP nr 2 w Chojnicach odbył się II Dzień Nowych Tech-
nologii. Można było zobaczyć stoiska czterdziestu przedsię-
biorców stosujących nowinki technologiczne takie jak: nowe 
technologie w motoryzacji, robotyka, druk 3 D, technologie 
informacyjne, pokazy dronów i gier VR, symulator dacho-
wania a także gry i akcesoria gamingowe.

23 Marca
Na chojnickim rynku odbył się „czarny piątek”. Zgromadzone 
kobiety ponownie głośno wyraziły swój sprzeciw wobec 
próby ingerencji państwa i kościoła w ich prywatne sprawy. 
Chodzi tu głównie o próbę zaostrzenia ustawy antyabor-
cyjnej. 

24 Marca
Po raz kolejny na Starym Rynku, Promocja Regionu Choj-
nickiego, zorganizowała jarmark wielkanocny. W sobotę 
Chojniczanie mieli okazję kupić ekologiczne produkty 
spożywcze, gotowe wielkanocne dania i rękodzieło.

24 Marca
W budynku klubowym przy ul. Lichnowskiej 1 odbyło się 
walne zebranie sprawozdawcze Chojnickiego Klubu Spor-
towego "KOLEJARZ" Chojnice. 

25 Marca
W niedzielę w galerii handlowej w Lipienicach na najmłod-
szych czekała strefa słodkości! Każdy z nich mógł spróbo-
wać swoich sił i upiec wielkanocną babeczkę! Przy pomocy 
opiekunów dzieci zgłębiały tajniki kulinarne i uczyły się 
kulinarnych umiejętności.

25 Marca
Remisem 4:4 zakończył się mecz Red Devils z AZS-em 
Zielona Góra. Podopieczni Andrzeja Biangi po bardzo 
udanej pierwszej rundzie sezonu, w drugiej nieco obniżyli 
swoje loty.
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Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

26 marca 2018 roku odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej VII 
kadencji.  Do sesji zasiadło 19 radnych. Sesję rozpoczął  
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekre-
tarzem sesji został Mariusz Brunka, do komisji wnioskowej 
wybrano radnych R. Dąbrowską i M. Bonę. Zasadnicza 
część sesji rozpoczęła się od sprawozdania Burmistrza 
Miasta z okresu międzysesyjnego.
     Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w 20. krótkich punktach 
zawrę moje sprawozdanie. 
  Deszczówki, czyli poprawa bilansu wodnego miasta 
Chojnice. Pierwszą umowę podpisaliśmy na osiedle Kolejarz 
z firmą WO-KOP. Jedna umowa jest w rozstrzyganiu, jeden 
przetarg powtarzamy i nad jednym zakresem prowadzimy 
analizy – zastanawiamy się, czy go rozstrzygnąć, ponieważ 
zaproponowana kwota przewyższy o około 15% kwotę kosz-
torysową.
   Druga informacja – podpisaliśmy umowę na zaprojektowa-
nie targowiska przy ulicy Młodzieżowej. Spotkaliśmy się 
ze Stowarzyszeniem, które tworzą osoby prowadzące 
działalność na tym targowisku. Zakreśliliśmy plan współpracy 
w tym zakresie, również odnośnie konsultowania tego 
przedsięwzięcia z działającymi tam podmiotami. 
  Jest ogłoszony przetarg na budowę węzła integracyjno-
transportowego, część pierwsza, czyli dworzec autobusowy
i ścieżki rowerowe. Rozstrzygnięcie około 20 kwietnia. Za 
dwa tygodnie ogłaszamy kolejną część, czyli budynek główny 
dworca i parkingi przed i po. PLK też jest gotowa na swój 
zakres, tak więc do połowy kwietnia trzy zakresy, czyli całość 
węzła – będzie ogłoszona, poza programem „Miejski rower”. 
Program „Miejski rower” zatrzymujemy na końcu z tego 
względu, iż on jest dopełnieniem całości. 
   Chojnickie Centrum Kultury. W środę (28 marca) ma 
dojść do ostatecznego podpisania lub niepodpisania, bo i ta-
ka wersja jest brana pod uwagę w inwentaryzacji placu bu-
dowy i przejęcia placu budowy przez Urząd Miasta w Choj-
nicach. Już pracujemy nad ogłoszeniem specyfikacji i nowe-
go przetargu na dokończenie tej inwestycji. Powinniśmy 
ogłosić przetarg mniej więcej 6 kwietnia. Również pragnę 
poinformować, że w związku z kwotą, jaka będzie do 
zainwestowania, nie jest potrzebny tzw. długi przetarg unijny. 
Może to być przetarg krótki, dlatego zaoszczędzamy tutaj co 
najmniej miesiąc czasu. 
  Jest nareszcie przełom w sprawie skrzyżowania Tuchol-
ska-Przemysłowa i notorycznie zalewanych naszych miesz-
kańców przy tej ulicy. Odbyła się rozprawa administracyjna, 
wizja lokalna i Zarząd Dróg Wojewódzkich wziął na siebie 
przeprojektowanie tego skrzyżowania, i realizację tego za-
dania przy współudziale powiatu, i być może miasta, w tym 
roku. Spotkałem się z Zakładem Gazowniczym, z przedsta-
wicielami firmy naszej, z Gdańska również. Temat dotyczył 
ulic, które były zaplanowane do remontu w tym roku. To są 
małe ulice, musimy je przesunąć o rok, ponieważ gazownia 
ma tam instalacje z 1975 roku, ale co najważniejsze – przy 
współudziale Pani Radnej Dąbrowskiej i Pana Radnego Bony 
rozmawialiśmy na temat projektowania sieci gazowej
w osiedlu Pawłówko. Mamy zapewnienie, że taki projekt 
będzie wykonany w tym roku. 
  Komisja Komunalna przy współudziale Wydziału Komu-
nalnego wyznaczyła przeszło dwadzieścia przejść dla 
pieszych do oświetlenia. W tym ciekawym przedsięwzięciu 
mamy partnera, czyli ENEA – wykona siedem w ramach 
konserwacji oświetlenia, natomiast my wykonamy dwadzie-
ścia przejść. W tej chwili będę rozmawiał z Zarządem Dróg 
Powiatowych i Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie 
chociażby partycypacji. Natomiast chcielibyśmy projekty 
wykonać do maja, tak, żeby zrealizować to zadanie do 
września.  W środę o 10:00 podpisuję umowę na dostar-
czenie dużych autobusów z firmą MAN. Serdecznie 
zapraszam Państwa radnych i media. 
   W Lasku Miejskim rozpoczęliśmy drugi etap porządkowa-
nia terenu po nawałnicy. Wykonaliśmy kolejny przetarg
–w pierwszym 2500 m3 drewna zostało odzyskanych. W dru-
gim etapie zaplanowaliśmy 1300 m3. Firma w tej chwili 
pracuje. Jest oczyszczony teren wokół Domku pod Sosną
i prawie oczyszczony w kierunku Chojniczek. W tej chwili 
będziemy pracować i pracujemy już w terenie, który jest 
położony przed hospicjum. Jeśli chodzi o niuanse i kwestie 
związane z tym porządkowaniem, uprzejmie prosiłbym, że-
byście państwo, jako Komisja Komunalna, zechcieli zaprosić 
ogrodnika miejskiego. On państwu wyjaśni, jaka jest różnica 
pomiędzy oczyszczaniem lasu sosnowego, a lasu, w którym 
są drzewa liściaste, często starsze, o większych średnicach, 
pozakleszczane, itd., itd. To jest zupełnie inna technika, my 
nie pracujemy tam ciężkim sprzętem, ponieważ nie chcemy 
uszkodzić dziś tych drzew, które pozostają. 
   Jesteśmy po rozstrzygnięciu Morelowej i Truskawkowej. 
Będziemy podpisywać umowę z właścicielem firmy w przy-
szłym tygodniu. Inwestycja będzie wchodziła w najbliższych 
dniach. I również ważna informacja – są zwiększone środki 
na tzw. narodowy program budowy dróg lokalnych. Będziemy 
aplikować z Czereśniową. Być może pozyskamy środki. Mam 
nadzieję, że głównym kryterium nie będzie tutaj zamożność 
gminy, bo jeżeli 10 punktów w tej skali dajemy, obliczając per 
capita dochodu na głowę mieszkańca, to z góry polegliśmy 

jako miasto. Mam nadzieję, że to kryterium nie będzie 
najważniejsze. 
   Rozpoczęły się roboty publiczne w mieście. Co roku 
zgłaszało się kilkaset osób, w tym roku ledwo zebraliśmy 40 
osób, duża zmiana ilościowa i jakościowa. Przyjąłbym na te 
roboty, powiedzmy dwa razy więcej osób, bo jest dużo 
sprzątania w mieście. Nie zdążymy posprzątać na święta. 
Koordynuję te pracę z Zarządem Dróg Powiatowych i z Za-
rządem Dróg Wojewódzkich. Generalnie sądzę, że jesteśmy 
w stanie uporać się z problemem w kwietniu. 
   ZZO Nowy Dwór. Zarząd spółki zaproponował podwyż-
szenie opłat za odpady komunalne na Bramie – o około 8 
procent. Wiąże się to ze wzrostem kosztów tzw. balastu, czyli 
opłaty marszałkowskiej. Na wniosek Burmistrza Człuchowa, 
Wójta Gminy Chojnice i mój, zgromadzenie zostało przeło-
żone, odbywamy indywidualne konsultacje i dążymy do tego, 
żeby zaproponować takie rozwiązanie, w którym nie trzeba 
byłoby podnosić podatku od mieszkańców. A chciałbym 
przypomnieć chojniczanom, że od początku funkcjonowania 
tego podatku, nie był on podnoszony i mam nadzieję, że 
również nie będzie. W sprawie balastu... tutaj ewolucja cen 
jest od 70 złotych w roku zeszłym, do 270 złotych za tonę
w roku 2020. Czyli mówimy o podwyżce tego balastu o 300 
procent. Dlatego spółka w tej chwili zabiega o środki na 
montaż specjalnej instalacji, dzięki której sami będziemy 
utylizować ten balast. Tak więc te kwestie będą jeszcze 
poruszane. 
   Do 6 kwietnia zamierzamy zakończyć tzw. transfery od-
działów, czy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5, nr 3 – do 
Szkoły Podstawowej nr 8. Rekrutacja w Szkole Podstawowej 
nr 8 bardzo dobra klas pierwszych. Także ta szkoła wpisuje 
się w tej chwili w system, moim zdaniem, bardzo dobrze. 
   Dzięki Panu Wiceministrowi .... i za zgodą Pana Ministra … 
jest zgoda z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin na uru-
chomienie inwestycji w węźle Chojnaty. Przypominam, że 
jest inwestor, który złożył list intencyjny „Kapitał Polski” - 
chodzi o logistykę. Miasto Chojnice i Gmina Chojnice, bo 
Gmina aplikuje o 20 hektarów, my o 14 i pół, mają zapro-
ponować instytutowi grunty rolne zamienne. I w tej sprawie 
jesteśmy z Panem Wójtem umówieni z Panem Profesorem – 
szefem instytutu – na rozmowę, 3 kwietnia. Tak więc tu jest 
przełom istotny i bardzo dobra wiadomość dla miasta 
Chojnice. 
   Drogi gruntowe są w fatalnym stanie w mieście. Wielokrot-
nie przepraszałem mieszkańców i teraz też przepraszam. 
Wreszcie warunki pogodowe i temperaturowe pozwolą, 
żebyśmy weszli na te drogi. Mamy też program budowy dróg 
z płyt betonowych. Płyty pozyskamy z Truskawkowej, 
Morelowej, Prusa. Proszę Komisję Komunalną, aby wspólnie 
z samorządami osiedlowymi i Wydziałem Komunalnym, żeby 
wypracowała wykaz ulic, na których mielibyśmy te płyty 
położyć i uczynimy to niezwłocznie. 
  PGW Wody Polskie. Będziemy mieli do czynienia z 
wydatkiem, którego nie planowaliśmy jako miasto. Sądzę, że 
to będzie w naszych szacunkach około miliona złotych – tzw. 
podatku od deszczu. Ale też mamy w mieście około 800 
nieruchomości o powierzchni powyżej 3 i pół tysiąca metrów 
kwadratowych. I to moi urzędnicy mają wyliczyć należny 
podatek od tych 800 nieruchomości i 10 procent tego podatku 
zostanie w budżecie miasta, a 90 procent podatku mamy 
wysłać do Polskich Wód. Także Komisja Komunalna musia-
łaby się nad tym zastanowić. Nie wiem, w jaki sposób mam 
oszacować 800 nieruchomości tym stanem urzędniczym, jaki 
mam. A nie zamierzam dotrudniać pracowników i robić 
kosztów dla samorządów, tym bardziej, że żadna subwencja 
nie uwzględnia wzrostu wynagrodzeń, czy jakichś innych 
kwestii związanych z tym problemem. 
   Zebrania osiedlowe. Odbyły się dwa w tej chwili – Słone-
czne i Ułanowa. Kolejne są w programie. Myślę, że skończą 
się z końcem kwietnia. Zachęcam Państwa Radnych do 
udziału w tych spotkaniach i najprawdopodobniej Państwo 
Radni otrzymaliście już sprawozdanie z wykonania budżetu 
2017 roku. Pragnę zwrócić uwagę, że dochody wykonaliś-
my w 104,1%, podatki – 106,4%, dochody z majątku gminy – 
89,7%, czyli około 11% nie wykonaliśmy. Ale, podatek od 
osób fizycznych – 112%, od osób prawnych – 212 %. To są 
bardzo dobre liczby, które polecam szczególnie tym, którzy 
martwili się o budżet Chojnic. 
   Wpłynęła prośba, a właściwie wniosek adresowany z jednej 
strony do Rady Miejskiej, z drugiej strony do Burmistrza Mia-
sta. Ustawa, która określa sposób dotowania niepublicz-
nych przedszkoli mówi o tym, że dotacja musi wynosić co 
najmniej 75 procent wydatków bieżących, ale jest również 
zapis w  tej ustawie, że Rada Miejska może zwiększyć takie 
finansowanie. I prośba pięciu przedszkoli niepublicznych
 – a funkcjonuje ich w mieście 12 – to są te przedszkola, które 
były transformowane w przeszłości, poza przedszkolem 
Skrzaty, jest taka, aby zwiększyć tą dotację. I tutaj ja może 
odczytam tą prośbę: W związku ze zmianą podstawy do 
naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych – i będę 
komentował od razu – w Gminie Chojnice i znacznym obni-
żeniu przekazywanej kwoty, o ponad 80 złotych w stosunku 
do roku ubiegłego, zwracamy się z prośbą o podwyższenie 
stawki. W roku 2017 miasto Chojnice obliczało dotację na 
podstawie wzorca, jakim był Lębork. W 2016 roku – Człu-

chów, jako gmina sąsiednia. Ale ustawa narzuciła nam 
Lębork, ponieważ jest to miasto, które ma per capita na głowę 
mieszkańca bardzo podobne dochody. I ta dotacja była na 
poziomie 490 złotych. W tej chwili, obliczamy w tym roku do-
tacje na podstawie własnego przedszkola samorządowego 
nr 3 i ta dotacja wynosi 408 złotych – czyli około 80 złotych na 
jedno dziecko jest rzeczywiście mniej. Dotacja, którą otrzy-
mujemy od stycznia 2018 roku, nie pokrywa nawet kosztów 
wynagrodzeń i pochodnych płacowych pracowników. Nie 
wspominając już o innych kosztach bieżących prowadzonych 
przez nas placówek. Myślę, że Komisja Edukacji ten temat by 
podniosła. Cały list kończy się takim zdaniem, które 
chciałbym publicznie zdementować z całą mocą: „Dlaczego 
zatem starsze dzieci w szkołach jedzą posiłki z własnej 
kuchni, a małe dzieci z jedynego przedszkola miejskiego – 
chodzi o „trójkę” - pozbawione tej możliwości, jedzą z plasti-
kowych pojemników”. Otóż jest to nieprawda. Nasze 
przedszkole nr 3 korzysta z cateringu, nie ma swojej kuchni
i to jest właśnie ten problem, że przedszkola mają swoje 
kuchnie. Ale nieprawdą jest, że jedzą z plastikowych 
pojemników. Catering jest dostarczany, następnie przez 
pracownika placówki jest rozdysponowany zgodnie z dietą 
dzieci i jedzą na normalnych naczyniach. Tak samo ta 
informacja, iż dotacja, którą otrzymujemy od stycznia, nie 
pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń (…) - moim zdaniem, 
jest nieprawdziwa. I teraz, Wysoka Rado, ja uważam, że 
powinniśmy być otwarci i jestem również otwarty jako 
Burmistrz na dialog z przedszkolami niepublicznymi. 
Uważam, że trzeba uczynić wszystko, żeby zachować 
kuchnie w tych przedszkolach. Są to przedszkola niepubli-
czne. Ale z drugiej strony, chcąc dołożyć środki ponad 75 
procent – musimy się upewnić, że taka potrzeba rzeczywiście 
istnieje. Więc zaproponuję w odpowiedzi na ten list paniom 
właścicielkom tych przedszkoli, żeby na łonie Komisji 
Edukacji przedstawiły swoje rzeczywiste koszty i swoje 
rzeczywiste przychody. Dlaczego tak chcę uczynić? Ponie-
waż jedno z tych przedszkoli, które wnioskuje o taką zmianę, 
a my mamy wiedzę, co przedszkola robią z naszą dotacją, nie 
mamy wiedzy, co robią z opłatą stałą rodziców – bo tego nie 
musimy wiedzieć – to jedno z tych przedszkoli w roku 2016, 
gdzie dotacja wynosiła 386 złotych, to jedno z tych przed-
szkoli wypłaciło dyrektorce z naszej dotacji – 200 tysięcy 
złotych uposażenia w ciągu jednego roku. Właścicielka tego 
przedszkola sama sobie wypłaciła z naszej dotacji 200 
tysięcy. Więc jeżeli brakuje, to ja chciałbym się upewnić, jakie 
są wynagrodzenia, jaka wielkość dotacji jest przekazywana 
nauczycielom i pracownikom. Mam do tego prawo i Państwo 
też. Dopiero wtedy będziemy mogli wiedzieć, czy faktycznie 
ratujemy kuchnię, zwiększając tą dotację. Ja odpowiedzia-
łem na konferencji prasowej, że żadnej reakcji nie mam. Jest 
to reakcja, jaka wynika  z prawa. Panie, jakie poprosiły o dane 
dotyczące obliczenia tej dotacji, te dane otrzymają. Będą 
mogły je zweryfikować. Jeżeli w trakcie tej weryfikacji dojdą, 
że otrzymują zbyt mało środków, to wówczas będziemy 
rozstrzygać problem. Moja odpowiedź, zdaniem pań – i też 
serdecznie proszę panie właścicielki, żeby tego nie robiły. Na 
facebooku wysłały do rodziców informację taką, że to jest 
lekceważąca i ironiczna wypowiedź Burmistrza. Natomiast 
kończą panie swój wpis w taki sposób: „Dalszy brak reakcji ze 
strony Burmistrza i Rady Miejskiej zmusi nas do zastanowie-
nia się, czy: zlikwidować kuchnie i zastąpić je caterinigem = 
przerzucenie kosztów utrzymania kuchni na rodziców, 
podnieść opłatę stałą za przedszkole, przerzucenie kosztów 
utrzymania kuchni na rodziców”. Otóż uważam, że nie trzeba 
w taki sposób Rady Miejskiej szantażować, ja od razu po tej 
sesji, proponuję po świętach – zapraszamy panie dyrektorki. 
Ale te kwestie na przykład, że z dotacji, które dla danego 
przedszkola wynosi na przykład 500 tysięcy złotych, a 200 
wypłaca sobie sama właścicielka w formie wynagrodzenia?? 
Czy w innym przedszkolu w 2017 roku – 224 tysiące złotych! 
Wydaje mi się, że to jest trochę dużo. ... Jeżeli jest możliwość, 
to możemy dołożyć, ale musimy wiedzieć, że dokładamy po 
to, żeby ratować kuchnie, a nie po to, żeby rolować pieniądze 
i wypłacać wysokie wynagrodzenia. W żaden sposób nie 
chcę się konfliktować z paniami właścicielkami przedszkoli, 
ale to są publiczne pieniądze i tutaj w oparciu o decyzję 
Komisji Edukacji może tą sprawę procedować Wysoka Rada.

Dziękuję za uwagę. 

   W dalszej części sesji sprawozdania złożyli przewodniczą-
cy komisji stałych. Najważniejszą częścią było głosowanie 
projektów uchwał. W porządku obrad było 16 projektów. 
Oprócz zmian w budżecie, były to: uchwały o podziale miasta 
na obwody i okręgi wyborcze, nadanie tytułu Zasłużonego 
Obywatela Miasta Chojnice, zmarłemu niedawno radnemu, 
Edwardowi Gabrysiowi i oczywiście „In Vitro”, czyli uchwała
w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowot-
nej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców 
Chojnic na lata 2017 - 2020". Bieżące problemy miasta 
zostały poruszone przez radnych w ramach „interpelacji
i zapytań radnych”. Niestety ograniczona ilość miejsca nie 
pozwala nam przedstawić szczegółów dyskusji radnych. 
Cały protokół z obrad sesji dostępny jest na stronie UM
w Chojnicach.
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    W sali obrad Rady Miejskiej, 1 marca o go-
dzinie 14:00, odbyło się pierwsze spotkanie 
dotyczące studium wykonalności połączenia 
kolejowego Chojnice-Tczew. W spotkaniu 
wzięli udział wykonawcy, dyrektor projektu 
PKP Polskich Linii Kolejowych – Jerzy Maj-
der, włodarze Chojnic – Arseniusz Finster, 
Człuchowa – Ryszard Szybajło oraz Czarne-
go – Piotr Zabrocki. Swoją obecnością zasz-
czycił przybyłych poseł Stanisław Lamczyk,
a w imieniu posła Aleksandra Mrówczyńskie-
go – przybyła jego przedstawicielka. 
    PKP wyraziła chęć modernizacji linii 
Tczew-Chojnice, Chojnice-Tuchola-Wierz-
chucin, Kościerzyna-Wierzchucin-Bydgo-
szcz i linie dookoła Czerska. Według wyko-

nawców – Czersk miałby być istotnym pun-
ktem przesiadkowym w naszym powiecie. 
Wyrażono też zainteresowanie realizacją 
projektu, zapewniającego lepszą łączność 
Człuchowa z Trójmiastem i Piłą. Swoje nie-
skrywane rozżalenie wyraził podczas dysku-
sji burmistrz Czarnego – Piotr Zabrocki. 
Wskazał na niejakie wykluczenie swojego 
miasta w kontekście planowania połączeń 
kolejowych. Wyraził ubolewanie nad nie-
uwzględnieniem w planach modernizacji od-
cinka Człuchów-Szczecinek. Jerzy Majder 
wskazał na niepraktyczność wykonania roz-
wiązania, o którym wspomniał włodarz Czar-
nego. 

Danuta Ciborowska

       W niedzielę 11 marca 2018 roku w Gdań-
sku został rozegrany jeden z turniejów tenisa 
ziemnego z cyklu PZT Tenis10, odbywają-
cych się pod patronatem Polskiego Związku 
Tenisowego. W rozgrywkach biorą udział 
zawodnicy do dziesiątego roku życia. Młodzi 
sportowcy mogą zdobywać pierwsze doświa-
dczenia i sprawdzać swoje umiejętności na 
tle innych "Krasnali" jak zwykło się nazywać 

zawodników w tej kategorii wiekowej. Dwaj 
Chojniczanie z Chojnickiego Towarzystwa 
Tenisowego przystąpili do rywalizacji z nie-
zwykłą pasją i zaangażowaniem, co w połą-
czeniu z dużymi umiejętnościami przyniosło 
świetne rezultaty - w kategorii chłopców do lat 
dziesięciu zwyciężył Oskar Pawlak, a Ma-
ksymilian Nowak wywalczył trzecie miejsce.

     Młodzież chojnickich i człuchowskich 
szkół mogła się zapoznać z ofertami edu-
kacyjnymi 45. wystawców. W Centrum Parku 
1 marca odbyła się bowiem XIV edycja Po-
wiatowych Targów Edukacyjnych dla Szkół 
Ponadgimnazjalnych „Akademus”. Targi zos-
tały zorganizowane przez Szkolne Ośrodki 
Kariery, które działają w obrębie powiatu 
chojnickiego. Tegoroczne hasło brzmiało: 
„Liczy się indywidualny pomysł na siebie”. 
      Oficjalne otwarcie rozpoczęło się o godz. 
9:00 wystąpieniami gości oraz prelegentów, 
którymi na tegorocznych targach byli specja-
liści z Centrum Rozwoju Talentów w Gdań-
sku. Temat wystąpienia brzmiał: „Zaufaj swo-
im Talentom i bądź w życiu Kim chcesz”.
  Swoje oferty zaprezentowały uczelnie 
morskie, techniczne, medyczne, uniwer-
sytety i szkoły policealne. Wśród chojnickich 
szkół zaprezentowały się Medyczno-Spo-
łeczny Zespół Szkół Policealnych oraz Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Chojnicach. Co ważne, swoją 
obecność zaznaczył też Chojnicki Urząd 

Pracy. Zainteresowani mogli pozyskać wie-
dzę dotyczącą prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej oraz otrzymania wspar-
cia finansowego i merytorycznego w obrębie 
działalności. W Centrum Parku pojawiło się 
też Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojni-
cach, które angażuje się w organizowanie 
wszelakich kursów. Z naszego miasta swoje 
oferty zaprezentowało w sumie aż dziesięć 
wystawców. Oprócz tego, do Chojnic przy-
jechały uczelnie ze Szczecina, Olsztyna, 
Kwidzynia, Szczecinka, Torunia, Bydgo-
szczy, Poznania, Koszalina, Elbląga, Gdyni, 
Słupska, Sopotu, a także Tucholi. 
    Podczas spotkania głos zabrali specjaliści, 
prezentując szeroki zakres wiedzy i doświad-
czenia w obrębie rynku pracy, źródeł infor-
macji oraz strategii wyszukiwania i oceny 
informacji w kierunku dalszego kształcenia.
   W hali widowiskowej zgromadziło się po-
nad 1000 uczniów szkół powiatu chojnic-
kiego i człuchowskiego. 

Danuta Ciborowska
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         W Miejskiej Bibliotece Publicznej, 15 
marca, o godzinie 17:00 zagościł historyk i pi-
sarz – Sławomir Koper. Jest autorem ksią-
żek historycznych, ekspertem radiowym i te-
lewizyjnym w tej dziedzinie, a także felieto-
nistą i publicystą. Współpracowały z nim 
następujące tytuły prasowe: „Uważam Rze – 
Historia”, „Do Rzeczy”, „Historia Do Rzeczy”, 
„Mówią Wieki”, „Życie na Gorąco – Retro”, 
„Poznaj Świat”, „Wojsko i Technika. Historia” 
oraz „Największe Afery”. Swoje artykuły 
zamieszcza też na stronach internetowych 
wp.pl, Historia i kobieta.interia.pl, a także 
superHISTORIA.pl.
    Bohater spotkania opowiadał o kulisach 
powstawania swoich dzieł, z jakimi trudno-
ściami musiał się zmierzyć, jak pozyskiwać 
rzetelne źródła i jak wypracować swój własny 
sposób pisania książek. Ponadto opowiadał 
o kłopotach współpracy z wydawcami, z któ-
rymi nierzadko musiał się pożegnać w trud-
nej, kłopotliwej atmosferze. 
     Sławomir Koper w swojej twórczości bar-
dzo często opisuje postać Józefa Piłsud-
skiego, stroni od polityki, a wkracza w bardzo 
prywatną przestrzeń swoich bohaterów, nie-
malże intymną. W Bibliotece zostało wysta-

wionych kilka książek autora, o których 
pokrótce opowiedział. Zaprezentowano na-
stępujące tytuły: „Zachłanne na życie”, „Ko-
biety władzy PRL”, „Życie prywatne elit 
drugiej Rzeczypospolitej”, „Życie prywatne 
elit artystycznych drugiej Rzeczypospolitej”, 
„Alkohol i muzy” oraz „Polskie piekiełko”. 
    Pisarz przytoczył kilka historii i pikantnych 
anegdotek ze świata polskiego show biznesu 
w okresie PRL-u. Przyznał, że jego książki 
czytają przede wszystkim kobiety. Zazna-
czył, że jest historykiem, który pisze książki,
a pisarzem zaczął się czuć dopiero w mo-
mencie, kiedy mógł się utrzymać dzięki wy-
dawaniu swoich dzieł.
    Oprócz książek historyczno-biografi-
cznych, Sławomir Koper pisze także sce-
nariusze do polskich historycznych seriali i fil-
mów. Jego marzeniem jest własny program 
telewizyjny. 
   Zgromadzona licznie publiczność okazy-
wała żywe zainteresowanie opowieściami 
historyka. Po spotkaniu interesanci podcho-
dzili ze swoimi książkami po autograf kon-
trowersyjnego pisarza. 

Danuta Ciborowska

       W Bibliotece Miejskiej, 20 marca, o godz. 
17:00 odbyła się promocja najnowszej książki 
wydawnictwa LGD Sandry Brdy zatytułowana 
„Korzenie drobnoszlacheckie. Przywiązanie 
do rodzinnego gniazda na przykładzie wybra-
nych rodów szlachty kaszubskiej”. Autorem 
dzieła jest Tomasz Marcin Cisewski. 
      Oprócz autora książki, bohaterką spotka-
nia była również prezes Stowarzyszenia LGD 
Sandry Brdy – Grażyna Wera-Malatyńska. 
Wraz z autorem przedstawiła krótko genezę 
powstania dzieła, zaś Tomasz Cisewski opo-
wiedział o pozyskiwaniu źródeł do publikacji. 
Jego sylwetkę na początku spotkania przybli-
żył Przemysław Zientkowski – autor przedmo-
wy do prezentowanej książki. - Bez wątpienia 
książka napisana z niezwykłą starannością, 
jest pozycją bardzo atrakcyjną i zwyczajnie 

potrzebną nie tylko na lokalnym rynku wydaw-
niczym – zaznaczył Zientkowski. 
     Podczas spotkania zainteresowani mogli 
kupić wystawione na stole egzemplarze pro-
mowanej książki – w cenie 29 zł. Poza tą 
okazją, dzieła można nabyć w biurze Promocji 
Regionu Chojnickiego. 
    Na promocji najnowszej książki wydawni-
ctwa Sandry Brdy pojawił się prezes Fundacji 
Inicjatyw Obywatelskich im. Fuhrmanna – Ma-
riusz Brunka. Warto wspomnieć, że w 2013 
roku właśnie z ramienia Fundacji powstała 
Pomorska Pracownia Genealogiczna w Choj-
nicach. Celem organizacji jest bowiem pod-
trzymywanie więzi lokalnych społeczności. 
Ową ideę realizuje właśnie prezentowane 
dzieło Tomasza Cisewskiego. 

Danuta Ciborowska 
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    Drugi tydzień marca obfitował w nagrody 
od włodarzy miasta. Jako pierwszy sportow-
ców i ludzi kultury nagrodził w poniedziałek – 
5 marca – Burmistrz Arseniusz Finster.
W środę – 7 marca – w Urzędzie Gminy 
statuetki rozdał Wójt Zbigniew Szczepański. 
Uroczystość była poświęcona 10. laureatom 
– 5 w dziedzinie sportu, 3 za działalność 
społeczną z zakresu kultury oraz 2 za 
działalność społeczną z zakresu sportu – dla 
trenerów. W dziedzinie sportu najwięcej 
statuetek przyznano za żeglarstwo. Irmina 
Mrózek Gliszczyńska z CHKŻ-u została 
doceniona za 1 miejsca: w Mistrzostwach 
Świata, w Pucharze Świata i w Mistrzo-
stwach Polski. Statuetkę dla Magdaleny 
Kwaśnej odebrał dziadek laureatki. Została 
doceniona za 3 miejsce w Mistrzostwach 
Świata U21 oraz 1 miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów i Seniorów. Agnieszka 
Pawłowska również z CHKŻ-u otrzymała 
statuetkę za 1 miejsce w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. Ostatnią nagrodę
w dziedzinie żeglarstwa otrzymał Mateusz 
Grzempa – za 1 miejsce w Pucharze Europy. 
Natomiast ostatnia nagroda sportowa powę-
drowała w ręce Olgi Szynwelskiej w dziedzi-
nie „taniec sportowy”. Laureatka jest uczen-
nicą II LO im.gen. Władysława Andersa i zo-
stała nagrodzona za: 1 miejsce w Mistrzo-
stwach Świata (kat. Jazz Funk – duet),
3 miejsce w Mistrzostwach Świata (kat. 
Fantasy Show – solo), 1 miejsce w Lidze 
Tańca Sportowego (kat. Broadway Jazz 
oraz Lirycal Jazz) oraz 1 miejsce w Mistrzo-
stwach Ekstraklasy w tańcu sportowym (kat. 
Fantasy – solo, Free Dance – duet).
      Przyznano dwie nagrody dla trenerów – 
w dziedzinie żeglarstwa. Uhonorowany zos-
tał Mirosław Laskowski, który wyszlifował 
talenty Magdy Kwaśnej, Mateusza Grzempy 
i Oliwii Laskowskiej. Natomiast Karol Jącz-
kowski jest trenerem Agnieszki Pawłowskiej 
i Patryka Kosmalskiego. Szkoli także 
Drużynowych Mistrzów Polski w klasie 
Optimist. 

Za działalność społeczną w dziedzinie 
kultury Wójt nagrodził Michaelę Sigmanską 
reprezentującą Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada”. Laure-
atka może się poszczycić: 1 miejscem w po-
wiatowym konkursie plastycznym „Europa, 
w której żyjemy”, 1 miejscem w wojewódz-
kim konkursie matematyczno-plastycznym 
„Bryły wokół nas”, 1 miejscem w Wojewódz-
kim Konkursie Historyczno-Plastycznym 
„Ludzkości Dzieje Malowane”, 2 miejscem
w konkursie „Barwy jesieni. Inspiracje ma-
gicznym światłem Józefa Chełmowskiego” 
oraz 1 miejscem w konkursie plastycznym 
„Mów mi Nietoperz, przyjacielu”. 

     Drugą laureatką w dziedzinie kultury, jest 
również reprezentantka Stowarzyszenia na 
Rzecz rozwoju Gminy Chojnice „Akolada” - 
Ewelina Gostomczyk. Może się poszczycić 
2 miejscem w XXI Pomorskim Konkursie 
Plastycznym „Jesień na Kaszubach” oraz 1 
miejscem w II Pomorskim Konkursie Plasty-
cznym „Tajemniczy Ogród”. 

    Ostatnią nagrodę Wójt przyznał Roma-
nowi Szyszce – również z tego samego 
Stowarzyszenia, co powyżej. Laureat jest 
znanym chojnickiemu środowisku artystą 
plastykiem. Ale co najważniejsze, jest mis-
trzem dla młodego pokolenia. Odbierając 
nagrodę z rąk Zbigniewa Szczepańskiego, 
mistrz  wspominał o swoich uczennicach. 
Jako swoje marzenie wskazał na rozwój 
swoich podopiecznych.  
    Laureaci pojawili się na rozdaniu w obe-
cności najbliższych – rodziców i trenerów. 
Niektórzy laureaci, ze względu na obo-
wiązki, nie mogli pojawić się na uroczys-
tości, w związku z czym, rodzice, bądź 
dziadkowie odebrali wyróżnienia w ich 
imieniu. 
   Spotkanie przebiegało w przyjemnej, 
nastrojowej atmosferze, o którą zadbał 
zespół muzyczny. 

Danuta Ciborowska  

    W Czytelni Dziecięcej Miejskiej Biblioteki 
23 marca odbył się wieczór autorski z Grze-
gorzem Szlangą, założycielem Chojnickiego 
Studia Rapsodycznego oraz instruktoem 
Chojnickiego Centrum Kultury. Promocja 
obejmowała pierwszą książkę bohatera 
wieczoru, zatytułowaną „Janek i kot”. Publi-
kacja została dofinansowana ze środków 
Urzędu Miejskiego w Chojnicach w ramach 
projektu „Chojnice. Samorząd przyjazny 
dzieciom”. Książkę zarekomendowała 
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego – prof. dr hab. Joanna 
Madalińska-Michalak. W Przedmowie wska-
zuje: „Ta książka uczy młodego czytelnika, 
że strach był już kiedyś udziałem poprzed-
nich pokoleń i nie ma nic nadzwyczajnego
w tym, że się w nas pojawia. Jednak, gdy do 
nas zawita, powinniśmy umieć się z nim 
zmierzyć i bezpardonowo go pokonać. I dla-
tego warto przeczytać tę skromną objętoś-
ciowo, ale bardzo ważną i potrzebną 
książkę”.
   Recenzję publikacji sporządziła dr Mag-

dalena Wędzińska. Oświadcza w niej, że 
opowiadania zostały napisane bardzo lek-
kim, przystępnym piórem z dużą ilością hu-
moru. Wskazuje na ukryte między wierszami 
przesłanie stanowiące, że nie tylko dzieci, 
ale też dorośli często mają problem z emo-
cjami – tymi pozytywnymi i negatywnymi –
i muszą sobie z nimi radzić. 
   Spotkanie poprowadził Przemysław 
Zientkowski, pod którego redakcją powstała 
publikacja Grzegorza Szlangi. Dziecięca 
czytelnia pękała w szwach. Na wieczorku 
autorskim pojawił się bowiem tłum dzieci 
wraz z rodzicami. 
    Książka otrzymała rekomendację Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
i w kooperacji z Urzędem Miasta w Chojni-
cach wydano publikację w liczbie 200 
egzemplarzy. Podczas wieczorku autor-
skiego zainteresowani mogli nabyć egzem-
plarze w kwocie 20 zł. Dzieci mogły usłyszeć 
fragmenty opowiadań, przytaczane przez 
autora.

Danuta Ciborowska  
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   Tomasz Sommer, dziennikarz i redaktor na-
czelny czasopisma „Najwyższy Czas!” w pią-
tek 16 marca 2018 roku na zaproszenie Sto-
warzyszenia Arcana Historii gościł w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.
Spotkanie rozpoczął Marcin Wałdoch, który 
w imieniu organizatora przedstawił gościa. 
Następnie prowadzący i Tomasz Sommer 
zaprosili wszystkich uczestników do obejrze-
nia filmu dokumentalnego „Rozstrzelać Pola-
ków”, którego gość był pomysłodawcą i auto-
rem scenariusza. Blisko godzinny dokument 
poświęcony był operacji antypolskiej, która 
prowadzona była w latach 1937-1938 na 
terenie Związku Sowieckiego. Produkcja 
przedstawiała m.in. w jaki sposób doszło do 
zabójstw Polaków, techniki mordu, opraw-
ców, rozkazy, którymi się kierowano, w tym 
rozkaz o numerze 00485 z dnia 11 sierpnia 
1937 roku, w którym nakazuje się masowych 
aresztowań Polaków przebywających na 
ternie Związku. Tomasz Sommer w filmie 
chciał także pokazać miejsca, w których 
zginęli wtedy Polacy. – Pod każdym więk-
szym miastem sowieckim znajdują się 

miejsca masowych grobów Polaków – mówił 
w filmie jego pomysłodawca. – Dzięki temu 
filmowi nie muszę wszystkiego opowiadać. 
Zobaczyli państwo na nim kilka z miejsc,
w których znajdują się masowe groby oraz 
żyjących jeszcze ludzi, którzy byli świadkami 
tej zbrodni – skomentował obejrzany doku-
ment Tomasz Sommer. Następnie zachęcił 
uczestników do zadawania pytań. Zebranych 
ciekawiło między innymi, gdzie kręcono 
zdjęcia więzienne, czy jest wola ze strony 
rosyjskich historyków do wyjaśnienia tej 
zbrodni, a także dlaczego polscy historycy 
zaniechali badania tych wydarzeń. Na 
zakończenie spotkania można było zakupić 
płytę lub książki napisane przez dziennikarza 
i otrzymać autograf.
    Osoby, które nie mogły przyjść na spotka-
nie mają jeszcze możliwość obejrzenia filmu. 
Jedną z płyt gość przekazał Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Chojnicach i już 
niedługo znajdzie się ona w zbiorach 
Mediateki.         

     Tekst: MBP w Chojnicach

      W Czytelni MBP w środę 21 marca 2018 
roku na walnym zebraniu spotkali się człon-
kowie chojnickiego oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Jednym z tematów 
było przedstawienie sylwetki patrona roku 
Franciszka Kręckiego.
     W trakcie zebrania prezes oddziału Janina 
Kosiedowska omówiła działalność stowarzy-
szenia w ubiegłym roku i przedstawiła 
zebranym plany na rok bieżący. Wręczone 
także zostały legitymacje nowym członkom 
oddziału. Prezes pokazała także dwie 
statuetki Dokonania Roku – za 2016 i 2017 
rok. Pierwszą ZKP w Chojnicach otrzymało 
za przeprowadzenie rywalizacji w kaszubską 
grę baśka, a drugą za działalność kulturalną.
   Spotkanie poświęcone było również Fran-
ciszkowi Kręckiemu (1883-1940), który ogło-
szony został przez Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie patronem roku 2018. Sylwetkę 
gdańskiego działacza przedstawiły uczen-
nice kl. II Technikum nr 3 w Chojnicach,
a prezentację przygotowała nauczycielka 
Katarzyna Główczewska.
      Franciszek Kręcki był doktorem prawa, 

bankowcem i jednym z przywódców ruchu 
młodokaszubskiego. Był też publicystą, pisał 
pod pseudonimem „Bobrius”. Urodził się
 w 1883 roku w Borzestowie koło Chmielna
w powiecie kartuskim, a od 1906 roku miesz-
kał w Gdańsku. W latach 1908-1912 orga-
nizował i wspierał finansowo jedyne ukazu-
jące się wtedy na Pomorzu kaszubskie cza-
sopismo „Gryf”, które redagował Aleksander 
Majkowski. W 1912 roku wziął udział w ukon-
stytuowaniu się Towarzystwa Młodoka-
szubów, w którym pełnił funkcję skarbnika. 
Zaraz po I wojnie światowej był liderem 
Organizacji Wojskowej Pomorza przygo-
towującej powstanie na Kaszubach. Był 
działaczem kaszubsko-pomorskim w Gdań-
sku, inicjatorem i współzałożycielem harcer-
stwa polskiego w Wolnym Mieście Gdańsk. 
Działał na rzecz Polonii Gdańskiej. W dniu 
wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 
roku został aresztowany. W styczniu 1940 
przeniesiony do obozu w Stutthofie, gdzie 
zamordowany został wraz z innymi polskimi 
działaczami z Gdańska.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach
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    Na nietypowy pomysł uczczenia 100 - lecia 
Niepodległości Polski i powrotu  Chojnic do 
Macierzy wpadli uczniowie Technikum nr 3 
im. Bohaterów Szarży pod Krojantami. Wy-
konali oni mozaikę ze zdjęć ukazującą uła-
nów. Bazę stanowił zbiór ok. 1300  fotografii 
wykonanych przez uczniów na zajęciach,
w trakcie wydarzeń szkolnych  oraz pocho-

dzących ze starych kronik. „-Ujęliśmy w tej 
pracy również historię naszej szkoły. Na 
zdjęciach mogą odnaleźć się nie tylko nasi 
obecni uczniowie, ale też absolwenci z lat, 
gdy zdjęcia były czarno-białe” – mówi jeden 
ze współtwórców. „-To takie połączenie 
tradycji z teraźniejszością” – stwierdził inny.

Izabela Kowalska

Nr 4/2018 (67)  KWIECIEŃ  2018

   W poniedziałek – 19 marca – Komisja Spra-
wiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie 
rozpatrzyła projekt ustawy o zmianie ustawy 
z dnia 7 marca 1993 roku o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalności przerywania ciąży.
   W związku z zaistniałą sytuacją, w odpo-
wiedzi na obywatelski projekt ustawy „Zatrzy-

maj aborcję”, w piątek – 23 marca – w całej 
Polsce odbył się Czarny Piątek. Także na 
chojnicki Rynek wyszło kilkadziesiąt osób,
w większości kobiet, skandując hasła o wol-
ności. Kobiety niosły transparent, na którym 
widniało hasło: „Edukacja – Wiedza – Rodzi-
cielstwo”.

Danuta Ciborowska 

„Czarny piątek” na chojnickim rynku
    W piątek – 23 marca – w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2, przy ulicy Ango-
wickiej 45 zorganizowano Dzień Nowych 
Technologii. To już druga edycja przedsię-
wzięcia zainicjowana przy współpracy z Cen-
trum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojni-
cach. Impreza trwała w godzinach 9:00-
17:00. Tegorocznym hasłem przewodnim 
były: Ochrona środowiska i Bezpieczeństwo. 
   W placówce promowały się przede wszy-
stkim branże motoryzacyjna i komputerowa. 
Uczniowie mogli się zaznajomić z tematyką 
robotyki, technologią 3D, pokazem dronów
i gier. Dzięki uprzejmości i udanej współpracy 
z Tucholskim Centrum Edukacyjnym udało 
się przeprowadzić symulację dachowania. 
    Dzięki uprzejmości Tadeusza Skajewskie-

go zaprezentowano również samochód 
elektryczny. A w świetlicy odbył się pokaz 
mody odzieży roboczej. Dzięki współpracy
z Chojnickim Muzeum Motoryzacji i Techniki 
zaprezentowano wystawę retro – maszyny 
do pisania, czy stare aparaty.  W wydarzeniu 
wzięło udział około 40 firm i instytucji – od 
uczelni, poprzez firmy chojnickie i zewnę-
trzne. 
   Oferta była skierowana nie tylko dla 
uczniów placówki, ale także wszystkich 
mieszkańców miasta. Koordynatorem im-
prezy był pedagog z ZSP 2 – Jacek Hałusz-
kiewicz, a odbywała się ona pod patronatem 
Starosty Stanisława Skai, Burmistrza Arse-
niusza Finstera oraz Wójta Zbigniewa Szcze-
pańskiego.                     Danuta Ciborowska

        20.03.2018r. w Szkole Podstawowej nr 
7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach odbył 
się Miejski Dzień Jedności Kaszubów. Brały 
w nim udział dzieci uczące się języka 
kaszubskiego z naszej szkoły, a dokładnie
z klas: 1d, 3a, 3c oraz 6c. Przybyli zaproszeni 
goście: grupa z przedszkola „Wesołe przed-
szkolaki”, uczniowie ze szkół w: Kłodawie, 
Ostrowitem i Swornegaciach. Uczniowie 
przygotowali występy artystyczne, tj. pio-

senki, tańce oraz wiersze. Na zakończenie 
Dnia Jedności Kaszubów pobijaliśmy rekord 
w jednoczesnym tańcu kaszubskim „ò krãc 
sã wkół”. Wspólnie zatańczyło 187 osób. 
Całej uroczystości z pięknym śpiewem i tań-
cem towarzyszył zespół „Kaszëbë” z Choj-
nic. Wszyscy bardzo dobrze się bawili przy 
muzyce kaszubskiej.
Do zobaczenia za rok! Mamy nadzieję, że 
będzie nas jeszcze więcej.

życzą

Pracownicy i Zarząd Miejskich Wodociągów  
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Tuż po swojej konferencji prasowej – 5 marca 
– o godzinie 12:00 Burmistrz Arseniusz Fin-
ster nagrodził zasłużonych laureatów. W sali 
obrad Rady Miejskiej zgromadzili się wszy-
scy wyróżnieni sportowcy oraz ludzie kultury. 
Statuetki i nagrody pieniężne – wynoszące 
500 lub 1000 zł – w tej pierwszej wymienionej 
dziedzinie otrzymało 26. zawodników. Domi-
nowali podopieczni Klubu Sportowego „Bo-
xing Team” Chojnice – z dziewięcioma statu-
etkami za boks oraz z tyloma samymi statu-
etkami za beach soccer dla podopiecznych 
Red Devils Futsal Club. Siedem statuetek 
powędrowało w ręce żeglarzy i żeglarek,
a jedna dla lekkoatlety. Nagrodę Burmistrza 
otrzymało również czterech trenerów – 
dwóch z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, 
jeden z Klubu Sportowego „Boxing Team” 
Chojnice oraz jeden z Miejskiego Klubu 
Sportowego Chojniczanka 1930 S.A. 
     Warto zaznaczyć, że Burmistrz przyznał 
też wyróżnienia za osiągnięcia sportowe dla 
trzech zawodników – dwóch z Miejskiego 
Klubu Sportowego Chojniczanka 1930 S.A, 

w dziedzinie lekkoatletyki oraz jednego
z Chojnickiego Towarzystwa Polsko-Fran-
cusk iego – w dz iedz in ie  petanque.  
   Nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej oraz upo-
wszechniania i ochrony kultury – otrzymało 
jedenaście osób. Trzy statuetki wręczono
w dziedzinie „działacz kultury”, dwie – w dzie-
dzinie „taniec”, dwie – w dziedzinie „kinema-
tografia”, jedną w kategorii „muzyka/śpiew”, 
jedną – w kategorii „poezja”, jedną – w ka-
tegorii „muzyka kaszubska” i jedną w dzie-
dzinie „archeologia”. Po uroczystym wręcze-
niu statuetek i nagród pieniężnych przez 
Burmistrza, Sala Obrad rozbrzmiała autorską 
poezją deklamowaną przez laureatkę – 
Marię Jolantę Kowalską.
    Włodarz Chojnic z nieukrywanym zadowo-
leniem wskazał na obecność radnych, którzy 
wzięli udział w uroczystości – tj. Maria 
Błoniarez Górna, Bogdan Kuffel, Jacek 
Klajna oraz Marek Szank. 

Danuta Ciborowska

     Sierżant podchorąży Przemysław Klajna, 
student Akademii Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu, spotkał się 2 marca, na auli 
„starego ogólniaka”,  z tegorocznymi matu-
rzystami. Jego postać przybliżył wicedyrek-
tor Liceum Ogólnokształcącego im. Filoma-
tów Chojnickich – Olgierd Buchwald. 
   Uczniowie Liceum dowiedzieli się od 
absolwenta swojej szkoły, jak wygląda 
rekrutacja do Akademii i jak wyglądają 
procedury, a także zapoznali się z wszelkimi 
możliwościami edukacji i szerokim wachla-
rzem kwalifikacji, jakie zapewnia podjęcie 
służby wojskowej. 
   Prelegent poszerzył nieco perspektywy 
absolwentów liceum w kontekście dalszego 
kształcenia. Przedstawił kompletnie inną 
drogę, jaką można podjąć po ukończeniu 
szkoły średniej. Nie musi to być więc 
politechnika, czy uniwersytet, ale właśnie 
Akademia Wojsk Lądowych. Z pewnością 
jest to droga, którą może każdy podążyć, ale 
wymaga pewnych poświęceń. Wysiłek, regu-

larność, determinacja i silny charakter w obli-
czu słabości – fizycznych i psychicznych – na 
te cechy wskazywał podchorąży. Młodzież 
zapoznała się z kierunkami i specjalizacjami, 
stanowiącymi ofertę Akademii, a na koniec 
obejrzeli filmiki promujące Wojska Lądowe, 
sporządzone przez studentów tejże uczelni. 
    Aula wypełniła się po brzegi uczniami klas 
trzecich. Wszyscy zgromadzeni ze skupie-
niem i nieskrywaną ciekawością chłonęli sło-
wa mundurowego. Po wykładzie, zaintereso-
wani zadawali pytania i dyskutowali ze 
s tudentem czwar tego roku s tud iów 
oficerskich.
   Oprócz reprezentowanej przez Przemysła-
wa Klajnę Akademii Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu, stopień oficerski można też 
zdobyć w innych trzech uczelniach:
Wojskowej Akademii Technicznej w Warsza-
wie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
i Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powie-
trznych w Dęblinie. 

Danuta Ciborowska
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     Mediateka Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Chojnicach zorganizowała kurs kompute-
rowy dla seniorów. Inicjatywa składa się z cy-
klu dziesięciu jednogodzinnych spotkań raz 
w tygodniu. We wtorek – 6 marca –o godzinie 
10:00 odbyło się pierwsze takie spotkanie. 
Kurs jest skierowany dla osób powyżej 60. 
roku życia i jest bezpłatny. O osobach, które 
mogą wziąć udział w spotkaniach zdecydo-
wały wcześniejsze zapisy. Na pierwszym 
spotkaniu pojawiło się kilkanaście osób. 

   Dzięki kursowi organizowanemu w Biblio-
tece, seniorzy mają możliwość zapoznać się 
z podstawową obsługą komputera, praco-
wać w programie Word, a także korzystać
z internetu. 
    Spotkanie poprowadziły bibliotekarki 
Elżbieta Łońska i Agnieszka Kowalska. Cykl 
dziesięciu spotkań zakończy się wręczeniem 
uczestnikom adekwatnych symbolicznych 
dyplomów. 

Danuta Ciborowska

    W Centrum Sztuki Collegium Ars – 
podziemia kościoła gimnazjalnego – 5 marca 
odbył się Miejski Konkurs Recytatorski dla 
Uczniów Szkół Podstawowych. Inicjatorami 
wydarzenia było ChCK wraz z Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Spotkanie 
nosiło tytuł „Dzieciństwo wierszem malowa-
ne”. Publiczność mogła usłyszeć wiersze 
m.in. Juliana Tuwima  i Jana Brzechwy, 
którzy słynęli z twórczości skierowanej do 
najmłodszych. 
   W konkursie wzięli udział wcześniej zgło-

szeni uczniowie klas podstawowych I-VII.  
       Pierwsza część spotkania odbywała się 
w godz. 9:00-11:00 i dotyczyła klas I-III, zaś 
prelegenci pozostałych czterech klas dekla-
mowali wiersze w godzinach 12:00-13:30. 
Dzieci były obserwowane czujnym okiem 
jury, którzy z uwagą wsłuchiwali się w utwory 
młodych artystów. Na widowni zasiedli 
rodzice uczestników, którzy z zaciśniętymi 
kciukami wspieral i   pociechy swoją 
obecnością.

Danuta Ciborowska

    Z inicjatywy Biura Poselskiego Posła na 
Sejm RP Aleksandra Mrówczyńskiego, Ko-
mitetu Terenowego PiS Chojnice, 1 marca,
o godzinie 16:30 zorganizowano marsz upa-
miętniający Żołnierzy Wyklętych. 
     Zgromadzeni na Rynku chojniczanie, pod 
komendą Bartosza Blumy ruszyli w pocho-
dzie ulicami Kościuszki, Gdańską i Święto-
pełka. W trzeciej edycji Marszu wzięli udział 
duchowni: ks. proboszcz Janusz Chyła z pa-
rafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i ks. 
Stanisław Stolc, któremu towarzyszył mjr. 
Czesław Wierzbicki. 
    W Chojnickim Marszu Żołnierzy Wyklę-
tych swoje uczestnictwo wykazywali w po-
przednich edycjach kibice „Chojniczanki”.
W tym roku jednak doszło do konfliktu mię-

dzy stowarzyszeniem Fanatycy z Grodu Tura 
(kibice), a jednym z członków PiS. Przed-
miotem sporu było zawiadomienie przez 
tego drugiego policji o sprawie pobicia choj-
niczanina, którego dokonać mieli właśnie 
kibice „Chojniczanki”. W ramach protestu – ci 
nie pojawili się na tegorocznym marszu. 
   W związku z powyższym, pierwszego 
marca na Rynek nie przybył liczny tłum,
a jedynie kilkudziesięciu sympatyków tego 
wydarzenia. Podczas Marszu skandowano 
hasło: „Cześć i chwała bohaterom!”. Złożono 
upamiętniające kwiaty i hołd, a marsz za-
kończył się przy Pomniku Żołnierzy I Batal-
ionu Strzelców, przy ulicy Świętopełka. 

Danuta Ciborowska
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   23 lutego br. reprezentacja uczniów z Tech-
nikum nr 3 w Chojnicach, uczących się języka 
kaszubskiego, udała się na wycieczkę do 
Gdańska, uznawanego nieoficjalnie za histo-
ryczną stolicę Kaszub. Na początku poszliś-
my do Domu Kaszubskiego, gdzie znajdują 
się siedziby Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, wydawnictwa 
ZKP, redakcji „Pomeranii” oraz Instytutu 
Kaszubskiego. Na miejscu spotkaliśmy się
z panią Lucyną Radzimińską (absolwentką 
KLO Brusy), która zajmuje się obecnie 
sprawami związanymi z edukacją kaszubską 
oraz z panem Dariuszem Majkowskim – zas-
tępcą reaktora naczelnego „Pomeranii”.
     Następnie poszliśmy na pieszą wycieczkę 
z przewodnikiem panem Jerzym Naclem – 
wybitnym Kaszubą, autorem napisanego po 
kaszubsku podręcznika do nauki chemii. 
Podczas pieszej wędrówki po Starym Mieś-
cie zobaczyliśmy m. in. pomnik Świętopełka 
Wielkiego, Długi Targ, Targ Rybny i dawny 
Targ Kaszubski na ul. Rajskiej, budynek Po-
czty Polskiej, bursztynowy ołtarz w kościele 
św. Brygidy, miejsce w którym znajdowały się 
prawdopodobnie mury starego grodu 
Gdańska. Byliśmy też przy pamiątkowych 
tablicach poświęconych Franciszkowi 
Kręckiemu, Młodokaszubom, Ryszardowi 
Stryjcowi.
Po zwiedzaniu miasta mieliśmy czas dla 
siebie na zjedzenie ciepłego posiłku. 

Następnie od godz. 18:00  uczestniczyliśmy 
w uroczystości wręczania nagród Skry 
Ormuzdowe w Ratuszu Staromiejskim na ul. 
Korzennej.  

Fot. M. Narloch
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     W dniu 17 marca odbyło się spotkanie 
stomików i diabetyków, które cieszyło się 
dużym zainteresowaniem.
    Na spotkaniu poruszono kwestię zapo-
biegania, pielęgnowania i postępowania z ra-
nami przewlekłymi oraz przedstawiono no-
wości pielęgnacyjne dedykowane pacjen-
tom stomijnym. Pacjenci mogli skorzystać
z konsultacji pielęgniarek i pielęgniarzy sto-
mijnych i diabetologicznych.
    Chojnickie Stowarzyszenie Diabetyków 
zaprosiło pacjentów stomijnych do wspólnej 
organizacji wycieczki krajoznawczej do Wio-
ski Górniczej w miejscowości Piła Młyn. Ter-

min planowanej wycieczki wyznaczono na 
dzień 2 czerwca br.
   Osoby zainteresowane udziałem w cało-
dniowej wycieczce połączonej ze zwiedza-
niem Wioski Górniczej i okolic w tym rezer-
watu cisów staropolskich w Wierzchlesie 
proszone są o kontakt telefoniczny do 
prezesa Stowarzyszenia Diabetyków 666 
013 787.
    Spotkanie organizacyjne w tym temacie 
odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 10:00
w przychodni Gemini w Chojnicach ul. Mło-
dzieżowa 35.

Katarzyna Karpus, Tel. 607570037

 W środę 14 marca, w Ośrodku 
Kultury w Rytlu odbył się wernisaż rysunku
i malarstwa Aleksandry Kulisiewicz pt.: „Co 
mi w duszy gra”.

        Młoda artystka – podopieczna sekcji 
plastycznej w Ośrodku Kultury w Rytlu, 
zaprezentowała na wystawie efekty swojej 
pracy artystycznej. Zachwyt wśród publi-
czności, wzbudziły przede wszystkim por-
trety. Wykonuje je różnymi technikami ale jak 
sama autorka stwierdziła, najbardziej lubi 
rysunek ołówkiem lub kredkami.

        Aleksandra ma dopiero 14 lat, tym 
bardziej cieszy fakt, że na jej pierwszą 
indywidualną wystawę przybyły tłumy, bo aż 
68 osób. Gratulacje artystce składali m.in. 
dyrektor Ośrodka Kultury w Rytlu p. Małgo-
rzata Kowalewska-Remisz, opiekun plasty-
ków p. Joanna Czerniejewska, Zastępca 
Burmistrza Czerska p. Grzegorz Klauza, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Czersku p. 
Grzegorz Kobierowski, Radna Rady Miej-

skiej w Czersku p. Bogumiła Ropińska, 
wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Rytlu p. 
Agnieszka Wiecka, p. Andrzej Konopka,  
Sołtys Sołectwa Rytel p. Łukasz Ossowski, 
dyrektor ZOF w Czersku p. Barbara Szałaj-
Borowiec, p. Halina Wika Czarnowska i wielu 
innych. 
        Wszyscy gratulowali Aleksandrze 
talentu i pracy nad nim, życzyli wielu sukce-
sów i kolejnych wystaw. Rytlanka otrzymała 
również wiele kwiatów i upominków m.in. 
sztalugę, paletę i zestaw profesjonalnych 
pędzli.
       Artystka przygotowała dla gości 
wspaniałą niespodziankę, otóż jedna z osób 
obecnych na wernisażu, w drodze losowania, 
wygrała portret narysowany przez rytlankę,
a przedstawiający ikonę kina: Audrey Hep-
burn.  
        Wernisaż okazał się wielkim sukcesem. 
Jeszcze przez miesiąc w Ośrodku Kultury
w Rytlu, będzie można obejrzeć wystawę 
Aleksandry Kulsiewicz.       

Zapraszamy
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Czekamy na wiosnę, a za oknem niespodzianka – śnieg! 
Rozpoczęliśmy sprzątanie miasta – ok. 40 osób w ramach 
prac interwencyjnych. Sprzątania dużo – wiadomo po długiej 
zimie. 
 Apeluję do zarządców dróg, nieruchomości i wspól-
not mieszkaniowych o wspólny wysiłek. Patrząc na nasze 
Chojnice, planuję, że do końca kwietnia powinniśmy uporać 
się z tym problemem.

 Kilka dni temu zakończyła się kolejna sesja RM. 
Pewnie zostanie uznana za historyczną, ponieważ radni 
przegłosowali program „in vitro”. 12 głosów za, 6 wstrzymu-
jących i 1 przeciw. No cóż, trzeba mieć odwagę, żeby w tak 
małym środowisku jak Chojnice być za i analizując zdarzenia, 
do których doszło już po głosowaniu, jeszcze bardziej tą 
odwagę cenię. Wylała się na mnie fala hejtu, odezwały się 
stowarzyszenia katolickie, ksiądz dr J. Chyła, a także p. poseł 
A. Mrówczyński. Piszą o zabijaniu, a nawet oskarżają, że 
zabijamy – jak to czytam, to trudno zrozumieć taką inter-
pretację stosowanej na całym świecie procedury in vitro.
W większości krajów UE finansowana przez Państwo, a u nas 
niestety nie. Pani radna Osowicka mówiła na sesji o kom-
promisie i potrzebie wdrożenia naprotechnologii. Słowo 
kompromis nie pasuje do stanowiska tych, którzy opowiadają 
o in vitro totalne bzdury. Nie chcę cytować przeciwników tej 
procedury, ale proszę zainteresowanych aby sami się 
edukowali. Są źródła, są publikacje. Nie dajcie wiary tym 
pseudoekspertom, którzy mówią, że przy in vitro zabijamy. 
Poziom dyskusji bez wiedzy źródłowej jest niski. Otrzymuję 
też wiele głosów wsparcia, za które serdecznie dziękuję. Moi 
przeciwnicy zacierają ręce, uważają, że pogrążyłem się 
wprowadzając in vitro, są pewni, że przegram wybory. 
Odpowiem tak – przemyślałem i warto było, wiem, że 
Chojniczanie są wrażliwi i zrozumieją po co chcemy nieść 
pomoc tym parom, które nie mogą mieć dzieci. Wiem, że 
wiele rodzin, które ma dzieci i bardzo je kocha, życzy innym, 
aby też mogli kochać i mieć dzieci. 
  

 Podjęliśmy również uchwałę dzięki, której Edward 
Gabryś został Zasłużonym Obywatelem Miasta Chojnice. 
Znałem Edwarda ponad 20 lat. Jego odejście jest 
niepowetowaną stratą. Długo nie znajdziemy takiego 
społecznika. To wzór do naśladowania, to człowiek, którego 
życiorys wpisał się w historię Chojnic. Jestem dumny, że 
mogłem z Nim pracować!
 

Rozstrzygnęliśmy kilka ważnych przetargów. Termomoder-
nizacja SP3, zakup autobusów (małe-3szt. będą w maju, 
duże -5szt. będą we wrześniu), przebudowa i budowa 
kanalizacji deszczowych i zbiornika retencyjnego (w połowie 
zakresu). Ogłosiliśmy przetarg na węzeł integracyjny 
transportowy (dworzec autobusowy i ścieżki rowerowe), za 
dwa tygodnie ogłosimy na dworzec kolejowy. Rozstrzy-
gnęliśmy przetarg na budowę Morelowej i Truskawkowej. 
Ogłosimy niebawem pakiet przetargów na rewitalizację. 

 Zakończyliśmy modernizację budynku MKS Choj-
niczanka i zbudowaliśmy II etap zadaszenia głównej trybuny. 
Przed nami podgrzewana murawa, którą projektujemy. 
 Największym problemem tej kadencji jest budowa 
Chojnickiego Centrum Kultury. Jesteśmy po inwentaryzacji 
placu budowy, przejęliśmy teren budowy i przygotowywany 
jest przetarg na dokończenie. Opcja jest taka, aby go 
rozstrzygnąć do 10.05.2018r., a budowę zakończyć do 
30.10.2018r. Czy uda się ten plan zrealizować? Mam pewne 
obawy, ale uczynię wszystko co możliwe, żeby osiągnąć 
założony cel. 
 Bardzo ważna informacja nadeszła z Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z Radzikowa. Instytut zgadza 
się na zamianę nieruchomości z miastem i gminą. Oznacza to 
możliwość inwestowania w „węźle Chojnaty”. Inwestor jest
i czeka. Najprawdopodobniej będzie to logistyczna baza 
znanej w Polsce firmy. Jesteśmy już blisko osiągnięcia tego 
celu. 
 O polityce nie piszę, bo są Święta, o wiośnie, tej 
prawdziwej, z kwiatami, słońcem i ciepłem marzę tak jak Wy. 

 Z okazji Świąt życzę zdrowia, spokoju, refleksji
i mam nadzieję, że zainteresowałem moich Czytelników 
kolejnymi miejskimi problemami. 

Pozdrawiam 
           Arseniusz Finster
                        Burmistrz Chojnic      
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   Dzisiaj kształcimy tych, którzy będą potem naszymi 
lekarzami, urzędnikami, politykami, radnymi. W przyszłości 
będą strzec naszych granic i bezpieczeństwa. Mógłbym tak 
wymieniać w nieskończoność. Jedno jest pewne, że 
oczekujemy od szkoły, aby w dorosłe życie wkraczali  ludzie 
kochający swoją Ojczyznę, dobrzy dla innych i samych 
siebie. Świetnie przygotowani na wyzwania przyszłości czyli 
umiejący swobodnie poruszać w nieznanych im dzisiaj 
obszarach, we współpracy z innymi. Kształcimy ich w cza-
sach, kiedy wiedza i informacje przyrastają w oszała-
miającym tempie. Mówi się nawet, że w przeciągu naj-
bliższych kilku lat ilość informacji bombardujących nas ze 
wszech stron, zwiększy się pięćdziesięciokrotnie. Niestety, 
ogromna część z nich jest niekompletna lub wręcz nie-
prawdziwa. Żyjemy w czasach szumu informacyjnego, który 
w skrajnych przypadkach doprowadza do stresu infor-
macyjnego. W szkole właśnie powinniśmy wykształcić 
umiejętne poruszanie się w informacyjnym gąszczu, 
oddzielanie ziarna od plew czyli selekcjonowanie i odnaj-
dywanie wiedzy prawdziwej. Od pół roku w szkołach 
podstawowych realizowana jest kolejna reforma oświaty.
W odróżnieniu od wielu wcześniejszych zmian, gdzie 
odchodzono coraz mocniej od wiedzy na rzecz umiejętności, 
nowe podstawy programowe przytłaczają ilością wymaganej 
wiedzy. Cofnięcie nastąpiło w strukturze i naprędce 
skonstruowanych podstawach programowych. Pośpiech jest 
wskazany przy łapaniu pcheł, więc zafundowano nam 
deformację zamiast reformy. Dzisiejsi uczniowie klasy 
siódmej mają więcej lekcji niż mieliby w gimnazjum. 
Praktycznie w ciągu dwóch lat muszą opanować to, na co ich 
starsi koledzy mieli czas przez trzy lata. Zabrano im zajęcia 
techniczne i artystyczne. Za półtora roku czekają ich 
przeludnione szkoły branżowe i średnie, gdzie spotkają się 
dwa roczniki w pierwszej klasie. Współczuć można także 
dzisiejszym uczniom klas piątych i szóstych, bo oni także 
będą poddani tym samym zamieszaniom z programami 
nauczania. Twórcy reformy(?) zapowiadali, że nie ucierpią 
uczniowie… Do tanga trzeba dwojga, czyli parę zdań o nau-
czycielach, bo na ich barkach spoczywa „młodzieży 
(wy)chowanie”. Zwolniono ponad 6 tysięcy, a następnym kilku 
tysiącom zmniejszono wymiary etatu. Powstała nowa 
kategoria tzw. nauczyciel objazdowy, który pracuje w kilku 
szkołach, a i tak czasami nie ma pełnego zatrudnienia. 
Osobna kwestia to uposażenie pedagogów. Nauczyciel z wy-
kształceniem magisterskim, rozpoczynający pracę, ma 
pensję zasadniczą wyższą od najniższego minimalnego 
ustawowego wynagrodzenia o sto kilkadziesiąt złotych. 
Przez wiele lat nie może oczekiwać, że zwróci mu się 
inwestycja w studia. Pani Minister Edukacji radośnie ogłasza, 
że w 2018 roku pensje pedagogów wzrosną o 5 %. Tym-
czasem okazuje się, że realnie wychodzi podwyżka na 
poziomie 1,45 %, bo maja wejść od 1 kwietnia, a poziom 
inflacji zakładany w budżecie państwa państwa to 2,3 %. 
Znów ściema jakich niemało w oświacie.
Całe szczęście, że w szkołach pracuje wielu nauczycieli
z powołania, którzy nie patrząc na przeciwności, 
przygotowują uczniów do życia najlepiej jak się da. 
Każdy z nas spotkał takich na różnych szczeblach 
edukacji i dzięki nim, własnej pracy oraz Rodzicom 
wyrośliśmy „na Człowieka”. Dziękujemy Wam!

   Prywatyzacja przedszkoli rodziła różne kontrowersje. 
Niektórzy bali się tego jak poradzimy sobie z opieką przed-
szkolną w skali miasta, inni – jak przyjmą to rodzice i na-
uczyciele. Nabywcy przedszkoli musieli się zaś zmierzyć z dy-
lematem czy podjęcie działalności gospodarczej się powiedzie 
i na ile jest w ogóle sensowne. Ryzyko spadało wyłącznie na 
nich, a kierując się prognozami demograficznymi należałoby 
chyba zająć się czymś innym. Tyle, że przejmujące te 
przedszkola panie były od lat związane z tą branżą. Jak tu więc 
zaczynać życie zawodowe od nowa? Trzeba też dodać, że 
niektórzy pomysłom włodarza mówili wówczas stanowcze nie! 
Tak postąpiła B. Strzałkowska, przewidująca wiele z później-
szych problemów.
   Burmistrz szybko odtrąbił powodzenie swojego planu. 
Przedszkola w nowej formule powstały, dawały sobie radę
i więcej dzieci objęto ich opieką. Z drugiej strony powstały też 
spory na tle rozliczania kosztów co zaowocowało nawet spo-
rem sądowym. Pomimo buńczucznych zapowiedzi i ekspertyzy 
zamówionej za kilkanaście tysięcy złotych miasto poniosło 
klęskę w procesie i musiało słono zapłacić za pozbycie się 
ostatniego publicznego przedszkola. Pamiętajmy, że wię-
kszość właścicielek poszła burmistrzowi na rękę, zgadzając się 
na zawarcie ugody, co bardzo ograniczyło niekorzystne skutki 
finansowe jego wcześniejszego uporu. 
   Dziś sprawa rozgorzała na nowo, gdy miasto stworzyło swoje 
przedszkole i rygorystycznie obniżyło przyznaną dotację. 
Najpierw wypowiedziały się dyrektorki, którym wypłaca się 
dopłatę w wys. 75% kosztów utrzymania przedszkola samo-
rządowego. Później interpelację złożyła też radna PChS M. 
Osowicka. Burmistrz zaprzeczył, że dzieci w jego przedszkolu 
jedzą z plastikowych pojemników, bo jest ono podawane na 
talerzach, a tylko przywożone w plastiku. Czy w opinii 
przedszkolanek jedzenie w ich placówkach i przedszkolu 
samorządowym różni się sposobem podania, czy miejscem 
przyrządzenia i czasem jaki mija od przygotowania posiłku do 
jego podania? To nie najważniejsze! Idzie o wspominane przez 
nas tak często priorytety. Godząc się na topienie milionów
w basenie, cieszącym się złą sławą i niską frekwencją, chcemy 
oszczędzać na jakości posiłków dla dzieci? Czy przekazując 2 
miliony na funkcjonowanie straży miejskiej, „tej w mundurach
i w garniturach” chcemy oszczędzać na płacach dla opieku-
nek? Czy utrzymując od lat profesjonalnych piłkarzy, kosztem 
kilkuset tysięcy rocznie, chcemy oszczędzać na zabawkach, 
pomieszczeniach i wyposażeniu placówek w których pierwsze 
umiejętności zdobywają najmłodsi mieszkańcy naszego 
miasta?
   W tym konflikcie pobrzmiewa gdzieś echo spraw wygranych 
przez właścicielki przedszkoli z chojnickim samorządem; 
niezadowolenie, że trzeba było z odsetkami zwrócić należne im 
pieniądze, chęć by teraz dać im mniej, pokazać kto jest dziś 
górą. Tylko czy jest to vendetta przeprowadzona na właści-
cielkach czy może bardziej na dzieciach? Winnymi całej 
sytuacji nie są ani one, ani właścicielki przedszkoli. Zawiniły 
przecież służby prawne ratusza, które od dawna przegrywają 
jedną sprawę za drugą, a włodarzowi musi wystarczyć jedynie 
gniew na tych, którzy wygrywają i głoszenie dziwnego hasła, że 
przegrał, ale miał rację i że lepiej było zapłacić odsetki 
ustawowe niż od początku wypłacać przedszkolom to co się im 
należało.
   Pochylmy się nad sposobem powołania samorządowego 
przedszkola. Jak zbudowano nową oczyszczalnię ścieków 
wiele osób spodziewało się, że odprowadzanie ścieków będzie 

tańsze. Tymczasem na mieszkańców przerzucano koszty 
amortyzacji i wszyscy płacimy więcej. Dziś naliczając 75% 
dotacji, nie bierze się pod uwagę ponad milina złotych 
przeznaczonych na adaptację pomieszczeń na potrzeby 
przedszkola, jego wyposażenia i budowy placu zabaw. Jak to 
jest, że gdy budujemy oczyszczalnię ze środków unijnych, 
wszyscy zrzucamy się solidarnie na jej utrzymanie, a gdy 
chodzi o obliczenie dopłat  urząd udaje, że jego przedszkole 
„spadło z nieba” i nie poniesiono żadnych kosztów. Pewnie 
znowu pojawi się argument, że to zgodnie z prawem. Ale czy 
jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem, że prywatne przedszkole 
utrzymuje się za kwoty wydawane na przedszkole publiczne,
a na sam dodatek nie bierze się pod uwagę wszystkich 
kosztów? Weźmy choćby ogrzewanie. To przecież znacząca 
pozycja w zestawieniu wydatków. Przedszkola „Bajka”, 
„Misiowa Akademia”, to budynki wolnostojące, dalekie od 
standardów termoizolacji. Z kolei przedszkole samorządowe 
korzysta ze zmodernizowanych na koszt podatnika pomie-
szczeń, będących częścią większego budynku ogrzewanego
z funduszy pochodzących z resortu oświaty. Również koszty 
mediów, sprzątania przyległego terenu, jego odśnieżania czy 
konserwacji dachu są najpewniej nieproporcjonalnie małe
w stosunku do przedszkoli funkcjonujących w samodzielnych 
obiektach. Jak zniwelować różnicę w finansowaniu przed-
szkoli, jeśli temperatura w publicznym będzie zimą wynosiła 
24'C, a tym wspieranym dotacją, dzieci mają dostać z tego 
75%, czyli zaledwie 18'C (sic!)?
   PChS zgłosił propozycje zmian w systemie opłat za 
przedszkola, postulując m.in bezpłatną lub ulgową opłatę za tę 
opiekę dla ubogich rodzin i dzieci z rodzin zastępczych czy też 
ulgi dla rodzin, które wnoszą opłatę za więcej niż jedno dziecko. 
Pieniądze w budżecie miasta pochodzą z naszych podatników. 
Borykając się z problemami demograficznymi, powinniśmy tak 
jak wiele innych miast, szczególnie wspierać młode rodziny, 
które ponoszą trud wychowania dzieci, o często niewystarcza-
jących jeszcze zarobkach. Stąd przedszkola, bez względu na 
ich status właścicielski, powinny liczyć na wsparcie i życzliwość 
w trakcie kalkulacji ich potrzeb. Powinniśmy też się wystrzegać 
rewanżu za dawne spory i populizmu. A. Finster poświęcił jeden 
ze swoich tekstów w tym periodyku rzekomemu zwalczaniu tej 
postawy u innych. Tymczasem w trakcie ostatniej sesji bez 
należytego uwzględnienia kontekstu odnosił się wprost do 
zarobków właścicielek przedszkoli. Zachował się tak jakby 
wciąż był ich przełożonym. A przecież po prywatyzacji stały się 
one samodzielnymi podmiotami, które na swój rachunek i ry-
zyko prowadzą tę działalność. Inwestując zaciągnęły kredyty
i pożyczki i teraz, gdy ich działalność przynosi pożądane efekty, 
osiągają dochody. Burmistrz powinien najlepiej wiedzieć – bez 
jakichkolwiek dodatkowych sprawozdań i wyjaśnień, że ich 
obecną sytuację finansową uzasadnia przede wszystkim 
ciężka praca. I to powinno się szanować, unikając jątrzenia 
opinii publicznej ze względu na cudze zarobki. Lepiej, żeby 
chojnicka zasada, że samorząd wydaje na oświatę więcej niż 
dostaje na nią z budżetu państwa, miała swoje odzwier-
ciedlenie także w świadczeniach przedszkolnych. Przedszkola 
są bowiem częścią oświaty i zadania te należy realizować 
kompleksowo z uwzględnieniem zasady równego traktowania.

Przypis redakcji: W numerze lutowym autorami artykułu 
„Priorytety” byli wspólnie M.Brunka i K. Kaczmarek. 
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Dokończenie artykułu z numeru marcowego.

             Pozycja Rytel, mimo ogromnego wysiłku dowództwa 
i żołnierzy 35 pułku piechoty nie została ukończona do 
wybuchu wojny. Zdatnych do walki było tylko 23 % schronów, 
pozostałe były w różnym stadium budowy. Największym 
mankamentem linii obronnej było otwarte skrzydło pod 
Pamiętowem, co umożliwiało nieprzyjacielowi wejście na tyłu 
obrońców.

          Nocą z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku oddziały 
35pp zajęły przewidziane dla nich stanowiska obronne. Na 
północy, na odcinku Żalno, stanął II batalion majora 
Bronisława Wandycza, wzmocniony plutonem działek 
przeciwpancernych. Na jego korzyść miała działać 7. bateria 
9 pal, uzbrojona w 4 haubice 100mm. Batalion zabezpieczył 
się czatami wystawionymi w Silnie i Ciechocinie. W centrum 
obrony wydzielono odcinek ,,Kęsowo”, obsadzony przez 1 
kompanię strzelecką, wzmocnioną 1 działkiem przeciw-
pancernym. Czata znajdowała się w Obrowie. Na korzyść 
obrońców odcinka miała działać 8. bateria 9 palu. Na 
południu wydzielono odcinek ,,Ludwikowo”, gdzie swoje 
stanowiska zajął III batalion kapitana Wojsznarowicza, 
wzmocniony plutonem działek przeciwpancernych. Rdzeń 
obrony miało stanowić wzgórze 143 pod Drożdżenicą. 
Batalion zabezpieczył się placówkami wystawionymi
w rejonie gorzelni Przymuszewo, Drożdżenicy i Zalesiu. Na 
korzyść obrońców miała działać 9 bateria 9 palu. W odwodzie 
pozostawiono niepełny I batalion majora Kazimierza Pos-
chingera, rozmieszczony we wsi Jeleńcz, kompanię zwiadu 
w Tuchołce, kompanię techniczną oraz 4 działka przeciw-
pancerne. Sztab pułku stanął w Dworze Tuchołka, natomiast 
tabory rozmieszczono na zapleczu, w Mędromierzu Wielkim
i Żalnie. Wsparcie artyleryjskie obrońcom pozycji Rytel 
zapewniał 9 dywizjon artylerii ciężkiej. Jego dowództwo 
znajdowało się w Mędromierzu Małym. Bateria haubic 155 
mm zajęła stanowiska w lesie, na północ od dworu Słupy. Jej 
zadaniem był ostrzał w kierunku na Sławęcin i Lichnowy. 
Bateria dalekonośnych dział 105 mm stanęła w rejonie Dworu 
Wieszczyce. Jedno działo wysunięto w rejon lasu Góry 
Kozackie. Zadaniem baterii był ostrzał w kierunku na Kamień, 

Włościborz i Wałdowo.
          1 września o świcie tylko część 35 pp. ubezpieczała 
pozycję obronną, reszta pozostawała w miejscach budowy 
fortyfikacji, aby od rana kontynuować pracę. Ok. godz. 4.00 
dowódca plutonu artylerii pułku por. Jan Tarnowski, który 
pełnił służbę oficera dyżurnego, obudził dowódcę pułku ppłk 
dypl. Jana Maliszewskiego, informując go o rozpoczęciu 
działań wojennych. Własne pozycje obronne były położone 
12 km od granicy. Odległość ta, jak również opóźnianie 
nieprzyjaciela przez oddziały Straży Granicznej, kawalerii 
dywizyjnej i dywizyjnej kompanii kolarzy (wysuniętych przed 
35 pp.), pozwoliły uniknąć zaskoczenia i zająć przygotowane 
wcześniej pozycje obronne. 
 Dlatego 35 pp. nie dał się zaskoczyć. Do godz. 8.00 
dokonano przesunięć jednostek odwodowych: 1 batalion mjr 
Kazimierza Poschingera przeszedł do wsi Jeleńcz, a kom-

pania zwiadowców ppor. Jana Żelisława Mazurka- do 
miejsca postoju dowódcy pułku w majątku Tuchołka. 
Północnej części odcinka, w okolicy Ciechocina, bronił
2 batalion mjr Bronisława Wandycza, a południowej,
w okolicy Pamiętowa - 3 batalion kpt. Antoniego Wojsznaro-
wicza. Wsparcia udzielał pułkowi 3 dywizjon 9 pułku artylerii 
lekkiej i 9 dywizjon artylerii ciężkiej.
 W godzinach południowych na wszystkie pozycje 
35 pp od Ciechocina do Pamiętowa spadł grad ognia 
niemieckiej artylerii (strzelała w sile ok. sześciu dywizjonów, 
w tym dywizjon z Arnswalde), ale ogień ten nie wyrządził 
poważniejszych szkód. Następnie linie obrony 35 pp. na całej 
długości zaatakowała 2 DPZ (d-ca gen. Paul Bader). Główny 
kierunek uderzenia skierowano na południowy odcinek 3 
batalionu w obszarze Drożdżenica - Pamiętowo. Pomimo 
wsparcia piechoty niemieckimi czołgami atak powstrzymano. 
Straty Niemców były duże, lecz trudne do określenia, gdyż
w późniejszym czasie poległych ekshumowano. O zaciętości 
polskiej obrony na tym odcinku świadczy fakt, iż w schronie 
Drożdżenica łuski karabinowe tworzyły warstwę do kolan.
 Również na północnym odcinku, obsadzonym 
przez 2 batalion, nieprzyjacielska piechota wraz z czołgami 
szturmowała polskie pozycje, lecz po stracie kilku maszyn, 
zniszczonych ogniem działek ppanc, szeroko zaległa na 
przedpolu. Także tutaj Niemcy ponieśli duże, krwawe straty, 
wynoszące ok. 150-200 poległych lub ciężko rannych.

W ciągu całego dnia w walce z 35 pp niemiecka 2 DPZ nie 
uzyskała powodzenia i poniosła poważne straty w zabitych
i rannych. Gen. Heinz Guderian - dowódca XIX Korpusu 
Pancernego, w skład którego wchodziła dywizja - napisał: 
„Meldunki z 2 zmotoryzowanej dywizji piechoty donosiły, że 
jej natarcie utknęło przed polskimi zasiekami z drutu kolczas-
tego. Wszystkie jej trzy pułki piechoty były rozwinięte
w jednym rzucie; dywizja nie posiadała już żadnych odwodów 
(...). Z kolei adiutant I dywizjonu 2 pułku artylerii zmoto-
ryzowanej - w relacji z natarcia na polskie pozycje - podał: (...) 
teren przedpola, na którym działali [atakujący], był w polu 

śmierci licznej polskiej broni maszynowej, świetnie zamas-
kowanej, nieuchwytnej dla obserwatorów artylerii.
          1 września wieczorem zwycięzcą był 35 pp., który 
odparł wszystkie ataki kilkakrotnie liczniejszego, lepiej 
wyposażonego i posiadającego silniejsze uzbrojenie nieprzy-
jaciela. Osiągnął to przy stosunkowo niskich stratach 
własnych w porównaniu z tymi, które zadał Niemcom. Straty 
pułku wyniosły ok. 30 - głównie rannych - żołnierzy. Powodze-
nie to było możliwe (nawet pomimo rozciągnięcia pułku na 
olbrzymim odcinku) dzięki mocnemu oparciu obrony
o uprzednio odpowiednio trafnie dobrane i przygotowane 
pozycje - trudne do pokonania przez broń pancerną. Nie bez 
znaczenia była także postawa dowódcy pułku ppłk 
Maliszewskiego, który samochodem, konno lub pieszo, jeśli 
drogi były pod zbyt wielkim ostrzałem, docierał do 
walczących oddziałów i własnym przykładem wpływał na 
morale żołnierzy.
 Dodatkowym akcentem podkreślającym sukces 
pułku był przeprowadzony wieczorem wypad odwodowej 6 

kompanii pod dowództwem kpt. Bogusława Białka, który na 
czele 120 żołnierzy uderzył na zajęte wcześniej przez 
Niemców Siciny. Kpt. Białek, chcąc ulżyć swoim żołnierzom, 
rozkazał zostawić plecaki w okopach. Wprowadziło to 
Niemców w błąd i było powodem ich późniejszych meldun-
ków, w których podawali, iż byli atakowani na tym odcinku 
przez polską kawalerię. W tym dniu na szczególne wyróż-
nienie w pułku zasłużyli m.in.: szef 4 kompanii sierż. Kałek, 
który na wysuniętej czacie swojej kompanii we wsi Ciechocin, 
strzelając z visa w szczeliny niemieckiego czołgu, próbował 
obezwładnić jego załogę; dowódca 9 kompanii por. Tomasz 
Jasiński, który osobistym przykładem zażegnał początkową 
panikę swojej kompanii, wywołaną pojawieniem się czołgów; 
dowódca plutonu artylerii pułku por. Wacław Tarnowski, który 
prowadził bardzo skuteczny, bezpośredni ogień działonu do 

czołgów i piechoty niemieckiej. Natomiast całkowicie zawiedli 
kwatermistrz pułku kpt. Teodor Suchomski i naczelny lekarz 
pułku kpt. lek. Jerzy Płachecki, którzy opuścili swoje stano-
wiska.
         Na koniec dnia żołnierze pułku z wiarą, nadzieją - i te-
raz już z pewnością, że potrafią skutecznie walczyć z Niem-
cami, patrzyli w przyszłość. W większości nie wiedzieli 
jednak, że dzień ten przyniósł również całkowite odcięcie 
pułku i wyjście nieprzyjaciela na jego tyły. Zdawał sobie z tego 
sprawę dowódca pułku, który już rano ok. godz. 8.00 
zaobserwował na skrajnym, południowym odcinku obrony 
ruch wielkiej masy czołgów nieprzyjaciela. Była to niemiecka 
3 Dywizja Pancerna (d-ca gen. Leo von Schweppenberg)
z XIX Korpusu Pancernego gen. Guderiana, która nie 
zwracając uwagi na położone o 3,5 km na północ od niej 
polskie oddziały, parła nieprzerwanie na wschód szosą 
Sępólno-Wałdowo. Tylko dzięki sztywnemu trzymaniu się 
przez tę dywizję planu jak najszybszego dojścia do Wisły 35 
pp. uniknął całkowitego rozbicia już 1 września. Droga na 
południe została mu jednak odcięta.

Andrzej Lorbiecki

Obiekt nr 2

Obiekt nr 2

Obiekt nr 3

Obiekt nr 3

Obiekt nr 5

Obiekt nr 5

Obiekt nr 4
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Gazeta LOKALNATWARZE  Z  PRZESZŁOŚCI
Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

 Kazimierz Chmielecki urodził się 8 lutego 1880 r.
w Brzuscach w powiecie starogardzkim jako syn włościan 
Jakuba i Joanny z Pohlmannów. Kształcił się w Kościerzynie 
i w gimnazjum chojnickim, gdzie należał do bogatego w tra-
dycje narodowe koła filomatów „Mickiewicz” (1897-1900). Po 
maturze (1900) wstąpił do Seminarium Duchownego w Pel-
plinie. Pracował tu m. in. w polskim kółku historycznym, które 
pod przewodnictwem ks. Pawła Czaplewskiego dało mu 
pierwszy impuls do pracy naukowej. Zainteresował się 
zbiorami archeologicznymi Fibelkorna w Ciepłem pod 
Gniewem i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 

Wakacje ze szpadlem
 W czasie wakacji wybrał się wraz z dwoma 
kolegami do powiatu kartuskiego na poszukiwanie zabytków 
archeologicznych i w jedenastu miejscowościach znalazł
i rozkopał skrzynkowe groby przedhistoryczne. Wyprawę tę 
opisał w „Roczniku Towarzystwa Naukowego w Toruniu” XI 
pt. Wycieczka do grobowisk przedhistorycznych w powiecie 
kartuskim.

Badacz pradziejów
 W 1904 r. wyświęcony na kapłana, został wikarym 
w Chełmnie, a następnie w Grzybnie i w Brodnicy. W tym 
okresie uporządkował zbiory działu archeologicznego 
Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT) i wydał 
obszerny ich opis w tomie I „Zapisków Towarzystwa

Naukowego” pt. Człowiek przedhistoryczny w Prusach 
Zachodnich oraz przewodnik po zbiorach Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu. Rozkopał także kilka cmentarzysk 
pomorskich i opisał je w pracach publikowanych w rocz-
nikach TNT, np. Cmentarz żarowy z epoki bronzu w Cze-
mlewie (1907) czy Przyczynki do chronologii grobów 
przedhistorycznych w Trzebczu (1908).

Współpracownik akademików
Polska Akademia Umiejętności powołała ks. Chmieleckiego 
do grona współpracowników Komisji Antropologicznej, 
doceniając jego zasługi dla archeologii i historii Pomorza. 
W latach 1910—27 był proboszczem w Wabczu w powiecie 
chełmińskim. W tym czasie rozkopał i opisał cmentarzysko
w Łyńcu (artykuł Grób skrzynkowy w Łyńcu, Zapiski TNT 2: 
1912). Opublikował też rozprawkę z dziedziny metodologii 
prehistorii W obronie siekierek brązowych. Ogółem zbadał 
Chmielecki około 25 stanowisk przedhistorycznych, z któ-
rych przekazał bogate zabytki do zbiorów TNT. 

Biskupi archiwariusz
W 1927 r. zrezygnował z probostwa, pracował przez pewien 
czas jako archiwariusz Kurii Biskupiej w Pelplinie, wreszcie 
osiadł w Zakładzie Księży Emerytów w Zamartem k. Chojnic, 
gdzie zmarł 18 maja 1929 roku.

   Kazimierz Jaruszewski 
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Kino Kingsajz ul. Gdańska 14, Chojnice
Bilety w cenie 10 zł do nabycia przed seansem.DKF Marzec 2018 

FANTASTYCZNA KOBIETA

Reżyseria: Sebastián Lelio
Scenariusz: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza
Obsada: Daniela Vega, Francisco Reyes, 
Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Nicolás 
Saavedra, Amparo Noguera, Trinidad 
González, Néstor Cantillana
Produkcja:. Hiszpania, Niemcy, Chile, USA, , 
2017 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 1 h 44 min.
Data emisji:: 16 kwietnia 2018 r. 19:00

Orlando (Francisco Reyes) planuje urodzi-
nową niespodziankę dla znacznie młodszej 
od niego partnerki, Mariny (Daniela Vega). 
Prezent wręcza jej podczas romantycznego 
wieczoru, który para spędza w Santiago na 
kolacji i tańcach. Po powrocie do mieszkania 
mężczyzna nieoczekiwanie słabnie. Marina 
zabiera go do szpitala, gdzie musi skonfron-
tować się z rodziną Orlanda, a także z wrogo 
nastawioną służbą zdrowia i policją. Wsku-
tek tragicznych wydarzeń będzie musiała 
zawalczyć o prawo do swoich uczuć, 
godności, a nawet przeżywania żałoby.

THE FLORIDA PROJECT

Reżyseria: Sean Baker 
Scenariusz: Sean Baker, Chris Bergoch
Obsada: Willem Dafoe, Brooklynn Prince, 
Valeria Cotto, Bria Vinaite, Christopher 
Rivera, Caleb Landry Jones, Macon Blair, 
Karren Karagulian
Produkcja: USA, 2017 r.

Gatunek: dramat
Czas trwania: 1 h 55 min.
Data emisji: 30 kwietnia 2018 r. godz. 19:00 

Moonee ma sześć lat i zawadiacki uśmiech, 
a dni spędza poza domem z paczką przy-
jaciół. Dom w ich przypadku oznacza motel 
Magic Castle, wściekle liliowy budynek przy-
pominający kiczowaty pałac z bajki. Mała 
rozrabiaka, razem ze swoją zbuntowaną 
mamą, Halley, układają sobie życie w nie-
zwykłym miejscu, w którym przyszło im 
mieszkać. Nieświadoma coraz bardziej 
ryzykownych kroków, jakie podejmuje 
Halley, by opłacić pokój w motelu na kolejny 
tydzień, Moonee jest najszczęśliwszym dzie-
ckiem na świecie. Całkiem, jakby czerpała 
energię z wychylającego się zza horyzontu 
pobliskiego Disneylandu.

BEKSIŃSCY. ALBUM WIDEOFONICZNY.

Reżyseria: Marcin Borchardt
Scenariusz:  Marcin Borchardt 
Obsada: Tomasz Fogiel (głos)

Produkcja:.Polska, 2017 r.

Gatunek: dokumentalny
Czas trwania: 1 h 20 min.
Data emisji: 09 kwietnia 2018 r. godz.19:00

Historia wybitnego polskiego malarza - 
Zdzisława Beksińskiego i jego skompliko-
wanej relacji z synem Tomkiem - niezwykle 
popularnym dziennikarzem muzycznym, 
cierpiącym na depresję i podejmującym 
wielokrotnie próby samobójcze. Wstrzą-
sający, dokumentalny dramat rodzinny 
precyzyjnie zrekonstruowany na podstawie 
prywatnych, nigdy wcześniej w takiej formie 
niepublikowanych, dźwiękowych, filmowych
i fotograficznych materiałów z archiwum 
Beksińskich. Scenariusz oparty na bestselle-
rowej biografii Magdaleny Grzebałkowskiej 
pt. "Beksińscy. Portret podwójny". 

DZIENNIK MASZYNISTY

Reżyseria: Miloš Radović
Scenariusz:  Miloš Radović
Obsada: Lazar Ristovski, Petar Korać,  
Mladen Nelević, Mirjana Karanović, Pavle 
Erić, Jasna Djuricic, Nina Janković, Danica 
Ristovski
Produkcja:.Chorwacja, Serbia, 2016 r.

Gatunek: komedia
Czas trwania: 1 h 29 min.
Data emisji: 23 kwietnia 2018 r. godz.19:00

Ilija jest doświadczonym maszynistą, który 
zbliża się do emerytury. Na koncie ma 
rekordową liczbę 28 zabitych. W ślady ojca 
idzie jego 19-letni syn Sima. Za chwilę po raz 
pierwszy przejmie stery pociągu. Jest pode-
kscytowany, ale i przerażony, że idzie za tym 
zostanie zabójcą. Mijają dni, Sima pracuje
i nie wydarza się żaden wypadek. Żaden 
samobójca, bezdomny czy nieuważny czło-
wiek nie wchodzi pod pociąg. Napięcie 
chłopaka w oczekiwaniu na wypadek staje 
się nieznośnie. Ojciec nie może patrzeć na 
jego męczarnie  i postanawia wziąć sprawy 
w swoje ręce.
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  Będąc w Tatrach, można łatwo odwiedzić 
naszych południowych sąsiadów i zwiedzić 
największy zamek na Słowacji. Dowiecie się 
jak zwykle troszkę faktów historycznych, 
troszkę moich przemyśleń oraz, dowiecie się 
co ten zamek ma wspólnego z Draculą. 
Gotowi? No to jedziemy.

   Pomysł by pojechać na Słowację i zobaczyć 
jakiś zameczek, zakiełkował mi w głowie, gdy 
już miałem dość wszechogarniającej chiń-
szczyzny, którą na każdym kroku można 
spotkać na Krupówkach. Krótkie pytanie 
zadane gogle i już wiedziałem, że ja muszę 
tam jechać. Byłem ciekaw, jak nasi południowi 

sąsiedzi podchodzą do turystyki. Czy tak jak 
polscy górale wyspecjalizowali się w „dojeniu” 
turystów? Tak więc zapakowałem rodzinkę, 
wtedy jeszcze niekompletną i ruszyliśmy. Już 
sam przejazd przez Tatry, by dostać się na 
drugą stronę, był pewnego rodzaju przygodą, 
bo jak tu jechać i sprzęgła nie spalić, ale jakoś 
udało się i po półtorej godzinie  jazdy (tak to aż 
60 kilometrów od Zakopanego) byliśmy na 
miejscu.

   Zamek już było widać z daleka. Potężna 
budowla górująca nad całą okolicą. Już 
wiedziałem, że dobrze trafiłem. Lekkie 
podejście i już staliśmy przy kasie biletowej
i pierwsze zaskoczenie – Słucham? Ile za te 

bilety? Tak mało?  Przyzwyczajeni do cen 
zakopiańskich, nie mogliśmy uwierzyć, że za 
tak niską cenę gdzieś nas wpuszczą, ale 
wpuścili i jeszcze jakieś foldery po polsku dali. 
W tym miejscu muszę powiedzieć, że mu-
zeum jest bardzo przyjaźnie nastawione na 
turystów z Polski, praktycznie nie mieliśmy 
żadnego problemu by się odnaleźć i wszystko 
co najważniejsze jest podane w naszym 
języku. Mamy już  bilety, straż nas prze-
puściła i wchodzimy na dziedziniec. Skoro już 
zaszliśmy tak daleko to czas dowiedzieć się
w ogóle po co taka wielka budowla w tym 
miejscu powstała.
Pierwotnie rejon ten należał do królestwa 

Węgier i to właśnie za ich panowania warow-
nia została tu wybudowana (Słowacja w okre-
sie średniowiecza wchodziła w skład króles-
twa polskiego i Węgier, a do XIX wieku była 
rządzona przez Habsburgów). Początki fun-
kcjonowania zamku nie są dokładnie znane, 
ale przyjmuje się, że tak jak inne zamki
w okolicy powstał on po najeździe Tatarów
w roku 1241. Jako twierdza nadgraniczna 
charakteryzuje się on historią typową dla tego 
typu budowli, czyli następowały tutaj nader 
częste zmiany właścicieli. Mógłbym przepi-
sać całą wikipedię i dokładnie opisać kto, kie-
dy i od kogo przejmował zamek, ale jeżeli ktoś 
będzie chętny posiąść taką wiedzę, to jak to 
mówią „google nie gryzie”.
    Jedną z najważniejszych dat jest rok 1800, 
kiedy to wybuchł potężny pożar, który strawił 
drewnianą część zamku. Zamek zabezpie-
czono i trwał w stagnacji przez kolejne 60 lat, 
by 68 lat później – w roku 1868 powstało tu 
jedno z pierwszych muzeów na Słowacji. 
Które właśnie zaczęl iśmy zwiedzać.
Muzeum zaskoczyło mnie bardzo pozyty-
wnie. Nie pamiętam czy akurat trafiliśmy na 
jakąś imprezę czy po prostu spektakle 
odbywają się tam codziennie, ale udało nam 
się obejrzeć pokaz sokolników oraz scenki 
rodzajowe grane przez aktorów, oczywiście 
za nic dodatkowo nie trzeba było płacić.

      Co do eksponatów muzealnych, to także 
było co oglądać i nikt, bynajmniej tak mi się 
wydaje, nie wyszedł niezadowolony z pobytu 
na tym zamczysku, tym bardziej, że dane nam 
było spotkać pierwszego filmowego wampira 
– Nosferatu . W roku 1922r. na zamku został
w większości nakręcony pierwszy film o wam-
pirach. „Nosferatu – symfonia grozy”, bo o tym 
filmie tutaj mowa, był jednym z pierwszych 
dreszczowców jakie zostały nakręcone. 
Dzisiaj, po praktycznie 100 latach od pre-

miery, warsztat techniczny i efekty nie robią 
wrażenia, ale jak na tamte czasy film siał 
przerażenie w sercach oglądających. Mógł-
bym jeszcze pisać i pisać, ale czas powoli 
kończyć tą krótką wycieczkę. Z mojej strony 
jedynie mogę wam to miejsce polecić. 
Doskonała atrakcja na spędzenie  wolnego 
dnia, tym bardziej, że w drodze na zamek, 
można „zahaczyć” o potężny kompleks 
basenowy „Tatralandię”, który także polecam 
strudzonym wędrowcom.

     Oczywiście jak każdy szanujący się 
zamek, także i ten ma swoją legendę. Dlatego 
też by tradycji stało się zadość:
Na samym początku napisałem, że początki 
tego zamku nie są tak do końca znane. 
Jednym z wyjaśnień jest umowa z diabłem, 
jaką wytargował niejaki Marek co na Orawę 
przybył. Po dojechaniu w miejsce, gdzie dziś 
stoi Orawski Zamek, Marek stwierdził, że 
dobrze by było tu postawić warownię, nawet
z pomocą samego diabła. Jak tylko o tym 
pomyślał to  czart się zjawił. W kilku słowach 
wyjaśnił Markowi, że zgadza się wybudować 
zamczysko w ciągu siedmiu dni, a Marek za 
lat 70 od dnia powstania zamku odda mu 
swoją duszę. Ten zgodził się i diabeł zaczął 

pracować. Praca szła nadzwyczaj szybko
i Marek zaczął się bać, że jednak diabeł 
umowy dotrzyma. Jak trwoga to do Boga
i Marek zaczął modlić się o pomoc.  Zbliżał się 
koniec dnia siódmego, a czart niósł ostatnie 
potężne głazy na budowę. W tym momencie 
zapiał kogut zwiastując nastanie dnia ós-
mego. Wściekły szatan, na to, że umowy nie 

dotrzymał i dusza przepadła, cisnął ostatnim 
głazem w rzekę przy zamku, gdzie znajduje 
się on do dziś i nosi nazwę Markowej Skały.

Bilet normalny – 7,- €
Bilet ulgowy – 3,5 €
Bilet dla grup szkolnych – 3,- €

Kaplica Św. Michała
Bilet normalny – 5,- € Bilet ulgowy – 2,5 €
Bilet łączony (Zamek Orawski i Kaplica Św. 
Michała)
Bilet normalny – 10,- € Bilet ulgowy – 5,- €
Bilet na fotografowanie – 3,- € 
Bilet na kamerowanie – 5,- €
Darmowe wejście: dzieci do 6 roku życia

Michał
Baranowski

www.naszeszlaki.pl
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Proszę powiedzieć kilka słów o sobie...
Nazywam się Tomasz Kujawski. Obecnie pracuję w Szwecji – 
wracam tam czwartego kwietnia. Swoją przygodę z rysun-
kiem zacząłem w przedszkolu. 

Co Pan konkretnie rysuje?
Właściwie wszystko. Dużo rzeczy robię na zamówienie, więc 
nie raz się męczę. 

W jakiej formie Pan tworzy?
Od zwykłego rysunku, prostej kreski ołówkiem, poprzez 
akwarelę, pastel, olej... 

Pamięta Pan swoją pierwszą pracę, rysunek?
Taak, to były słynne wtedy naszywki metalowców. Wtedy się 
nosiło takie coś, a nigdzie nie można było kupić. Trochę tego 
wówczas sprzedałem. Udało mi się też nawet stworzyć 
okładkę – wtedy jeszcze były kasety – pewnego chojnickiego 
zespołu. 

Ile Pan miał wtedy lat?
Siedemnaście, byłem w technikum.

Jest Pan samoukiem?
Jestem samoukiem. Nie zdałem do liceum plastycznego
w Bydgoszczy, dlatego poszedłem do technikum. Trochę się 
przez to zniechęciłem. 

Ale...?
Zawsze korciło. Okładki płyt metalowych... to zawsze mi się 
podobało. 

Ktoś Pana zachęcał?
Tak, właściwie cała rodzina. Mój wujek też ładnie rysuje, 
maluje i kiedyś pokazał mi kilka rzeczy i technik związanych
z rysowaniem... 

Ma Pan więc talent wrodzony i nabyty...
Można tak powiedzieć.

Jakieś Pana największe osiągnięcie artystyczne?
Nie ma jeszcze. Wszystko przede mną.

A miał Pan jakieś wystawy?
Nie. I nie chciałbym mieć, bo to jest ciężka sprawa. Po 
pierwsze, nie ma mnie tutaj w Polsce na co dzień, więc trudno 
zorganizować cokolwiek, a po drugie – może zabrzmi to nieco 
nieskromnie – ale zawsze, jak coś stworzę, to zaraz jest to 
gdzieś sprzedane. 

Gdzie szuka Pan natchnienia?
Moją główną inspiracją jest Beksiński. Właściwie jest to 
malarstwo, które mnie teraz kręci. Ale na drugim biegunie – 
Wojciech Kossak. Może trochę dziwne zestawienie, ale tak 
jest. Ja też często kopiuję obrazy. I gdybym miał kopiować już 
do końca życia – to właśnie Beksińskiego i Kossaka. 
Malarstwo polskie to jest to. 

Jakieś inne formy sztuki Pana interesują?
Muzyka na pewno. Kiedyś grałem trochę na perkusji...

Jakiej muzyki Pan słucha?
Tzw. mocnego brzmienia...

Przy takiej muzyce Pan pracuje?
Zdarza się, ale wolę ciszę. 

Ma Pan swoją pracownię?
Nie, jeszcze nie. Pracuję nad tym – chcę zaadoptować 
piwnicę. Sztaluga, dużo farb... i ja. Ewentualnie – jakieś 
reprodukcje, oczywiście Beksińskiego i Kossaka. 

Jak Pan ocenia infrastrukturę artystyczną Chojnic?
W Chojnicach jest trochę słabo na płaszczyźnie kultury. 
Zdecydowanie więcej powinno się tutaj dziać. 

A gdzie się Pan zaopatruje w akcesoria plastyczne?
No właśnie w Chojnicach jest z tym problem. Więc przede 
wszystkim internet. Ale też od czasu do czasu wujek mi coś 
przywozi...

Ma Pan jakieś plany artystyczne?
Rozwijać się, cały czas się rozwijać... Rysować i malować... 

Pracuje Pan teraz nad czymś?
Tak, dostałem duże zamówienie. Obraz będzie się składał
z dziewięciu części – a więc bardzo duży format. Jest pewien 
człowiek, któremu namalowałem już coś takiego. To wisi
u niego w domu i wszyscy chcą to kupować. Więc zamówił 
drugą część. To jest praca malowana suchymi pastelami. 

Rozpoczął Pan już prace?
Nie, ciągle myślę. Mam w głowie duży mętlik. Pan, który 
zamówił ten obraz też uwielbia Beksińskiego i ta moja praca 
ma być takim nawiązaniem. To ma być moja praca, ale 
inspirowana Beksińskim. 

Prowadzi Pan jakąś statystykę, ile obrazów zostało 
sprzedanych?
Nie, nie, niee. Nie prowadzę statystyk i też nie nazywam 
obrazów. 

Pamięta Pan swoją najtrudniejszą pracę?
Tak, to właśnie ten wielki obraz, który po raz pierwszy 
namalowałem dla tego Pana, dla którego teraz ponownie 
maluję. 

Jak długo maluje Pan swoje prace? Przeciętnie
To zależy, czy to jest rysunek, czy grafika. Grafikę Chojnic – 
namalowałbym w dwie godzinki. A najdłużej pracowałem nad 
swoim obrazem – nawet pół roku. 

Chciałby Pan coś przekazać chojniczanom? 
Na pewno życzę udanych Świąt Wielkanocnych... I więcej 
wyobraźni – w każdym aspekcie. 
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        W Hali Centrum Parku, 23 marca, odbył 
się spektakl zatytułowany „Mężczyzna 
idealny”. Była to dwugodzinna komedia 
romantyczna napisana przez Andrzeja 
Pacułę, a wyreżyserowana przez Stefana 
Fridmanna. Gwiazdorską obsadę stanowili: 
Adriana Biedrzyńska, Jacek Kawalec, Piotr 
Pręgowski oraz Tadeusz Ross. 
    Historia zaprezentowana podczas 
spektaklu opowiadała o pewnym mężczyźnie 
– sławnym showmanie telewizyjnym (w tej 
roli Jacek Kawalec), przeżywającym kryzys 
tożsamości. W związku z tym zgłasza się on 
do kliniki leczenia męskich nerwic. Placówkę 
prowadzi bardzo specyficzny profesor psy-
chiatrii (w tej roli Tadeusz Ross), który wdraża 

niekonwencjonalne metody leczenia, które 
nie mają zupełnie nic wspólnego z tymi 
funkcjonującymi w tego typu szpitalach. 
Profesorowi towarzyszy kobieta – doktor 
psychiatrii i biogenetyki. Wybitny, acz szalo-
ny umysł. Pracuje nad stworzeniem mężczy-
zny idealnego, który byłby w stanie przetrwać 
w czasach matriarchatu. Udało jej się w ukry-
ciu stworzyć pierwszy taki egzemplarz, jed-
nak w związku z tym, że nie jest to mężczy-
zna kompletnie idealny – kobieta pracuje nad 
udoskonaleniem go. 
    Spektakl pełen humoru i zaskakujących 
zwrotów akcji.  

Danuta Ciborowska

     W Chojnickim Centrum Parku, 8 marca, 
odbył się koncert Edyty Geppert. Z okazji 
Dnia Kobiet artystka zaprezentowała swoje 
największe i najpopularniejsze utwory. Taki-
mi najbardziej rozpoznawalnymi utworami 
są: „Och życie, kocham Cię nad życie”, „Jaka 
róża, taki cierń”, czy „Nie żałuję”.  Autorami 
tekstów jej piosenek są: Agnieszka Osiecka, 
Magda Czapińska, Jacek Cygan, Marek 
Dagnan, Jerzy Ficowski, Janusz Kofta, 
Wojciech Młynarski, Andrzej Poniedzielski, 
Jan Kazimierz Siwek. Kompozytorami zaś 
byli inni znani artyści, tacy jak: Seweryn 
Krajewski, czy Andrzej Rybiński. 
    Artystka zaprezentowała na scenie 
świetną formę i niegasnące wraz z wiekiem 

zaangażowanie. Z przedstawionych form 
słowno-muzycznych biły ogromna charyzma, 
emocje i talent cenionej piosenkarki.
O oprawę koncertu zadbał reżyser – Piotr 
Loretz. 
    Zgromadzonych licznie gości przywitał 
Mariusz Paluch. Wprowadził publiczność
w odpowiedni nastrój i zaprosił artystkę na 
scenę. 
    Hala widowiskowa pękała w szwach, 
publiczność nagradzała artystkę żarliwymi 
owacjami i w skupieniu chłonęła czar wydo-
bywający się wraz z głosem uwielbianej 
Edyty Geppert. 

Danuta Ciborowska

Harmonogram zebrań ogólnych sprawozdawczych samorządów mieszkańców osiedli w 2018 r.

    1.   Samorząd Mieszkańców  Osiedla nr 1 25.04.2018r.  17:00  Świetlica SMO Nr 1 przy PlacuJagiellońskim 7
2.   Samorząd Mieszkańców  Osiedla nr 2 17.04.2018r.  17:00  Zespół Szkół nr 7, ul. Tuwima 2
3.   Samorząd Mieszkańców  Osiedla nr 3 21.03.2018r.  17:00  Świetlica Osiedlowa, ul. Jabłoniowa 43
4.   Samorząd Mieszkańców  Osiedla nr 4 26.04.2018r.  17:00  Restauracja „Słoneczna”,ul. Kościerska 9
5.   Samorząd Mieszkańców  Osiedla nr 5 12.04.2018r.  17:00  Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 5, ul.Wicka Rogali 18
6.   Samorząd Mieszkańców  Osiedla nr 6 10.04.2018r.  17:00  Świetlica Zakładu ProdukcjiMateriałów BudowlanychK. Ginter, ul. Kolejowa 4
7.   Samorząd Mieszkańców  Osiedla nr 7 11.04.2018r.  17:00  Restauracja 7, ul. Subisława 7
8.   Samorząd Mieszkańców  Osiedla nr 8 23.03.2018r.  17:00  Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej,ul. Łanowa 11a
9.   Samorząd Mieszkańców  Osiedla nr 9 18.04.2018r.  17:00  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2, ul. Angowicka 45
10. Samorząd Mieszkańców  Osiedla nr 10 19.04.2018r.  17:00  Przedszkole Niepubliczne „MisiowaAkademia”,ul. Kard. Wyszyńskiego 8
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     Smaczny, zdrowy, orzeźwiający, m.in. zwiększa naszą 
odporność, regeneruje florę bakteryjną po długotrwałej 
antybiotykoterapii, wspomaga trawienie. Jest także 
doskonałym źródłem wapnia i alternatywą dla innych 
mlecznych produktów. Idealnie nadaje się na zdrową 
przekąskę – sam lub w połączeniu ze świeżymi owocami 
czy domowym muesli.

          Warto zrobić jogurt samemu, będziemy wtedy pewni, 
że nie ma on żadnych substancji, które wydłużają jego czas 
do spożycia, barwników i konserwantów, cukru.
       Do przyrządzenia jogurtu potrzebne będą zakwaski
i dokładnie spasteryzowane mleko.

Co to są zakwaski?

       Są to startery z pożytecznymi szczepami bakterii. 
Zawierają m.in. następujące probiotyczne szczepy: Strep-
tococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobaci-
llus acidophilus, Bifidobacterium lactis. Z ich pomocą można 
przygotować nie tylko jogurt, ale i kefir, twaróg i kwaśną 
śmietanę. Skomponowane są z unikalnych kultur bakterii. 
Można je kupić w sklepach z tzw. zdrową żywnością lub
w specjalistycznych, mleczarskich sklepach internetowych. 

Jakiego mleka użyć do przygotowania jogurtu?

    Koniecznie spasteryzowanego. Mleko prosto od krowy 
należy zagotować, by przed rozpoczęciem procesu przygo-
towywania jogurtu pozbyć się niepożądanych bakterii, które 
zaburzyłyby namnażanie się jogurtowych  kultur bakterii. Nie 
jest wskazane używanie mleka UHT.

Etapy przygotowania jogurtu:

1. Podgrzej mleko w rondlu do temperatury 37- 40 st. C. 
Jest to odpowiednia temperatura do rozwoju kultur 
bakterii.

2. Wyjmij z lodówki fiolkę z zakwaską, wypełnij ją do 
połowy mlekiem o temp. 37-40 st. C, potrząśnij, aż się 
rozpuści proszek, i wlej zawartość do naczynia z mle-
kiem. Mleko powinno mieć temperaturę ok. 40 st. C.

3. Mleko z kulturami bakterii można zostawić w rondlu lub 
przelać do innego naczynia. Naczynie szczelnie przy-
kryj i dokładnie zaizoluj. Zaleca się owinięcie ręczni-
kiem lub nawet kocem.

4. Odstaw mleko z kulturami bakterii na 6-10 godzin w cie-
płe miejsce.

5. Jogurt jest gotowy ! Zaleca się go przechowywać w lo-
dówce do max. 7 dni.

Serwatka

     Nieraz podczas przechowywania jogurtu, może pojawić 
się serwatka. Jednakże jest to naturalny proces i świadczy on 
o braku sztucznych dodatków. Jest bogata w minerały, wapń
i tzw. białka serwatkowe. Warto ją wymieszać z jogurtem.

Jogurty przemysłowe

    Tak naprawdę radzę wymazać je ze swojej listy zakupowej, 
zwłaszcza te niskotłuszczowe, owocowe czy o innych 
nowościach smakowych. Nie ma sensu faszerować się 
cukrem i chemią. Cukier zawarty w jogurtach owocowych (lub 
co gorsza tzw. sztuczne środki słodzące) dużo bardziej 
zaszkodzi naszemu zdrowiu niż naturalny tłuszcz mleczny.
W tych produktach najważniejsze jest białko – zwróćmy więc 
uwagę na to, czy jogurt, który kupujemy, jest w nie bogaty. 
Natomiast jeśli stajemy przed wyborem: więcej tłuszczu czy 
cukru – zawsze sięgajmy po pierwszą opcję. Osobom, które 
już muszą wybrać opcję „na słodko”, radzę samemu dorzucić 
owoce, łyżeczkę miodu czy naturalnego kakao. Ale w przy-
padku takiej wersji, należy oczywiście zachować umiar. 

Napoje probiotyczne

   Powszechnie dostępne i bardzo aktywnie promowane są 
różne napoje jogurtowe zawierające drobnoustroje o domnie-
manym działaniu probiotycznym. Dane naukowe dotyczące 
ich skuteczności są jednak ograniczone. 

Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny
Więcej artykułów przeczytasz w zakładce „Twój dietetyk – 
zdrowie od kuchni” na stronie www.geminichojnice.pl 

        Jeżeli skarżysz się na ból i obrzęk przynajmniej jednego 
stawu, który utrzymuje się powyżej trzech tygodni, możesz 
przystąpić do udziału w bezpłatnym programie Wczesnego 
Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów. Celem 
programu jest jak najszybsze potwierdzenie istnienia RZS
i wdrożenie specjalistycznego leczenia lub wykluczenie 
schorzenia. 
    W ramach projektu realizowane są świadczenia na 
poziomie placówki podstawowej opieki zdrowotnej oraz w ra-
mach Ośrodka Wczesnej Diagnostyki, utworzonego w stru-
kturze Szpitala Specjalistycznego Sp z o.o. w Kościerzynie 
według schematu -  2 wizyty u lekarza POZ:
         wizyta 1 – wywiad, badanie układu ruchu z użyciem 
testu uciskowego, skierowanie na badania (OB, CRP, 

morfologia), wypełnienie niezbędnej dokumentacji kwalifiku-
jącej do projektu;
     wizyta 2 – analiza i opis wyników badań, powtórne ba-
danie układu ruchu; w przypadku podejrzenia RZS, lekarz 
POZ wystawia skierowanie do reumatologa do OWD;

2 wizyty w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki w Kościerzynie:
       wizyta 1 weryfikująca diagnozę (w przeciągu 1-2 tygodni 
od momentu wystawienia skierowania przez lekarza POZ) – 
reumatolog, na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, 
analizy dostarczonych badań, kwalifikuje pacjenta do dalszej 
diagnostyki w OWD.
      wizyta 2 potwierdzająca diagnozę (w terminie do 14 dni 
od wizyty 1) – ocena wyników badań, ponowne badanie 

fizykalne; przeprowadzenie wszystkich niezbędnych proce-
dur diagnostycznych; pacjent z rozpoznanym RZS lub inną 
zapalną chorobą reumatyczną otrzymuje informację nt. 
zaleconego leczenia  w przypadku wykluczenia ww. chorób, 
pacjent „wraca pod opiekę” lekarza POZ z informacjami nt. 
dalszego postępowania terapeutycznego.
Na każdym etapie wypełniana jest dokumentacja projektowa.
Osoby, które skarżą się na problemy ze stawami i chciałyby 
wziąć udział w projekcie mogą zgłaszać się do Centrum 
Medycznego „GEMINI” w Chojnicach ul. Młodzieżowa 35

Tel. kontaktowy:  52 39 740 33 lub 607 570 037
email: rejestracjagemini@promedicachojnice.pl

Informacja o projekcie:  www.wczesnyrzskoscierzyna.pl
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Dziesiątego marca w podziemiach kościoła 
gimnazjalnego odbyła się promocja 39 tomu 
serii „Biblioteka Filomaty”. Tym razem pod 
redakcją Bogdana Kuffla i Przemysława 
Zientkowskiego ukazał się dramat Stefana 
Bieszka „Krwią Kapłańską” - Dramat w trzech 
aktach z dziejów Chojnic r. 1555. Sztuka 
opowiada o dramatycznych okolicznościach 
przejęcia kościoła farnego w roku 1555 przez 
protestantów i okolicznościach zabicia na 
przykościelnym cmentarzu ówczesnego pro-
boszcza. Czy to prawda? No cóż wielu bada-
czy dziejów Chojnic podważa ten fakt. Stefan 
Bieszk po ukończeniu studiów na Uniwersyte-
cie Poznańskim objął w roku 1920 katedrę 
nauczyciela języków klasycznych w Chojnic-
kim Gimnazjum. Bieszk w trakcie swojego 
pobytu w Chojnicach napisał cztery ważne dla 
Chojniczan dramaty: „Krwią kapłańską” - 
1928, „Szturm na Chojnice” - 1930, „Tobie 
Ojczyzno” - 1931 oraz „Hiob” - 1933. Wszy-
stkie osadzone są w miejscowych realiach. 
Trzy ukazały się już drukiem. Na „swój czas” 
czeka tylko „Hiob”.  Recenzentem jest prof. dr 
hab. Jacek Knopek. Na promocji można było 
otrzymać za darmo jeden ze 100 wydrukowa-
nych egzemplarzy. 

     16 marca w hali widowiskowo - sportowej 
Centrum Park w Chojnicach odbyła się
XIV edycja Powiatowych Targów Pracy. Ich 
organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy
w Chojnicach oraz Starostwo Powiatowe. Na 
targach swe oferty zaprezentowało 96 praco-
dawców, którzy zaoferowali ponad 600 miej-
sc pracy, w tym kilkadziesiąt miejsc stażo-
wych. Swe stoiska miały także urzędy pracy
z okolicznych powiatów. Otwarcia i  przecię-
cia wstęgi wspólnie dokonali Starosta 

Chojnicki Stanisław Skaja oraz przewod-
niczący Rady Rynku Pracy Bogdan Tyloch. 
W uroczystości otwarcia wzięli także udział 
samorządowcy z terenu powiatu chojnic-
kiego, przedstawiciele Powiatowej Rady 
Rynku Pracy oraz kierownictwo Powiatowe-
go Urzędu Pracy. Na targach miejsca pracy 
oferowały nie tylko wielkie firmy. Sporo było 
indywidualnych przedsiębiorców, prowadzą-
cych „małe biznesy”, również poszukujących 
„rąk do pracy”. 

     Dnia 22 marca br. w siedzibie Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie” odbył się ko-
lejny wykład z cyklu Czwartkowe spotkania
z przyrodą. Tym razem dzięki prelegentce 
Pani Oldze Betańskiej zostaliśmy zaproszeni 
do wirtualnego zwiedzania Parku Narodowe-
go „Ujście Warty”. Ten najmłodszy w Polsce 
park narodowy utworzony został w 2001 roku 
i leży w zachodniej części naszego kraju,
w obrębie ujścia rzeki Warty do Odry.  
Krajobraz parku stanowią przede wszystkim 
otwarte łąki i pastwiska oraz zarośla 
wierzbowe poprzecinane siecią kanałów, 
cieków wodnych, rzeczek i starorzeczy. Lasy 
i zadrzewienia stanowią 1 procent obszaru 

chronionego. Nadwarciańskie rozlewiska są 
szczególnie chętnie odwiedzane przez ob-
serwatorów ptaków i innych miłośników przy-
rody. Wahania wody, w ciągu roku, sięgają tu 
nawet cztery metry. Pod względem ornito-
logicznym jest to jedno z najważniejszych 
miejsc w Polsce. Można tu zaobserwować 
około 280 gatunków ptaków. Jesienią, na 
przelotach, odnotowuje się nawet 100 tysię-
cy gęsi, w tym również gęś zbożową, która 
stała się symbolem tego Parku. Najlepszy 
czas na obserwację ptaków to wiosna i je-
sień, na co serdecznie zaprosiła na koniec 
Pani Olga. 

Beata Grabowska, PNBT

    21 marca społeczność szkolna (uczniowie, 
nauczyciele) przyszła  na zajęcia wiosennie , 
kolorowo przebrana (najmłodsi uczniowie 
przebrani za ptaszki, biedronki ,słoneczka, 
pszczółki itp.) W ramach obchodów I Dnia 
Wiosny w szkole odbyła się szkolna edycja 
,,Mam talent''( przygotowany pod kier. p. M. 
Leszczyńskiego i p. I. Jeżakowskiej), w któ-
rym uczniowie mieli okazję zaprezentować 
na scenie swoje talenty i umiejętności np. 
pokaz tańca, układy gimnastyczne, umieję-
tności sprawnościowe oraz wokalne. W tym 
dniu obchodziliśmy również ,,Światowy 
Dzień Zespołu Downa''. Na znak solidarności 
z nimi założyliśmy kolorowe skarpety. Z tej 
okazji na zaproszenie p. Pauliny Bały 
gościliśmy uczniów Zespołu szkół Specja-
lnych w Chojnicach pod opieką p. Tomasza 
Klamana i p. Katarzyny Stanko. Uczniowie 
zaprezentowali piękny program muzyczny, 
włączając do wspólnego śpiewania i zabawy 
zgromadzoną publiczność uczniowską. Po 

występach na boisku szkolnym tańczyliśmy 
zumbę zakończoną wypuszczeniem balo-
nów w kolorze czerwonym i granatowym. 
Podziękowania kierujemy do p. Jolanty 
Siewert – instruktora tańca. O godz. 12.00 na 
chojnickim rynku, uczniowie wraz z nauczy-
cielami oraz mieszkańcami miasta witali 
wiosnę muzyką i tańcem. Uczniowie zapre-
zentowali taniec towarzyski w wykonaniu 
szkolnego zespołu tańca towarzyskiego (pod 
kier. p. Mirosławy Węsierskiej – Karasiewicz) 
oraz duetu który tworzą Bartosz Pozorski z II 
kl. gimnazjum i Aleksandra Siegmiller z SP 7, 
oraz wszyscy zebrani na rynku wzięli udział
w aerobiku poprowadzonym przez p. Ewę 
Kwiatkowską, p. Magdalenę Lella, p. Mag-
dalenę Tyborską. Te wszystkie działania 
wpisują się też w ,,Tydzień Zdrowia'' obcho-
dzony w naszej szkole. Zapraszamy do 
obejrzenia filmowej relacji na chojnice.tv.

Michał Leszczyński

        Chojnickie Centrum Kultury zaprasza 
na Stary Rynek do oglądania wystawy foto-
graficznej Daniela Frymarka ukazującej sku-
tki wichury, która przeszła w nocy z 11 na 12 
sierpnia 2017 roku przez Bory Tucholskie
i Kaszuby.
       Fotoreporter i strażak OSP Chojnice, 
Daniel Frymark dokumentował to wydarze-
nie przez ostatnie pół roku. Na zdjęciach 
można zobaczyć jak wyglądała akcja rato-
wnicza chwilę po przejściu burzy oraz niesa-
mowite poświęcenie wolontariuszy poma-
gających mieszkańcom naszego regionu. 

Można też porównać jak mocno przez osta-
tnie kilka miesięcy zmienił się krajobraz
w okolicy Chojnic. - Mam nadzieję, że zdjęcia 
nie pozwolą nam zapomnieć, tego co wyda-
rzyło się w zeszłym roku. Pamiętajmy, że 
wiele rodzin cały czas potrzebuje pomocy
w odbudowie swoich domów - mówi Daniel 
Frymark. Wystawa jest szerszą edycją foto-
reportażu, którzy zdobył Grand Prix w Wiel-
kim Konkursie Fotograficznym National Geo-
graphic Polska. Wystawa będzie czynna do 
końca kwietnia. 

Zapraszamy!

     Dnia 2 marca w auli Szkoły Podstawowej 
nr 1, odbył się uroczysty koncert podsumo-
wujący ,,Dni Patrona'' szkoły, którym od roku 
1996 jest Julian Rydzkowski. Tradycją szkoły 
jest coroczne święto związane z tą barwną
i ważną w historii miasta postacią. Licznie 
zgromadzonych nauczycieli, rodziców, ucz-
niów i gości powitała p. dyr. Ewa Modrze-
jewska dzieląc się własnymi wspomnieniami 
z życia Juliana Rydzkowskiego. Artystyczną 
część otworzyła grupa taneczna uczniów 
klas VII, którzy zaprezentowali walc angiel-
ski. W ramach ,,Dni Patrona'', corocznie 
organizowany jest ,,Koncert muzyki instru-
mentalnej'' przygotowany przez p. Michała 
Leszczyńskiego, który na trwałe wpisał się
w kalendarz imprez szkolnych. Niektórzy
z uczestników zaprezentowali swoje umie-
jętności muzyczne, które zdobywają w Szko-
le Muzycznej w Chojnicach oraz prywatnie. 
W obchody ,,Dni Patrona'' również wpisał się 
międzyszkolny konkurs plastyczny "Widok
z mojego okna" organizowany przez p. El-
żbietę Połom. Od lat nasza szkoła organizuje 
międzyszkolny konkurs "Chojnice - moje 
miasto" dla klas III, który koordynuje p. 
Urszula Michalik. Co roku odbywa się też 
konkurs dla klas III o patronie szkoły. Konkurs 

organizowała p. Aleksandra Redzimska.
W tym roku nowością był konkurs multime-
dialny "Moja szkoła", którego koordynatorem 
była p. Zofia Drawska. W tym roku odbył się II 
konkurs krasomówczy. Uczniowie klas IV - V 
prezentowali legendy polskie, klasy VI - VII 
legendy słowiańskie. Organizatorami tego 
konkursu były panie: Grażyna Czapiewska
i Aleksandra Małecka. 28 lutego odbył się 
konkurs wiedzy o Chojnicach i regionie dla 
klas IV- VI i klas VII oraz klas gimnazjalnych, 
który przygotowali nauczyciele historii: p. 
Piotr Dyląg i p. Arkadiusz Gierszewski. 
Dni Patrona upamiętniają sylwetkę naszego 
patrona, ale są też okazją, by uczniowie 
naszej szkoły wykazali się wiedzą i zdol-
nościami. Konkurs polonistyczny o miano 
mistrza opowiadania organizowany przez p. 
Aleksandrę Małecką towarzyszy tym dniom 
od wielu lat. Z okazji ,,Dni Patrona'' w na-
szych klasach pojawiły się ciekawe gazetki 
dotyczące naszego patrona. Rownież w bi-
bliotece szkolnej panie: Joanna Stoltman
i Marta Januszewska zorganizowały ciekawą 
wystawę prezentujacą materiały archiwalne 
z życia i działalności Juliana Rydzkowskiego.

Michał Leszczyński 

Stoisko Pizzerii Bazylia



      Pierwszy kwartał tego roku to kilkanaście 
startów pięściarzy z Chojnic w regionalnych
i krajowych zawodach bokserskich. Niemal 
każdy pojedynek można zaliczyć do sukce-
sów. W niedzielę 25 marca, odbył się w Gdy-
ni „IX turniej o Puchar Bombardierów Wy-
brzeża". W turnieju wystąpiło blisko 80 
zawodników z 18 klubów. 

    W walkach finałowych wystąpiło dwóch 
zawodników Boxing Team Chojnice - Senio-
rzy - Piotr Szczukowski w wadze 81 kg. oraz 
Adrian Szczypior 75kg. Obaj wygrali jedno-
głośnie na punkty. Choć ich zwycięstwo nie 
było zaskoczeniem, można śmiało powie-
dzieć, że wygrane pojedynki potwierdzają 
przynależność naszych zawodników do 
ścisłej czołówki pięściarzy w Polsce. 

      Oprócz zmagań turniejowych, odbyły się 
także walki towarzyskie, w których Boxing 
Team Chojnice reprezentowali Igor Stefa-
niak, Szymon Szczukowski, Arkadiusz Ho-

chel, Mateusz Gappa, Mikołaj Jutrzenka, Zu-
zanna Burczyk, Weronika Toda oraz Zuzan-
na Kamińska. 

     Przed rozpoczęciem turnieju nagrodzono 
w kategorii 75 kg juniorkę z Boxing Team 
Chojnice oraz Weronikę Pawlak z WBK Gryf 
Wejherowo w kategorii 57 kg za zdobycie 
mistrzostwa Polski.
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     Schronisko dla zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach 
poszukuje pracownika w charakterze opiekuna dla 
zwierząt. Wymagania: osoba lubiąca zwierzęta, trwale 
bezrobotna, posiadająca prawo jazdy kat. B. Oferujemy: 
umowę o pracę, elastyczny system zmianowy, zdobywa-
nie nowego doświadczenia, praca w przyjaznej atmos-
ferze. CV prosimy składać osobiście w siedzibie schro-
niska przy ul. Igielskiej 24 lub kierować na adres:

przytulisko@gmail.com 
Więcej informacji pod nr tel. 696 665 513

        W sali obrad ratusza, 23 marca odbyło 
się spotkanie, podczas którego dotychcza-
sowy reprezentant Boxing Team Chojnice – 
siedemnastoletni Kewin Gruchała – podpisał 
umowę z Krystianem Każyszką. Od tego 
momentu rodowity chojniczanin będzie re-
prezentował Rocky Boxing Promotion. Wraz 
z podpisaniem umowy Kewin Gruchała stał 
się najmłodszym zawodowym pięściarzem
w Polsce. 
     Podczas uroczystego spotkania w ratu-
szu, głos zabrali burmistrzowie – Arseniusz 
Finster i Edward Pietrzyk. Oboje okazali za-
dowolenie i podziw dla młodego pięściarza. 
Kewinowi Gruchale towarzyszył ojciec – 
Marcin oraz dziadek – Bogdan. To po nich 
odziedziczył smykałkę do boksowania. 
   Najmłodszego zawodowego boksera 

będzie można podziwiać 4 maja w telewizji 
Polsat. Będzie wówczas transmitowana gala 
boksu odbywająca się w Kościerzynie. 
Oprócz Kewina Gruchały, swoją walkę od-
będzie też – obecny na spotkaniu w ratuszu – 
Nikodem Jeżewski, który również trenuje
w stajni Rocky Boxing Promotion. Zapewnił 
swojego młodszego kolegę o świetnych 
warunkach do trenowania, zaznaczył jednak, 
że wszystko jest tak naprawdę w rękach i 
głowie boksera. 
   Spotkanie poprowadził Michał Januszew-
ski, a na sali oprócz rodziców i dziadka Kewi-
na, obecni byli także sponsorzy i zarząd klu-
bu. Arseniusz Finster wskazał na obecność 
wybitnej postaci w środowisku bokserskim – 
Andrzeja Mielke. 

Danuta Ciborowska

     W sali obrad Rady Miejskiej, w środę 28 
marca, uroczyście przypieczętowano kwe-
stię dostarczenia pięciu nowych, nowoczes-
nych autobusów firmy MAN. W spotkaniu, 
oprócz włodarza Chojnic i pracowników 
ratusza uczestniczących w owym projekcie, 
udział wzięli przedstawiciele firmy. Dyrektor  
sprzedaży MANTruck & Bus Polska – Kamil 
Gromek oraz dyrektor ds. serwisowych – 
Jacek Szczygielski podpisali  umowę z Bur-
mistrzem Chojnic.  Swoje zadowolenie z kup-
na nowych pojazdów wyraził też dyrektor 
MZK w Chojnicach – Mieczysław Sabatow-
ski. Zaznaczył, że w mieście sprawdziły się 
już używane autobusy tejże firmy, wobec 
tego nowe są tym bardziej pożądane. 

Nowoczesne autobusy będą zawierać sze-
reg udogodnień, z których skorzystają pasa-
żerowie komunikacji miejskiej. Każdy z pięciu 
pojazdów jest 12-metrowy, niskopodłogowy
i przeznaczony dla około 80. pasażerów. 
Nabytki będą wyposażone w klimatyzację, 
tablicę wewnętrzną i elektroniczną, komuni-
kator głośnomówiący i monitoring. Przede 
wszystkim jednak będą przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. 
    Koszt taboru wynosi ponad 5 miliona 
złotych. 85 procent kosztów pokrywa 
dofinansowanie unijne. Umowny termin 
dostawy autobusów przypada na koniec 
września. 

Danuta Ciborowska
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W dniu 8.03.2018 przeprowadzono na 
strzelnicy w Nieżychowicach zawody strze-
leckie dla kobiet z okazji Dnia Kobiet pod 
nazwą „Róż dla Pań”. Do zawodów przystą-
piły 52 zawodniczki, które rywalizowały
o główną nagrodę ufundowaną przez ZM 
LOK w Chojnicach, który był głównym orga-
nizatorem. Panie startowały w konkurencji 

strzelania z karabinka kpn 20. Nagrodę 
główną „Szklany kwiat” zdobyła:
Dominika Kępczyńska, która uzyskała 
wynik 181 pkt. wyprzedzając 
Patrycję Kaleśników 180 pkt. oraz 
Paulinę Falbę 178 pkt. 

Na zdjęciu zwyciężczyni zawodów 
Dominika KĘPCZYŃSKA.

   W niedzielę 4 marca zakończyły się XXV 
Indywidualne Mistrzostwa Polski w Boksie 
Juniorów do lat 18. Do zawodów w Ciecho-
cinku zgłosiło się 138 zawodników z 80 klu-
bów, zrzeszonych w 16 okręgowych związ-
kach bokserskich. Dwa medale zdobyte 
przez chojniczan są jedynymi wywalczonymi 
przez cały Okręg Pomorski.
   Od środy do niedzieli kibice zobaczyli 128 
pojedynków, w których rywalizowali wszyscy 
najlepsi młodzi pięściarze kraju. Boxing 
Team Chojnice reprezentowało czterech 
zawodników:

1. Maciej Kotlęga (49 kg),
2. Kewin Gruchała (75 kg),
3. Bartosz Głomski (91 kg),
4. Klaudiusz Hochel (+91 kg).

Brązowymi medalami udekorowani zostali 
Bartosz Głomski i Kewin Gruchała. Bartosz 
sprawił nam największą niespodziankę, 
mówi Joanna Gruchała – członek zarządu 
Boxing Team Chojnice. W wyniku losowania, 
już w pierwszej walce, zmierzył się z byłym 
medalistą Mistrzostw Polski, odnosząc 
zwycięstwo 3:2. Także drugi pojedynek dla 
młodego zawodnika był nie lada wyzwa-
niem. Stanął oko w oko z zawodnikiem 
Górnika Sosnowiec, który zdobył wicemis-
trzostwo Polski w 2017 r. Sędziowie orzekli 
wygraną chojniczanina stosunkiem głosów 
3:2. Dopiero w półfinale nie sprostał o wiele 
bardziej doświadczonemu i utytułowanemu 
zawodnikowi z Szamotuł. Jak zaznacza 
Joanna Gruchała, brąz jest ogromnym 
sukcesem Bartka, który w pełni zapracował 
na swój medal.
    Kewin Gruchała w pierwszej walce 
odprawił z ringu pięściarza z Wrocławia, 
wygrywając eliminacyjny pojedynek 5:0. 
Także drugie starcie zwyciężył jednogłośnie, 
pokonując zawodnika z Goleniowa. Świetne 

wyniki w dwóch walkach pozwoliły nam mieć 
nadzieję na srebro lub złoto - mówi Marcin 
Gruchała. W walce półfinałowej zwyciężył 
jednak stosunkiem głosów 3:2 przeciwnik 
Kewina. Sytuacja na ringu była jednak 
bardzo niejednoznaczna, bowiem sędzia 
najpierw podniósł rękę Gruchały, by po chwili 
zmienić decyzję i ogłosić, że to zawodnik
z Zamościa wygrywa na punkty.

- Nie życzę nikomu, aby doświadczył takiego 
uczucia. Ręka w górze i eksplozja radości,
a za moment ręka na dole i łzy smutku.
W walce dałem z siebie wszystko. Duży 
wpływ na przebieg pojedynku miał moment, 
w którym mój rywal sprowadził mnie do 
parteru i przypadkowo uderzył kolanem
w nos. Obfite krwawienie utrudniało mi 
kontrolowanie walki. Teraz kilkanaście dni 
odpoczynku, a dalej czas pokaże. Mam kilka 
ciekawych możliwości, ale najbardziej praw-
dopodobna to przejście do boksu zawodo-
wego - powiedział po walce Kewin Gruchała.

     Z dobrej strony pokazał się ubiegłoroczny 
wicemistrz Polski U-16 Maciej Kotlęga, który 
awansował do ćwierćfinału, pokonując za-
wodnika Korony Wałcz już w pierwszej run-
dzie. Do pojedynku o półfinał Maciej nie zo-
stał jednak dopuszczony przez lekarzy, ze 
względu na bardzo poważną kontuzję kola-
na.

    Niestety turnieju nie zaliczy do udanych 
Klaudiusz Hochel, który po dobrym początku 
walki eliminacyjnej pogubił się w obronie i sę-
dzia ringowy wyliczył naszego zawodnika. 
Po drugim liczeniu arbiter zdecydował się 
przerwać walkę.

Redakcja Serwisu Gruchalateam.pl
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02 kwietnia
Uprzejmie  zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo 
na koncert zespółu „Nagła Zmiana Klimatu” w Pub-ie Wlad.   
Gościnnie wystąpi Martyna Wantoch-Rekowska. Początek 
koncertu o godzinie 19:00. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, ul. 
Młodzieżowa 35.

07 kwietnia
II Liceum Ogólnokształcące zaprasza na „Drzwi Otwarte”. 
Gimnazjalisto,  jeśli zastanawiasz się nad wyborem szkoły, 
przyjdź i poczuj wyjątkowy klimat „Andersa”. Będziesz miał 
okazję poznać nasze grono pedagogiczne, uczniów i bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Ciebie liczne 
atrakcje: pokazy i doświadczenia, rozmowy i konkursy,
a także kulinarne małe co nieco. Początek wydarzenia
o godzinie 9:00. Miejsce: Chojnice, ul. Świętopełka 1.

7 i 21 kwietnia
Warsztaty artystyczno- edukacyjne  „Sztuka w czaso-
przestrzeni” Miejsce: sala plastyczna Chojnickiego Centrum 
Kultury, ul. Plac Niepodległości 7 (budynek  starego szpitala, 
I piętro) godz. 10:00-11:30 i 12:00-13:30. Koszt warsztatów: 
15 zł/ zajęcia. Zapisy: e.kerplik@ckchojnice.pl

07 kwietnia
Serdecznie zapraszamy wszystkich łuczników na kolejny 
Wielkanocny Turniej Łuczniczy do Szkoły Podstawowej nr 3 
w Chojnicach (ul. Dworcowa 6, wjazd od Alei Brzozowej od 
ul. Franciszka Sędzickiego).  Serię treningową zaczniemy
o godzinie 09:30 natomiast oficjalne rozpoczęcie odbędzie 
się o godzinie 10:00.

07 kwietnia
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach 
uprzejmie zaprasza na „Drzwi otwarte”. Przyjdź i sam 
zadecyduj o swojej przyszłości! Początek o godzinie 10:00. 
Miejsce: Zespół Szkół w Chojnicach, ul. Kościerska 11.

07 - 08 kwietnia
Festiwal Smaków Food Trucków zaprasza na smaczne 
powitanie wiosny. Organizatorzy zaprosili ponad 20 food 
trucków z daniami inspirowanymi kuchnią i kulturą wielu 
krajów świata. Celem festiwalu jest promowanie idei slow 
foodu, czyli jedzenia przygotowanego ze świeżych, staran-
nie dobranych produktów, „na oczach” klienta. Slow food to 
również kultura celebrowania posiłków, jedzenia bez poś-

piechu.  Na festiwalu pojawią się strefy aktywności 
dodatkowych, m.in.: Akademia Gier Planszowych – gry, 
konkursy, porady dla dzieci i dorosłych, strefa dla dzieci, 
strefa chilloutu – muzyka, leżaczki, konkursy, zawody 
kulinarne z nagrodami, gra terenowa z nagrodami, strefa 
baniek mydlanych, oraz wiele więcej. Dodatkowo uczestnicy 
będą mogli wybrać „Najsmaczniejszego Food Trucka 
Festiwalu”. Początek wydarzenia o godzinie 12:00. 
Miejsce:Plac przy Hali Widowiskowo-Sportowa Centrum 
Park Chojnice, ul. H. Wagnera 1.

07 kwietnia
Gorąco  zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo na 
koncert w Pub-ie Wlad. TURBO to czołowy przedstawiciel 
polskiej sceny rockowo - heavy metalowej założony w Po-
znaniu w roku 1980. Bilety w przedsprzedaży w cenie 35 zł,
w dniu koncertu 45 zł. Początek koncertu o godzinie 19:00. 
Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.   

08 kwietnia
Już drugi raz Biegniemy dla Autyzmu! Zapraszamy serde-
cznie wszystkich, którzy chcą wziąć udział w Biegu, a także 
tych, którzy chcą dopingować! Zachęcamy do niebieskiego 
akcentu w tym dniu. Program: 9:00 - otwarcie Biura 
Zawodów, wydawanie pakietów startowych, rejestracja. 9:45 
- wspólna rozgrzewka. 10:00 - Bieg Rodzinny 200 m. 11:00 - 
Bieg Główny 5 km. 13:00 - wspólny taniec, zakończenie. 
Podczas akcji są przewidziane atrakcje dla dzieci (dmu-
chanie balonów, malowanie twarzy) oraz wiele innych 
niespodzianek. Miejsce: Charzykowy.

08 kwietnia
Urząd Miejski w Chojnicach i Chojnickie Centrum Kultury 
zaprasza w niedzielę 8 kwietnia na koncert wspaniałego 
duetu muzyków, który wykona najbardziej znane ballady 
rosyjskie. Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej od lat 
fascynuje się repertuarem trzech wybitnych postaci ballady 
rosyjskiej: Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego 
oraz Żanny Biczewskiej,  Zaproszenia na koncert wydawane 
będą w środę 4 kwietnia od godz. 8:30 i od godz. 17:30

w obecnej siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury, ul. 
Młodzieżowa 44 (1 osoba może otrzymać 2 zaproszenia). 
Początek koncertu o godzinie 17:00. Miejsce: Centrum 
Sztuki Collegium ARS (podziemia kościoła gimnazjalnego).

08 kwietnia
Zapraszamy wszystkich fanów mocnego rockowego brzmie-
nia na koncert w Pub-ie Wlad. Kabanos to polska grupa 
rockowo-metalowa założona w 1997 roku w Piasecznie 
przez Zenona Danona i Zbyszka Szajbnera. Bilety w przed-
sprzedaży w cenie 30 zł, w dniu koncertu 40 zł. Początek 
koncertu o godzinie 19:00. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, ul. 
Młodzieżowa 35.   

08 kwietnia
W hali Centrum Park przy ulicy H. Wagnera odbędzie się 
charytatywny turniej piłki halowej dla chorej Lidii Właszczyk. 
Udział w turnieju biorą drużyny z Chojnic i okolicy. Początek 
o godz. 09:00. Organizatorem jest Agro Ursus.

09 kwietnia
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach 
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XVII Marszu dla 
Życia w Chojnicach. Pierwszym punktem programu będzie 
prelekcja dr Aleksandry Kicińskiej w kościele pod wezwa-
niem Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach o godzinie 
16:00. Następnie uczestnicy przejdą ulicami, dając wyraz 
swojej troski o życie. Tego samego dnia w Chojnicach 
zostanie także otwarte i poświęcone okno życia w domu 
zakonnym Sióstr Franciszkanek przy ul. Ogrodowej. O godz. 
18:00 odbędzie się uroczysta Msza św. w kościele Zwia-
stowania NMP pod przewodnictwem ks. bp. Ryszarda Kasy-
ny, a następnie wykład dr Aleksandry Kicińskiej w podzie-
miach kościoła.

11 kwietnia
Powiatowe dyktando „O Złote Pióro” w kategorii klas 
gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych. Miejsce: II Liceum 
Ogólnokształcące w Chojnicach, ul. Świętopełka 1.

13 kwietnia
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów mocnego rockowego 
brzmienia na koncert w Pub-ie Wlad. Kat i Roman Kostrze-
wski (KAT&RK) to historia thrash metalu. Kultowy zespół 
tworzący Wielką Trójcę Polskiego Metalu łącznie z TSA
i Turbo, powstał w 1980 r.  Bilety w przedsprzedaży w cenie 

45 zł, w dniu koncertu 55 zł. Początek koncertu o godzinie 
19:00. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.  
 
13 kwietnia
Jurek Porębski polski pieśniarz, wykonawca szant i autor 
piosenek o tematyce morskiej, publicysta, rybak i żeglarz, 
animator ruchu szantowego w Polsce, wystąpi w Tawernie 
Buchta. Wstęp wolny. Początek o godzinie 20:00.

14 kwietnia
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach z Za-
głębiem Sosnowiec. Początek spotkania godzina 17:00. 
Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, ul. 
Mickiewicza 12.

14 kwietnia
W ramach rozgrywek o mistrzostwo I Ligi futsalu Red Devils 
Chojnice zagrają z drużyną KS Futsal Leszno. Początek 
spotkania o godzinie 18:00. Miejsce:  Centrum Park w Choj-
nicach.

16 kwietnia
Już po raz kolejny na chojnickiej stacji kolejowej zagości 
Parowóz, który poprowadzi pociągi retro "Skansen" rel. 
Kościerzyna - Chojnice - Nakło nad Notecią - Poznań, oraz 
"Krajna" rel. Chojnice - Człuchów - Chojnice. Organizatorem 
przejazdów pociągów specjalnych jest Turystyka Kolejowa 
TurKol.pl. W tym samym czasie, dla mieszkańców oraz 
pasażerów pociągu "Skansen", po zimowej przerwie pono-
wnie otworzymy drzwi naszej Sali Tradycji Kolejowej w da-
wnej restauracji Chojnickiego Dworca. Początek wydarzenia 
o godzinie 10:00. Miejsce: Chojnice Stowarzyszenie 
Miłośników Kolei, Chojnice, ul. Dworcowa 27.

18 kwietnia
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach z GKS-
em Katowice. Jest to spotkanie zaległe. W pierwotnym 
terminie (16 marca, 20:45) mecz został odwołany z powodu 

złego stanu boiska. W chwili oddawania tekstu do druku nie 
została ustalona godzina spotkania. Miejsce wydarzenia: 
Stadion Miejski  w Chojnicach, ul. Mickiewicza 12.

20 kwietnia
Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów gatunku Hip-
hop/Rap na koncert do klubu Geneza. ReTo to 23 letni raper 
pochodzący z podwarszawskiego Piastowa. Swoją karierę 
muzyczną rozpoczął kilka lat temu, na koncie ma 3 
mixtape'y: To Ten Inny, Moonlight i DAMN. oraz dwa albumy: 
"GOOD7UCK" oraz "K.R.U.K.". Bilety w cenie: I pula: 30 zł, II 
pula: 35 zł. Początek koncertu o godzinie 21:00. Miejsce: 
Geneza Music Club, Chojnice, ul. Zielona 3.

20-22 kwietnia
Wspólnota Dzieciątka Jezus zaprasza na rekolekcje, które 
poprowadzi ks. Michał Olszewski SCJ. Początek o godzinie 
9:00. Miejsce:Plac przy Hali Widowiskowo-Sportowa 
Centrum Park Chojnice, ul. H. Wagnera 1.

21 kwietnia
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów rockowego 
brzmienia na koncert w Pub-ie Wlad. CLOSTERKELLER to 
czołowy przedstawiciel nurtu tzw. "klimatycznego" rocka, 
okrzyknięty mianem kultowej formacji na polskiej scenie 
muzycznej, którego liderką jest Anja Orthodox - jedna z czo-
łowych, polskich wokalistek rockowych, obdarzona charak-
terystycznym głosem i charyzmą. Bilety w przedsprzedaży
w cenie 35 zł, w dniu koncertu 45 zł. Początek koncertu
o godz. 19:00. Miejsce: Pub Wlad, ul. Młodzieżowa 35.

21 kwietnia
Teatr Repertuarowy: „Adam i Ewa” Teatr Zielony Wiatrak
z Gdańska. Miejsce: Aula Szkoły Podstawowej nr 1 w Choj-
nicach godz. 19:00. Bilety:  15 zł normalny, 10 zł ulgowy   
(do kupienia w Chojnickim Centrum Kultury, ul. Młodzieżowa 
44, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00)

24 kwietnia
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach z Ra-
kowem Częstochowa. Jest to spotkanie zaległe. W pierwo-
tnym terminie (2 marca, 20:00) mecz został odwołany z po-
wodu złego stanu boiska. Początek spotkania o godzinie 
19:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, 
ul. Mickiewicza 12.

26 kwietnia
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice gorąco zaprasza na XXVI 
„Czwartki Lekkoatletyczne”. Początek wydarzenia  o godz. 
15:00. Miejsce: Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 12.

26 kwietnia
Park Narodowy Bory Tucholskie uprzejmie zaprasza na wy-
kład Pana dr hab. Andrzeja M. Jagodzińskiego, prof. ID PAN 
"Różnorodność biologiczna jako odpowiedź na praktyki gos-
podarcze i ochronę przyrody w lasach"  z cyklu „Czwartko-
wych spotkań z przyrodą”. Ze względów organizacyjnych 
prosimy o wcześniejsze potwierdzanie udziału w wykładach 
(na 3 dni przed planowanym terminem wykładu). Osoby, 
które nie zgłosiły chęci udziału w wykładzie a przybędą, 
mogą liczyć się z brakiem miejsc. Miejsce wydarzenia: 
Siedziba Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzy-
kowach, ul. Długa 33. Początek wykładu o godzinie 18:00.

28 kwietnia
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach z Wi-
grami Suwałki. Początek spotkania godz. 17:00. Miejsce: 
Stadion Miejski  w Chojnicach, ul. Mickiewicza 12.

29 kwietnia
Uprzejmie zapraszamy na Szlagierowy Koktajl Silesia to 
dwu i pół godzinny spektakl kabaretowo-muzyczny przezna-
czony dla wszystkich lubiących wyśmienity humor, dobrą 
piosenkę oraz dobrą zabawę, którą zapewni mieszanka 
profesjonalnych artystów z wieloletnim doświadczeniem 
obdarzonych wyjątkowym talentem estradowym i urokiem 
osobistym. Wystąpią: Kasia Piowczyk, Mariusz Kalaga, 
Grzegorz Poloczek i Jacek Silski  Bilety: Centrum Park ul. 
Wagnera. Początek spektaklu o godzinie 17:00. Miejsce: 
Centrum Park w Chojnicach.

29 kwietnia
Chojnicki Klub Żeglarski zaprasza na „Otwarcie sezonu 
żeglarskiego 2018". Miejsce: Charzykowy. Organizator: 
ChKŻ

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

@chojnice.dlawas.info
chojnicedlawas@gmail.com
http://chojnice.dlawas.info


