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NA DOBRY POCZĄTEK

Zagrożeniu przestępczością w 2020 Nowe zasady bezpieczeństwa
Nowe zasady bezpieczeństwa

od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.
Handel 
• Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 

zostaną zamknięte. 
• Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: 

sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.
• Oprócz tego w placówkach handlowych, na targu lub poczcie będą obowiązywały 

nowe limity osób:  
• 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
• 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny
Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 
osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust 
i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. 

Salony fryzjerskie i kosmetyczne 
Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne 
w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola tylko dla medyków
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  
Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb po-
rządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). 
Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Sport – tylko zawodowy
Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowe-
go. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

W Święta Wielkanocne zostańmy w domu

Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecz-
nej – także podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów 
sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć 
nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć 
na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją 
rodzinę.

Praca zdalna – wszędzie tam, gdzie możesz
W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Pamię-
taj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu po-
mieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP 
COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. 

Pozostałe ograniczenia – bez zmian

Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują:
• Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawo-

wych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawo-
dowego, uczą się zdalnie.

• Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także 
np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy – katalog 
wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu).

• Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
• Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, 

sauny i solaria. 

 W trakcie XXV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Antoni Szlanga odczy-
tał treść pisma, które wpłynęło na jego ręce od Prokuratora Rejonowego w Chojni-
cach Mirosława Orłowskiego zawierające informacje o zagrożeniu przestępczością 
w 2020 r. na terenie miasta Chojnice.

• Na terenie miasta Chojnice w 2020 r. odnotowano 753 przestępstwa z kolei w 2019 
r. takich spraw odnotowano 921, co stanowi znaczny spadek o 168 przestępstw (dy-
namika % )

• Wykrywalność przestępstw na terenie miasta Chojnice wyniosła 75,83 % przy 
74,65% w roku 2019, co stanowi niewielki wzrost wykrywalności.

• W 2020 roku odnotowano nieznaczny wzrost przestępstw popełnionych przez kie-
rujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości. W 2020 r. takich prze-
stępstw stwierdzono 53, przy 51 w roku 2019. W roku 2020 na terenie miasta Choj-
nice odnotowano 68 różnego rodzaju przestępstw drogowych (przy 72 w roku 2019), 
co stanowi niewielki spadek.

• Jeżeli chodzi o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu to stwierdzić 
należy, że w 2020 r. odnotowano jedno usiłowanie zabójstwa (2019r. - 0), nie notowa-
no przypadków rozbojów i wymuszeń rozbójniczych (w 2019 r.-5). 

• Natomiast stwierdzono 5 zgwałceń, gdzie w 2019 roku takich przestępstw nie 
odnotowano. 

• Nadto stwierdzono 4 przypadki pbicia i bójki (8 w roku 2019) i 8 różnego rodzaju 
uszczerbków na zdrowiu (14 w 2019 roku).

• Jeżeli chodzi o przestępstwa przeciwko mieniu to w 2020 r. stwierdzono 80 przypad-
ków kradzieży mienia (przy 88 w roku 2019), 40 przestępstw kradzieży z włamaniem 
(przy 109 w roku 2019), 9 przypadków kradzieży samochodów (przy 11 w roku 2019) 
oraz 35 przypadków zniszczenia mienia (przy 48 w roku 2019). 

• W roku 2020 na terenie Chojnic odnotowano 123 przypadki przestępstw przeciwko 
rodzinie (przy 152 w roku 2019) co stanowi niewielki wzrost. Tak wysoka ilość tego 
typu przestępstw wynika głównie ze zmiany przepisów karnych w zakresie ścigania 
przestępców alimentacyjnych. W analogicznym okresie czasu, stwierdzono 85 prze-
stępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (2019 r. -100 przestępstw).

Zagrożenie przestępczością na terenie miasta Chojnice uznać należy za kształtująca się 
na poziomie średnim. Zwalczanie przestępczości polega generalnie na dążeniu do wykry-
cia sprawcy każdego przestępstwa, jego szybkie osądzenie oraz pozbawienie go korzyści 
uzyskanych z popełnionego przestępstwa.

Grafika na okładce: https://www.1zoom.me/
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KRONIKA WYDARZEŃ
01 marca
Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna ustanowił, na prośbę 
księdza kanonika Jerzego Sikory oraz TPH, w budowanym 
hospicjum stacjonarnym, kaplicę pw. Świętego Ojca Pio.

01 marca
W trakcie sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni 
Szlanga, przedstawił opracowany przez prokuratora rejo-
nowego Mirosława Orłowskiego, raport o zagrożeniu prze-
stępczością w 2020 roku na terenie miasta Chojnice. 

01 marca
Chojniccy radni miejscy, podobnie jak większość samorzą-
dowców na Pomorzu, podpisali się pod apelem do Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, o wstawiennictwo w rządzie, 
ws. zwiększenia proponowanej kwoty dofinansowania dla 
naszego województwa w ramach nowej perspektywy unij-
nej. Z informacji, jakie przekazał polski rząd wynika, że 
województwo pomorskie otrzyma w nowym rozdaniu o 3 
miliardy złotych mniej, niż w latach 2014-2020. Spadek ten 
wynosi 40 proc.

01 marca
Starosta Marek Szczepański oraz wicestarosta Mariusz Pa-
luch podpisali umowę z firmą Telmax na rozbudowę i prze-
budowę Technikum nr 1 w Chojnicach. Pierwotnie powiat 
planował przeznaczyć na zadanie 5 mln zł. Po rozstrzygnię-
ciu przetargu okazało się jednak, że najniższa oferta, jaką 
złożyła firma Telmax z Człuchowa, opiewa na 7 mln 777 
tys. zł. Powierzchnia obiektu dzięki inwestycji powiększy 
się o 860 metrów kwadratowych. Inwestycja ma być gotowa 
w lutym 2022 roku.   

02 marca
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
otrzymał czek dla zakup nowoczesnego sprzętu diagno-
stycznego oraz opiekę nad chorymi. Środki pochodzą 
z funduszy europejskich dostępnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

03 marca
Powiat chojnicki przystąpił do projektu Praktyczna Lekcja 
Przedsiębiorczości. To program kształcenia młodych ludzi 
pod kątem przedsiębiorczości. Realizować go będzie Aka-
demia Finansów i Biznesu Vistula. Grupą docelową projek-
tu jest młodzież w przedziale wiekowym 16 - 19 lat, uczęsz-
czająca do szkół ponadpodstawowych.

03 marca
W środowe popołudnie Chojniczanka w ćwierć finałach 
Fortuna Pucharu Polski zmierzyła się z Cracovią. Drugo-
ligowiec z Chojnic, jako jedyny reprezentował ten szczebel 
rozgrywkowy. Ekstraklasowa Cracovia nie dała szans niżej 
notowanemu rywalowi pewnie awansując do dalszej rundy 
rozgrywek.   CHOJNICZANKA - CRACOVIA 0:3 (0:1)

07 marca
W 20 kolejce Chojniczanka na wyjeździe zmierzyła się 
z Pogonią Siedlce. Przed rozpoczęciem tej kolejki goście 
znajdowali się na czwartej pozycji w tabeli Pogoń z kolei 
była siódma i zgromadziła siedem punktów mniej. Chojni-
czanka była lepsza od swojego rywala i zasłużenie odnio-
sła zwycięstwo.   POGOŃ - CHOJNICZANKA 0:2 (0:1)

08 marca
Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa została zamknięta na 
dwa tygodnie - od 8 do 19 marca 2021 roku, z przyczyn 
techniczno-organizacyjnych. Czytelnicy, którzy chcieli od-
dać wypożyczone pozycje, mogli to zrobić w pozostałych 
działach MBP. 

08 marca 
Magdalena Kwaśna dołączyła do grona zawodników wspie-
ranych przez Harken Olympic Team! Magda jest zawod-
niczką Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, aktualną Mistrzy-
nią Polski w klasie Laser Radial, która uzyskała imienną 
nominację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio! 

09 marca
Ukonstytuował się Komitet Społeczny im. Jarosława Ar-
mady. Przewodniczącym komitetu został Farman Darwish, 
a członkami założycielami Anna Armada, Ewa Jankowska, 
Arseniusz Finster, Bogdan Duraj, Łukasz Lemańczyk.Ce-
lem powstania komitetu jest uhonorowanie pamięci Jaro-
sława Armady poprzez zgromadzenie funduszy umożliwia-
jących powstanie modelu figury z brązu wraz z ławeczką, 
który zostanie umiejscowiony na terenie miasta Chojnice,
a  dokładniej w Parku 1000-lecia.

10 marca
W Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach 
otwarta została wystawa Marty Potulskiej. Graficzka, pro-
jektantka i fotografka  pokazała swoje zdjęcia w Bramie 
Człuchowskiej na pierwszej autorskiej wystawie. Swoje 
prace ułożyła w cykle, ale nie nazwała ich, by dać pole do 
popisu oglądającym. Autorka fotografii opatrzyła wysta-
wę ciekawym przesłaniem - „Nie widzisz bo nie patrzysz” 
-  chcąc zaznaczyć, że wiele rzeczy umyka nam bezpow-
rotnie. Wystawa w Muzeum Historyczno-Etnograficznym 
w Chojnicach będzie czynna do końca maja. 

10 marca
Po przerwie z powodu braku szczepionek szpital w Chojni-
cach wznowił szczepienia przeciw COVID-19. Antycovido-
we zastrzyki przeznaczone zostały dla  pracowników służby 
zdrowia oraz nauczycieli. Były to  głównie szczepionki firmy 
AstraZeneca.

12 marca
Chojniczanka dopisała do swojego konta kolejne zwycię-
stwo na własnym stadionie. Pokonała Olimpię Grudziądz 
3:1 po bramkach Adama Ryczkowskiego, Mateusza Klicho-
wicza i Artura Pląskowskiego. 

12 marca
„Sołtysi odrodzonej Polski” - pod tym hasłem odbyła się  
w Lichnowach uroczystość, której kulminacyjnym punktem 
było odsłonięcie pamiątkowej tablicy z nazwiskami sołty-
sów, którzy pełnili  tę funkcję od 1920 roku.

14 marca
Linia kolejowa Chojnice-Kościerzyna została wyłączona 
z ruchu. Powodem jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych 
na kolejnych 20 kilometrach tej trasy. Wymienione zostaną 
podkłady oraz szyny. Zakres robót wymaga wprowadzenia 
zastępczej komunikacji autobusowej między Chojnicami 
a Kościerzyną. Po zakończeniu wszystkich prac i uzyska-
niu wymaganych pozwoleń pociągi pasażerskie między 
Chojnicami i Kościerzyną pojadą z prędkością do 120 km/h 
zamiast od 50 do 80 km/h. Podróż między miastami skróci 
się o około 20 minut i zajmie około godziny. 

15 marca
Chojnicki ratusz otrzymał przydział maseczek ochronnych 
dla mieszkańców. Dostawa pochodziła z Agencji Rezerw 
Strategicznych. Maseczki zostały w poniedziałek 15 marca 
rozdane przez chojnickie OSP na rynku.

15 marca
Zakończył się drugi etap audytu źródeł ciepła w mieszka-
niach zarządzanych lub należących do ZGM Chojnice. Lo-
kali łącznie jest 2280. Zinwentaryzowanych zostało 1037. 
Drugi etap audytu obejmował ulice: Angowicką, Człuchow-
ską, Gdańską, Mickiewicza, Ogrodową, plac Jagielloński, 
plac św. Jerzego, Swarożyca, Szeroką, 31 Stycznia, Fatim-
ską oraz część Młyńskiej. Ankieterzy ZGM odwiedzili 690 
lokali. Wizytacja wykazała, że 348 z tych mieszkań ogrze-
wanych jest piecami kaflowymi, a 108 węglowymi. W 191 
lokalach korzysta się z piecyków gazowych, w sześciu 
z elektrycznych, a 35 podłączonych jest do sieci gazowej.

15 marca
W trakcie konferencji prasowej burmistrz Chojnic Arseniusz 
Finster oraz jego zastępca Adam Kopczyński, poinformo-
wali, że w lipcu dwaj dyrektorzy miejskich spółek prze-
chodzą na emerytuję, są to Mieczysław Sabatowski (MZK 
Chojnice) oraz Zbigniew Odya (ZGM). W związku z tym zo-
stanie rozpisany nowy konkurs.

16 marca
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Chojnice 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości 
artystycznej, upowszechniania kultury i dziedzictwa kultu-
rowego za rok 2020.

19 marca
W ratuszu (online) odbyła się konferencja „Razem dla kli-
matu. Perspektywa działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju oraz eliminacji zagrożeń środowiskowych w mie-
ście Chojnice i regionie chojnickim”. Transmisja dostępna 
była na kanale You Tube Urzędu Miasta.

25 marca
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z dniem 
25 marca 2021 roku wstęp interesantów do Urzędu Miej-
skiego w Chojnicach został ograniczony.

26 marca
Ograniczenia w przyjmowaniu interesantów wprowadzono 
także w  urzędzie gminy w Chojnicach. - Kilku pracowników 
ma u nas niestety pozytywny wynik testu. Boimy się roz-
szerzenia tego wirusa. Tym bardziej, że jest to wariant ten 
bardziej zaraźliwy, brytyjski – poinformował  wójt Zbigniew 
Szczepański.

27 marca
W sobotnie popołudnie piłkarze Chojniczanki rozegrali 
spotkanie wyjazdowe z drużyną Błękitnych Stargard. Za-
wodnicy Chojniczanki wygrali kolejny mecz na wyjeździe. 
BŁĘKITNI - CHOJNICZANKA 0:2 

27 marca
W nocy z soboty na niedzielę (z 27 na 28 marca) nastąpi-
ła zmiana czasu na letni. O godzinie 2 przestawiliśmy ze-
garki na godz. 3, czyli o godzinę do przodu. Czas letni jest 
wprowadzany i odwoływany zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i od-
wołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 
2017–2021. Zmiana czasu (między marcem a październi-
kiem) obowiązuje od lat 70. ubiegłego wieku.

28 marca
W  27 kolejce Statscore Futsal Ekstraklasy w Lubawie miej-
scowy Constract podejmował Red Devils. Constract sprawił 
solidnie lanie zespołowi Red Devils z Chojnic. KS Constract 
Lubawa – Red Devils Chojnice 7:1

29 marca
Jerzy Owsiak, prezes fundacji Wielkiej Orkiestry świątecz-
nej Pomocy, ogłosił wynik tegorocznej finałowej zbiórki. 
Padł rekord! Na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii 
i diagnostyki głowy zebrano 210 mln 813 tys. 830,10 zł. 
Chojnicki wkład w rekordową zbiórkę wynosi 120 tys. 88, 
87 zł.

29 marca
Podczas XXVI sesji Rady Miasta oficjalnie zapadła decyzja 
o nadaniu medykowi i działaczowi sportowemu Jarosławo-
wi Armadzie, tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojni-
ce. Radni byli w tej kwestii jednomyślni. Jarosław Armada, 
urodził się 20 maja 1970 roku w Chojnicach. Zmarł 21 lute-
go 2021 roku.   
 
29 marca
Chojnice dołączyły do projektu spółki InnoBaltica „FALA”. 
Jego celem jest ujednolicenie sprzedaży biletów w pocią-
gach, komunikacji miejskiej i w PKS-ach na terenie woje-
wództwa pomorskiego.

29 marca
Zbigniew Szczepański podpisał umowy z przedsiębiorca-
mi, którzy dostarczą żelbetowe wielootworowe płyty typu 
JOMB i ułożą z nich ponad 12 km dróg na terenie gminy 
Chojnice. Przedsięwzięcie obejmuje ułożenie płyt dro-
gowych żelbetowych wielootworowych gr. 12,5 cm (typu 
„JOMB”) na podsypce piaskowo-cementowej.

30 marca
Rozpoczęły się szczepienia policjantów z powiatu choj-
nickiego z tzw. pierwszej linii, z komórek patrolowo-inter-
wencyjnych, ruchu drogowego, dzielnicowi, a także pionu 
kryminalnego. Przykład wszystkim policjantom z naszego 
powiatu dał Komendant Powiatowy inspektor Wojciech Ja-
kubowski. Na terenie powiatu chojnickiego, m.in. w Czersku 
i Brusach służy łącznie 168 policjantów.

31 marca
Rząd ogłosił gdzie trafią dotacje w ramach II transzy Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Powiat Chojnicki wnioskował o 30 
mln zł na budowę nowej linii technologicznej w spalarni od-
padów medycznych o wydajności 10 ton na dobę. Przyzna-
no kwotę 4 mln zł. Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie 
na dwa wnioski. Jeden dla siebie, drugi dla ... chojnickiego 
hospicjum budowanego przez TPH przy ul. Strzeleckiej. 
Z wnioskowanych 5 mln zł na budowę przedszkola w Łęgu 
dostanie 1,2 mln zł. Natomiast na wykończenie i wyposaże-
nie hospicjum w „łóżka, szafy, szafki przyłóżkowe, krzesła, 
stoły, szafy medyczne, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie 
kuchni, pomieszczeń socjalnych i szatni dla personelu oraz 
doposażeniem w sprzęt medyczny taki jak: aparat EKG, 
kardiomonitor, laryngoskopy, wózki oddziałowe, wózki toa-
letowe, pompy infuzyjne, kabina UGUL z osprzętem” wnio-
sek opiewał na 2,4 mln zł. Przyznano 100%, czyli 2,4 mln zł.
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI - 01.03.2021
 1 marca 2021 roku odbyła się XXV sesja Rady 
Miejskiej VIII kadencji. Do „videosesji”, która odbyła się 
zdalnie, zasiadło przed laptopami 20 radnych. Sesję roz-
począł Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 
Sekretarzem sesji został Andrzej Gąsiorowski , a do ko-
misji wnioskowej wybrano radnych: Kazimierza Jaruszew-
skiego i Janinę Kłosowską. Zasadnicza część sesji roz-
poczęła się od sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu 
międzysesyjnego. 

    Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jak zawsze sprawoz-
danie dwuczęściowe. Wydział Budowlano – Inwestycyj-
ny zoptymalizował terminy realizacji ostatniej fazy naszej
kanalizacji deszczowej. To będzie, mam nadzieję, ostatni 
rok z utrudnieniami z jakimi będziemy się spotykać. I tak. 
Będziemy realizować ul. Prochową, Sobierajczyka, Brzo-
zową, i tutaj stare nazwy tak jak w pozwoleniu na budowę, 
Sawickiej, Ducha Świętego, Findera, Okrzei, Kasprza-
ka, Goedtke, 14 Lutego i Wycecha. Najtrudniejszy będzie 
odcinek w Al. Brzozowej, od Parku 1000-lecia do ronda Wy-
szyńskiego. I ten odcinek będziemy dzielić na dwie części – 
do ul. Prochowej, żeby potem wejść na osiedle, które łączy 
ul. Prochową, i od ul. Prochowej do ronda Wyszyńskiego. 
No niestety latem te prace i wczesną wiosną, bo od kwietnia 
do czerwca chcielibyśmy to skończyć, ale jestem przeko-
nany, że jakoś wspólnie przez to przebrniemy. Pozostała 
część ul. Prochowej wraz z przyległymi ulicami do połowy 
2022 roku, ale te główne ciągi, po których jeździmy, będą 
już zrobione. Czeka nas położenie warstwy ścieralnej na 
ul. Subisława, budowa nawierzchni na ul. Dąbrowskiego. 
To się wszystko będzie działo maj – lipiec. I najtrudniejszy 
moment, to jest przejście z kolektorem od ul. Parkowej, 
przez Plac Niepodległości do ul. Okrężnej. To jest lipiec – 
listopad. Chcemy to zrobić przewiertem, tak żeby nie trzeba 
było naruszać konstrukcji jezdni. Czy to się uda? No, o tym 
będziemy wiedzieli wtedy, kiedy podejmiemy już te prace.
 Jeżeli chodzi o dworzec autobusowy wraz z par-
kingami i przejściem podziemnym, które już jest wykonane, 
ale jeszcze cały czas tam inwestujemy, zakończenie będzie 
we wrześniu. I ten temat nam się nakłada na przetarg, który 
przygotowujemy, związany z ostatnią fazą naszej inwestycji 
w węźle, czyli budynek główny dworca kolejowo – autobu-
sowego i teren przed tym budynkiem. Dokumentacja bu-
dowlana jest gotowa. Ostatnie uzgodnienia w tej chwili są 
realizowane z konserwatorem zabytków. Mamy nadzieję, że 
za kilka dni ta dokumentacja będzie złożona w starostwie 
i u Pana wojewody. W starostwie, ponieważ to są Chojnice, 
ale też wchodzimy w zamknięte tereny kolejowe, czyli też 
po części wydaje decyzję o pozwolenie na budowę Pan wo-
jewoda. Myślimy, że ogłosimy przetarg w marcu i będziemy 
znali oferty w kwietniu. I to jest kluczowy przetarg w tym 
roku, który będziemy realizować.
 Przebudowa Gdańskiej, od Tucholskiej do wia-
duktów włącznie. Tam będą utrudnienia przez cały rok, 
będzie ruch wahadłowy na pewno. I przypominam, że tą 
inwestycję chcemy skończyć w przyszłym roku jesienią.
 Budowa ulic: fragment Gdańskiej, Krasickie-
go, Tetmajera, Kasprowicza. Krasickiego – do końca 
kwietnia, pozostałe do końca lipca.
 Również, jak Państwo wiecie, inwestujemy 
w Fosie Miejskiej. Tutaj prace mają się zakończyć do koń-
ca czerwca.
 Inicjujemy szereg nowych dokumentacji projekto-
wych, kontynuujemy inwestycje z zeszłego roku, czyli po-
wrót wykonawców na Wzgórze Ewangelickie, powrót wy-
konawców na ul. Rolbieckiego. No i mamy nadzieję też, że 
rozstrzygniemy temat ul. Rzepakowej, ponieważ jesteśmy 
tam na liście rezerwowej. Jestem przekonany, że te gminy, 
które dostały środki już zrealizowały przetargi i myślę, że 
w ciągu kilku tygodni będziemy wiedzieć, czy się, mówiąc 
kolokwialnie, załapiemy, czy też się nie załapiemy.
 O autopoprawce budżetowej mówiłem bardzo sze-
roko na posiedzeniu komisji. Tutaj jeszcze uzupełni ten te-
mat kolega wiceburmistrz Adam Kopczyński, w kontekście 
ministerstwa sportu. Przypominam, że mamy tam kolejną 
ulicę, to jest ul. Rybacka. I gdyby nam się udało pozyskać 
środki na Rzepakową, to spinamy Rybacką i za rok zaczy-
namy inwestować w Igielską. Wówczas naprawdę tamta 
część miasta uzyska bardzo dogodne skomunikowanie, 
bardzo dobre to będą rozwiązania prospołeczne.
 Rozmawialiśmy na temat możliwości łączenia fun-
duszy w walce ze smogiem. Otóż program „Czyste Po-
wietrze” wyklucza możliwość pozyskania środków z miasta. 
Dlaczego? Dlatego, że warunkiem, to do Pana Michała 
Gruchały, który słusznie zauważył, że dobrze byłoby, żeby 
ludzie mogli sobie połączyć te pieniądze. Program „Czy-
ste Powietrze” warunkowany jest tym, że zaczyna się jego 
realizację od wymiany pieca. A nasz program jest skiero-
wany właśnie na wymianę pieca. Dlatego tutaj mieszkańcy 

będą musieli wybrać, czy ten nasz prosty program, gdzie 
człowiek tylko przynosi rachunek i pokazuje, że wykonał, 
dostaje pieniądze, czy też ten program „Czyste Powietrze”, 
gdzie w tej chwili będziemy też… Już szkolimy tutaj osoby 
w Ratuszu, żeby pomóc mieszkańcom wypełniać te skom-
plikowane wnioski. Tutaj również autopoprawką wnosimy 
z wolnych środków dodatkowo 100.000 zł, żeby ten nasz 
program dobrze wyglądał. Czyli będziemy mieli 250.000 zł. 
Dzielimy to przez siedem, to widzimy, że przeszło trzydzie-
ści wniosków będziemy w stanie zrealizować. Deklaruję, że 
jeżeli te pieniądze będą schodzić bardzo dobrze, to na pew-
no znajdą się pieniądze, żeby zwiększyć te środki, tak żeby 
każdy, kto będzie chciał, mógł z tych środków skorzystać. ...

 Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – Panie 
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Naj-
pierw chciałbym rozpocząć od tematu remontu Centrum 
Park Chojnice, który się rozpoczął pełną parą. Rozpoczę-
ły się właśnie roboty budowlane. Jak Państwo spacerują, 
zwiedzają sobie Chojnice, mogą zobaczyć postęp prac, 
bo już została zdarta stara elewacja oraz ściany osłono-
we. Oczywiście nie obyło się bez problemów, bo po zdjęciu 
ścian osłonowych okazało się, że poprzez prawie dwadzie-
ścia lat pracy budynku, w tych trudnych warunkach, bo wil-
gotność powietrza, różnica temperatur, nawet ściany nośne 
wymagają pewnego remontu. Oczywiście wykonawca do 
tego teraz przystąpił. Zamówiona już jest nowa stolarka 
okienna, czyli trzy-szybowe okna oraz okna na wieżyczkę, 
skąd wchodzi się na zjeżdżalnię spiralną. Za moment roz-
poczną się prace na dachu, które będą wymagały pewnych 
zadań naprawczych i puszczenia tak zwanej elektryki pod 
fotowoltaikę. Moc jaką będą miały panele fotowoltaiczne 
umiejscowione na dachu Centrum Park Chojnice, na hali 
basenowej, to jest 50 kW, czyli maksymalna moc jaką mo-
żemy zrobić bez konieczności występowania o to, że jest to 
mała elektrownia. Będą to panele elastyczne, które spro-
wadzane są bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, czyli 
jakościowo najlepsze, nie będą one pochodzić z Chin, ani 
przez żadnych pośredników, gdzie często pojawiają się pro-
blemy. Wstępnie umowa z wykonawcą zawierała się w da-
cie 30 kwietnia, wiemy że wszystkie prace powinny zakoń-
czyć się dopiero na koniec czerwca. Tutaj chciałbym może 
uprzedzić pytanie – dlaczego remont teraz, kiedy mamy 
możliwość korzystania z budynku? Oczywiście jest to nie-
zależne, daty remontu były ustalone ze względu na pozy-
skaną pożyczkę miejską, którą Centrum Park pozyskał, 
a data otwarcia, która już funkcjonuje od przeszło dwóch 
tygodni nie była wcześniej znana. Po rozmowie z Panią 
prezes, najprawdopodobniej 1 kwietnia, kiedy te najcięższe 
prace się zakończą, nie będą miały wpływu na użytkowa-
nie wewnątrz budynku, będziemy mogli, jeżeli obostrzenia 
na to pozwolą, korzystać z obiektu i z basenu dla naszych 
mieszkańców, szkół, czy też dla osób, które są chętne 
w tym temacie.
 Jeżeli chodzi o program walki ze smogiem, nad 
którym debatujemy już od kilku sesji. Ostatnio tutaj z burmi-
strzem przedstawiliśmy taki program, który będzie zawie-
rał się w pięciu tak zwanych filarach. Po pierwsze, chcemy 
przystąpić do całościowego audytu kopciuchów, czyli pie-
-ców węglowych starej generacji, na terenie miasta Chojni-
ce. Mamy oszacowane, że na terenie miasta Chojnice, wy-
łączając blokowiska i budynki, które są przyłączone do sieci 
ciepłowniczej, mamy około 9 000 budynków, które trzeba 
byłoby zaudytować. Audytem na pewno zajmie się firma 
zewnętrzna. Już mieliśmy pierwsze spotkania i propozycje 
jak by miała wyglądać ankieta, która teraz jest dostoso-
wywana. Ankieta składałaby się z kilkunastu nawet pytań, 
gdzie poznalibyśmy na pewno, po pierwsze – dane osób, 
które ankietujemy, czyli adres oraz wszystkie potrzebne 
nam rzeczy, aby trafić z odpowiednią ofertą z dwóch pro-
gramów, o których zaraz wspomnę. Na pewno będziemy 
pytać o rodzaj budynku, czyli czy to jest budynek jednoro-
dzinny, czy to jest budynek mieszkalny typu bliźniak, czy 
jakaś zabudowa szeregowa, bo to też ma wpływ. Jaka jest 
powierzchnia użytkowa budynku, żeby móc doradzić potem 
w kwestii doboru odpowiedniego źródła ciepła, rodzaj ocie-
plenia budynku, czy jest wymieniona stolarka okienna, albo 
jaka funkcjonuje. Jaki jest rodzaj kotłowni w budynku, czy 
istnieje drugie źródło ciepła, co często spotykamy u osób, 
które mają na przykład przyłącze gazowe, posiadają jesz-
cze kominek, lub stary piec węglowy i w przypadku wyso-
kich mrozów korzystają z drugiego ciepła, powodując także 
wydzielanie tych pyłów nisko zawieszonych. Chcielibyśmy 
poprosić o możliwość zrobienia zdjęcia tego pieca i tablicz-
ki znamionowej, żeby mieć pewność, co do jakości tego 
pieca. I to jest jakby pierwszy punkt, który odpowie na py-
tanie o skalę problemu liczbowo, dokładnie i potem pozwoli 
namacalnie weryfikować działania, które podejmujemy.
 Drugim takim działaniem to będą dwie ścieżki 
możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę pieca. 

Pierwszą to już Państwo znają z zeszłego roku, czyli na-
sza uchwała „STOP dla SMOGU” w Chojnicach, która zo-
stanie dzisiaj zaktualizowana i mam nadzieję, że wszyscy 
Państwo radni się na to zgodzą. To po pierwsze zwięk-
szenie kwoty, pierwotnie miało być do 5 tys., teraz już jest 
do 7 tys., po wniosku Pani radnej Bogumiły. I możliwość 
pozyskania środków dla osób, które zamieszkują budynki 
wielorodzinne, czyli kamienice, i tutaj, na przykład, jeże-
li w stu procentach osoby się zgodzą w danej kamienicy 
na instalację gazową, nie będzie problemu z rozliczeniem 
części wspólnych, które biegną po klatkach schodowych. 
Druga ścieżka, ja bym nazwał tą ścieżkę taką komplekso-
wą, to przystąpimy do programu „Czyste Powietrze”. Ten 
program cały czas funkcjonuje, ale tutaj po audycie, który 
przeprowadził ZGM, na swojej materii oczywiście, wiele 
budynków będzie wymagało termomodernizacji. To samo 
dotyczy naszych starych osiedli, czyli na przykład Koleja-
rza, gdzie wymiana źródła ciepła powinna iść w parze także 
z termomodernizacją, czy wymianą stolarki okiennej, na co 
oczywiście pozwala program rządowy „Czyste Powietrze”. 
I tutaj od marca będzie funkcjonował punkt konsultacyjny 
i nasz pracownik ratuszowy będzie udzielał informacji, po-
magał wypełnić wnioski oraz będzie pośredniczył w pełnej 
procedurze składania, rozliczania wniosków. I mam nadzie-
ję, że tutaj mieszkańcy, którzy potrzebują kompleksowego 
działania, nie tylko wymiany pieca, to będą z tego programu 
korzystać. Ci, którzy tylko będą chcieli wymienić piec sko-
rzystają z programu miejskiego i tutaj będziemy mieli pole 
do wyboru.
 Trzecią rzeczą jest to, że po stworzeniu bazy 
poaudytowej dotyczącej kopciuchów będziemy wiedzieć, 
którzy mieszkańcy potrzebują – albo tylko wymiany pieca, 
albo tego działania kompleksowego. W tym momencie bę-
dziemy mogli dotrzeć do nich z odpowiednią ulotką, pro-
pozycją dofinansowania, czyli bezpośrednio trafić z odpo-
wiednią propozycją na tej bazie.
 Za moment wejdziemy także w nową perspektywę 
unijną, już wiadomo, że nowa perspektywa unijna będzie 
mocno nacechowana działaniami proekologicznymi i dzia-
łaniami, które mają zmierzać do gospodarki zeroemisyjnej 
na terenie naszego kontynentu. Więc tutaj także upatrujemy 
pole do starania się o środki zewnętrzne, czy to na działa-
nia ekologiczne na budynkach użyteczności publicznej, czy 
też programów, które można byłoby kierować do mieszkań-
ców, np. dofinansowania fotowoltaiki. Bardzo bym chciał, 
żebyśmy znaleźli się kiedyś w takim momencie, jak na 
przykład jest teraz Sopot, który z własnego budżetu może 
i ma program dofinansowania paneli fotowoltaicznych. Są 
to kwoty pięciu i nawet dziesięciu tysięcy, w zależności od 
mocy. Więc to jest jakby taka wzorcowa gmina, gdzie już de 
facto pozbyto się problemu kopciuchów ze względu na to, 
że to jest uzdrowisko.
 I piąty taki filar, to są działania prewencyjno – edu-
kacyjne, tak bym to nazwał, w które chcielibyśmy zaangażo-
wać zarówno i straż miejską, jak i szkoły, w celu edukowa-
nia mieszkańców. Często mamy też zgłoszenia dotyczące 
właśnie niewłaściwego palenia w piecu. Jak już wcześniej 
wspomniałem, bardzo często ciężko stwierdzić po kolorze 
dymu, czy to palenie jest właściwe, bo wystarczy, że źle 
w piecu jest ten materiał rozłożony i już mamy większe za-
dymienie. Ale po takim zgłoszeniu nawet nie chodzi tutaj 
może o karanie mieszkańców, ale uświadamianie im, jeżeli 
palą niewłaściwie lub palą śmieci, że nie tylko zagrażają 
zdrowiu swojej rodziny, ale także sąsiadów i jakie to ma 
konsekwencje w przyszłości na nasz, na przykład, układ 
odpornościowy.
 Wspomniałem Państwu o tym, że rozpoczął się 
także audyt, jeżeli chodzi o materię ZGM-ów. ZGM zawia-
duje, czyli ma we własności lub jest administratorem około 
2 200 lokali. Przeprowadzono już taki audyt na terenie ści-
słego centrum, obejmujący, od ul. Sukienników aż do Pla-
-cu Jagiellońskiego, wszystkie te lokale, które są właśnie 
w zarządzie lub we własności ZGM-ów. I tak, tutaj Państwu 
przedstawię może pokrótce statystyki, jeżeli chodzi o ścisłe 
centrum. Na ścisłe centrum przypada 347 lokali, z czego 
150 lokali posiada jeszcze ogrzewanie piecowe, czyli sta-
rego typu – kaflowe, to jest szeroko rozumiane ogrzewanie 
etażowe węglowe oraz z tych 347 lokali 186 posiada już 
przyłącze gazowe i piec gazowy. Poprosiłem także o taką 
statystykę, jeżeli chodzi o lata 2015 – 2020, ile nasz Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej wymienił pieców. Więc, w okre-
sie pięciu lat zakład wymienił 72 piece na piece gazowe, 
więc można zauważyć, że ponad połowa pieców w ścisłym 
centrum jest już piecami gazowymi z przyłączem gazowym. 
I tutaj warto sobie zadać pytanie, pomimo to, że mamy już 
ponad połowę w ścisłym centrum pieców gazowych, nadal 
przekraczamy współczynniki powyżej pięćset, sześćset, 
czy nawet siedemset procent w dniach, kiedy ta tempera-
tura spadła poniżej minus dziesięciu stopni. Dopóki nie wy-
mienimy większości pieców w centrum oraz w dzielnicach, 
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XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ - c.d. Konkursu na EKO-POSESĘ POWIATU CHOJNICKIEGO

CHOJNICKA ,,JEDYNKA’’ ZAPRASZA

 W trosce o poprawę jakości po-
wietrza naszego miasta i regionu oraz 
w obawie o coraz to większą i bezpod-
stawną naszym zdaniem wycinkę drzew, 
Chojnicki Alarm dla Klimatu postanowił 
podjąć szereg działań edukacyjnych 
i motywujących społeczność powia-
tu chojnickiego do większej dbałości 
o przyrodę. 

 Wraz z wieloma znawcami tematu 
m.in. zasłużonymi ekologami i nauczyciela-
mi opracowaliśmy konkurs dzięki któremu, 
taką mamy nadzieję, wielu z Was postanowi 
w najbliższej przyszłości zadbać o natural-
ność przyrody, bioróżnorodność gatunków 
i proekologicznych rozwiązań na swojej po-
sesji. Konkurs na EKO-POSESJE powiatu 
chojnickiego pozwoli nam nie tylko wyróżnić 
takie posesje ale i wpłynąć na proekologicz-
ne działania mieszkańców.  
 EKO-POSESJA to dom otoczo-
ny naturalną zielenią: dużą ilością drzew, 
krzewów, kwiatów i ziół. To dom ogrzewany 
w najbardziej możliwie ekologiczny sposób 
(olej opałowy, gaz, energia elektryczna z sie-
ci, fotowoltaika, pompa cieplna). To przede 
wszystkim  dom bez tzw. kopciucha!
EKO-POSESJA to także dom, który sam 

w sobie oszczędza energię, np. dom pa-
sywny lub choćby taki, który posiada pa-
nele słoneczne. EKO-POSESJA powinna 
posiadać chociażby proste urządzenia, któ-
re oszczędzają wodę, a teren wokół domu 
nie powinien być zabetonowany. Wszystkie 
te elementy będą oceniane przez komisję, 
którą wkrótce powołamy. W czasie oględzin 
będzie ona dysponować kryteriami oceny 
merytorycznej, które są załącznikiem do 
regulaminu. 
  Organizatorzy konkursu wyróżnią 
specjalnymi tabliczkami i nagrodami po 3 
EKO-POSESJE  z każdej gminy w powiecie 
chojnickim. W finale trójka najwyżej punkto-
wanych właścicieli EKO-POSESJI otrzyma 
dodatkowe nagrody ufundowane przez Sta-
rostę powiatu chojnickiego. 

 Zgłoszenia do konkursu przyjmo-
wać będziemy od 1 maja 2021 do 9 sierp-
nia 2021r. na specjalnych formularzach 
zgłoszeniowych, dostępnych od 1 maja 
w informacjach turystycznych na terenie 
powiatu. 

        Zapraszamy do konkursu – Stowarzy-
szenie Chojnicki Alarm dla Klimatu 

 Zapraszamy do naszej szkoły, 
gdzie panuje bardzo przyjazna, rodzinna 
atmosfera, dzięki której każde z dzieci czu-
je się zauważone i docenione. Jesteśmy 
szkołą bogato zaopatrzoną w pomoce dy-
daktyczne i multimedialne. Wychowawcy 
i nauczyciele to wysokiej klasy specjaliści, 
ludzie z pasją, lubią to, co robią, wspiera-
ją indywidualny wysiłek dziecka, rozwijają 

zainteresowania i zdolności. Stwarzamy 
atmosferę twórczego rozwoju, radości po-
znania i bezpieczeństwa. Poszerzamy ho-
ryzonty myślowe, pobudzamy wyobraźnię, 
kreatywność, samodzielność. Czekają tu 
na przyszłych uczniów niezapomniane wra-
żenia, nauka połączona z zabawą i wysoki 
poziom nauczania. 

które okalają centrum, tego problemu się 
tak szybko nie pozbędziemy, bo smog, jak 
już wspomniałem w jednym z artykułów, nie 
zna granic i wystarczy, że ścisłe centrum 
znajduje się w niecce, przyjdzie podmuch 
wiatru, ten smog się przenosi po prostu bez 
żadnej bariery. Jeżeli chodzi o dalszy ciąg 
audytu w ZGM-ach, myślę że na koniec 
kwietnia będziemy mieli już pełen obraz, je-
żeli chodzi o wszystkie lokale, czyli te 2 200 
lokali – jakie są to piece, jaka to jest skala, 
jaki to jest procent oraz pewnie przystąpi-
my także do takiego audytu, jeżeli chodzi 
o termomodernizację, okna, jakość poszy-
cia dachowego, żeby mieć taki sam obraz 
z tego audytu, który będzie przeprowadza-
-ny wśród mieszkańców indywidualnych. To 
jest jedna rzecz.
 Burmistrz wspomniał o programie 
ministerialnym, z którego będziemy starali 
się pozyskać środki na modernizację Mo-
draka. Jest to program „Sportowa Polska”, 
program ministerstwa kultury i sportu, któ-
rego alokacja wynosi w całości na rok 2021 
– 255.000.000 zł. W ramach tego programu 
można pozyskać środki na modernizację 
obiektów służących klubom sportowym, 
czyli tutaj mamy na myśli wymianę całe-
go boiska trawiastego na Modraku. I tutaj 

można pozyskać dofinansowanie w wyso-
kości 50%. Drugim działaniem w ramach 
tego programu jest budowa ogólnodostęp-
nej infrastruktury sportowej, czyli nowej in-
frastruktury, która może stanąć na terenie 
gminy. I tutaj dofinansowanie jest na po-
ziomie 33%. I teraz, w ramach tych działań 
składamy trzy wnioski. Pierwszy wniosek 
dotyczy modernizacji boiska trawiastego 
na Modraku i drugi –  czyli budowa dwóch 
nowych, czyli jedno boisko, na które posia-
damy już projekt, to jest przy ul. Żwirki i Wi-
gury. I drugi projekt dotyczy małego boiska, 
które powstałoby zaraz praktycznie przy ul. 
Rzepakowej, prostopadle do istniejącego 
boiska tak zwanego Modraka. To są trzy 
wnioski, które chcielibyśmy pozyskać. Ter-
min składania wniosków jest do 31 marca, 
więc przystąpiliśmy do działań koncepcyj-
nych, bo na etapie składania wniosków nie 
potrzebujemy kompleksowego projektu, tyl-
ko pewne założenia i założenia kosztoryso-
we, aby te dofinansowania pozyskać. Z mo-
jej strony to wszystko, w razie pytań jestem 
do Państwa dyspozycji.

 Cały protokół z sesji Rady Miej-
skiej jest do pobrania ze strony internetowej 
Urzędu Miasta Chojnice.
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Mimo ograniczeń Chojnickie Centrum Kultury działa
 Rząd wprowadził nowe obostrzenia, które po-
nownie zamknęły kina, teatry, galerie i muzea. Pomimo 
tych przeszkód ChCK nie zawiesiło swojej działalności 
i skupiło się na obszarach, w których może działać. Or-
ganizowane są wystawy plenerowe i działania online. 
Planowane są też wydarzenia, które uatrakcyjnią choj-
niczanom wiosenny czas. Miłośników kultury i sztuki 
zachęcamy do korzystania z aktualnej oferty progra-
mowej oraz projektów zaplanowanych na najbliższe 
miesiące. Aktualne informacje można znaleźć zawsze 
na stronie www.ckchojnice.pl.

Koncert z przebojami lat 80-tych w przygotowaniu

 Pod okiem Janusza Łangowskiego w Chojnickim 
Centrum Kultury trwają próby do kwietniowego koncertu 
z najbardziej znanymi przebojami lat 80-tych. Zespołowi 
w składzie: Patryk Nita (instrumenty klawiszowe), Janusz 
Łangowski (gitara), Kamil Niemczyk (bas), Paweł Krause 
(perkusja) towarzyszyć będzie czterech solistów: Katarzy-
na Daniel, Ola Fryca, Mateusz Górecki i Jakub Słubik. Ar-
tyści przeniosą publiczność w szalone lata 80’ i przedsta-
wią utwory, które z pewnością przypomną ten wspaniały 
muzycznie czas. Usłyszymy kompozycje takich artystów 
i zespołów jak.: AHA, Sade, Kate Bush, Phil Collins czy Ma-
anam. Mamy nadzieję, że koncert odbędzie się z udziałem 
publiczności. Materiał muzyczny zostanie też zarejestrowa-
ny i udostępniony w formule on-line.

Muzeum Trzebiatowskiego także w formie online

 Do 9 kwietnia wstrzymana została działalność Mu-
zeum Janusza Trzebiatowskiego, dlatego Chojnickie Cen-
trum Kultury zaprasza do odwiedzenia strony internetowej 
muzeum www.muzuemtrzebiatowskiego.pl. Szczególnie 
warto skorzystać z możliwości wirtualnego zwiedzania prac 
i zapoznania się z wszystkimi ekspozycjami, umieszczony-
mi na 5 kondygnacjach zabytkowej baszty. Spacer online 
jest okazją do wysłuchania komentarza artysty Janusza 
Trzebiatowskiego, który opowiada o zbiorach, swojej twór-
czości, życiu i pasjach.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - zgłoszenia

 Trwają przygotowania do 66. edycji tego wieloeta-
powego konkursu, który skierowany jest do uczniów szkół 
ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Miłośnicy żywe-
go słowa mogą wziąć udział w jednym z czterech turnie-
jów: recytatorskim, poezji śpiewanej, teatru jednego aktora 
i „wywiedzione ze słowa”. OKR jest najstarszym i najwięk-
szym konkursem recytatorskim w Polsce. Etap powiatowy 
odbędzie się we wtorek 13 kwietnia o godz. 9.00 w Choj-
nickim Centrum Kultury. Zgłoszenia można przesłać pocz-
tą na adres ChCK, wysłać e-mailem na adres e.kerplik@
ckchojnice.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach od 8.00 
do 15.00 w terminie do 9 kwietnia 2021 roku.

Wystawa „Józef Tischner - portrety”

 Wystawa autorstwa Dominiki Laski zainauguro-
wała VI Chojnickie Dni Tischnerowskie. 12 marca Chojnice 
włączyły się w ogólnopolskie świętowanie 90. rocznicy uro-
dzin jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli. W holu 
ChCK można było zobaczyć portrety księdza Tischnera, 
które wykonała ołówkiem młoda chojniczanka. Dla Domi-
niki ten wernisaż był debiutem. Uroczyste, choć kameralne 
otwarcie wystawy poprowadził dr Przemysław Zientkow-
ski, który przybliżył zebranym sylwetkę księdza profesora 
Tischnera oraz przedstawił ideę Dni Tischnerowskich jako 
cyklu wydarzeń o charakterze naukowym, kulturalnym i roz-
rywkowym, przybliżającym osobę i myśli filozofa. Obecnie 
wystawę można podziwiać w gablotach ustawionych przy 
budynku ChCK od strony Wzgórza Ewangelickiego do 20 
kwietnia, a także na stronie internetowej (www.ckchojnice.
pl) w ramach wirtualnego spaceru. Organizatorami Dni Ti-
schnerowskich jest Urząd Miejski w Chojnicach oraz Choj-
nickie Centrum Kultury przy udziale Wydziału Filozoficzne-
go UPJP II w Krakowie, Wydziału Pedagogicznego UKW 
w Bydgoszczy i Stowarzyszenia Drogami Tischnera.

„Zimowe morze” w centrum Chojnic

 Od początku marca na Starym Rynku oglądać 
można wystawę zdjęć, pt.  „Niecodzienne morze zimową 
porą” autorstwa Artura Michelisa. Fotograf jest absolwen-
tem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kro-
śnie w klasie fortepianu oraz szkoły policealnej w Rzeszo-
wie na kierunku fotografia. Zdjęcia wykonuje od 2014 r., 
głównie portrety oraz krajobrazy. Od 2020 r. zajmuje się 
również fotografią modową, tworząc własne stylizacje in-
spirowane modą i muzyką lat 80-tych. Wystawa czynna jest 
do połowy kwietnia 2021 r.

Wystawa upamiętniająca błogosławionego
Josefa z Bolzano

 Na Starym Rynku można oglądać wystawę upa-
miętniającą Josefa Mayr-Nussera, który w 1944 r. w Chojni-
cach odmówił złożenia przysięgi na wierność Hitlerowi, za 
co został skazany na obóz koncentracyjny. 18 marca 2021 
r. o godz. 12:00 miało miejsce otwarcie wystawy poświę-
conej temu niezwykłemu męczennikowi II wojny światowej. 
Josef Mayr-Nusser urodził się w 1910 roku w miejscowo-
ści Bolzano na północy Włoch. Od 1933 roku zaangażo-
wany był w Akcji Katolickiej jako orędownik ludzi ubogich, 
wspierając ich duchowo i materialnie. W roku 1939 został 
członkiem tajnego ruchu antyhitlerowskiego „Andreas Ho-
fer Bund”, a następnie, wbrew swojej woli, wcielony został 
do szeregów armii niemieckiej. Tym samym znalazł się 
w chojnickim obozie szkoleniowym, by w przyszłości pra-
cować jako strażnik więzienny. To właśnie tutaj w 1944 roku 
odmówił złożenia przysięgi Hitlerowi, po czym został uwię-
ziony i skazany na osadzenie w obozie koncentracyjnym 
w Dachau. Zmarł 24 lutego 1945 roku, w pociągu jadącym 
na miejsce zesłania. W lipcu 2016 roku, papież Franciszek 
podpisał dekret beatyfikacyjny, uznając tym samym jego 
męczeństwo, wierność Ewangelii i oddanie prawdzie. Be-
atyfikacja Josefa Mayr-Nussera odbyła się 18 marca 2017 
roku w Bolzano. Wystawie patronuje Miasto Chojnice i lo-
kalna Akcja Katolicka.
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Zielony stół o kopciuchach. Na ich likwidację nie wystarczy 250 tysięcy złotych.
 19 marca można było pooglądać 
i posłuchać debaty online o problemach 
ochrony środowiska w Chojnicach i nie 
tylko tu. Świetnie, że inicjatywa stowa-
rzyszenia Chojnicki Alarm dla Klimatu 
została podchwycona przez samorząd. 
Gorzej, że pozostał niedosyt.

 Może najpierw o tym, co organiza-
cyjnie nie do końca wypaliło. Po pierwsze, 
inicjatorem zielonego okrągłego stołu był 
Jan Klepin, wielce zasłużony dla szerze-
nia ekologicznej oświaty człowiek, inicja-
tor powstania Fundacji Ekologicznej Ziemi 
Chojnickiej i Zaborskiej. Niestety, nie było 
go wśród uczestników debaty. Czyżby nie 
został zaproszony?
 Po drugie, debatę zdominowały 
dość długie wystąpienia przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 
– Marzeny Sobczak i Marcina Gregorowi-
cza. Później była także obszerna prezenta-
cja inwestycji deszczówkowej w Chojnicach, 
którą omawiał dyrektor Jacek Domozych. 
Te wystąpienia były i ważne, i ciekawe, ale 
na tyle ogólne, że słabo korespondowały 
z tym, co sprowokowało do spotkania, czyli 
do problemu smogu w Chojnicach. 
 Po trzecie, za mało było czasu na 
głosy ekologicznych aktywistów i zostali oni 
zepchnięci na sam koniec. Owszem, mogli 
wcześniej zadawać pytania, ale dopiero po 
wszystkich wystąpieniach mieli szansę wy-
znać, co najbardziej leży im na wątrobie.
 Tyle zastrzeżeń. Ale były też 
olśnienia. Pierwsze – głos w dyskusji Piotra 
Siergieja z Polskiego Alarmu Smogowego. 
Drugie – bardzo merytoryczne i konkretne 
wypowiedzi członków Chojnickiego Alarmu 
dla Klimatu.

To za mało

 Piotr Siergiej, usłyszawszy, że 
miasto zamierza przeznaczyć 250 tys. zł 
na likwidację kopciuchów, naprędce obli-
czył, że wystarczy to zaledwie na wymianę 
35 kotłów na ekologiczne. – To jest trochę 
mało – skonstatował. Usłyszał od wicebu-
rmistrza Adama Kopczyńskiego, że miasto 
jest skłonne wyasygnować więcej, o ile 
będzie zainteresowanie. Ale raczej nie ma 
co zakładać, że może go nie być, skoro do 
2024 r. wszystkie kopciuchy mają być zlikwi-
dowane! I raczej trzeba będzie przeznaczyć 

dużo więcej pieniędzy na ten cel. – Macie 
problem taki jak Rybnik na przykład – mó-
wił Piotr Siergiej. – Jeśli stężenie pyłów było 
u was 17 stycznia na takim poziomie jak 
w tym mieście, to znaczy, że zanieczyszcze-
nie powietrza jest rodem z kosmosu. 
 Siergiej policzył, że aby wyelimino-
wać smog do 2024 r., trzeba by likwidować 
tysiąc kotłów rocznie. Pochwalił miasto za 
program 5 filarów walki ze smogiem i za 
wysokość dopłat na likwidację kopciuchów 
(7 tys. zł), ale ostrzegał, że plany mogą być 
wspaniałe, a liczy się realizacja. – Trzeba 
się na tym skoncentrować. Wszystkie ręce 
na pokład, jak w Krakowie, tam w 2017 r. 
wymieniono 6 tysięcy kotłów – mówił. Sier-
giej podkreślił, że dobrym pomysłem jest 
zamierzona akcja informacyjna adresowa-
na do tych, którzy mogą być zainteresowani 
zmianą sposobu ogrzewania swoich domów 
czy mieszkań, a nie do wszystkich. Podpo-
wiadał, że straż miejska powinna eduko-
wać, biednych i nieświadomych pouczać, 
ale zatwardziałych  karać mandatami. I jed-
nak należy stawiać sprawę jasno, że żaden 
inny sposób palenia węglem nie będzie do-
statecznym rozwiązaniem, i tak trzeba bę-
dzie piec wymienić. Radził też, aby w trakcie 
trwania programu monitorować go i spraw-
dzać, co dla ludzi może być barierą, jak 
im pomóc, jak przekonać do inwestowania 
w swoje zdrowie. 

Aktywiści mają głos

 Wojciech Osowicki z Chojnickiego 
Alarmu dla Klimatu w tym kontekście dopy-
tywał o priorytety. Co jest teraz najważniej-
sze w mieście? Czy deszczówka, czy walka 
ze smogiem, czy sadzenie drzew? Siergiej 
odpowiadał, że biorąc pod uwagę nakłady 
(250 tys. zł na walkę  ze smogiem i 80 mln 
na deszczówkę), na pewno smog nie jest 
priorytetem. Sugerował przesuwanie środ-
ków czy rezygnację z niektórych przedsię-
wzięć. – Kilka milionów załatwia problem – 
mówił. – Potem będziecie to mieli z głowy.
Usłyszał od wiceburmistrza, że deszczów-
ka jest robiona za unijne pieniądze i że nie 
można było nie skorzystać z okazji sięgnię-
cia po nie. A na walkę ze smogiem środki 
będą zwiększane.
 Małgorzata Darwish, prezeska 
ChAdK przypomniała cele stowarzyszenia 
i zapowiedziała, że będzie ono nadal edu-
kować, interweniować i zmieniać nawyki 

mieszkańców, popularyzować ekologię 
i dbałość o środowisko. – Idzie to w dobrą 
stronę – stwierdziła. – Wierzymy, że ra-
zem możemy więcej, że nie jest jeszcze za 
późno.
 Małgorzata Konończuk pochwaliła 
miejski program 5 filarów walki ze smogiem, 
ale stwierdziła, że powstał on jednak zbyt 
późno. Sugerowała, podobnie jak Piotr Sier-
giej, że trzeba skierować na jego realizację 
jak najwięcej funduszy, bo czekanie 10 lat 
na finał to za długo... Wspomniała, że pil-
ną sprawą jest przyjrzenie się inwestycji 
zakładu przetwórstwa drzewnego w Rytlu, 
na granicy gminy Czersk i Chojnice. Władze 
powiatu powinny sprawdzić, czy rozbudowa 
firmy ma coś wspólnego z ideą zrównowa-
żonego rozwoju, o którym tyle się mówi.
 Jolanta Osowicka ubolewała nad 
wycinką drzew, przez którą miasto staje 
się betonową pustynią. Przypomniała, że 
stowarzyszenie zgłosiło projekt posadzenia 
100 drzew na 100-lecie odzyskania niepod-
ległości, a minął już rok i nic się nie dzieje. 
Nadal nie ma parku na os. Kolejarz, a na 
Wzgórzu Ewangelickim roboty budowla-
ne ingerują w system korzeniowy drzew. 
– Czy w ogóle jest konieczna rewitalizacja 
tego parku? Czy nie może on zostać dzi-
ki – dopytywała. Apelowała o obsadzanie 
miasta zielenią, o stawianie szaletów, o to, 
aby Chojnice były przyjaznym miejscem do 
mieszkania.
 Odpowiadał wiceburmistrz – nasa-
dzenia będą, szalety też. A drzewa wycina

 nie tylko miasto, ale głównie obywatele. 
 - Dajmy drzewom prawo do życia 
– namawiała Bożena Stępień. – Sprzyjajmy 
ich ochronie, twórzmy pomniki przyrody, nie 
usprawiedliwiajmy każdej wycinki potrze-
bami inwestycji. Proponuję w najbliższym 
czasie spotkanie z dendrologiem Marzeną 
Suchocką, by stworzyć standardy ochrony 
drzew. Członkini ChAdK postulowała też, 
aby kolejne spotkania miały bardziej robo-
czy charakter, żeby odbywały się raz na 
kwartał i dotyczyły konkretnych tematów. 
Z marszu podrzuciła kilka – Jarcewska 
Struga, odpady medyczne, segregacja od-
padów, Lasek Miejski, stacja badająca stan 
powietrza.     
          Ale wiceburmistrz Kopczyński uważa, 
że spotkać można się dopiero za pół roku. 
Bo wtedy może będzie coś więcej wiadomo 
o efektach działań w sprawie smogu.
Debacie przysłuchiwał się także m.in. staro-
sta Marek Szczepański. Zauważył również, 
że jak na jedno spotkanie, to tematów było 
zbyt wiele i że na przyszłość warto byłoby 
je podzielić. Podkreślił, że warto byłoby za-
dbać, aby osiedla w mieście były zielone, 
nie tylko betonować. – Powinniśmy chronić 
to, co można – stwierdził. – Ja czasami z bó-
lem serca podpisuję decyzję o wycince, bo 
nie mam wyjścia. Ale trzeba by stworzyć ja-
kiś kaganiec, żeby ta wycinka nie była taka 
łatwa.

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

   

Przy rondzie „Solidarności” od lutego wisi baner 
przypominający o palącym problemie smogu w Chojnicach  
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Niepewna noc w muzeum Osiedle z Bolkiem i Lolkiem. I ze Smokiem Wawelskim
 Co prawda Europejska Noc 
Muzeów dopiero w maju, ale 5 marca 
w Chojnickim Centrum Kultury rozma-
wiano o tym, jak w tym roku może ona 
wyglądać. Nastrój jest raczej minorowy, 
bo pandemia nie odpuszcza, a zdalnych 
spotkań mamy już po dziurki w nosie.

Bardzo sceptyczna jest wobec organizo-
wania Nocy dyrektorka Muzeum Historycz-
no-Etnograficznego Barbara Zagórska. Jej 
zdaniem, warunki lokalowe placówki nie są 
bezpieczne dla odwiedzających, zwłasz-
cza jeśli tłumnie ruszą do muzeum. Brama 
Człuchowska faktycznie nie ma przestron-
nych pomieszczeń, a klatka schodowa jest 
wąska. Ryzyko, że coś się po drodze złapie, 
jest więc tu duże. Niemniej dyrektorce mu-
zeum marzyłoby się podświetlenie obiek-
tów, byłby to chociaż znak, że mamy do 
czynienia ze świętem. 
      Druga placówka muzealna – Muzeum 
Janusza Trzebiatowskiego chce zaprosić 
do siebie, na poszczególnych kondygna-
cjach będą czekać na zwiedzających pra-
cownicy ChCK, któremu placówka podlega.

Organy, mity, potyczki
Do skutku dojdzie być może koncert orga-
nowy w kościele gimnazjalnym, ale jeśli, 
to dla bardzo ograniczonego kręgu odbior-
ców. Pod znakiem zapytania jest koncert 
w podziemiach kościoła gimnazjalnego, 
bo tam też słaba wentylacja i obostrzenia 
związane z udziałem zbyt wielu osób mogą 

pokrzyżować plany stowarzyszenia Cen-
trum Kultury Podziemia. Ta organizacja 
pozarządowa planuje też warsztaty pla-
styczne w Baszcie Nowej, ale jeśli pogoda 
dopisze, to być może lepsze będzie wyjście 
w plener. Na emporze kościoła gimnazjal-
nego ma zostać otwarta pokonkursowa wy-
stawa fotograficzna pt. „Antyk w architektu-
rze Chojnic”.
 Miejska Biblioteka Publiczna ra-
zem ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomor-
skim chciałaby zaprowadzić swoich czytel-
ników do świata słowiańskich mitów, legend 
i baśni, ale tu też wiele zależy od tego, jaka 
będzie sytuacja pandemiczna.
 Bractwo Rycerskie Herbu „Tur” 
szykuje się na rycerskie potyczki, być może 
na boisku Szkoły Podstawowej nr 1.

Niewiadoma za niewiadomą
W Chojnickim Centrum Kultury raczej nie 
będzie żadnej imprezy, na zewnątrz być 
może uda się przygotować nową wystawę. 
Nie wiadomo też, czy harcerze będą w sta-
nie oprowadzać po zabytkach w mieście. 
Te wycieczki cieszyły się dotąd dużym 
powodzeniem i miały wyśmienitą frekwen-
cję, ale właśnie tłumne przedsięwzięcia są 
teraz na indeksie. Podobnie nie wiadomo, 
czy będzie wędrowanie do grobów znanych 
chojniczan.
         W sumie więc wiemy, że nic nie wiemy. 
Wirus rządzi światem i dyktuje warunki. 

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

 Zespół ds. nazewnictwa miej-
skiego miał niezłą zabawę po tym, jak 
się okazało, że propozycji na nazwanie 
ulic na tzw. trapezie, za Metalowcem jest 
bez liku. Okazało się, że dorośli nade 
wszystko kochają...bajki.

Wygrała bowiem zaproponowana przez 
Jacka Klajnę nazwa - Osiedle Bajkowe, 
czego konsekwencją były kolejne bajkowe 
patronaty.

Skreślamy Muminki
Wnioskodawca wyliczył ponad 20 nazw po-
tencjalnych patronów ulic, ale na samym po-
czątku wszyscy uznali, że trzeba się ogra-
niczyć tylko do polskich bohaterów bajek. 
Z bólem serca więc przystali na wyrzucenie 
z listy m.in. Muminków, Smerfów, Gargame-
la, Kubusia Puchatka. Ale i polskich nazw 
było więcej niż ulic do nazwania. Też trzeba 
było więc skreślać. I też z bólem serca. Gło-
sowanie goniło głosowanie i na koniec osta-
ły się takie propozycje: Bolka i Lolka, Jacka 
i Agatki, Misia Uszatka, Koziołka Matołka, 
Smoka Wawelskiego i Pana Kleksa.
 Konsultacji będzie podlegała tyl-
ko nazwa dla głównej ulicy na tym osiedlu, 
która ma się też nazywać Bajkowa. Na-
tomiast ulice podporządkowane najpew-
niej będą nosić wymienione wyżej nazwy. 
Można sobie wyobrazić, że jak już poja-
wią się odpowiednie tabliczki, to sąsiedzi 
z Metalowca, zwłaszcza ci mieszkający na 

Tokarskiej czy Szlifierskiej albo Frezarskiej 
pozazdroszczą.

Rondo Gabrysia
Na wcześniejszym posiedzeniu zespół za-
opiniował pozytywnie nazwę ronda przy ul. 
Czereśniowej, którego patronem ma być 
niedawno zmarły radny Edward Gabryś. 
Natomiast nie zyskał aprobaty pomysł, by 
ciąg komunikacyjny Ceynowy – Derdow-
skiego – Strzelecka nazwać imieniem Jo-
sefa z Bolzano. W dyskusji wskazywano, 
że trudno raczej mówić o zasługach tego 
błogosławionego w Kościele katolickim 
dla Chojnic, a wybór traktu prowadzącego 
do Doliny Śmierci jest co najmniej niefor-
tunny. Kolejny problem dotyczył nazwy ul. 
Sezamowej, oprotestowanej przez jednego 
z mieszkańców z uwagi na...trudność w jej 
wymawianiu. Sam zaproponował, by ulicę 
nazwać albo Laurową, albo Waniliową, bo 
ten przyprawowy krąg tematyczny obowią-
zuje na tym osiedlu. Zespół przegłosował 
Laurową.   
       Dyskutowano też – poza protokołem – 
o pomyśle ławeczki z rzeźbą Jarosława Ar-
mady, na którą zbierane są pieniądze. Ze-
spół uważa, że lokalizacja takich ławeczek 
wymaga namysłu, że trzeba się zastano-
wić nad formą upamiętniania zasłużonych 
dla miasta osób. Bo 30 ławeczek w parku 
1000-lecia to zdecydowanie za dużo... 

Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Czy w maju muzeum 
będzie mogło otworzyć drzwi?
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Protest kobiet a media lokalne Wiosna? Ach, to Ty?
 12 marca miałam okazję wziąć 
udział w debacie on-line organizowanej 
przez Fundację Batorego pt. „Protest 
kobiet i media lokalne”. Szerzej doty-
czyła ona też kondycji prasy i portali 
lokalnych.

Jak napisali organizatorzy, ich celem było 
dowiedzenie się, w jaki sposób protesty 
w mniejszych ośrodkach był relacjonowane. 
Jak dziennikarze postrzegali swoją misję? 
Co zaobserwowali? A także porozmawianie 
o kwestiach ogólniejszych: o czym piszą, 
a o czym nie piszą media lokalne? Jaką 
tematykę podejmują, a jaka jest pomijana? 
Jaka jest dziś kondycja mediów lokalnych, 
co je ogranicza lub uwarunkowuje ich dzia-
łalność oraz jaką pełnią rolę w społeczno-
ściach, które są ich adresatem?

Okrakiem na barykadzie
W debacie wzięło udział kilkunastu dzien-
nikarzy z różnych ośrodków w kraju, od 
Szczecina przez Żnin, do Cieszyna, Le-
gnicy, Ostródy, Jarocina, Zawiercia, Ra-
domska, Gryfina, Gdańska, Bielska Podla-
skiego. Dyskusję prowadził i ją moderował 
prezes Fundacji Batorego – Edwin Bendyk, 
znany publicysta „Polityki”.
 Każdy miał pięć minut na pierwsze 
„antenowe” wejście i jak się szybko okazało, 
czasu było stanowczo za mało, żeby temat 
wyczerpać. Pierwsza kwestia i zasadnicza 
dla tej debaty, związana z protestem ko-
biet, w odczuciu dziennikarzy był on takim 
wydarzeniem, którego nie mogli zbagateli-
zować czy pominąć. Część przyznawała, 

że było im nawet trudno być na protestach 
kobiet tylko w roli obserwatora i piszącego 
czy relacjonującego na żywo. Bo albo sami 
protesty organizowali albo identyfikowali się 
z ich przesłaniem. Siedzieli więc okrakiem 
na barykadzie, próbując zachować obiekty-
wizm przekazu, mimo że emocje dochodzi-
ły do głosu. Wszyscy podkreślali jednak, że 
starali się zachować maksimum rzetelności 
w opisywaniu tego, co działo się na ulicach. 
Pokazywali nie tylko to, jak protestowały ko-
biety, ale i reakcję na ich protest, nie zawsze 
dla nich miłą ze strony obywateli czy przed-
stawicieli Kościoła. Wielu doświadczyło 
hejtu, internauci i czytelnicy wytykali im, że 
w ogóle o tym napisali albo zarzucali stron-
niczość. Niektórzy mieli problem z wulgar-
nymi hasłami, bo nie pochwalali takiej eks-
presji, ale odnotowywali i tę stronę kobiecej 
rewolucji.

Mizeria, niestety 
Dziennikarze postrzegają jako marną kon-
dycję mediów lokalnych. Nie narzekają na 
cenzurę, ale jej kryptoprzejawy w postaci 
miękkiego pisania o potencjalnych rekla-
modawcach. Mówią o balansowaniu na li-
nie, gdy chodzi o relacje z samorządem, bo 
tu też trzeba uważać, żeby nie narazić się 
panu burmistrzowi... Dostrzegają finanso-
wą mizerię swoich tytułów, słabe zaplecze 
techniczne, braki kadrowe itp., itd. Owszem, 
mają przekonanie, że pracują w wolnych 
i niezależnych mediach, ale jak trochę po-
skrobać, to różowo nie jest...

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

 To już druga taka wiosna niepo-
dobna do siebie. Zamaskowana, można 
by rzec. Odurzona zapachem płynów de-
zynfekcyjnych (tu i ówdzie psich kup, bo 
znowu widać je wszędzie...), mniej tłum-
na, mniej skłonna do rzucania się w ob-
jęcia i bycia bardzo blisko. 

Ranki zaczynamy od nasłuchu, ile zacho-
rowań, ile zgonów, wieczory – od śledzenia 
kolejnych konferencji prasowych i wytycz-
nych na czas pandemii. I nawet jeśli świeci 
słońce, z trawy wyłaniają się przebiśniegi, 
a na drzewach pojawiają się pąki, to wszyst-
ko jest inaczej. 
 Rozmowy z bliskimi z obowiązko-
wym zdaniem: - jak się czujesz? nie mają 
teraz statusu kurtuazyjnego zapytania. 
Bo to jak się czujemy, wyznacza to, co się 
z nami stanie. Czy będziemy nadal chodzić 
do pracy, czy wylądujemy w łóżku, a może 
wraz z całą rodziną na kwarantannie. A jeśli 
wirus nas dopadnie, to czy choroba będzie 
przebiegać łagodnie (to taka grypa, mówią 
niektórzy), czy też trafimy do szpitala, nie 
daj Boże pod respirator. 

Zaszczep się! To proste
Rozmawiamy więc o tym, kto zachorował 
i kto jak się czuje, kto jest już zaszczepiony, 
a kto stoi w kolejce. Także o tym, kto umarł. 
Rzecz jasna, nie może też zabraknąć dys-
kusji o szczepionkach, z pytaniem, czy ta 
AstraZeneca faktycznie ma fatalne skutki 
uboczne, czy nie.
 Bywa też zabawnie. Gdy dzwo-
ni do Ciebie automat NFZ i proponuje Ci 
szczepienie. Najpierw w Sztutowie, potem 
w Stegnie, na koniec w Gniewie. Gdy żad-
na z tych lokalizacji Ci się nie podoba, bo 

mieszkasz przecież w Chojnicach i do dia-
bła jest tu od groma przychodni, gdzie mogą 
dać Ci zastrzyk, zmartwiona asystentka 
(żywa tym razem, nie maszyna) mówi, że 
no trudno, to wobec tego trzeba czekać...
Na telefon...Jak coś się zmieni.   
 Myślisz sobie wtedy, że coś tu chy-
ba nie gra, skoro każą człowiekowi jechać 
ponad 100 km po jeden zastrzyk...Chyba 
organizacyjnie poszło nam coś nie bardzo 
z tą pandemią.

Zmęczeni, sfrustrowani, źli
Smutna jest ta wiosna, gdy mamy wciąż 
ograniczone kontakty społeczne, gdy nie 
możemy znowu pójść do kina, teatru czy 
klubu fitness. Gdy zjedzenie obiadu w re-
stauracji jest niemożliwe, pizzę dostaniemy 
tylko na wynos, wiele placówek jest za-
mkniętych, w wielu obowiązują rygory. Nie 
możemy pójść na koncert czy na dyskote-
kę, a powszechną formą edukacji staje się 
nauczanie zdalne. Obcujemy coraz bardziej 
z internetem, wpatrujemy się w ekrany jak 
w ołtarz, zmęczeni, sfrustrowani i źli. Na do-
datek wciąż pełni lęku.
 Jak nie zwariować w tych pande-
micznych czasach? Prof. Tadeusz Sławek 
radzi nie być bezsilnym, bezwładnym i bez-
myślnym. Zwłaszcza to ostatnie się przyda-
je. Z kolei prof. Bogdan de Barbaro poleca 
przyjąć szczepionkę...miłości. Recepty niby 
proste, ale jak się przyjrzeć, to trzeba się 
bardzo nagimnastykować, żeby znaleźć 
w sobie siłę, angażować się i racjonalnie 
podchodzić do życia i zagrożeń z nim zwią-
zanych. A szczepionka miłości, niby tak do-
stępna, wciąż jest jednak unikatem...

Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com  

Lutowy protest na Starym Rynku w Chojnicach



11Nr 04/2021 (104)  KWIECIEŃ  2021

Z ŻYCIA MIASTA

Odmówił przysięgi wierności Hitlerowi Popatrz razem z Martą Potulską
 18 marca na Starym Rynku 
w Chojnicach symbolicznie „odsłonię-
to” wystawę poświęconą Josefowi Mayr-
-Nusserowi z Bolzano we Włoszech. Dla-
czego w Chojnicach?

Mayr-Nusser praktycznie jest u nas niezna-
ny. Mimo że Kościół katolicki ogłosił go bło-
gosławionym, trudno uznać, że w społecz-
nej świadomości jego postać odmyka jakąś 
klapkę. Ale też do niedawna jego biografia 
– z sensacyjnym i tragicznym chojnickim 
wątkiem – była znana nielicznym. Ma się 
to zmienić, bo parafia pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela zamierza przybliżyć sylwetkę 
błogosławionego i zaprosić do refleksji. 
My, w Chojniczaninie.pl już pisaliśmy o tym 
człowieku, bo zafrapowała nas jego postać.

Wiara na serio

Jest o czym myśleć. Josef Mayr-Nusser był 
bowiem nie tylko gorliwym katolikiem, ale 
też człowiekiem, który na serio kształtował 
swoje życie wedle chrześcijańskich zasad. 
Dał tego dowód właśnie w Chojnicach, gdy 
wcielony do niemieckiego wojska, odmówił 
złożenia przysięgi Hitlerowi, twierdząc, że 
ma tylko jednego Pana...
Był 4 października 1944 r., wojna. May-
r-Nusser musiał zdawać sobie sprawę, 
co oznacza jego gest. I faktycznie, został 

aresztowany i skazany na pobyt w obozie 
koncentracyjnym w Dachau, do którego nie 
dojechał, bo w czasie transportu zmarł z po-
wodu choroby.

Nonkonformista

Jego losy przypomniał Przemysław Zient-
kowski, pełnomocnik burmistrza ds. roz-
woju nauki, zaś ks. proboszcz Jacek Dawi-
dowski podkreślił, że warto pamiętać o tym 
człowieku, którego z niebytu wyciągnęła 
miejscowa Akcja Katolicka. Wiceburmistrz 
Adam Kopczyński zauważył, że także w na-
szych czasach jego postawa jest wielce in-
spirująca. Bo czyż powszechny konformizm 
nie wymaga od czasu do czasu takiego zna-
ku? Za swoją nonkonformistyczną postawę 
Mayr-Nusser zapłacił najwyższą cenę.
Wystawa na „okrąglaku” będzie dostępna 
przez najbliższe miesiące. Warto spojrzeć 
na plansze pokazujące życie Mayr-Nusse-
ra i poczytać komentarze, w tym te, które 
odnoszą się do naszych czasów, bo eks-
pozycja ma też co najmniej pedagogiczny 
charakter. Przyda się zwłaszcza młodym, 
którzy nie zawsze są utwierdzani w przeko-
naniu, że można i trzeba się buntować, że 
bycie grzecznym nie zawsze bywa cnotą. 

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

 Graficzka, projektantka, foto-
grafka. 10 marca pokazała swoje zdjęcia 
w Bramie Człuchowskiej na pierwszej 
autorskiej wystawie.

Marta Potulska ma ich dużo więcej, to zaled-
wie wycinek tego, co robi. Ale jak można się 
przekonać, w fotografii interesuje ją prawie 
wszystko – od zdjęć reporterskich z lataw-
cem do gry rozmytych kolorów, gdzie ledwo 
wyłania się obiekt złapany w kadrze. Ułoży-
ła swoje prace w cykle, ale nie nazwała ich, 
by dać pole do popisu oglądającym. Każdy 
może zobaczyć coś innego. Ale autorka fo-
tografii opatrzyła wystawę ciekawym prze-
słaniem. Zatytułowała ją „Nie widzisz bo nie 
patrzysz”, jakby chcąc zaznaczyć, że wiele 
rzeczy umyka nam bezpowrotnie. Pięknych 
i efemerycznych. Ciekawych  i dziwnych. 
Godnych zauważenia i refleksji. Ona sama 
dostrzega piękno nawet w rdzy na samo-
chodowej karoserii, tropi smugi na zapy-
ziałym oknie, maluje światłem esy-floresy. 
To dla niej zbiór różnych historii, opowieści, 
które ją zachwyciły albo poruszyły. Budzą 
żywą reakcję. Także i taką, że nie warto na 
Wielkanoc myć okien...Bo przecież, kto wie, 
może jakiś artysta dostrzeże w nich dosko-
nały i niezwykły kadr...Ale to oczywiście 
żart! 

Potrzeba uważności

Marta Potulska namawia nas do uważności, 
do zobaczenia w rzeczach prostych i zwy-
czajnych czegoś więcej. Ale żeby to się sta-
ło, musimy się zatrzymać, dać sobie trochę 
czasu, nie gnać w dzikim pędzie... Foto-
grafka podkreśla, że inspiruje ją natura, że 
uwielbia podróże, nie muszą być koniecznie 
na koniec świata. O sobie samej mówi, że 
ma artystyczną duszę po mamie, a dzięki 
tacie twardo stąpa po ziemi.  Jeśli chce-
cie poznać więcej prac artystki, możecie 
wejść na martapotulska.pl, marta.potulska 
i marte_arte_designs. 

Puk, puk

Wystawa w Muzeum Historyczno-Etno-
graficznym w Chojnicach będzie czynna 
do końca maja. Jak podkreśla dyrektorka 
Barbara Zagórska, udało się ją otworzyć 
w ostatnim tygodniu przed kolejnym za-
mknięciem muzealnych drzwi...Na werni-
sażu była jeszcze nadzieja, że muzealne 
drzwi szybko zostaną otwarte. Dziś już wia-
domo, że tak nie będzie, no chyba że zdarzy 
się cud. Na razie jednak nawet na to nie ma 
widoków...

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com 

Z prawej Marta Potulska, obok Barbara Zagórska
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Szanowni Czytelnicy miesięcznika ‘chojniczanin.pl”!

         W styczniu 2021 roku przeżyliśmy w naszym mieście 
małą rewolucję organizacyjną w zakresie sportu i kultu-
ry. Przestał istnieć działający „od zawsze” Referat Kultury 
i Sportu UM zaś pojawił się Wydział Sportu i Współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Dla wielu było to duże za-
skoczenie! Dla innych śledzących na bieżąco decyzje Rady 
Miejskiej i Ratusza było to konsekwencją wcześniej podję-
tych decyzji.

       Warto przypomnieć. W 2015 roku przyjęta została 
uchwała Rady Miejskiej o przekształceniu Chojnickiego 
Domu Kultury w Chojnickie CENTRUM Kultury. Niektórzy 
nazywali to megalomanią, tym bardziej że ChDK funk-
cjonował jeszcze wówczas w starym, mało imponującym 
obiekcie. Pomysł jednak tkwił nie w nazwie ale statusie tej 
jednostki. U jego podstaw legł słuszny zamysł koncentra-
cji zarządzania kulturą w mieście z jednego miejsca. Mia-
ła także nastąpić zmiana podporządkowania wszystkich 
obiektów kultury jednemu podmiotowi. Warto podkreślić, że 
ta decyzja nie miała żadnego podłoża ocennego a miała 
jedynie sprzyjać sprawności zapewnienia społeczeństwu 
oferty kulturalnej na jak najwyższym poziomie.

 W tzw. międzyczasie przystąpiono również do mo-
dernizacji obiektu przy ul. Swarożyca. Stało się to w po-
łowie 2016 roku. Wszyscy byli pod wrażeniem sprawności 
wyłonionej w przetargu firmy w zakresie prac rozbiórko-
wych. Niestety w zakresie wykonawstwa było już gorzej. Na 
koniec trzeba było zatrudnić nową firmę (firmy) która tą mo-
dernizację skutecznie dokończyła. W efekcie modernizacja 
się przedłużyła aż do 13 grudnia 2018 roku. W nowo odda-
nych do użytku wnętrzach ze znakomitym wyposażeniem 
technicznym można realizować wiele ambitnych zadań 
w zakresie kultury. Potem wraz z upływem czasu kontrak-
tu dotychczasowego dyrektora trzeba było przeprowadzić 
konkurs na nowego (starego) dyrektora  czyli Radka Kraje-
wicza i wtedy nadszedł czas na materializowanie uchwały 
RM z 2015 roku o koncentacji kultury w jednym miejscu, 
co dokonało się z dniem 1 stycznia 2021 roku. ChCKultury 
prócz własnego obiektu przejęło basztę, Galerię Janusza 
Jutrzenki-Trzebiatowskiego oraz nadzór organizacyjny nad 
modernizowanym właśnie amfiteatrem w fosie miejskiej. 
Modernizacja fosy daje też asumpt do jej pełniejszego wy-
korzystania dla organizacji imprez kulturalnych a znakomite 
położenie w centrum miasta i równie znakomita akustyka 
wśród murów miejskich to jej bezsprzeczne atuty.

 Ale co dalej ze sportem? Miasto od lat chlubi się 
bogatą bazą sportową nieźle wypadając w tym zakresie na 
tle innych miast. Posiadamy dwa stadiony wielofunkcyjne 
– Chojniczanki 1930 i Kolejarza 1926. Daty przy nazwach 
obiektów wskazują jak głębokie tradycje ma sport w Chojni-
cach. Ale to nie wszystko. W ciągu ostatnich lat baza spor-
towa wzbogaciła się o nowe obiekty. W 2008 roku oddany 
został do użytku jeden z pierwszych na Pomorzu „orlików” 
przy ulicy Lichnowskiej. Po nim dalsze – na Osiedlu Ko-
lejarz, przy Szkole Podstawowej nr 7. Ukoronowaniem po-
szerzania bazy sportowej była postulowana przez miesz-
kańców budowa boiska sportowego „Modrak”. Powstało 

pełnowymiarowe boisko piłkarskie z trybunami i oświetle-
niem pozwalając na korzystanie z niego do późnych godzin 
wieczornych. Inicjatywy osiedlowe sprawiły, że boiska dla 
„dzikich” drużyn istnieją też prawie na każdym osiedlu. 

Nie możemy także zapominać o budowie siłowni „pod 
chmurką” w wielu rejonach miasta czy skateparku w Parku 
1000 lecia. 

                    I tu jest „pies pogrzebany”! Tak rozbudowa-
na baza sportowa wymaga z jednej strony dbałości o stan 
techniczny obiektów z drugiej koordynacji w zakresie ich 
wykorzystania. Zwrócić warto uwagę, że wiele obiektów ma 
już po kilkanaście lat i wymaga określonych nakładów na 
remonty i ewentualne modernizacje i rozbudowy. W roku 
ubiegłym m.in. remontowano nawierzchnię na najstarszym 
„orliku” przy ul.Lichmowskiej a takich napraw trzeba będzie 
przeprowadzić więcej. Podobnie sprawa się ma z „Modra-
kiem” gdzie intensywna eksploatacja sprawiła, że koniecz-
na jest wymiana sztucznej murawy na całym boisku. Przy 
okazji rozważa się pomysł na stworzenie na tym obiekcie 
dodatkowego małego boiska a w bezpośrednim sąsiedz-
twie kolejnego biska treningowego.

 
Przypomnieć też trzeba decyzję z roku ubiegłego kiedy to 
hala sportowo – widowiskowa przy ul. Wagnera przeszła 
z rąk Spółki Centrum Park we władanie miasta. Wszyscy, 
którzy kiedykolwiek byli na jakiejś imprezie sportowej lub 
kulturalnej w tej hali wiedzą, że warunki są fatalne. Wybu-
dowana w latach 70. ubiegłego wieku hala nie spełnia na 
dzisiaj podstawowych warunków do eksploatacji. Jest uży-
wana bo po prostu innej nie posiadamy.
 I tak doszliśmy do sedna sprawy jaką jest orga-
nizacyjna zmiana w zakresie sportu i kultury. Decyzja 
o powołaniu Wydziału Sportu podyktowana została troską 
o istniejącą infrastrukturę sportową oraz planowane in-
westycje i remonty. Naturalnym szefem tego wydziału był 
człowiek, który od wielu lat zawiadował również sportem, 
robił to w sposób właściwy wykazując duże zaangażowanie 
i znajomość rzeczy – Pan Zbigniew Buława. Można wyrazić 
przekonanie, że pod jego kierownictwem chojnicki sport bę-
dzie się rozwijał a zadanie nie jest łatwe. Wszak w mieście 
mamy nie tylko piłkarzy ale i inne dyscypliny sprtowe jak np.  
lekkoatletyka, boks i inne. 
 Pandemia kiedyś minie i wtedy będziemy mogli się 
cieszyć naszą kulturą i sportem dla której bazę wcześniej 
stworzyliśmy.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Państwu dużo ZDROWIA,

spokoju i pogody ducha. 

Radni Klubu Radnych
Arseniusza Finstera „Program 2023”

 Dąbrowska Renata, Gąsiorowski Andrzej, Jaru-
szewski Kazimierz, Kowalik Stanisław Kuffel Bogan, Lewiń-
ska Agnieszka, Marcinowski Bogdan, Matthes Sebastian, 
Skocka Iwona, Szlanga Antoni.                               
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 Szpitale są na granicy wydolności. Przybywa 
zajętych łóżek i respiratorów, i co najgorsze w szpita-
lach zaczyna brakować tlenu medycznego. Mimo, że od 
początku pandemii firmy produkujące tlen medyczny 
pracują pełną parą, to i tak mają problemy z zaspoko-
jeniem potrzeb szpitali. - W porównaniu do listopada 
zapotrzebowanie wzrosło o 50 procent - mówi Marek 
Skajewski, współwłaściciel firmy TEMIS z Chojnic.
- Cofając się do okresu przed pandemią, obserwujemy 
w niektórych szpitalach wzrost zapotrzebowania na 
tlen na poziomie piętnastokrotnym - dodaje. 

 Choroba COVID-19 w 80% przypadków przebiega 
łagodnie. Pozostali chorzy wymagają jednak hospitalizacji 
i u dużej części z nich rozwija się wirusowe zapalenie płuc. 
Jego konsekwencją jest ostra, hipoksemiczna niewydolność 
oddychania. W efekcie nawet 70-80 proc. hospitalizowa-
nych pacjentów z rozpoznanym zapaleniem płuc wywoła-
nym koronawirusem wymaga podawania tlenu. Podczas le-
czenia COVID-19 podstawowym zadaniem terapeutycznym 
jest postępowanie objawowe, które polega na zapewnieniu 
odpowiedniego utlenowania krwi. Uznaje się, że optymalną 
wartością wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2), która po-
winna być utrzymywana, jest 92–96%. Pierwszym krokiem 
w leczeniu hipoksemicznej niewydolności oddychania jest 
tlenoterapia bierna. Może ona być prowadzona za pomo-
cą następujących metod: cewnik donosowy, prosta maska 
tlenowa, maska Venturiego i maska bezzwrotna. Dobranie 
odpowiedniej techniki zależy przede wszystkim od skutecz-
ności uzyskania odpowiedniego utlenowania krwi, a w dru-
giej kolejności — od tolerancji leczenia przez chorego. 
Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa (WTD) pole-
ga na podawaniu donosowo dużego przepływu powietrza 
(maksymalnego przepływu 60 l/min) wzbogaconego w tlen 
(maksymalnie FiO2 do 1,0), które jest maksymalnie wysyco-
ne parą wodną i ogrzane do temperatury ciała. WTD może 
być uważana za metodę pośrednią pomiędzy tlenoterapią 
bierną a czynną, gdyż posiada pewne cechy tlenoterapii 
prowadzonej za pomocą respiratora: generuje niewielkie 
dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych i zmniejsza 
pracę oddychania. W konsekwencji takich metod leczni-
czych zapotrzebowanie polskich szpitali na tlen leczniczy 
wzrosło na przestrzeni ostatniego roku kilkukrotnie.

   W sobotni mroźny ranek (20 marca) przy stacji 
z tlenem medycznym chojnickiego szpitala specjalistycz-
nego spory ruch. Pracownicy firmy TEMIS montują drugi 
zbiornik przeznaczony do przechowywania ciekłego tlenu. 
Stary o pojemności 6 m3, w czasach COVID-19, okazał się 
za mały. Nowy zbiornik tlenu to produkt słowackiej firmy Au-
gusteCryogenics (model: SCS-3,1). Wysoki na 4,43 m i wa-
żący 2640 kg zbiornik ma pojemność 3 ton ciekłego tlenu. 
Dzięki tej operacji zapas tlenu w chojnickim szpitalu wzrósł 
do 9 ton. A  zużycie? Przed pandemią wynosiło ok. 350 kg 
dziennie. Aktualne wzrosło do 1,3 tony dziennie. 

 Pod okiem współwłaściciela firmy TEMIS Marka 
Skajewskiego montaż przebiega szybko i sprawnie. Biały 

cylinder z charakterystycznym logo firmy TEMIS zostaje 
umocowany do specjalnie przygotowanej żelbetonowej pod-
stawy. Teraz pozostaje wykonanie podłączeń do instalacji 
szpitalnej i będzie można nowy zbiornik zatankować. Ta-
kich zbiorników firma TEMIS przez ostatni rok zamontowa-
ła w szpitalach kilkanaście.  Zapotrzebowanie szpitali na 
duże zbiorniki, które montuje, sprzedaje lub wydzierżawia 
TEMIS jest  aktualnie tak duże, że na nowy zbiornik czeka 
się nawet 6 miesięcy. Producentem takich zbiorników są 
firmy: słowackie, czeskie, szwedzkie i niemieckie. Niestety 
w Polsce brakuje krajowego producenta takich zbiorników. 
Zbiorniki szpitalne tankowane są bezpośrednio z cystern, 
natomiast na potrzeby napełniania butli z tlenem medycz-
nym w firmie stworzono zupełnie nową, drugą instalację 
napełniającą. 

 Ten rok był dla Temisu szczególnie ciężki. Pan-
demia nie oszczędzała pracowników firmy  – na szczęście 
najgorszy czas już za nami – mówi Mark Skajewski – ok. 
połowa pracowników przeszła już koronawirusa i sytuacja 
się ustabilizowała. Część załogi, jako pracownicy hurtowni 
farmaceutycznej, została już zaszczepiona. Najważniejsze, 
że załoga w pełni rozumie sytuację i widać ich duże zaan-
gażowanie. Należą się im wielkie słowa uznania za ich pra-
cę i poświęcenie. Przez ostatni rok przede wszystkim skupi-
liśmy się na produkcji tlenu medycznego, żeby zaopatrywać 
szpitale i żeby tego tlenu nie zabrakło, ale poza tym stara-
my się normalnie funkcjonować, bo nie możemy zapomnieć 
o klientach technicznych, bo gazy techniczne też są ważne 
i nie możemy sobie pozwolić na stratę stałych klientów.

 Oprócz gazów medycznych: tlenu, dwutlenku 
węgla i podtlenku azotu, firma TEMIS zajmuje się także 
dystrybucją gazów spożywczych: dwutlenku węgla, azotu 
i różnych ich mieszanin oraz oczywiście dystrybucją ga-
zów technicznych: tlenu, acetylenu, azotu, dwutlenku węgla 
i argonu.

 Rynek tlenu medycznego w Polsce jest niewielki. 
Cztery duże koncerny zagraniczne plus dwie firmy Polskie. 
Jedna firma z Olsztyna i chojnicki TEMIS, który poprzez 
swoją zintensyfikowaną działalność w dobie pandemii stał 
się jedną z najbardziej rozpoznawalnych chojnickich ma-
rek. Charakterystyczne czarno-czerwone logo na kilku-
dziesięciu zbiornikach rozsianych po całej Polsce i na kil-
kunastu tysiącach białych butli z tlenem docierających do 
setek szpitali świadczą o mocnej pozycji chojnickiej firmy. 
W większości są to placówki znajdujące się w północno-za-
chodniej Polsce, ale oczywiście nie tylko. Firma ma swoje 
hurtownie także na południu Polski.

 W tej chwili całość kupowanego, przez TEMIS,  
tlenu przeznaczana jest na tlen medyczny i służy do na-
pełniania butli i zbiorników. Tygodniowo firma rozwozi 250 
ton tlenu medycznego do ponad 100 placówek. Ich liczba 
nie zwiększyła się znacząco przez ostatni rok, ale ich  po-
trzeby wzrosły nieraz kilkukrotnie. Właściciele obawiają się, 
że na dniach nowym wyzwaniem stanie się  zaopatrywanie 
ruszających szpitali tymczasowych, a duży szpital potrafi 
zużyć 6 ton tlenu dziennie. Dobrze, że w okresie zimowym 
jest minimalne zapotrzebowanie na tlen do pstrągarni. Na-
tomiast jeśli przyjdzie szybka i gorąca wiosna to pstrągar-
nie zaczną upominać się o tlen i wówczas może być z nim 
problem.

 O mocnej pozycji chojnickiej firmy świadczą także 
„marki własne”. Laparos i Krioteros - to gazy przeznaczo-
ne do laparoskopi i krioterapii, które są nazwami zastrzeżo-
nymi firmy TEMIS. 

 Chojniczanie mają więc kolejny powód do dumy. 
Firma TEMIS nie dość, że doskonale radzi sobie w trudnych 
czasach pandemi, to stała się jednym z wiodących graczy 
na obecnie „najważniejszym rynku” -  „rynku życia”.
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XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI - 29.03.2021
         29 marca 2021 roku odbyła się XXVI sesja Rady Miej-
skiej VIII kadencji. Do „videosesji”, która odbyła się zdal-
nie, zasiadło przed laptopami 21 radnych. Sesję rozpoczął 
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekreta-
rzem sesji została Bogusława Gierszewska Dorawa, a do 
komisji wnioskowej wybrano radnych: Jana Koperskiego 
i Stanisława Kowalika. Zasadnicza część sesji rozpoczę-
ła się od sprawozdania Z-cy Burmistrza Miasta z okresu 
międzysesyjnego. 

    Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński  - Panie Przewod-
niczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Dziś sprawoz-
danie jednoosobowe w moim wykonaniu. Oczywiście Bur-
mistrz jest także w obwodzie tutaj, więc jeżeli będą pytania 
do niego, to nie ma najmniejszego problemu.
 Zacznę od tematu związanego z przetargiem na 
transport i odbiór odpadów komunalnych. W zeszłym 
tygodniu ogłosiliśmy przetarg nieograniczony, bardzo duży 
przetarg na odbieranie od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów 
komunalnych. I tak jak w poprzednich latach mamy podzie-
lone miasto na cztery sektory. W zamówieniu przetargowym 
mamy okres realizacji od 1 czerwca 2021 do 1 maja 2025 
roku, więc okres odbioru i wywozy będzie obejmował 4 lata. 
Jeżeli chodzi o istotne zmiany, to jak Państwo wiedzą, to już 
było komunikowane dużo wcześniej, dojdzie kolejny, piąty 
pojemnik – niebieski, wydzielimy go oczywiście z frakcji 
żółtej, którą w tym momencie segregujemy. Jeżeli chodzi 
o podział na sektor i założone kwoty wywozu odpadów, wy-
glądają one w następujący sposób. Jeżeli chodzi o sektor 
nr 1 – zakładamy 3.230.074 zł na 4 lata i to jest dość duży 
wzrost, bo w tym poprzednim okresie mieliśmy 2.068.470 
zł na ten cel. Jeżeli chodzi o sektor nr 2, to zakładam oko-
ło 2.500.000 zł na odbiór odpadów.  W porównaniu do po-
przedniego okresu było to 1.492.000 zł, więc tutaj mamy 
wzrost o ponad milion. Jeżeli chodzi o sektor nr 3, to sza-
cunkowa wartość zamówienia wynosi 2.025.000, a w po-
przednich latach było to 1.224.686 zł. Jeżeli chodzi o sektor 
nr 4, to jest 2.790.055 zł, a było wcześniej 1.649.000. Je-
żeli podsumujemy cztery sektory, to zakładamy w tym mo-
mencie realizację zamówienia na poziomie 10.565.181 zł, 
a w okresie poprzednim, który teraz w maju się kończy, jest 
to 6.434.500 zł. Więc założona kwota w zamówieniu prze-
targowym wzrasta w porównaniu do poprzedniego okresu 
o 64%. Termin składania ofert na odbiór i wywóz odpadów 
komunalnych upływa 26 kwietnia o godz. 11:00, więc myślę 
że jeszcze przed majówką będziemy mogli rozstrzygnąć 
ten duży przetarg, bardzo ważny z perspektywy gospodarki 
komunalnej naszego miasta.
 Na koniec kwietnia także ogłosimy przetarg, mam 
nadzieję, na renowację i przebudowę dworca kolejowego. 
W tym momencie udało nam się złożyć już dokumentację 
projektową do starostwa powiatowego oraz do wojewody, 
czekamy w tym momencie na pozwolenie na budowę. Cze-
kamy także na ustalenia konserwatorskie, które są tutaj 
niezależne od pozwolenia na budowę, ale konieczne jako 
komplet dokumentów w momencie ogłaszania przetargu. 
Mamy nadzieję, że pan konserwator stanie na wysokości 
zadania i uda nam się w terminie do końca kwietnia ogłosić 
ten przetarg.
 W zeszłym tygodniu, w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, pojawiła się nasza uchwała 

„STOP dla SMOGU”, czyli od 22 marca mamy dwa tygo-
dnie, żeby ona się uprawomocniła, weszła w życie. I od tego 
momentu zacznie funkcjonować także nasz punkt udziela-
nia informacji z tych dwóch programów. Więc przyjmowa-
nie wniosków, jeżeli chodzi o miejski program „STOP dla 
SMOGU” oraz „Czyste Powietrze” wystartuje 6 kwietnia, 
czyli zaraz po świętach. Miejsce przyjmowania wniosków 
to jest IV piętro koło Wydziału Programów Rozwojowych 
i Współpracy Zagranicznej. Tam będą przygotowane dwa 
stanowiska, gdzie będą nasze dwie urzędniczki udzielały 
informacji z tych dwóch programów oraz będzie przygoto-
wane stanowisko komputerowe dla petentów, którzy będą 
chcieli wypełnić ten wniosek w Ratuszu i także poprosić 
panie o pomoc. Myślę też, że panie zostaną przeszkolone 
dodatkowo z programu „Moja Woda”, abyśmy mogli w kon-
tekście działań proekologicznych, ekologicznych udzielać 
kompletu informacji z trzech różnych programów – jednego 
miejskiego i dwóch, które są dedykowane przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Za moment Święta Wielkanocne, jak co roku 
powinno odbyć się śniadanie dla potrzebujących, które or-
ganizowały Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jest to drugi rok 
z rzędu, kiedy to śniadanie, a odbywało się ono, przypomnę 
Państwu, w Szkole Podstawowej nr 8, nie odbędzie się. 
Z inicjatywy Joanny Warczak oraz Warsztatów Terapii Za-
jęciowej będzie przeprowadzona jednak akcja „Zajączek”. 
Z inicjatywy właśnie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Banku 
Żywności, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrod-
ka Profilaktyki Rodzinnej, Promocji Regionu oraz Urzędu 
Miejskiego przeprowadzimy taką małą akcję, którą nazwa-
liśmy „Zajączek”. Będzie ona polegała na tym, że do osób 
najbardziej potrzebujących, które potrzebują wsparcia tych 
właśnie instytucji, podobnie jak to jest w przypadku wigilii 
dla potrzebujących, przygotujemy paczki rodzinne. Będą to 
paczki, które będą zawierały głównie produkty dla dzieci, 
czyli owoce, słodycze oraz produkty do przetworzenia, oraz 
novum – przygotowaliśmy dla tych rodzin bony na posiłek 
w naszych dwóch restauracjach w Chojnicach, które wspie-
rają najczęściej nasze akcje charytatywne. W ten sposób 
chcemy zarówno wesprzeć te rodziny potrzebujące, aby 
mogły w okresie na przykład kwartału wykorzystać te bony 
na obiad, a z drugiej strony wesprzeć restauracje, które te-
raz praktycznie są odcięte od przychodów, od dochodów 
i w ten sposób podziękować im także za przeszłą współ-
pracę i pomoc przy przygotowaniu na przykład wigilii dla 
potrzebujących. Do każdej paczki dołączony zostanie także 
zajączek, taki 50 cm, drewniany, piękny zajączek. Zajączki 
przygotowują uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Jeżeli chodzi o moje sprawozdanie to wszystko. 
W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 Przewodniczący Antoni Szlanga – dziękuję 
bardzo Panu burmistrzowi. Czy są pytania do Pana burmi-
strza? Bardzo proszę Pan Bartosz Bluma.
 Radny Bartosz Bluma – pierwsze pytanie doty-
czy dworca PKP. Rozumiem, że w momencie, kiedy już bę-
dzie składane pozwolenie na budowę, już mamy, rozumiem, 
gotowy projekt. Czy ten gotowy projekt zostanie w jakiś 
sposób zaprezentowany, czy będzie jakaś publiczna pre-
zentacja, albo w jakimś medium będzie on dostępny?
I drugie pytanie dotyczy programu „STOP dla SMOGU”, 

tu chciałbym prosić o doprecyzowanie, bo Pan Burmistrz 
powiedział, że od szóstego nabór, natomiast na stronie in-
ternetowej jest informacja, że od siódmego, która data jest 
rzeczywiście obowiązująca?
 Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – dobrze, to 
może zacznę od końca. Przyjmijmy datę, która jest opubli-
kowana na stronie – od siódmego, mój błąd. Piąty, to jest 
bodajże poniedziałek, więc wtorek jeszcze zostawmy sobie 
taki dzień na przygotowania, czyli zaczęlibyśmy od środy, 
czyli od siódmego. Tutaj przepraszam za błąd. Jeżeli cho-
dzi o projekt, poczekajmy na ustalenia konserwatorskie, 
żeby mieć pełen wgląd w obraz sytuacji. Myślę, że jeżeli 
sytuacja pandemiczna nam na to pozwoli zrobilibyśmy taki 
pokaz publiczny, prezentację tego projektu, tak jak to miało 
miejsce w latach ubiegłych, jeżeli chodzi o różne tematy 
budowlane. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, tutaj mogę 
obiecać, że taką prezentację online zrobimy i udostępnimy 
mieszkańcom możliwość oglądania tego na żywo i ewentu-
alnie możliwość zadawania pytań do tego projektu, do tych 
ustaleń konserwatorskich. Dziękuję bardzo.
 Przewodniczący Antoni Szlanga – dziękuję bar-
dzo Panu burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciał-
by dopytać? Bardzo proszę Pan Gruchała.
 Pan Michał Gruchała (przewodniczący osiedla 
„Kolejarz” - przyp. red.) – dzień dobry Panie Burmistrzu. 
Chciałem się dopytać, kiedy wszyscy mieszkańcy domków 
jednorodzinnych otrzymają pojemniki do sortowania śmieci, 
bo to jednak obowiązek w Chojnicach? Bo jest wielu takich 
mieszkańców, którzy chcą otrzymać takie pojemniki, no ale 
nie sortują śmieci, płacą obniżoną opłatę. To jest jedno py-
tanie. A drugie, a propos punktu konsultacyjnego. Państwo 
teraz będą mieli zamknięty urząd, więc ludzie nie będą mo-
gli przychodzić fizycznie do urzędu. Czy trzeba będzie się 
umówić telefonicznie, jak to będzie wyglądało? Dziękuję.
 Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – jeżeli 
chodzi o pierwsze pytanie, to takie pojemniki powinny być 
dostarczane już przez firmy, które obsługują dane sektory. 
I jeżeli w tym momencie nie zostały dostarczone do dane-
go mieszkańca, to prosiłbym mieszkańców o kontakt z tymi 
firmami. Jeżeli będzie problem, to proszę o kontakt do urzę-
du, będziemy tutaj pośredniczyć. Nie widzę tutaj opcji, żeby 
od 1 czerwca byli mieszkańcy, którzy tych pojemników nie 
mają. Więc prosiłbym w pierwszej kolejności  o kontakt z fir-
mami, które obsługują dane sektory, bo one są właścicie-
lami pojemników. Jeżeli będzie problem z tym tematem, to 
proszę o kontakt z Ratuszem i my tu będziemy pośredni-
czyć i przyspieszać naszych operatorów.
 Jeżeli chodzi o punkt udzielania informacji, jeżeli 
chodzi o program „STOP dla SMOGU” i „Czyste Powietrze”, 
faktycznie, w tym momencie, zgodnie z rozporządzeniem 
do 9 kwietnia Ratusz jest zamknięty, działa kilka wydziałów, 
między innymi wydział komunalny. I tutaj rozważamy, w za-
leżności od sytuacji pandemicznej, dwie możliwości – albo 
umawianie się na telefon lub też wykorzystanie Zooma jako 
elementu spotykania się online i rozmowy, że tak powiem, 
face to face. Myślę, że po świętach będziemy w stanie od-
powiedzieć na te pytania dokładnie i wiedzieć jak to będzie 
wyglądało, jeżeli chodzi o możliwość spotkania się bezpo-
średnio z mieszkańcami. ...

 Cały protokół z sesji Rady Miejskiej jest do pobra-
nia ze strony internetowej Urzędu Miasta Chojnice.

 Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach zaprasza do 
udziału w konkursie na stworzenie logo inicjatywy „Fabryka Pomysłów”. 
Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2021 roku, więcej szczegółów i wa-
runki udziału znajdziecie na stronie www.cewchojnice.eu i w regulaminie 
Konkursu.

 Fabryka Pomysłów, to inicjatywa podjęta przez Centrum Edukacyjno-
-Wdrożeniowe w Chojnicach we współpracy działającymi na terenie powiatu choj-
nickiego przedsiębiorcami. Celem Fabryki Pomysłów jest promowanie i pomoc 
w realizacji innowacyjnych pomysłów z różnych dziedzin życia. W ramach Fabryki 
Pomysłów powstanie strona internetowa, za pomocą której każda chętna osoba 
będzie mogła zgłosić swój autorski pomysł, z dowolnej branży lub dziedziny życia. 
Pomysły te będą oceniane przez Kapitułę Przedsiębiorców, która spotykać się bę-
dzie z autorami najciekawszych w opinii Kapituły pomysłów. Celem tych spotkań 
będzie pomoc autorowi pomysłu w jego wdrożeniu. W zależności od potrzeb, bę-
dzie to pomoc w pozyskaniu partnerów do realizacji pomysłu, jego upowszech-
nianiu i promocji, ustalenie uwarunkowań formalnoprawnych jego realizacji i po-
moc w ich spełnieniu, pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania pomysłu lub jego 
współfinansowanie przez członków Kapituły.
 Prace konkursowe przyjmujemy od 1 kwietnia do 31 maja 2021. Prze-
widziane są dwie nagrody, dla pracy wybranej przez Komisję Konkursową oraz 
dla pracy, która zostanie wybrania w plebiscycie na profilu facebook Centrum 
Edukacyjno-Wdrożeniowego. 

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach zaprasza do udziału w konkursie
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Zdrowych i Wesołych
Świąt Wielkanocnych

                            życzy

                    Agencja Ochrony „Gryf”
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ZDANIEM BURMISTRZA

 Zazdroszczę Brytyjczykom i nie ukrywam, że z po-
dziwem patrzę jak sobie radzą z covidem. Już 30 mln osób 
zaszczepionych, a u nas? Niestety tylko 2 mln rodaków. 
W tym tempie, licząc również na tzw. „przechorowania” nie 
poradzimy sobie. Musimy zwiększyć liczbę szczepień, bo 
tylko takie działanie daje nam optymizm i powrót do nor-
malności. Nie wiem, czy zauważyliście, że w Polsce jest 
największa inflacja w Europie, złoty jest najsłabszy od 12 
lat, ceny poszły do góry. Czy mamy szanse w tym obszarze 
wrócić do normalności? Martwię się, że chyba nie…

 Tęsknię do Świąt przed covidem i martwię się, że 
nic już nie będzie takie jak było…
 No cóż, nie możemy popaść w depresję, musimy 
starać się żyć normalnie, ale przed nami najgorszy okres. 
Trzeba zwielokrotnić wysiłki i musimy przestać „gonić 

wirusa” – musimy zacząć go wyprzedzać! Jak to zrobić? 
Mój pomysł jest prosty. Musimy zjednoczyć się w działaniu. 
Bez agresji, bez polityki – spójrzmy w przyszłość. Co nas 
czeka jeżeli nie wygramy tej walki? Tęsknota do „normal-
ności” musi nas motywować do pracy, do działania. Sta-
ram się promować taką wizję życia w covidzie, ale nie jest 
to proste. Coraz więcej ludzi popada w depresję, boi się 
o przyszłość. Musimy się o siebie wzajemnie zatroszczyć 
i musimy się wspierać. Mam nadzieję, że w ciągu kilku mie-
sięcy poprawimy szczepienia i wybronimy z tego kłopotu. 
Przecież każda pandemia kiedyś się kończy…

 Co w Chojnicach? Otóż, sprzątamy po zimie, 
czekamy na piękną wiosnę i otwieramy front inwestycyjny. 
Prowadzimy prace na Wzgórzu Ewangelickim, na ul. Rol-
bieckiego, na dworcu autobusowym i kolejowym, budujemy 

zbiornik na Sobierajczyka. W przygotowaniu jest przetarg 
na ostatni etap dworca, czyli budynek główny i teren przed 
budynkiem. „Zachodnie obejście” jest zgłoszone do progra-
mu odbudowy, czekamy na decyzje.

 Jesteśmy dokładnie w połowie kadencji i ten czas 
musimy dobrze wykorzystać. Wiem, że Wam również zale-
ży na tym, aby wykonać inwestycje, które są zaplanowane. 
Pod artykułem zamieszczam kilka zdjęć. Oblicze Chojnic 
się zmienia, warto zobaczyć efekty na żywo…

 Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam 
dużo zdrowia i spokoju, a przede wszystkim – powrotu do 
normalności…
                                                        Arseniusz Finster
                                                        Burmistrz Chojnic  
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Covid-19 w ofensywie

Ostatnie tygodnie to systematyczny 
wzrost zachorowań na Covid-19. Codzien-
nie prezentowane dane, niestety, pokazują 
wprost, że zagrożenie jest ogromne. Trud-
no w takiej sytuacji się dziwić, że koniecz-
ne są kolejne restrykcje, z którymi musimy 
się zmagać. Nie są one łatwe i przyjemne. 
Nikt z nas nie chce być ograniczany i to 
jest zrozumiałe. Do tego dochodzi zmę-
czenie całą sytuacją z jaką mamy już do 
czynienia od ponad roku. Wiele planów 
w ubiegłym roku przełożyliśmy na rok 
bieżący. A teraz okazuje się, że sytuacja 
nie różni się znacząco od ubiegłorocznej. 
I znów ta niepewność o przyszłość. Dwo-
jaka niepewność.
 Z jednej strony obawa o zdrowie 
nasze i naszych najbliższych. Nikt z nas 
nie jest w stanie przewidzieć, jak wirus 
wpłynie na nasze organizmy, a wiele przy-
padków pokazuje, że nawet „okazy zdro-
wia” są bezbronne wobec wirusa. Z dru-
giej zaś strony ta niepewność związana 
z przyszłością, gospodarką i miejscami 
pracy.
 To trudna sytuacja, w której każ-
dy z nas musi wziąć odpowiedzialność 
za siebie i za innych. Niestety, tak często 
brakuje tej odpowiedzialności za innych. 
I tutaj mam apel kierowany do młodzieży, 
choć statystycznie rzecz biorąc, nie są oni 
zapewne zapalonymi czytelnikami Choj-
niczanina (chciałbym się mylić).Zatem to 
również apel do rodziców tych wszystkich 
młodych ludzi, których możemy każdego 
dnia zobaczyć spacerujących ulicami na-
szego miasta bez masek i generalnie za-
chowującej się tak, jakby nic się nie działo. 
Czy naprawdę macie gdzieś zdrowie i ży-
cie swoje oraz swoich najbliższych? Nie 
wiem jak wy, ale ja nie chciałbym znaleźć 
się w sytuacji, kiedy ktoś z moich bliskich 
nie trafi do szpitala, bo nie będzie miejsc. 
Albo lekarz będzie musiał podjąć tragicz-
ną decyzję, że ktoś inny dostanie szansę 
na leczenie a nie nasi najbliżsi. 
 I znów wracamy do punktu wyj-
ścia – od zaangażowania nas wszystkich 
i każdego z osobna zależy przyszłość. 
A wszystkie polityczne spory muszą mieć 
swoje granice. Możemy się różnić, ale 
w obecnej sytuacji konieczne jest współ-
działanie w celu ochrony życia i zdrowia 
wszystkich obywateli. Czas na solidarność 
i pełną odpowiedzialność.

Ekologia po chojnicku

W drugim poruszanym temacie wracam 
na nasze chojnickie podwórko i wracającej 
publicznej dyskusji o konieczności popra-
wy jakości powietrza w mieście. Konferen-
cja się odbyła, dyskusja była, tylko efektów 
brak. Tak mogę określić konferencję pod 
hasłem „Razem dla Klimatu”, która odbyła 
się w drugiej połowie marca w Chojnicach. 
Sytuacja epidemiczna wymogła formułę 
online, co jest naturalne. Nie byłem za-
proszonym uczestnikiem, zatem widzia-
łem tylko relację video z tego wydarzenia. 
Jeszcze przed ustaleniem terminu konfe-
rencji, jeden z chojnickich działaczy eko-
logicznych, zapytał mnie o moje sugestie 
i propozycje dotyczące tego, jak wyobra-
żałbym sobie taki „okrągły stół” na temat 
jakości powietrza w naszym mieście.
Dzieląc się zatem moimi spostrzeżenia-
mi zasugerowałem włączenie do udziału 
w konferencji możliwie szerokiego grona 
uczestników, w tym specjalistów, decy-
dentów, radnych, samorządy osiedlowe, 
itp. Taka konferencja w mojej opinii nie 
powinna być jednostkowym spotkaniem. 
By móc skutecznie działać, konieczne jest 
ustalenie konkretnych harmonogramów, 
etapów oraz osób odpowiedzialnych za re-
alizację przedsięwzięć. Każdy etap wyma-
gać musi ewaluacji, określenia co zostało 
zrealizowane, a co nie. Jeśli coś lub ktoś 
zawiódł, to należy to jednoznacznie wska-
zać. No i na końcu rzecz najważniejsza, 
czyli pieniądze. Jakiekolwiek działanie bez 
określenia budżetu bądź gwarancji zadys-
ponowania konkretnych środków w budże-
cie, kończą się niepowodzeniem.
Niestety, w mojej ocenie, wyszło jak za-
wsze. Uczestników niewielu, a poruszo-
nych tematów zbyt wiele. Zabrakło kon-
kretnych ustaleń, wskazania konkretnych 
terminów weryfikacji postępów. A sprawa 
zapewnienia środków na realizację tych 
działań pozostała tylko w deklaracjach. 
Obawiam się, że w taki sposób nie do-
strzeżemy szybko zmian na lepsze.

 Na koniec, Szanowni Państwo, 
w związku ze zbliżającymi się Świętami 
Zmartwychwstania Pańskiego, pragnę 
życzyć Państwu przede wszystkim wiary 
i nadziei. Niech te Święta, ze wszystkimi 
ograniczeniami z jakimi musimy się mie-
rzyć, będą czasem refleksji i wytchnienia. 

Wesołych Świąt!

Czy grozi nam susza?

 Takie pytanie rodzi się obserwując 
dyskusję wokół podziału środków unijnych 
w pespektywie lat 2021-2027. Prawdopodob-
nie jest to ostania okazja na tak wysokie do-
tacje dla Polski z Brukseli. Tymczasem nasz 
rząd planuje dla województwa pomorskiego 
środki o prawie 40 % niższe od poprzed-
niego rozdania unijnej kasy. Pominę dzisiaj 
rozważania, dlaczego nasze województwo 
zostaje przez obecną władzę tak potrak-
towane. Czytelnik umie wyciągać wnioski 
z preferencji wyborczych utrzymujących się 
w Polsce w poszczególnych regionach. 
 W tej sytuacji spodziewałbym się 
wspólnej walki samorządowców o te środki. 
Jest ostatni dzwonek, aby dokonać  korekt 
w rządowym projekcie. Tymczasem dysku-
sje i głosowania w Radzie Miasta i Radzie 
Powiatu Chojnickiego wykazały, że radni po-
wiązani z PiSem schowali głowy w piasek. 
Niestety, nie poparli oni apeli w tej sprawie. 
Szkoda, bo razem można więcej!

Powrót do tradycji?

 Wielu doświadczonych wiekowo 
zapewne pamięta, jak mieszkańcy ziemi 
chojnickiej koleją stali. Dlatego ucieszyłem 
się, kiedy radni klubu PiS w powiecie choj-
nickim przywołali temat utworzenia klasy 
o profilu kolejarskim na poziomie technikum. 
Wskazywali na prognozy przewidujące duże 
zapotrzebowanie, w najbliższych latach, na 
kadry do obsługi ruchu kolejowego oraz bu-
dowy infrastruktury kolejowej. Temat był wy-
wołany już kilka lat wcześniej, ale nic z tego 
nie wyszło. Zarówno argumenty zwolenni-
ków jak i przeciwników są rzeczowe. Za kil-
ka lat będziemy wiedzieli, które lepiej prze-
widywały przyszłość. Trochę jednak mi żal, 
że nie ma klimatu dla tego przedsięwzięcia. 
Z drugiej strony polskie przysłowie mówi, że 
do trzech razy sztuka.

Kto rządzi – burmistrz
czy Rada Miejska?

 23 lutego miało miejsce wspólne 
posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Choj-
nicach. Radny Marek Szank, przy okazji 
dyskusji o tegorocznych zmianach w bu-
dżecie miasta, wywołał ciekawy temat. Po-
ruszyło go wprowadzenie do budżetu, bez 
wcześniejszego poinformowania i przedys-
kutowania na Komisji Kultury i Sportu, mo-
dernizacji oraz rozbudowy boiska Modrak 

na kwotę ponad miliona złotych. Nie kwe-
stionując zasadności inwestycji uważał, że 
są pilniejsze potrzeby zgłaszane na komisji, 
której on przewodniczy. Odnośnie kolejności 
inwestycji zgłaszanych na komisji wsparł go 
radny Bartosz Bluma. Wywołało to emocjo-
nalną wypowiedź burmistrza Finstera, której 
fragment pozwolę sobie przytoczyć: „Ale 
wtedy się Państwo zastanówcie po co wam 
jest burmistrz potrzebny. Bo to chyba ja je-
stem od tego, żeby Państwu proponować 
rozwiązania i wspólnie z wami je przyjmo-
wać, a nie żebyście wy jak gdyby narzucali 
jakiś katalog.” 
 Oczywiście, że każdy burmistrz jest 
od tego, aby przygotowywać uchwały (m. in. 
budżetową) czy inspirować rady do podejmo-
wania innych decyzji. Jednak, z mocy prawa, 
jest on organem wykonawczym. Natomiast 
organem stanowiącym (uchwałodawczym) 
jest rada miasta i właśnie ona ma prawo na-
rzucić burmistrzowi katalog  dotyczący ko-
lejności realizowanych inwestycji. Każda ko-
misja może stosowną uchwałę przygotować 
i przegłosować na sesji Rady Miejskiej. Czy 
to się naszemu włodarzowi będzie podobać, 
to inna sprawa. 
 Radni mogą także dokonać zmian 
w projekcie uchwały budżetowej przygoto-
wanej przez współpracowników burmistrza, 
ale ten scenariusz jest mało prawdopodobny 
w chojnickich realiach.
 Z całością dyskusji można zapo-
znać się w protokole z posiedzenia komisji 
umieszczonym na stronie bip.miastochojni-
ce.pl. 

Moje marzenie

 Wyczytałem w „Tygodniku Po-
wszechnym” o zaobserwowanym w Holan-
dii wydarzeniu. Podjechała pod przystanek 
autobusowy grupa osób z niepełnosprawno-
ścią umysłową. Byli ubrani w kombinezony. 
Szybko namydlili, spłukali i oczyścili do su-
cha wiatę. Praca sprawiała im wiele radości. 
Poczuli się potrzebni i wykonali odpłatną 
pracę. Mamy w Chojnicach prężnie dzia-
łające Warsztaty Terapii Zajęciowej, gdzie 
przygotowują osoby w podobnej sytuacji do 
wejścia na rynek pracy. Trzeba jednak je 
wspomóc i takie miejsca stworzyć. Na dziś 
wygląda to słabo. Nie musi to być akurat 
sprzątanie przystanków. To tylko przykład. 
Może i u nas się uda?

Niech Święta Wielkanocne dadzą nam siłę 
i optymizm na czas poświąteczny! 
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Stosunki międzynarodowe – to nowy 
kierunek studiów, jaki można studio-
wać w Akademii Pomorskiej w Słup-
sku.  Studia skierowane są do absol-
wentów studiów licencjackich, którzy 
w dwa lata edukacji będą mogli uzy-
skać tytuł magistra. 

 Studia prowadzone będą w Instytu-
cie Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii 
Pomorskiej. Studenci będą mogli wybrać dwie 
ścieżki kształcenia: europeistykę lub studia 
nad konfliktami międzynarodowymi. 
 Przez dwa lata pod okiem specja-
listów, m.in. z zakresu nauk o polityce i ad-
ministracji, bezpieczeństwie, socjologii, psy-
chologii, prawa i ekonomii, zgłębiać będą 
wiedzę z zakresu stosunków międzynarodo-
wych, które są szczególną sferą aktywności 
zarówno jednostek i zbiorowości oraz ich 

instytucji we współczesnym świecie. Będą 
uczyć się m.in. międzynarodowych stosun-
ków gospodarczych i politycznych, prawa 
międzynarodowego i ochrony praw człowieka, 
funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej 
oraz innych organizacji międzynarodowych, 
a także kwestii związanych z bezpieczeń-
stwem międzynarodowym, rozwiązywaniem 
konfliktów międzynarodowych oraz zasa-
dami prowadzenia polityki zagranicznej.  
- Studia na kierunku Stosunki między-
narodowe mają charakter interdyscypli-
narny, co ma ułatwić studentom szerokie  
i kompleksowe spojrzenie na dynamicznie 
zmieniający się obszar relacji między pań-
stwami jak i innymi podmiotami stosunków 
międzynarodowych  – mówi Marek Brylew, 
kierownik Katedry Socjologii i Politologii 
Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Akademii Pomorskiej. – Dzięki takiemu po-
dejściu, nasi absolwenci będą gruntownie 

przygotowani do pracy na stanowiskach 
analitycznych, wymagających specjali-
stycznej wiedzy i umiejętności w różnych 
instytucjach krajowych i zagranicznych. 
Studia te są odpowiedzią na potrzeby re-
gionalnego i krajowego rynku pracy, na 
którym widać deficyt specjalistów z zakre-
su administracji publicznej, w tym także 
znających specyfikę relacji zagranicznych.
 Absolwenci Stosunków między-
narodowych będą przygotowando pracy 
w administracji państwowej i samorządo-
wej, w instytucjach międzynarodowych lub 
krajowych, współpracujących z zagrani-
cą, w organizacjach pozarządowych oraz  
w przedsiębiorstwach działających na ryn-
kach międzynarodowych. Będą też mogli 
przystąpić do aplikacji dyplomatyczno-
-konsularnej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, by po zdaniu wymaganych egza-
minów, rozpocząć karierę w dyplomacji.

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej kształci 
na sześciu kierunkach studiów pierwszego stopnia, na których studenci 
mogą wybrać spośród 25 ścieżek kształcenia oraz na trzech kierunkach 
studiów drugiego stopnia, oferujących dwanaście specjalności. Posiada 
także uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o 
bezpieczeństwie. Każdego roku przyjmuje kilkuset nowych studentów.  

Wybierz studia przyszłości
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inżynieria cyberprzestrzeni

Akademia Pomorska w Słupsku

Inżynieria cyberprzestrzeni – to nowo-
czesne studia dla osób, które interesu-
ją się innowacyjnymi technologiami ko-
munikacyjnymi. Studenci tego kierunku 
mogą uczyć się tworzenia zabezpieczeń 
systemów komputerowych lub pozna-
wać nowoczesne techniki multimedial-
ne, niezbędne do pracy we współcze-
snych mediach.

 Trzyipółletnie studia, które kończą się 
uzyskaniem tytułu inżyniera, prowadzone są w no-
woczesnych pracowniach komputerowych i multi-
medialnych Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Akademii Pomorskiej. Studenci mogą wybrać 
dwie ścieżki kształcenia: cyberbezpieczeństwo  

z elementami kryptografii i kryptologii oraz inży-
nierię cybermediów. 
 Pierwsza specjalność przygotowuje stu-
dentów do pracy w charakterze specjalistów  
z zakresu ochrony cyberprzestrzeni, którzy mogą 
znaleźć zatrudnienie jako projektanci systemów 
bezpieczeństwa informacji lub w strukturach od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.  
W toku studiów pod okiem praktyków, którzy na co 
dzień zajmują się m.in. tworzeniem zabezpieczeń  
i tropieniem przestępstw cybernetycznych, stu-
denci będą uczyć się języków i technik programo-
wania, kryptoanalizy, kryptografii, monitoringu 
zagrożeń cyberprzestrzeni, podstaw informatyki 
śledczej oraz poznawać narzędzia niezbędne do 
walki z cyberatakami.
 Studenci, którzy zdecydują się na 
drugą ścieżkę kształcenia, zdobędą wszech-

stronne wykształcenie, niezbędne do pracy 
w nowoczesnych mediach. Studia mają cha-
rakter interdyscyplinarny i uczą zarówno 
kwestii technicznych, związanych z funkcjo-
nowaniem współczesnych mediów elektro-
nicznych jak i warsztatu dziennikarskiego, 
prowadzenia działań public relations  oraz 
podstaw marketingu. Po ich ukończeniu stu-
denci będą przygotowani do pracy w redak-
cjach różnych mediów, agencjach reklamowych 
czy public relations. Studenci tej specjalno-
ści uczą się więc, m.in. przetwarzania obrazu  
i nagrań, tworzenia oraz prowadzenia interne-
towych kanałów telewizyjnych i portali interne-
towych, a także tworzenia tekstów, socjologii  
i psychologii mediów, czy komunikacji społecz-
nej. Studia prowadzone są zarówno w trybie 
stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. 

www.biz.apsl.edu.pl

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

Z ŻYCIA MIASTA
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Chojnickie nekropolie - Cmentarze pozamiejskie
Wiesława Gołuńska
nauczycielka historii, regionalistka

HISTORIA  CHOJNIC

Góra krzyżowa

 W świadomości lokalnej społeczności silnie zako-
rzenił się kult zmarłych. Świadczy o tym dbałość o groby 
bliskich, ozdabianych roślinami i zapalonymi zniczami. Na 
żadnym cmentarzu, nawet na najstarszym, nie ma grobów 
starszych niż z końca XVIII w.
 Zmarłych grzebano na cmentarzach przykościel-
nych i w podziemiach kościołów – kryptach. W nich skła-
dano zwłoki ludzi znanych czy zasłużonych. W Chojnicach 
istniały cmentarze przykościelne (przy kościele farnym, ko-
ściele augustianów i przy kościołach św. Jerzego i św. Du-
cha). Cmentarze czynne to cmentarz parafialny pod opieką 
parafii kościoła p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela i cmentarz 
gminy miejskiej – tzw. komunalny.
 Cmentarze przyświątynne istniały podobnie przy 
kościołach filialnych – na Przedmieściu Człuchowskimi 
i Gdańskim. Tam składano do grobu zmarłych ze szpitali,  
przytułków: cmentarz przy kościele – szpitalu św. Ducha 
na Przedmieściu Człuchowskim i cmentarz kościoła – szpi-
tala  p.w. św. Jerzego na  Przedmieściu Gdańskim. Własny 
cmentarz przyklasztorny założyli chojniccy augustianie. 
Wymienione cmentarze nie zachowały się. 
 Są nekropolie, które zamknięto dla pochówków 
(Dolina Śmierci, Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich, 
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich). Zachowały się ślady 
nieistniejących miejsc wiecznego spoczynku (np. Wzgórze 
Ewangelickie, Góra Krzyżowa, cmentarz francuski, ruski, 
cmentarze żydowskie). 

Początki

 W początkach ery chrześcijańskiej, ciała zmar-
łych w ośrodkach miejskich, grzebano w tzw. katakumbach. 
Z ogłoszeniem przez cesarza rzymskiego, Konstantyna 
Wielkiego w 313 r. wolności wyznania dla chrześcijan, roz-
poczęto budowę oraz adaptację różnych budynków na cele 
kościelne, w ślad za czym przyszedł zwyczaj grzebania 
wiernych w murach kościelnych. 
 Grzebanie zmarłych w kościołach spotkało się 
z wyczerpywaniem się miejsc grzebalnych. W świątyniach 
postanowiono chować jedynie duchownych, osoby szcze-
gólnie zasłużone. Z tego też względu wszystkich pozosta-
łych wiernych parafii  chowano na placu przed lub wokół 
kościoła. Tak powstały cmentarze przykościelne. Tego 
rodzaju praktyka chowania zmarłych, stała się w Europie 
Zachodniej powszechną  po wiek niemal XVIII. 

Rozwój osad, miast i wzrost liczby ludności, względy sa-
nitarne, szczególnie drażliwe w czasie częstych epidemii, 
sprawiły, że zaczął się upowszechniać pogląd, iż ciała 
zmarłych należałoby grzebać w miejscach oddalonych do 
kościołów i od samych osad ludzkich.
 Kres grzebaniu zmarłych na cmentarzach przy-
kościelnych, położyła Francja (II połowa XVIII wieku). Za 
jej przykładem jako pierwsza poszła Polska. To początki 
zakładania cmentarzy pozamiejskich. Chojnickie miejsca 
pochówku tego rodzaju to m.in. cmentarz ewangelicki, 
szwedzki, ruski i francuski.

Góra Krzyżowa

Przy trasie krajowej nr 22 z Człuchowa do Chojnic, za 
Rychnowami, na niewielkim wzniesieniu kępy drzew stoi 
żelazny krzyż. Miejsce to nazywane Górą Krzyżową (zwa-
ną też Rychnowską Golgotą lub Górą Szwedzką), w istocie 
jest cmentarzyskiem. Podczas budowy drogi bitej, z Berlina 
do Królewca, w 1826 r. na przyległych polach znaleziono 
szczątki ok. 2 tys. ludzi. Zebrano je i złożono w zbiorowej 
mogile, nad którą ustawiono wyniosły krzyż. Tajemnicze 
jest pochodzenie szczątków i kim byli pogrzebani tam lu-
dzie. Istnieje kilka wersji wyjaśniających pochodzenie ludz-
kich szczątków – prawda historyczna łączy się z legendą. 
Według „Małego leksykonu chojnickiego” Franciszka Pabi-
cha i podań niemieckich byli to polegli rycerze w bitwie pol-
sko-krzyżackiej w 1454 roku pod Chojnicami (wojna trzyna-
stoletnia). Według innych źródeł byli to żołnierze szwedzcy 
polegli lub zmarli na skutek ran i epidemii, którzy pod do-
wództwem pułkownika Rutgera Aschenberga w 1656 roku 
stoczyli na okolicznych polach bitwę z oddziałami Stefana 
Czarnieckiego, idącymi na kwatery zimowe. 
Szacowana ilość szczątków wydaje się zbyt duża, aby po-
chodziły z jednej bitwy. Prawdopodobne jest, że polegli 
i zmarli żołnierze polscy i szwedzcy dali początek temu 
cmentarzowi. Najbliższe prawdy jest podanie, że obok nich 
pogrzebano ofiary wielkiej zarazy, przywleczonej przez 
Szwedów, która szalała w Chojnicach „od Zielonych Świąt 
do Adwentu” 1657 roku zabijając setki mieszkańców – za-
raza pochłonęła nieomal 3000 ofiar. Być może złożono tam 
także zmarłych mieszkańców Człuchowa, tak samo do-
tkniętych epidemią. Wiadomo, że zmarłych wskutek zarazy 
chowano z dala od siedzib ludzkich.
Jak doszło do bitwy w rejonie Chojnic (w źródłach przewijają 
się daty: koniec 1656 roku i 2 stycznia 1657) w czasie poto-
pu szwedzkiego pomiędzy wojskami polskimi i szwedzkimi?
W końcu 1656 roku Jan Kazimierz,  król Polski  pod Gdań-

skiem został odcięty od reszty kraju. Ponieważ prowadził 
wówczas ważne pertraktacje z francuskim posłem Antonim 
de Lumbresem do Gdańska pragnęła dotrzeć królowa Lu-
dwika Maria. Dowiedziawszy się o tym Karol X Gustaw, król 
Szwecji zamierzał kurtuazyjnie przepuścić polską monar-
chinię, jednak Ludwika Maria nie chciała korzystać z pomo-
cy nieprzyjaciela i poprosiła o pomoc stojącego w Piotrko-
wie Trybunalskim Stefana Czarnieckiego. 
 Czarniecki jak najszybciej przybył do Wolborza, 
gdzie czekała na niego Ludwika Maria i stąd rozpoczęła się 
wyprawa do Gdańska. Gdy Czarniecki wkroczył do Chojnic, 
31 grudnia dołączyły do niego wojska hetmanów koronnych 
(wielkiego, Stanisława „Rewery” Potockiego i polnego, Sta-
nisława Lanckorońskiego). Dzień po nowym roku, nocą z 2 
na 3 stycznia, szwedzka straż przednia dowodzona przez 
pułkownika Rutgera von Aschenberga niespodziewanie 
zaatakowała część wojsk koronnych. Doszło do walk, pod-
czas których nawet Ludwika Maria znalazła się w niebez-
pieczeństwie w chwili szwedzkiego ataku na tabor wozowy. 
Królowa musiała opuścić karetę i udać się do najbliższej 
kwatery. 
 Po zapewnieniu bezpieczeństwa królowej wszyst-
kie wojska polskie zaczęły szykować się do bitwy, jednak 
Aschenberg w porę wycofał się, ścigany przez Czarnieckie-
go. W pościgu tym zabito ok. 300 Szwedów, pojmano wielu 
z nich. Reszta Szwedów zdołała schronić się w zamku człu-
chowskim. Na wieść o nadciągających siłach głównych, do-
wodzonych przez Karola Gustawa, wojska polskie wycofały 
się w stronę Nakła i 7 stycznia stanęły w Grocholinie. Tam 
królowa zażądała by wydostać Jana Kazimierza z Gdań-
ska. Poparł ją Czarniecki, jednak hetmani sprzeciwili się, 
tłumacząc, że wojsko jest wygłodzone i nieopłacone. W tej 
sytuacji Ludwika Maria za własne pieniądze przeciągnęła 
na swą stronę wielu hetmańskich podwładnych, co pozwo-
liło kontynuować gdańską wyprawę. 8 stycznia z obozu 
pod Kcynią Czarniecki wraz z królową ruszył na Gdańsk na 
czele 6000 jazdy, zachęconej obietnicą żołdu od królowej 
i dużej zaliczki. 
 Historia Góry Krzyżowej jest zapisem dziejów 
nie tylko miejscowej ludności, ale wydarzeń o szerszym 
zasięgu – potopu szwedzkiego. Mimo iż Góra, nazywana 
Rychnowską Golgotą wpisała się w nasze dzieje, nie są 
znani  imiennie ludzie, których tam pogrzebano. Cmentarz 
szwedzki nie jest miejscem spacerów, nie dostarcza prze-
żyć artystycznych i nie skłania do zadumy. O tym specyficz-
nym cmentarzu warto pamiętać – jest miejscem spoczynku 
naszych przodków.

Góra Krzyżowa nazywana Rychnowską Golgotą lub Górą Szwedzką, czyli 
krzyżem postawionym za Rychnowami przy drodze Człuchów – Chojnice.

Stefan Czarniecki i królowa Ludwika Maria Gonzaga w Chojnicach w 1657 roku – rycina z XIX 
wieku Antoniego i Władysława Oleszczyńskich. Według źródeł istnieje związek miedzy

Czarnieckim, królową a pochodzeniem szczątków pogrzebanych ludzi w miejscu zwanym Górą Krzyżową:
byli to żołnierze szwedzcy polegli lub zmarli na skutek ran i epidemii, którzy w 1656 (1657?) roku

stoczyli na okolicznych polach bitwę z oddziałami Stefana Czarnieckiego (rys. W. Gołuńska). 
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HISTORIA  CHOJNIC

~ dokończenie z numeru marcowego

Posterunek Oficerski 1929-1933

          W marcu 1928 r. szefem Biura Informacyjnego w Gdańsku zostaje jeden z najwy-
bitniejszych oficerów polskiego wywiadu, kpt. Jan Henryk Żychoń. Szybko doprowadził 
on do wymiany niemal całego personelu oficerskiego. Ich miejsce zajęli nowi oficerowie, 
jak się wydaje – znacznie zdolniejsi i skuteczniejsi. Żychoń wydał nowe instrukcje dzia-
łalności posterunków oficerskich ujednolicając ich pracę. W połowie 1930 roku nastąpiły 
poważne zmiany. Powstała nowa ekspozytura połączona z ekspozytury Nr 3 w Poznaniu 
i Nr 7 w Gdańsku. Na czele nowej Bydgoskiej Ekspozytury stanął kpt. Jan Żychoń dotych-
czasowy kierownik BIG. Posterunek Oficerski Nr 2 Ekspozytury Nr III Oddziału II sztabu 
Głównego (tak brzmiała oficjalna nazwa posterunku, stosowana na pieczęci) rozpoczął 
działalność wywiadowczą na Pomorzu Zachodnim w marcu 1928 r. Początkowo siedziba 
mieściła się w Gdańsku, od kwietnia w Wejherowie. W sierpniu posterunek przeniesiono 
do Kościerzyny. Kierownikiem mianowano por. Henryka Schmidta. Lokalizacja siedziby 
nie była jednak korzystna, ponieważ przez miasto nie przechodziły ważniejsze linie ko-
munikacyjne Pomorza. Pierwotnie planowano równoległą działalność dwóch posterunków, 
w Kościerzynie i w Chojnicach. Jednak Oddział II nie zgodził się na przydzielenie BIG 
wystarczającej liczby oficerów.  W maju 1929 roku kpt. Jan Żychoń polecił przenieść Poste-
runek Oficerski, obecnie mieszczący się w Kościerzynie do Chojnic. Porucznik Schmidt 24 
czerwca 1929 roku wysłał meldunek do Gdańska informując o ulokowaniu PO 2 w nowym 
miejscu. Decyzja była trafna, na cztery lata Chojnice stały się centrum wywiadu płytkie-
go na Pomorzu Zachodnim. W 1932 roku Ekspozytura Nr 3 Oddział II w Bydgoszczy po-
siadała siedem Posterunków Oficerskich w tym, chojnicki. Posterunek wywiadu ofensyw-
nego w Chojnicach, działający w latach 1929 – 1933, był podporządkowany początkowo 
gdańskiej ekspozyturze Oddziału II, zaś od wiosny 1930 r.- Ekspozyturze Nr 3 Oddziału II 
w Bydgoszczy.  Dlaczego ponownie – po raz trzeci wybrano Chojnice?  Poza motywami już 
poprzednio przytoczonymi, należy dodać, że przez miasto przechodziła jedna z najważ-
niejszych dróg północnych Niemiec, Reichsstraße Nr 1. Przez Człuchów i Chojnice prze-
chodziła też główna tranzytowa linia kolejowa, łącząca Prusy wschodnie z resztą Niemiec. 
Była to tym samym główna trasa zaopatrzeniowo – transportowa dla Reichswehry. Pod 
koniec lat dwudziestych Niemcy rozpoczęli budowę fortyfikacji na Pomorzu Zachodnim 
wzdłuż granicy z Polską. Dlatego Chojnice były tak ważnym punktem w prowadzeniu roz-
poznania wywiadowczego.
          Uwzględniając zaledwie czteroletni okres działalności posterunek chojnicki przeszedł 
dość skąplikowaną ewolucję personalną i organizacyjną. Zmiany na stanowisku kierownika 
następowały co kilka lub kilkanaście miesięcy. Kierowali nim kolejno kpt. Marian Włodar-
kiewicz, por. Stefan Śliwiński oraz Czesław Brunner. 

 Starostwo Powiatowe 

i Dworcowa 14

          Od czerwca 1929 roku siedziba PO 2 mieściła się w budynku Starostwa powiatowego 
w Chojnicach, w pokojach 27 i 28. Na ul. Dworcowej 14 wynajmowano pomieszczenia służ-
bowe od kościoła ewangelickiego. Okresowo mieszkali w nim kierownicy PO 2 z rodziną. 

Placówka miała też lokale konspiracyjne, używane zazwyczaj do spotkań z agentami i kon-
fidentami. Jeden z nich mieścił się w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego 42. Tam spotykali 
się oficerowie ekspozytury bydgoskiej z pracownikami PKP, by odbierać od nich efekty 
perlustracji poczty niemieckiej z pociągów tranzytowych. W 1929 roku jedynym środkiem 
lokomocji PO 2, był motocykl. Od stycznia 1930 posterunek dysponował już samochodem 
m-ki „Chrysler 52”. Było to poważne wyróżnienie. Ponieważ tak wyposażona była jedynie 
centrala Biura Informacyjnego w Gdańsku. W późniejszym czasie zamieniono go na lepszy 
model „Forda”. Ponadto posterunek dysponował trzema aparatami fotograficznymi wyso-
kiej klasy. 
          W korespondencji prowadzonej przez PO 2 obowiązywały zasady konspiracji 
mające utrudnić niemieckiemu kontrwywiadowi namierzenie posterunku. Meldunki agen-
tów przychodziły do Chojnic na fikcyjne lecz precyzyjnie ustalone adresy. Urzędy krajowe 
poinformowane o istnieniu posterunku – na przykład Straż Graniczna – przesyłały listy 
w dwóch kopertach. Pierwsza była zaadresowana do chojnickiej powiatowej komendy Po-
licji Państwowej (PP), dopiero druga zawierała rzeczywistego adresata. W komunikacji PO 
2 z ekspozyturą Gdańską wykorzystywano kuriera Ministerstwa Spraw Wojskowych, który 
podróżując, co czwartek z Warszawy do Komisariatu Generalnego w Gdańsku, zabierał 
przesyłki z Chojnic. Teren działalności posterunku chojnickiego składał się z dwóch od-
rębnych obszarów: wywiadu ofensywnego w Niemczech oraz prac kontrwywiadowczych 
w wybranych powiatach województwa pomorskiego. Zadania ofensywne docierające do 
kierownictwa PO obejmowały trzy główne grupy tematyczne: wojskową, polityczną i eko-
nomiczną. Naczelnym zadaniem PO 2 w Chojnicach było zbieranie wiadomości o siłach 
zbrojnych ich dyslokacji i stanie liczebnym oddziałów, uzbrojeniu, odbywanych ćwiczeniach 
i zasadach mobilizacji. Nie mniej ważne były wiadomości o poligonach, lotniskach, fabry-
kach broni i amunicji.  Chojnicki posterunek zlikwidowano na podstawie rozkazu Ekspozy-
tury Nr 3 w Bydgoszczy 26 czerwca 1933 roku.
          Najbardziej spektakularne akcje, w których brał udział PO 2 oraz chojniccy kolejarze, 
były akcje „Ciotka” i „Wózek”. Opisałem je w szczegółach w „Chojniczaninie” nr 4 z kwietnia 
i nr 5 z maja 2019 r. Podstawy sieci agenturalnej do akcji „Ciotka” na liniach kolejowych 
przechodzących przez Chojnice i Wejcherowo stworzył kpt. Włodarkiewicz.  Już po likwi-
dacji PO 2 w Chojnicach akcję „Ciotka” przejęli oficerowie PO 6 z siedzibą w Poznaniu. 
W związku z tym, że z Poznania trudno było koordynować działania na linii Chojnice -  
Malbork, w 1936 roku Żychoń podjął decyzję o utworzeniu  odrębnego posterunku oficer-
skiego, z główną siedzibą w Chojnicach. Nadano mu określenie PO 5/W (W od wózek). 
Prowadzenie zadań PO 5/W przekazano następnie bydgoskiej placówce Samodzielnemu 
Referatowi Informacji Dowództwa Okręgu Korpusu VIII, kierowanej przez kpt. Antoniego 
Bema oraz kpt. Rowińskiego z centrali ekspozytury. Pomorskim centrum akcji „Wózek” 
została więc Bydgoszcz i jak się wydaje – była nim do wybuchu wojny.
          W omawianym okresie w Chojnicach przy ul. Warszawskiej 13, istniał Inspektorat 
Straży Granicznej, powołany w dniu 19 kwietnia 1928 roku, któremu podlegały w terenie 
komisariaty Straży Granicznej. Początkowo były to komisariaty: Prądzona, Zielona Cho-
cina, Chojnice i Kamień Pomorski (obecnie Kamień Krajeński). Po reorganizacji Straży 
Granicznej 10 stycznia 1930 roku, w Borzyszkowych, (przeniesiony 1.08.1937r. do Lipnicy), 
Brzeźnie (obecnie Brzeźno Szlacheckie), Konarzynach, Kamieniu Pomorskim (obecnie 
Kamień Krajeński) i Chojnicach. Każdemu komisariatowi podlegało kilka placówek I linii 
(do bezpośredniego dozoru granicy), oraz placówki II linii (wywiadowcze). Placówki II linii 
zbierały wiadomości wywiadowcze, które przekazywano do chojnickiego PO 2, zajmowały 
się bezpośrednio przerzucaniem przez granicę agentów i konfidentów. Dokonywano bez-
pośredniej obserwacji niemieckiego terenu przygranicznego, rozpracowywano niemiecką 
ludność zamieszkującą tereny przygraniczne tak po stronie polskiej jak i niemieckiej. Inte-
resowano się przynależnością poszczególnych osób do bardzo rozwiniętych w tym czasie 
niemieckich organizacji politycznych, zawodowych, społeczno-oświatowych, kościelnych 
i sportowych. Wykrywano składy broni, oraz punkty szkoleń militarnych.

Budynek Inspektoratu Straży Granicznej w Chojnicach.

          Po likwidacji PO 2 w czerwcu 1933 roku i przekazaniu do Poznania dosiers agentów 
z poleceniem dalszego ich prowadzenia, Chojnice nie były już stałą siedzibą placówki wy-
wiadu ofensywnego. Działania wywiadowcze zintensyfikowała i przejęła Straż Graniczna 
i to na jej barki spadł ciężar prowadzenia wywiadu płytkiego.

                                                                   Na podstawie książki Wojciecha Skóry
                                                              „Placówki Wywiadu Polskiego w Chojnicach”

                                                 przybliżył  Andrzej Lorbiecki
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Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

TWARZE Z PRZESZŁOŚCI

 Józef Mania przyszedł na świat 1 grudnia 1819 r. w kociewskiej wsi Szprudowo k. 
Gniewu w zamożnej rodzinie chłopskiej. Z okolic Gniewu pochodziło kilku innych uczniów 
Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach należących w latach 30. I 40. XIX 
w. do konspiracyjnego stowarzyszenia młodzieży „Polonia” (Jakub Niklewski, Aleksander 
Pomierski czy Jan Radzimowski). Tradycje patriotyczne nierzadko filomaci wynosili już ze 
swoich rodzin i najbliższego środowiska. 

Wrocławskimi ścieżkami Ceynowy

 Od 1836 r. Józef Mania pobierał naukę w Chojnicach, gdzie w latach 1840-1844 
był prawdopodobnie członkiem „Polonii”. Po maturze studiował na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Należał tam, jak wielu innych absolwentów szkoły chojnickiej, do Towarzystwa 
Literacko-Słowiańskiego. Byli filomaci chojniccy kształcący się później we Wrocławiu an-
gażowali się w działalność tej organizacji podtrzymującej w nich poczucie polskości. Do 
TL-S należał m.in. dwa lata starszy od J. Mani Florian Ceynowa, wychowanek Gimnazjum 
Chojnickiego, późniejszy  lekarz, pisarz i inicjator ruchu kaszubskiego.

Proboszcz w Grodzicznie

 Z Wrocławia przeniósł się w rodzinne strony – do Seminarium Duchownego w Pel-
plinie (zaledwie dziewięć kilometrów od domu rodzinnego). Ósmego kwietnia 1848 r. otrzy-
mał święcenia kapłańskie. Posługę wikariuszowską sprawował w Św. Wojciechu (obec-
nie dzielnica Gdańska) i Grudziądzu. Od 14 listopada 1850 r. ks. Mania był proboszczem 
w Grodzicznie k. Nowego Miasta Lubawskiego. W parafii tej pracował przez okres 42 lat 
aż do przejścia na emeryturę. Postrzegany był jako kapłan cichy, skromny i świątobliwy. 
W pełnieniu posługi duszpasterskiej wzorował się, jak podaje badacz biografii pomorskie-
go duchowieństwa ks. Henryk Mross, na ks. Andrzeju Pomieczyńskim, żarliwym patriocie 
(będącym również uczniem Gimnazjum Chojnickiego). 
 Ks. Mania z troską odnosił się do bieżących problemów parafian. W 1855 r. jego 
staraniem powstało Bractwo Trzeźwości.  Cieszył się szacunkiem parafian, którym służył 
ponad czterdzieści lat. W 1892 r. został emerytem i zamieszkał w lecznicy Sióstr Szarytek 
w Lubawie. Pomagał zakonnicom w ich codziennej pracy i sprawował posługę kapłańską.

 Zmarł w Lubawie 16 stycznia 1896 roku.

Gotycki kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.
Parafia w Grodzicznie  została erygowana w 1340 r. Foto: domena publicznaUniwersytet Wrocławski.
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100 lat temu pisały o Chojnicach i pobliskich miejscowościach gazety pomorskie.

HISTORIA  CHOJNIC

Gazeta Gdańska, Numer 72. Gdańsk, wtorek 5 kwietnia 1921

~ Czersk. Śmierć między buforami pociągu. Robotnik kolejowy Stefan Krukowski, ustawia-
jąc wagony na stacji kolei żelaznej w Czersku, upadł tak nieszczęśliwie na bufory dwóch 
wagonów, że znalazł śmierć na miejscu.

~ Chojnice. Związek lotniczy Chojnice -Bydgoszcz - Poznań. Pomiędzy Chojnicami, Byd-
goszczą i Poznaniem ma się utworzyć regularny ruch lotniczy ze względu na zły związek 
kolejowy do wnętrza Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza między miastami prowincjo-
nalnemi obu województw. Wedle wypracowanego już projektu ma codziennie jeden lata-
wiec odlecieć i to z Chojnic o godzinie 4.30 po poł., a przybędzie do Bydgoszczy o 5.15, 
do Poznania o 6.45 po poł.  Z Poznania latawiec odleci o godz. 9-tej przed poł. i przybywa 
tu dotąd o godz. ½ 2-giej po poł. W latawcach mają miejsce 4 osoby, oprócz tego będą 
przewoziły listy do miast wymienionych. Cena jazdy wynosi do Poznania 750 mk. tylko 
tamdotąd; ile się płacić będzie za listy, to ogłosi się później. Pierwszy latawiec oczekuje 
się tu w piątek około 2-giej po pol. i to na starym placu lotniczym. Za 200 marek można 
przejechać się latawcem dokoła miasta.

Gazeta Gdańska, Numer 77. Gdańsk, niedziela 10 kwietnia 1921

~ Czersk. Wieczór dobroczynności w Czersku. Za inicjatywą i staraniem naczelnika sądu 
w Czersku p. dr. Grafego odbył się w czwartek na sali p. Brzezińskiego wieczorek z bardzo 
urozmaiconym programem. - Za śpiewy solowe z akompanjamentem skrzypiec i fortepia-
nu, tańce i inne artystyczne występy koła muzycznego licznie zebrana publiczność darzyła 
amatorów rzęsistymi oklaskami. - Wdzięczność ludności będzie dla p. dr. Grafego zachętą 
do dalszej pracy na polu dobroczynności.  P. Grafe jest byłym sędzią pruskim i Niemcem. 
Wygłosił on mowę na wieczorku, którą zakończył okrzykiem: „Niech żyje Najjaśniejsza 
Rzeczypospolita”.

Gazeta Gdańska, Numer 79. Gdańsk, środa 13 kwietnia 1921

~ Chojnice. Kokietowanie żydów i Niemców na Pomorzu. W Chojnicach odbyło się zebra-
nie tow. Zgody, na którem w toku dyskusji stwierdzono, że na Pomorzu kokietuje się jesz-
cze zawsze za bardzo żydów i Niemców. Ubolewano nad tem, że jeszcze dużo Niemców 
i Niemek znajduje się u nas na urzędach, którzy po polsku nie rozumieją i tylko szwabachą 
się posługują, podczas gdy za czasów pruskich Polaków z urzędów usuwano, a jeżeli jaki 
zawisł, to musiał się swej narodowości zaprzeć, a nawet w domu z rodziną nie było mu 
wolno mówić w języku ojczystym. Dalej ubolewano, że nawet Polacy majętni, którzy po-
winni innym świecić dobrym przykładem, popierają wrogie nam żydostwo, a tem gorzej, że 
plebanję czyli grunt należący do plebanji katolickiej, przedzierżawiono żydowi. 

Gazeta Gdańska, Numer 80. Gdańsk, czwartek 14 kwietnia 1921

~ Chojnice. Zamordowanie ułana polskiego w Chojnicach. W dniu 8 kwietnia około godz. 
11-tej wiecz. usłyszano w domu 62 przy ul. Dworcowej (obecnie Dworcowa 18. przyp. red.) 
huk karabinu i zaraz potem krzyk niewieści. Na odgłos strzału przybyli sąsiedzi i przechod-
nie znaleźli w przedsionku leżącego ułana, sługę rotmistrza, w kałuży krwi z przestrzeloną 
piersią. Przywołany lekarz stwierdził, że strzał ugodził go w plecy, tak iż kula wyszła prawą 
piersią, a następnie przez okno na dwór. Rannego odstawiono do domu chorych. Na razie 
żołnierz z powodu wielkiego upływu krwi jest za słaby do jakichkolwiek zeznań. 

~ Chojnice. Opieka nad młodzieżą w powiecie chojnickim. Państwo polskie, rozumiejąc 
doniosłość opieki nad młodzieżą dorastającą stwarza wszędzie „Poradnie zawodowe”. 
Taka „Poradnia zawodowa” powstała przy „Państwowym Urzędzie Pośrednictwa Pracy” 
w Chojnicach. Zadaniem tych poradni zawodowych ma być ułatwianie młodzieży dorasta-
jącej wyboru odpowiedniego zawodu. 

Gazeta Gdańska, Numer 81. Gdańsk, piątek 15 kwietnia 1921

~ Konarzyny. Co chcą robić Konarzyny i okolica. W Konarzynach (były powiat człuchow-
ski) odbył się wiec, na którym uchwalono następującą rezolucję: 

1. „My, mieszkający w odcinku powiatu człuchowskiego przyłączonym do Polski, wzy-
wamy Sejm i rząd, ażeby kolej którą projektuje się przez odcinek nasz, przeprowa-
dzono przez urodzajne gminy okolicy Konarzyn, a nie omijano żywicielki piasków 
północnych. 

2. Czujemy żal serdeczny do Komisji Polskiej Granicznej, która nie umiała nam wy-
jednać granicy ani w przybliżeniu zgodnej z życzeniem parafji, a cały pas neutralny 
i nawet więcej oddała Niemcom i winujemy ją, że z jej niedopatrzenia granica prze-
cina brutalnie grunta polskie, gdy tymczasem grunta niemieckie jak najskrupulatniej 
okrąża. Przecież na polski grunt w jednym przypadku z Polski aż trzy razy trzeba 
jechać przez Niemcy. 

3. Wzywamy władzę szkolną, aby usilnie starała się o obsadzenie szkół naszych ludo-
wych wystarczającą ilością sił nauczycielskich, które by kursa dla dorosłych popro-
wadzić chciały i umiały, a nacisk kładziemy na religijne wychowanie dzieci naszych 
w szkole. 

4. Wzywamy Rząd, aby wreszcie zajął się energicznie uregulowaniem stosunków we-
wnętrznych kraju, a mianowicie finansowych. 

5. Protestujemy przeciw wywodom W. Komisarza, generała Hakinga, którego oświad-
czenie w sprawie Pomorza odczuwamy jako obelgę. Jak dotąd i nawet My, lud ka-
szubsko-polski, spełnimy swój obowiązek względem Matki Ojczyzny, a da Bóg, 
obronimy ją, gdy będzie w potrzebie.

6. Braciom Górnośląskom ściskamy serdecznie dłoń i winszujemy im z powodu zwy-
cięstwa w ciężkiej walce plebiscytu odniesionego. 

Gazeta Gdańska, Numer 86. Gdańsk, czwartek 21 kwietnia 1921

~ Karsin. Oryginalna kradzież. Właścicielowi wiatraka p. Daszkowskiemu z Karsina w pow. 
chojnickim skradziono w nocy młyńskie koło zębate ważące około dwa centnary. Części 
tego koła potłuczonego przez złodziei na kawałki, znaleziono u pewnego handlarza staro-
żytności w Czersku, lecz złodziei dotąd nie wyśledzono. 

Gazeta Gdańska, Numer 89. Gdańsk, niedziela 24 kwietnia 1921

~ Chojnice. Wychodźcy westfalscy wracają z sztandarami i biblioteką. Do Chojnic i okolicy 
wrócił w tych dniach pokaźny poczet wychodźców westfalskich, którzy wracając przywieź-
li ze sobą sztandar Tow.  św. Józefa z Mülheim nad Ruhrą. Charągiew czerwono-zielo-
na mieści obrazy  Matki Boskiej Częstochowskiei i św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Tak 
samo wracający przywieźli przybory towarzystwa,  bibliotekę rozmaitej treści i kilkanaście 
śpiewników Związku Kół śpiewackich z Westfalji. Wszystko ta podarowali wychodźcy tow. 
„Zgoda” w Chojnicach. 

~ Czersk. Zlot Sokołów okręgu II w Czersku. W niedzielę, dnia 24 bm. o godz. 9-ej rano na 
sali p. Kruczyńskiego  odbędzie się zjazd naczelników i podnaczelników okręgu II. Powinny 
się stawić w Czersku gniazda: Osiek, Osie, Łęg, Czersk; Brusy; Czyszkowy;  Byżyszkowo, 
Tuchola, Śliwice, Legbąd; Chojnice, Sępólno i Brzezin.

Gazeta Gdańska, Numer 93. Gdańsk, piątek 29 kwietnia 1921

~ Tuchola. Zwiazek inwalidów Polaków w Tucholi. Na ogólne życzenie inwalidów oraz po-
zostałych założył w Tucholi kapitan lekarz dr. Prais  Związek Inwalidów wojennych Rze-
czypospolitej Polskiej, grupa Tuchola. Prezesem grupy Tuchola wybrano na zebraniu kon-
stytucyjnem p. kapitana lekarza dra Praisa , sekretarzem p. kupca Wilańta, skarbnikiem p. 
sołtysa Nowaka. Nowy Związek oparty na zaufaniu inwalidów nader pomyślnie się rozwija, 
o czem świadczy wielka liczba zapisanych członków - 400 - oraz ożywiony ruch w sekre-
tarjacie Związku. 
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 60 uczelni w całym kraju przystąpi do programu Legia 
Akademicka/LA/, który szkoli ochotniczo studentów chcących zo-
stać żołnierzami Wojska Polskiego. Do udziału w programie za-
kwalifikowało się  w IV edycji 47 uczelni publicznych, 9 niepublicz-
nych i 4 wojskowe.

W województwie pomorskim do programu Legia Akademicka zakwalifi-
kowało się 5 uczelni :

• Akademia Pomorska w Słupsku;
• Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
• Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni;
• Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku;
• Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. 

 Do Legii Akademickiej, która działa od 2017 roku, do trzech do-
tychczasowych edycji przystąpiło blisko 13 000 studentów. 7412 z nich 
złożyło przysięgę wojskową a na pierwszy stopień podoficerski zosta-
ło mianowanych 5848 studentów. To realne wsparcie systemu rezerw 
osobowych Wojska Polskiego. Kolejne tysiące dołączą do tego grona 
w trakcie tegorocznej IV edycji.
 Przygoda studentów z wojskiem zaczyna się na uczelni cywil-
nej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia 
zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji 
i Nauki realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studen-
tów, obejmującą 30 godzin zajęć. Dotykają one takich zagadnień jak 
wiedza z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych, otoczenia międzynarodo-
wego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu 
obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, 
w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ra-
mach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, 
odpowiedzialność karna i materialna). Od 2019 roku realizowane jest 
również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczo-
nych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrze-
by programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.
 Odbycie i zaliczenie części teoretycznej zarówno z modułu 
podstawowego i podoficerskiego uprawnia do złożenia wniosku o po-
wołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych do Woj-
skowego Komendanta Uzupełnień. Wnioski składa się do uprawnionej 
uczelni biorącej udział w programie. Ćwiczenia wojskowe w module 
podstawowym kończą się przysięgą wojskową oraz uzyskaniem statusu 
szeregowego rezerwy. Zakończenie modułu podstawowego dopuszcza 
do szkolenia w module podoficerskim zakończonego egzaminem na 
podoficera i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera 
rezerwy.  Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe, z czego 
każdy trwał trzy tygodnie. 
 Legia Akademicka to jeden ze sztandarowych projektów Biura 
do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej“. Liczby po-
kazują, że polskie uczelnie oraz ich studenci poważnie podeszli do obo-
wiązku budowania potencjału obronnego kraju. Podjęcie prac nad roz-
wojem szkolenia przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej“ doprowadziło do wprowadzenia w roku akademickim 
2020/21 dodatkowo modułu oficerskiego, mającego charakter pilotażo-
wy. Tak jak moduł podstawowy i podoficerski będzie się składał z części 
teoretycznej oraz praktycznej, w całości realizowany w okresie wakacyj-
nym. O oficerskie szlify w Legii Akademickiej będą mogli się ubiegać ci, 
którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzed-
nich edycjach oraz studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w pro-
gramie, ale są podoficerami rezerwy.
 Zainteresowani poszczególnymi modułami podstawowym oraz 
podoficerskim mogą składać wnioski do koordynatora programu Legia 
Akademicka na dowolnej uczelni, która zgłosiła akces udziału i organi-
zacji części teoretycznej. Osoby zainteresowane modułem oficerskim 
powinny wysłać wniosek do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnie-
rzem Rzeczypospolitej“, gdzie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla 
kandydatów.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Biura: https://
www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/

I n f o r m a c j e  W K U  C z ł u c h ó w
 Klasa wojskowa? Prawie 200 ofert w ca-
łej Polsce. Uczniowie ostatnich klas szkół pod-
stawowych i ich rodzice z pewnością właśnie 
teraz zastanawiają się, jaką szkołę średnią wy-
brać. Jedną z popularniejszych opcji jest wybór 
klasy o profilu wojskowym. Warto wybrać taką, 
którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Naro-
dowej, bo program nauczania jest oparty o ak-
tualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu 
absolwenci mają możliwość zostania żołnierza-
mi zawodowymi.

 Na początek warto sprawdzić, gdzie jest 
najbliższa szkoła, które bierze udział w projektach 
edukacyjnych MON. Biuro do spraw Programu „Zo-
stań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które koordynuje 
programy Ministerstwa, opracowało specjalne na-
rządzie, które to ułatwi. To interaktywna mapa, na 
której można znaleźć przydatne dane: adresy, telefo-
ny, e-maile oraz informację, w jakim projekcie szkoła 
uczestniczy. Z mapy można skorzystać tutaj: cutt.ly/
PROGRAMY.

 Możemy wybierać spośród trzech pro-
gramów. Pierwszy z nich to „CYBER.MIL z klasą”. 
Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cy-
berbezpieczeństwo i nowoczesne technologie infor-
matyczne”. „CYBER.MIL z klasą” to propozycja dla 
tych, którzy interesują się informatyką, a swoją za-
wodową przyszłość chcieliby widzieć w instytucjach 
wojskowych. Program zakłada kształcenie uczniów 
w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie 
w obszarze bezpieczeństwa państwa.„CYBER.MIL 
z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata 
nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każ-
dej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie 
mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania 
obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy 
i historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podsta-
wy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeń-
stwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie 
umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji 
z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, za-
rządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeń-
stwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych 
oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. 
W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teo-
retyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowocze-
snych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń 
symbolicznych. MON udzieli uczestnikom programu 
wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki 
publiczne zostaną przekazane organom prowadzą-
cym w formie dotacji celowych. Środki te będą mogły 
wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowe-
go, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów mul-
timedialnych, licencji i oprogramowania, dostarcza-
nia usług internetowych. Oznacza to, że szkoły będą 
dobrze wyposażone, a z potrzebnych materiałów dy-
daktycznych uczeń będzie mógł korzystać na miej-
scu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie wykonać 
zadanie domowe czy prezentację. Program ruszy we 
wrześniu 2021 – od nowego roku szkolnego. Zakwa-
lifikowało się do niego 16 szkól. Szkołom chcącym 
uczestniczyć w projekcie postawiono bardzo wyso-
kie wymagania, m.in. z zakresu poziomu kształcenia 

w wybranych przedmiotach, mimo to zainteresowa-
nia było ogromne. 
 Kolejna możliwość to uruchomiony w bie-
żącym roku szkolnym program Oddziały Przygoto-
wania Wojskowego, który ma oparcie w znowelizo-
wanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe 
w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–
III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego 
są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz 
obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V tech-
nikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ra-
mach programu w obu typach szkół to 230 godzin, 
w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin 
zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarów-
no w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojsko-
wej. Liczba uczniów w oddziale przygotowania woj-
skowego w danym roku szkolnym wynosi nie więcej 
niż 30.  Za realizację programu odpowiadają organy 
prowadzące szkoły.
 Ostatnia propozycja to działający od 2017 
roku pilotażowy program „Certyfikowane Wojskowe 
Klasy Mundurowe”. W bieżącym roku szkolnym ru-
szyła jego IV edycja. Uczniowie od II klasy w ciągu 
trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przed-
miotu „Edukacja wojskowa” odbywają łącznie 185 
godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 
praktycznych. Po zakończeniu nauki mogą liczyć 
m.in. na odbycie skróconej służby przygotowawczej, 
która kończy się egzaminem i uzyskaniem specjal-
ności wojskowej. Po jego zdaniu mogą ubiegać się 
o przyjęcie do służby wojskowej. Mogą też liczyć na 
dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na 
uczelnie wojskowe.
 Łącznie w obu ostatnich programach 
uczestniczy 10 921 uczniów uczących się 440 kla-
sach ze 185 szkół w całej Polsce.  MON oferuje nie 
tylko wsparcie merytoryczne, realizowane również 
w oparciu o „patronackie” jednostki wojskowe, ale 
również finansowe – dotacja obejmująca 80 procent 
może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub 
stroju ucznia, inspirowanego mundurem wojsko-
wym. Na same tylko indywidualne pakiety ubiorcze 
dla 3500 uczniów MON przeznaczył w 2020 roku 
3,5 mln z dotacji celowej. Po zakończeniu edukacji 
– podobnie jak w przypadku CWKM – chętnym ab-
solwentom oferowane jest odbycie skróconej służby 
przygotowawczej, a po jej odbyciu -  możliwość zo-
stania żołnierzem. 
 A co, gdy nie masz sprecyzowanych pla-
nów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku, 
za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, 
to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, 
które otwierają się przed tobą. Zatem nic, czego się 
nauczysz, się nie zmarnuje. Zdecydowana więk-
szość absolwentów i obecnych uczniów wypowia-
da się o swoim doświadczeniu w klasach o profilu 
wojskowym w samych superlatywach. Niezależnie 
od ostatecznych wyborów zawodowych to dla nich 
okazja do nabycia pewności siebie, przełamania we-
wnętrznych barier, przeżycia wspaniałej przygody, 
poznania ciekawych ludzi.
 Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych 
programach, zajrzyj na stronę Biuro do spraw Progra-
mu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”: https://
www.wojsko-polskie.pl/biuro-zostan-zolnierzem/

Z  ŻYCIA  MIASTA
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 Zachodnia strona Placu Jagiellońskiego 
(dawniej Placu Pamięci – niem. Denkmalplatz). Plac wyty-
czono w pierwszej połowie XIX wieku. Powstał około roku 
1840 w miejscu zasypanego  tzw. „Stawu wołowego” w któ-
rym mieszkańcy przedmieścia człuchowskiego poili bydło 
i pluskały się kaczki.  Współczesna zabudowa tego miejsca 
pochodzi w większości z lat 80-tych i 90-tych XIX wieku 
oraz z początków XX wieku. Głównymi mieszkańcami placu 
byli adwokaci, radcy prawni i pracownicy pobliskiego sądu. 
Sąd Powiatowy powołano w Chojnicach drugiego stycznia 

1849 roku, a 30 lat później 23 września 1879 r. oddano do 
użytku obecny budynek  Sądu Okręgowego i Ziemskiego. 
Właścicielem największej kamienicy pod nr 7 był Georg Ma-
schke, a sąsiedniej pod nr 8 dr Bogel – obaj byli zatrudnieni 
w sądzie. Po odzyskaniu niepodległości dom nr 8 (z dużym 
ogrodem na zapleczu) kupił znany działacz niepodległo-
ściowy, długoletni przewodniczący Rady Miejskiej, adwo-
kat Feliks Kopicki. Natomiast po wojnie, przez wiele lat, 
mieszkał w tym domu twórca chojnickiego muzeum, Julian 
Rydzkowski. Kamienicę nr 6 wybudował Max Appelbaum.  

Na pierwszym planie widać wysoką kolumnę zwieńczoną 
bogato rzeźbioną głowicą z pruskim orłem. To pomnik ku 
czci Chojniczan poległych w wojnie Prusko – Francuskiej 
roku 1871. Pomnik odsłonięto 21 października 1881. Po 
zakończeniu I Wojny Światowej zdjęto pruskiego orła i po 
dokonaniu niezbędnych korekt przemianowano na pomnik 
Nieznanego Żołnierza. Plac ten zywano także w okre-
sie pruskim „Placem Drzewnym” a w okresie wczesnego
PRL-u „Świńskim Rynkiem”. Przez wiele lat służył jako tar-
gowisko miejskie.

Nr 9                                                              8                                                    7                                           6

UROK  STARYCH  FOTOGRAFII
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Panie Michale  kilka słów o sobie….

 Urodziłem się i mieszkam w Chojnicach. Mam 
żonę i dwóch synów. Uczęszczałem do Szkoły Podstawo-
wej nr 1 a później do ,,Siódemki’’. Jestem też absolwentem  
Liceum Ogólnokształcącego  im. Filomatów w Chojnicach. 
Ukończyłem studia muzyczne na Uniwersytecie im. Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy, oraz plastyczne studia 
podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim 
w Olsztynie. Jestem nauczycielem muzyki  i wicedyrekto-
rem w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach. Jestem też 
współtwórcą i wiceprezesem stowarzyszenia „Julian’’ dzia-
łającego przy naszej szkole oraz członkiem stowarzyszenia 
Centrum Kultury ,,Podziemia’’ w Chojnicach. Wielokrotnie 
zasiadam  w jury przeglądów wokalnych. Udzielam się też 
muzycznie w Kamieniu Krajeńskim, gdzie przy kolegiacie 
prowadzę chór dorosłych ,,Petrus et Paulus’’ oraz scholę 
młodzieżową ,,Hosanna’’. 

Jak zaczęła się Pana artystyczna pasja?

 Moje zainteresowania plastyczne i  muzyczne się-
gają dzieciństwa. Ponieważ mój najstarszy brat Stanisław 
zajmował się rysunkiem i malarstwem amatorsko,  ja lubiłem 
przebywać z nim i obserwować jak maluje. To mnie bardzo 
wciągało i inspirowało. To właśnie on był moim pierwszym 
,,nauczycielem’’. W szkole podstawowej uczęszczałem na 
zajęcia  koła plastycznego i fotograficznego prowadzonego 
przez  nauczyciela plastyki p. Jana Łosińskiego. Rysowa-
łem też trochę w okresie Liceum. W tym okresie powstał 
poczet -  portrety słynnych matematyków, które wisiały 
w sali matematycznej. Później plastyką zajmowałem się 
dorywczo, gdyż jako nauczyciel muzyki większość czasu 
i energii poświęcałem na muzykę i pracę w szkole.  Jestem 
organizatorem licznych koncertów, przeglądów, imprez mu-
zycznych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży na terenie 
szkoły i miasta  m.in.  przeglądu piosenki religijnej „Credo’’, 
przeglądu piosenki patriotycznej „Cześć polskiej Ziemi’’, 
oraz przeglądu piosenki obcojęzycznej „Euro – Song”. Pra-
ca w szkole z dziećmi i młodzieżą pochłania wiele czasu 
i energii, ale daje też wiele satysfakcji, a osiągnięcia ar-
tystyczne absolwentów cieszą i potwierdzają sens naszej 
pracy. 

Pana zdolności są bardziej wrodzone czy wyuczone?
 Myślę, że zdolności są wrodzone zarówno mu-
zyczne jak i plastyczne, ale bez podstaw teoretycznych oraz 
pracy i   ciągłego rozwijania nie będzie efektów. W tym celu 
skończyłem plastyczne studia podyplomowe, a obecnie raz 
w tygodniu  uczęszczam  na zajęcia z rysunku i malarstwa 
w Gdańskiej Szkole Artystycznej. Staram się uczestniczyć 
w wystawach. Uczę się też podpatrując  innych artystów 
i malujących kolegów.
Jaki jest Pana główny obszar zainteresowań w sztuce?

 Staram się podejmować różne tematy: pejzaż, 
portret, martwa natura, postać. Czasami też zajmuję się ko-
piowaniem. Jeśli chodzi o techniki to głównie jest to rysunek 
i malarstwo akrylowe.

A gdzie Pan szuka inspiracji?

 Inspiracje można znaleźć wszędzie, obserwując 
ludzi, przyrodę, architekturę itp. Sztuka to przede wszyst-
kim umiejętność patrzenia i interpretacji rzeczywistości. 
Prawdziwy artysta z banalnego tematu potrafi stworzyć 
dzieło. Jeden z wybitnych artystów powiedział, że trudniej 
namalować pudełko zapałek niż bitwę. I to chyba jest klucz 
do  prawdziwej twórczości.

Ma Pan swoich idoli,  ulubione kierunki artystyczne?

 W młodości bardzo mnie interesowało malarstwo 
realistyczne (np. obrazy malarzy holenderskich, flamandz-
kich), później zafascynowany byłem surrealizmem ( Dali, 
Beksiński)  oraz malarstwem symbolicznym. Zainteresowa-
łem się też malarstwem impresjonistów, kubistów.  Dziś sta-
ram się poznawać różne style, kierunki i różnych artystów. 
Sztuka nie ma być tylko odwzorowaniem rzeczywistości, bo 
to doskonale oddaje np. fotografia, ale ma być przetwarza-
niem, interpretacją otaczającego świata i wywoływaniem 
emocji.

Muzyka i sztuka chodzą parami. Czego Pan słucha?

 Jestem otwarty na różne kierunki muzyczne. Naj-
ważniejsze aby  była to muzyka wartościowa od strony mu-
zycznej i tekstowej jeśli chodzi o piosenki. Staram się nie 
ograniczać. Mam wielu ulubionych kompozytorów, zespoły 
i wokalistów. Interesuje mnie także muzyka wokalna, chó-
ralna. Staram się również być na bieżąco z muzyką rozryw-
kową. Ale najbliższa mi jest muzyka klasyczna albo z pogra-
nicza muzyki rozrywkowej i klasycznej. Podczas malowania 
słucham najczęściej muzyki instrumentalnej, filmowej.

Michał Leszczyński
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Ma Pan własną pracownię?

 Tak. Mam pomieszczenia mieszkalne w piwnicy, gdzie 
mam pracownię plastyczną, muzyczną, kino domowe.

Gdzie można oglądać obecnie Pana prace?

Moje obrazy i prace są najczęściej u osób prywatnych. Jeden obraz 
znajduje się u krewnych  w USA. W kościele Misjonarzy Ducha Św. 
w Chojnicach znajduje się portret bł. O. Daniela Brottier mojego 
autorstwa.  Jestem  także autorem grafik do tomików poezji chojnic-
kich poetów: Jacka Studzińskiego i Eugeniusza Stormana.

Co Pan  uważa za swoje największe osiągnięcie w dotychcza-
sowej pracy artystycznej?

 Myślę, że prawdziwe osiągniecia i realizacje dopiero są 
przede mną. Gdyż od roku plastyką zacząłem się zajmować dość 
systematycznie i to głownie za sprawą zajęć w Gdańsku.

Jakie ma Pan plany artystyczne  na najbliższą przyszłość?

 Przygotowywana jest wystawa zbiorowa w Gdańsku 
uczestników zajęć Gdańskiej Szkoły Artystycznej. Planuję też 
w tym roku zorganizowanie wystawy w Chojnicach, aby podzielić 
się moją skromną twórczością  z mieszkańcami.
 
Jak Pan  wypoczywa? Jak ładuje ”akumulatory”?

Słuchając muzyki, czytając książki, oglądając dobre filmy. Lubię 
spotkania z przyjaciółmi, kolegami  o podobnych zainteresowa-
niach. Bardzo też lubię podróżować i zwiedzać ciekawe miejsca 
w Polsce i za granicą z których przywożę mnóstwo ciekawych 
zdjęć i filmów, które być może staną się też inspiracją do twórczości 
plastycznej.

Gdzie się Pan zaopatruje w materiały plastyczne? 

 Niektóre materiały można zakupić w sklepach, hurtow-
niach z materiałami biurowymi w Chojnicach, ale większe możliwo-
ści zakupu daje internet, bo w Chojnicach nie ma sklepu z prawdzi-
wego zdarzenia dla artystów.

Co by chciał Pan powiedzieć chojniczanom?

 Drodzy Czytelnicy ,,Chojniczanina’’. Rozwijajmy nasze 
pasje, hobby, talenty (niekoniecznie muszą to być pasje i hobby 
artystyczne). Spełniajmy nasze marzenia, bez względu na wiek, 
bo marzenia nigdy się nie starzeją , są wiecznie młode. Rysujmy, 
malujmy, piszmy, grajmy, fotografujmy… nawet choćby do szuflady, 
bo najważniejszy jest sam akt tworzenia, kreowania, który pozwala 
dostrzec i utrwalać  to czego inni nie widzą. Pasje, hobby ubogaca-
ją i uwrażliwiają człowieka, przenoszą w inną rzeczywistość, dają 
relaks i oddech od często zabieganej rzeczywistości dzisiejszego 
świata. Zacznijmy już dziś rozwijać swoje pasje, talenty i realizo-
wać marzenia, bo jutro – to znaczy nigdy. Życzmy też sobie abyśmy 
przetrwali pandemię i wszystko wróciło do normalności, również 
w dziedzinie kultury i sztuki.
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 Zamek w Czorsztynie to malownicze ruiny, po-
łożone w granicach Pienińskiego Parku Narodowego. 
Górująca nad jeziorem Czorsztyńskim warownia przy-
ciąga wzrok i obiektywy aparatów wielu turystów od 
lat. Jednak nie każdy patrzący w jej stronę tutaj docie-
ra,  uważając za wystarczające odwiedzenie zamku Du-
najec w Niedzicy. Jednak omijanie Czorsztyna to błąd!
 
 Warto przy okazji zwiedzania niedzickiej twierdzy, 
zaplanować sobie wycieczkę promem na drugi brzeg jezio-
ra i zwiedzić czorsztyńską warownię. Chociażby dlatego, 
by z innej perspektywy spojrzeć na spiętrzone wody rzeki 
Dunajec z tarasów, które oferują niezapomniany widok .

Zwiedzanie zamku w Czorsztynie

 Zwiedzanie czorsztyńskiego zamku najlepiej połą-
czyć ze zwiedzaniem pobliskiego zamku Dunajec w Nie-
dzicy. W końcu po co się ograniczać, skoro i jedna i druga 
warownia są warte zobaczenia. Dlatego, jak już będziecie 
w okolicach, zagwarantujcie sobie co najmniej pół dnia wol-
nego. Pozwoli Wam to na spokojne zobaczenie tego, co 
okolica zalewu Czorsztyńskiego ma najlepszego do zaofe-
rowania. Dzień zacznijcie od zobaczenia zamku Dunajec . 
Dlaczego? Dlatego, że zamek w Niedzicy jest celem ogrom-
nej masy turystów. Jedynie we wczesnych godzinach po-
rannych, można bez problemu znaleźć miejsce parkingowe, 
spokojnie zwiedzić zamkowe komnaty i w miarę komforto-
wo posiedzieć na pobliskiej tamie. Później robi się już tłok.
Gdy podjadą autokary z wycieczkami grupowymi i rozkrzy-
czane dzieciaki rozbiegają się po okolicy, to lepiej już sie-
dzieć na pokładzie statku wycieczkowego.  Macie pewność, 
że ten cały harmider pozostawiacie za plecami, a przed 
Wami jest jedynie uspokajający rejs na drugą stronę jeziora.

Rejs pomiędzy zamkami Niedzica – Czorsztyn

 Szczerze powiem, że początkowo niechętnie pod-
chodziłem do pomysłu popłynięcia na drugą stronę jeziora. 
Namówiły nas dzieciaki i chwała im za to. Rejs okazał się 
wielce przyjemną atrakcją. Co prawda pokonanie trasy nie 
trwa długo, ale i tak pozwala podziwiać obydwa zamczyska 
od strony jeziora. Naprawdę warto wydać te kilka złotych 
i dać się ponieść kołyszącym delikatnie falom. Stateczki 
są w stanie zabrać na pokład 100 pasażerów, jednak nie 
ma żadnego ścisku. Wpływ na to ma częstotliwość rejsów. 
Co 20 min. z przystani odpływa kolejna grupa. Dlatego nie 
martwcie się, że akurat Wam prom uciekł przed nosem. Za 
moment na pewno przypłynie następny, zwarty i gotowy by 
Was „zaokrętować”. Acha i w miarę możliwości, a szczegól-
nie gdy jest piękna pogoda, wybierajcie górny pokład. Tutaj 
można poczuć wiatr we włosach i stąd najlepiej wszystko 
widać. A jest na co patrzeć. 
 Co ważne, to prom przewozi także rowerzystów ze 
sprzętem. Jeżeli lubicie zwiedzać wspomagając się dwoma 
kółkami, to jak najbardziej korzystajcie. Sami lubimy pope-
dałować i zazdrośnie spoglądaliśmy w kierunku rowerzy-
stów. Poruszanie się po szlakach rowerowych w okolicach, 
musi być wyjątkowe.
              Oprócz pokaźniejszych rozmiarów promów, po jezio-
rze śmigają mniejsze jednostki. Gondole są ciut zgrabniej-
sze (zabierają maks. 72 osoby) i to jedyna różnica, bo widok 
z pokładu jest ten sam. Rowerzyści także mogą z nich ko-
rzystać. Tak więc co wybierzecie to już jest w zasadzie obo-
jętne. Ważne, że dopłyniecie na miejsce przeznaczenia.  

Spacer od przystani do zamku w Czorsztynie

 Po dopłynięciu na przystań czeka na Was krótki 
spacer pod górkę. Nie jest to męcząca wspinaczka i w zasa-
dzie każdy da radę. Początkowo idziemy asfaltowym traktem 
i potem skręcamy na szlak szutrowy (wszystko jest dobrze 
oznaczone, więc się nie zgubicie). Trasa jest krótka i przy-
jemna i nawet gdyby słońce przypiekało niemiłosiernie, to 
nawet nie zdążycie się spocić.  Ile zajął nam ten spacer? 
Tego nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, bo szliśmy 
jak zauroczeni tym dniem i tą pogodą. Ewa mi tu podpowia-
da, że wejście na szczyt zajęło nam około 15 minut, więc 
pewnie ma rację. Po tych kilku minutach staliśmy już u wrót 
zamku. Wiecie co mnie bawi w takich miejscach. Zachowa-
nie niektórych turystów. Nie pierwszy raz spotkaliśmy się 

z sytuacją, że ktoś sapiąc i marudząc wchodzi na górkę, 
gdzie stoi piękny zamek. Tam z wymuszonym uśmiechem 
rozgląda się po okolicy i nagle dostrzega kasę biletową na 
widok której jeżą mu się włosy na karku. Potem pojawia 
się taki specyficzny tik nerwowy przy którymś oku i cedząc 
przez zaciśnięte zęby mówi do współtowarzyszy wycieczki 
(zazwyczaj dzieci i żony): To ja jeszcze mam płacić za bilet! 
Nie ma mowy, schodzimy! I rusza jak szalony w drogę po-
wrotną nie patrząc czy reszta za nim nadąża  Tak było tutaj 
i identycznie gdy odwiedzaliśmy zamek Chojnik. Jednakże, 
my na opcję płacenia zawsze jesteśmy przygotowani i nie 
„sknerzymy”, więc wysupłaliśmy kilka złociszy i już po chwili 
błąkaliśmy się po zamkowych komnatach.

Położenie zamku w Czorsztynie

 Być może zapytacie co w takich ruinach można 
zwiedzić. No przyznam szczerze, że niewiele. Kilka komnat 
bez ekspozycji stałych, oprócz tej w kaplicy, gdzie można 
obejrzeć w przelocie znaleziska z badań archeo. Poza tym 
nic. Nie oznacza to jednak, że zamek nie ma swoich zalet, 
które osładzają niedostatki. Wielkim atutem jest zdecydo-
wanie położenie, które oferuje niesamowite widoki na zalew 
Czorsztyński i tereny leżące wokół zamku. 

Widok na zalew czorsztyński

 By obejrzeć zamek w Niedzicy i zaporę spiętrza-
jącą wody rzeki Dunajec, warto naprawdę tutaj przyjechać. 
Z perspektywy tarasów czorsztyńskich ruin,  majacząca 
w oddali warownia na której do dziś podobno straszy duna-
jecka Biała Dama, robi jeszcze większe wrażenie. Nam po-
dobało się bardzo. Mogę nawet powiedzieć, że odetchną-
łem zrzucając z barków ciężar potęgowany przez problemy 
dnia codziennego. Mogę przysiąc, że gdybym nie został 
siłą ściągnięty z murów przez moje dziewczyny, to pewnie 
siedziałbym tam kilka godzin i oglądał leniwie pływające ża-
glówki  daleko pod moimi stopami.  Jednak nie dane mi było 
nacieszyć się dłużej widokiem i po krótkiej kontemplacji zo-
stałem brutalnie wyrwany z błogiego stanu relaksu. Czas 
ruszać w dalszą drogę.

Oscypki w drodze powrotnej
i powrót stateczkiem do Niedzicy

 Wracamy z zamku tą samą trasą, którą tutaj przy-
wędrowaliśmy. Nie oznacza to jednak, że wieje nudą. Jak 
jesteście wielbicielami przyrody i będziecie mieli szczęście 
to zobaczycie jakąś hasającą wiewiórkę w konarach drzew, 
lub innego mieszkańca okalających trasę gęstych krzaczo-
rów. Natomiast jeżeli nad florę i faunę przedkładacie sma-
kołyki, to też nie musicie się martwić. Po drodze na pewno 
spotkacie jakiegoś mobilnego sprzedawcę okolicznych spe-
cjałów. Nie jestem do końca przekonany, że akurat ten dzia-
dek w rozklekotanym VW Golfie, od którego kupowaliśmy 
ser miał jakieś pozwolenie i czy spełniał wszystkie wymogi 
sanitarne. Trzeba jednak przyznać, że oscypki, które sprze-
dawał były wyborne. Szczególnie zasmakowały nam nitki 
serowe czy jak to tam inaczej nazwać. Ale nie te wędzone, 
tylko te naturalne –  białe. Niebo w gębie. Żując powoli lekko 
słonawy przysmak dotarliśmy w końcu do przystani. Tutaj 
możecie kupić jakiegoś fastfooda na ząb, lub wypić jakieś 
piwko w oczekiwaniu na rejs powrotny. Nie martwcie się, że 
będziecie musieli długo czekać. Stateczki pływają regular-
nie i nie czeka się przesadnie długo na rejs powrotny.

Niezbędne informacje praktyczne

 Nim wyruszycie na zamek, dobrze jest zebrać tro-
chę informacji, które mogą przydać się na miejscu.
Skąd zacząć zwiedzanie. Tak jak pisałem podróż najlepiej 
zacząć w Niedzicy i tam zostawić auto. Jednak starajcie 
się być wcześnie rano. Czym później, tym robi się większy 
tłok i coraz trudniej znaleźć rozsądne miejsce parkingowe. 
Jeżeli jednak chcecie pominąć rejs stateczkiem i od razu 
zacząć zwiedzanie zamku, to można podjechać na parking 
Pienińskiego Parku Narodowego i tam postawić samochód.
Parking przy zamku Czorsztyn. Jeżeli zwiedzasz zamek 
to przez pierwsze 1,5 godziny postoju parking jest darmo-
wy. Należy pamiętać tylko o okazaniu przy wyjeździe biletu 
i paragonu fiskalnego. 

Duchy i legendy zamku w Czorsztynie

 Teraz będzie strasznie! Gęsia skórka już pojawiła 
mi się na ramionach, a niepokojący podmuch schłodził mój 
kark powodując dreszcze. A nawet jeszcze nic nie napisa-
łem. Tak jak i inne zamczyska, tak i zamek w Czorsztynie 
może poszczycić się kilkoma umęczonymi duszami, które 
nie zaznały spokoju po śmierci. 

No to jak? Sprawdzamy kto tak straszy już od wieków 
w okolicy zamku? No pewnie, że tak!

Duchy hurtem straszące, czyli legenda o dawnym grodzie
Pierwszą opowieścią jest historia, jaką można usłyszeć 
w niejednym zakątku naszego kraju.

 Dawno, dawno temu w pobliżu miejsca, gdzie 
aktualnie wznosi się zamczysko, ulokowano grodzisko. Nie 
wiadomo kiedy to było dokładnie, jednak jak szepce echo 
historii, ludzie którzy je zakładali byli wielce pobożni. Nie-
stety z biegiem czasu, w ich życie coraz mocniej wkradało 
się coraz więcej grzeszków. Po wielu latach z pobożności 
nie pozostał żaden ślad. Ludzie robili co chcieli, drwiąc so-
bie z wcześniej ustalonych zasad. Każdy był swoim Panem 
i nie zwracał uwagi na nikogo innego poza sobą. W końcu 
nadszedł dzień sądu. Skała na której ulokowano gród, za-
pewne za sprawą sił wyższych, pękła – grzebiąc rozpustni-
ków razem z ich domostwami. Od tego czasu, gdy tylko na-
stanie północ, słychać złowieszcze dzwony bijące na alarm 
i potępieńcze jęki uwięzionych pod ziemią duszyczek.

Duch Aleksandra Kostki Napierskiego

 Kolejnym duchem, tym razem bezpośrednio zwią-
zanym z zamkiem, jest umęczona dusza Aleksandra Kostki 
Napierskiego. Aleksander był oficerem wojsk koronnych, 
któremu nie spodobały się rządy coraz bardziej rozpusz-
czonej szlachty. W roku 1651 mając dość rozpasania ma-
gnatów i opacznej sprawiedliwości, przeznaczonej tylko dla 
najbogatszych stanął na czele powstania chłopskiego. Po-
parło go wielu uciskanych biedaków i stanęli razem z nim 
do boju. W czerwcu 1651 razem ze swoimi najwierniejszymi 
druhami udało mu się zająć zamek w Czorsztynie. Niestety 
brawurowa akcja zakończyła się po 2 dniach. Warownia po 
krótkim oblężeniu została odbita przez wojska biskupa kra-
kowskiego Piotra Gembickiego, a Napierski został pojmany 
i doprowadzony pod sąd w Krakowie. Tam, po wielu tor-
turach, zdecydowano o jego losie. Naostrzono drewniany 
pal, a kat przywiązał nogi skazańca do dwóch koni. Drew-
niany słup wbijał się powoli w ciało skazańca, który wyjąc 
z bólu błagał o szybką śmierć. Niestety kat był specjalistą 
w swoim fachu i przeciągał moment śmierci Napierskiego, 
jak tylko potrafił. W końcu Śmierć nadeszła, jednak coś po-
szło nie tak. Duch Aleksandra pozostał na ziemskim padole 
i od czasu do czasu pojawia się w murach czorsztyńskiego 
zamku. 
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CHOJNICZANIE  W PODRÓŻY

Zamek Czorsztyn – ciekawostki historyczne i nie tylko

• Wronin – to pierwotna nazwa zamczyska.
• Nazwa zamku Czorsztyn – najprawdopodobniej pochodzi od niemieckiego słowa 

Schorstein, które oznacza ostrą, wystającą skałę.
• Najstarszy murowany element zamku – to pozostałości dawnej wieży wolnostojącej 

w murach zamku średniego. W czasach świetności (XIIIw) wieża pięła się na wyso-
kość 10 metrów, a jej ściany były grube na 3 metry.

• Znamienici goście czorsztyńskiej warowni – w murach zamkowych goszczono mię-
dzy innymi Bolesława Wstydliwego z małżonką, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Wę-
gierskiego, Władysława Jagiełłę, oraz królowa Jadwigę.

• Przekazanie skarbu koronnego – w roku 1655, podczas potopu szwedzkiego, w mu-
rach zamku pojawił się król Jan Kazimierz. Spotkał się on tutaj z Jerzym Lubomir-
skim, któremu przekazał w depozyt skarb koronny oraz archiwa państwowe, na które 
zęby ostrzyli sobie Szwedzi.

• Jan Baranowski – jakież było moje zdziwienie, gdy zauważyłem, że jedna z baszt 
nosi moje rodowe nazwisko. Okazało się, że jednym z właścicieli zamku był Jan Ba-
ranowski herbu Jastrzębiec, który w latach 1615-1616 pełnił funkcję starosty czorsz-
tyńskiego. W roli budowniczego sprawdzał się doskonale budując nowe fortyfikacje, 
jednak okoliczna ludność zapamiętała go jako okrutnika. Bez zastanowienia odbierał 
okolicznym chłopom ziemię, a przeciwników karał śmiercią. Przywiązywał nieszczę-
śników do drzew i zrzucał ich z wysokości na ostre skały. Na pamiątkę tych zdarzeń 
jedno z urwisk w Pieninach nosi nazwę „Flaki”

• Zawisza Czarny – ten legendarny rycerz, pełnił przez jakiś czas funkcję starosty na 
czorsztyńskim zamku.

• Ostatni właściciele zamku Drohojewscy – zostali niesłusznie posądzeni o świado-
me niszczenie ruin.  Jan Drohojewski chcąc dać opór szerzącym się plotkom wydał 
specjalną broszurę. W niej wytłumaczył, że to co nazwano dewastacją, to badania 
archeologiczne. W czasie poszukiwań odnaleziono w ruinach między innymi miecz, 
który wystawiono w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanym.
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ZOSTA
RODZINĄ

ZASTĘPCZĄ  

 

 Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym bezpiecz-
nym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej 
opieki, zapewnia mu się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie 
wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. 

 ♥ Rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka, dającą mu możliwość wzrastania 
w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Stanowi ona alternatywę dla 
domów dziecka. 

 ♥ Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Piecza zastęp-
cza sprawowana jest czasowo. 

 ♥ Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka. Mogą również liczyć na pomoc i  wsparcie ze strony pracowników Powia-
towego Centrum Pomocy rodzinie w Chojnicach.

 ♥ Pełnienie funkcji  rodziny zastępczej może być pierwszym krokiem do stworzenia 
w przyszłości zawodowej rodziny zastępczej. Jedno z rodziców zastępczych po-
siada wtedy status pracownika, a wychowywanie dzieci staje się pracą zawodową. 

Możesz zostać rodziną zastępczą, jeśli spełniasz poniższe warunki:

• Masz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski 
• Korzystasz w pełni z praw cywilnych i obywatelskich
• Nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej 
• Nie jesteś chory na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem 
• Masz odpowiednie warunki mieszkaniowe 
• Posiadasz stałe źródło utrzymania 

 Każdy z kandydatów na rodzica zastępczego musi odbyć stosowne szkolenie oraz 
uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, 
spełniania warunków wymienionych powyżej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do 
sprawowania rodziny zastępczej . 

 Jeżeli zastanawiasz się nad stworzeniem rodziny zastępczej, jeżeli masz wątpli-
wości, czy możesz ją stworzyć lub czy sobie z tym poradzisz, albo wiesz, że tego właśnie 
chcesz przyjdź do nas. 
Zostań rodziną zastępczą…….

Zgłoś się do nas: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
ul. Piłsudskiego 30, tel. 52 33 44 497

czynne: pn-pt 7:00 - 15:00
e-mail: pcpr@infochojnice.pl, www.pcpr.infochojnice.pl

Rodz i c  na  zas t ęp s t wo  p i l n ie  po s zuk iw any.. . 

Z  ŻYCIA  MIASTA
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MEDYCYNA NATURALNA

 Możliwe objawy zbyt małej ilości kwasu w żołąd-
ku, czyli zbyt wysokiego pH mogą wyglądać podobnie do 
nadkwasoty, która jednak jest schorzeniem (co wielu dziwi) 
rzadszym. Jest poważny problem i nazywa się niedokwa-
szenie żołądka, a lekarze sądzą, że to nadmiar kwasów, bo 
są przecież wrzody, więc musiało być kwaśno i drapieżnie 
(wrzód to rana) dla błon śluzowych żołądka, zapisuje IPP 
i inne prazole - czyli leki zobojętniające kwasy żołądkowe. 

A ponieważ wrzody żołądka wywołuje najczęściej
zakażenie Helicobacter pylori, które to zakażenie 

- tutaj uwaga - skutkuje niedokwaszeniem żołądka. 

 A więc mamy wrzody żołądka wywołane przez 
H.pylori, co powoduje niedokwaszenie żołądka, a na to 
otrzymujemy antybiotyk i leki zobojętniające kwasy żołąd-
kowe, które już i tak mamy w zaniku. Otrzymujemy pH żo-
łądka powyżej 5 i wtedy zaczynają się coraz większe kłopo-
ty zdrowotne.
 Do tego wszystkiego jedną z naturalnych form le-
czenia wrzodów są probiotyki, które antybiotyk wymiata za 
jednym zamachem z całą florą bakteryjną, pożyteczną, czy 
też nie. 
 Dlatego powinniśmysami mieć jasność, czy mamy 
odpowiednią ilość kwasu w żołądku. Do tego służy domowy 
test z sodą oczyszczoną. 
 Na prawidłową pracę żołądka ma wpływ ilość wy-
dzielin żołądkowych, na które składa się z kwas solny, kilka 
enzymów trawiennych, oraz zdrowa błona śluzowa chronią-
ca żołądek. 
 Kwas solny pomaga (przede wszystkim) ciału roz-
bić białko na aminokwasy, które będzie można łatwo stra-
wić. Odpowiednia ilość kwasu w żołądku eliminuje również 
pewne bakterie i wirusy chroniąc nasz organizm przed 
infekcją. 
 Niski poziom kwasu solnego może mieć głębo-
ki wpływ na zdolność ciała do prawidłowego trawienia 
i wchłaniania składników odżywczych. Nieleczony niedobór 
może spowodować uszkodzenie układu pokarmowego, za-
każenia i wiele przewlekłych problemów zdrowotnych. 
 Wzdęcia, odbijanie, rozstrój żołądka, nudności 
podczas przyjmowania witamin i suplementów diety, zgaga 
biegunka, gazy, chęć do jedzenia, gdy nie jest się głodnym, 
niestrawność, wypadanie włosów, niestrawione jedzenie 
w kale (czyli tak zwane przeciekające jelita), słabe, łamliwe 
paznokcie, zmęczenie, zakażenia przewodu pokarmowe-
go, niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedobory innych 
minerałów i witamin, takich jak witaminy B12, wapnia i ma-
gnezu, niedobór białka problemy neurologiczne, takie jak 
drętwienie, mrowienie i zaburzenia widzenia.

Szereg przewlekłych chorób związanych z niskim 
poziomem kwasu żołądkowego 

• toczeń 
• alergie 
• astma 

• problemy z tarczycą 
• trądzik 
• łuszczyca 
• wypryski 
• nieżyt żołądka, czyli zapalenie błony śluzowej 

żołądka
• inne schorzenia autoimmunologiczne, w tym Hashi-

moto i endometrioza 
• osteoporoza 
• niedokrwistość złośliwa 

Przyczyny takiego stanu rzeczy 

• Wiek, powyżej 65 roku życia, ale też wcześniaki 
mogą mieć problem z za małą ilością kwasu żołąd-
kowego, chociaż obecnie widzi się, że problem ten 
rozprzestrzenił się na zdecydowanie większe widełki 
wiekowe. 

• Stres, to wiadomo, bo wszyscy gonią za swoimi przy-
wiązaniami myślowymi i nie pytają duszy o zdanie, 
siedząc od rana do nocy w swojej głowie z kredytami 
i takimi tam. 

• Braki witamin, szczególnie cynku i B complex. 
• Nadużywanie alkoholu i palenie papierosów. 
• Leki, w tym na pierwszym miejscu IPP, ale też dziu-

rawiące żołądek (błonę) popularna aspi, czy ibupro. 
• Helicobacter pylori nieleczony spowoduje obniżenie 

ilości kwasów żołądkowych, czyli podwyższenie pH 
żołądka. 

• Chirurgia - gdy „coś tam” się wycina z żołądka.

W związku z pH żołądka można powiedzieć , że: 

• pH mniejsze niż 3, jest normalnie
• pH od 3 do 5, są niedobory kwasu żołądkowego
• pH wyższe niż 5, to już achlorhydia czyli bezkwaśność

Przy czym należy to traktować w ten sposób, że ludzie 
z achlorhydrią nie mają prawie żadnego kwasu żołądkowe-
go, a osoby starsze i wcześniaki zwyczajowo mają znacz-
nie wyższy poziom pH w żołądku niż średnia. 

Sposoby naturalnego zakwaszenia żołądka

• Witamina C najlepiej naturalna, przyjmowana podczas 
posiłku. Uwalnia i wspomaga wchłanianie żelaza, które 
pomaga zakwasić żołądek.

• Ocet jabłkowy tylko ekologiczny dobrej jakości, a naj-
lepiej samodzielnie przygotowany w domu. Stosowanie: 
1 – 2 łyżek octu jabłkowego wymieszać w 1/2 szklanki 
wody (dzieci: 1 łyżeczkę na pół szklanki wody), pić 3 x 
dziennie na 15 minut przed posiłkiem. Kilkutygodniowa 
kuracja pomoże ustabilizować funkcje żołądka. Abso-
lutnie nie wolno w tym celu stosować octu spirytusowe-
go, który jest szkodliwy dla żołądka i nerek!

• Sok z cytryny można zastosować go zamiast octu 
jabłkowego. Stosowanie: wypijać pół szklanki nieroz-
cieńczonego soku 3 x dziennie przed posiłkami.

• Sól kuchenna, kamienna, najlepiej nieoczyszczo-
na, niejodowana jak kłodawska lub himalajska. Sto-
sowanie: kilka razy dziennie spożywać szczyptę soli, 
zwłaszcza przed lub po obfitych posiłkach. Można rów-
nież wypijać ją rozpuszczoną w wodzie.

• Mikstura ajurwedyjska stosowanie: zblendować 1 cy-
trynę, 2-3 cm imbiru i 0,5 łyżeczki soli (najlepiej hima-
lajskiej lub kłodawskiej), spożywać pół łyżeczki papki 
na 15 minut przed każdym posiłkiem.

• Woda z kapusty lub ogórków kiszonych
• Krople żołądkowe ich gorzki smak prowokuje wydzie-

lanie kwasu solnego w żołądku.
• Przyprawy i zioła pobudzające produkcję soków żo-

łądkowych i poprawiające funkcje całego układu tra-
wiennego, to m.in.: mięta pieprzowa, imbir, goździki, 
kozieradka, anyż, bazylia, cząber, kminek, kolendra 
i czarnuszka.

• Piołun stosowanie: przez 10 dni wypijać rano piołun 
wymieszany z wodą. Jego długotrwałe stosowanie, jak 
również stosowanie u dzieci jest jednak niewskazane, 
ze względu na negatywny wpływ na wzrok.

• Kwas solny z betainą (chlorowodorek betainy, beta-
ina HCL) i pepsyną Kapsułki należy przyjmować tuż 
po rozpoczęciu jedzenia. Efektem zbyt dużej dawki 
betainy może być uczucie ciepła w żołądku. W takim 
przypadku należy zmniejszyć dawkę. Suplementację 
betainą zawsze należy skonsultować z lekarzem, ze 
względu na ewentualne przeciwwskazania.

Bibliografia i przypisy:Pepsieliot.pl, lifelinediag.eu, 

KUCHNIA
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Mistrzostwa Wybrzeża w Boksie Zawody strzeleckie klas mundurowych Zawody strzeleckie

S  P  O  R  T

 W dniach 06-07.03.2021 r. w Słupsku odbyły się 
Mistrzostwa Wybrzeża w Boksie. Do Turnieju stawiły 
się drużyny z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskie-
go, warmińsko-mazurskiego. W ringu zameldowała się 
również reprezentacja BOKSERA Chojnice.

 Kat. wiekowa Młodzik (rocznik 2007) w walce 
szkoleniowej nie punktowanej : Mateusz Żołądź zmierzył 
się z Michałem Krakowiakiem KONTRA Darłowo.
 Kat. wiekowa Kadet (rocznik 2006)  w walce szko-
leniowej nie punktowanej : Michał Łangowski poradził sobie 
z reprezentantem gospodarzy Nikitą Litwinovem CZARNI 
Słupsk.
 W walce półfinałowej Turnieju: Oskar Skiba po 
bardzo wyrównanym pojedynku stosunkiem głosów 2:1 
przegrał z Pietkiewiczem CZARNI Słupsk.

 Na szczególne słowa uznania zasługuje młodzie-
żowiec (rocznik 2002) Paweł Wardyn. Paweł w widowisko-
wy  sposób przez RSC w II rundzie pokonał w wadze su-
per ciężkiej + 91 kg. reprezentanta Wisły Tczew Cezarego 
Reinholza.
 Jesteśmy w trakcie sezonu startowego, który nie-
stety jest systematycznie utrudniany przez obostrzenia 
związane z pandemią COVID -19. Odwoływane są zaplano-
wane w kalendarzu turnieje i spotkania szkoleniowe. Mam 
jednak nadzieję, że planowana przez nas na 27.03.2021 r. 
SOBOTA BOKSERSKA dojdzie do skutku. 

Na zdjęciu Paweł Wardyn.
Pozdrawiam!
Andrzej Plata

 Strzelectwo sportowe podobnie jak inne dys-
cypliny sportowe stara się utrzymywać na dobrym 
poziomie, w tym trudnym okresie pandemii, kierunek 
swojego rozwoju. Przykładem takiej działalności jest 
organizacja zawodów strzeleckich dla klas munduro-
wych BZDZ w Chojnicach.

 ZM LOK w Chojnicach wspólnie z Dyrekcją Szkoły 
zorganizował i przeprowadził zawody na strzelnicy „Brac-
kiej” p. G. Orłowskiego przestrzegając rygorystycznie zale-
ceń związanych z obostrzeniami związanymi z pandemią. 
W dniu 6.03.2021 w odpowiednich odstępach czasowych 
uczniowie stawiali się na stanowiskach strzeleckich i wy-
konywali strzelanie z pistoletu oraz karabinka sportowego 
bocznego zapłonu. W wyniku tak przeprowadzonych zawo-
dów osiągnięto następujące wyniki: 
   psp dziewczęta– 1 miejsce Karolina Wosińska 67 pkt, 
2 miejsce Marta Janikowska 67 pkt. 3 miejsce Małgorzata 
Ossowska 61 pkt.: 
    psp chłopcy Jordan Czapiewski 64 pkt. 2 miejsce Piotr 
Talaśka 54 pkt. 3 miejsce Miłosz Rohde 46 pkt. 

 W konkurencji karabinka wyniki były następujące: 
dziewczęta – 1 miejsce Natalia Łangowska 85 pkt. 2 miej-
sce Ewelina Wirkus 79 pkt. 3 miejsce Dominika Pajkowska 
75 pkt.: chłopcy 1 miejsce Jakub Szmyt 69 pkt. 2 miejsce 
Patryk Kniter 67 pkt 3 miejsce Paweł Dąbrowski 64 pkt. 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom osiągniętych wyników.

Jarosław Frączek

 Klub Strzelecki Chojnice LOK z okazji Dnia Ko-
biet zorganizował i przeprowadził zawody strzeleckie 
z pistoletu centralnego zapłonu. 

 W związku z panującymi ograniczeniami zawody 
były prowadzone na dwóch strzelnicach sportowych min. 
strzelnicy „Brackiej” p. G. Orłowskiego oraz strzelnicy 
w Nieżychowicach w dniach 3 - 7.03.2021 r. Ze względu 
na duże zainteresowanie zawodami strzeleckimi klasyfika-
cję przeprowadzono w dwóch grupach: żeńskiej (startowało 
16 zawodniczek ) i męskiej (45 zawodników). Rywalizacja 
do samego końca nie pozwalała wskazać zwycięzców gdyż 
każdy uczestnik musiał oddać 20 strzałów do tarczy TS 1 
na odległości 25m. Przyjmując, że nie każdy uczestnik za-
wodów a w szczególności Panie posługuje się pistoletami 
typu GLOCK czy też Walther w życiu codziennym to dla nie-
których był to nie lada wyczyn. W konkurencji Pań wygrała 
Joanna Foks uzyskując 168 pkt. a wśród Panów zwycię-
stwo odniósł Jacek Figura z wynikiem 182 pkt.

Jarosław Frączek
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CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY

BEZPIECZNE
ZWIEDZANIE

Wirtualny spacer po wystawie 

"Dawnego kina czar"

Wystawa rysunku

Dominiki Laski  
"Józef Tischner - portrety"

Wystawa plenerowa czynna przed budynkiem ChCK od strony Wzgórza EwangelickiegoW W W . C K C H O J N I C E . P L

Wystawa fotografii 

Artura Michelisa 
„Niecodzienne morze zimową porą”

Wystawa upamiętniająca 
błogosławionego 

Josefa z Bolzano

STARY RYNeK
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CHOJNICCY  KRÓTKOFALOWCY
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Richard,
kierow-

ca
rajdowy

jezioro
nad

Notecią
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wciąż to
samo

ciem-
niak

kształt
karo

olimpij-
ski sport

walki

miejsce
na

biwak

głos
paszczy

postać z
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

 Chojniczanin.pl nie z gumy, jak stare dresy 
rozciągać się nie da. Stąd też i miejsce na teksty ma 
swoje rozmiary, „na siłę” nic się nie wepchnie. Dlate-
go nie o wszystkim, co by się chciało, można napisać 
albo wszystkie zdjęcia umieścić. Dlatego dzisiaj trochę 
miszmaszu, a nie jeden temat.

 W zeszłym miesiącu pisałem o tym, co kiedyś 
działo się w chojnickiej radiolokacji sportowej i jej głów-
nej postaci – Ryszardzie Ciesielskim. Ile można było, tyle 
zmieściłem. W sumie niewiele, ale zawsze coś. Mimo to 
nie udało mi zamieścić zbyt wielu zdjęć. Udało się wymie-
nić tylko kilka osób i drobną część ich osiągnięć. Dlatego 
póki tamten materiał jeszcze gdzieś w głowach czytelni-
ków pozostał, postanowiłem uzupełnić go w tym numerze 
zdjęciami Ani Pilarczyk, Filipa Smalczewskiego i Tomka

Owczarskiego. Ania i Filip ze sportowej młodzieży stali się 
ludźmi dorosłymi, pokończyli studia, założyli rodziny, mają 
pracę i dosłownie stali się obywatelami świata, bo zawo-
dowo po tym świecie kursują. Tomek Owczarski wiedzie 
życie na emeryturze, ale aktywności sportowej nie zanie-
chał. Zresztą, żeby obraz radioorientacji w Chojnicach był 
pełen, do sportowej działalności T. Owczarskiego powró-
cę w najbliższym czasie. Od razu należy też wspomnieć 
o Krzysztofie Dziadczyku. Razem wspomagali w pracy 
Ryszarda Ciesielskiego, m.in. w treningach zawodników 
z WKS „Chojnice”. To jednak za jakiś czas. A dzisiaj – w for-
mie suplementu do materiału z zeszłego miesiąca – zdjęcia 
naszych zawodników z okresu ich startów pod wodzą pana 
Ryszarda.

 100 lat odzyskania niepodległości i powrotu Choj-
nic w granice Polski też za nami. Jak pisałem, rok temu 
przygotowaliśmy akcję dyplomową, uruchomiliśmy stację 
okolicznościową, odpaliliśmy stronę internetową o dyplo-
mie, wszem i wobec tłumacząc co się 31 stycznia 1920 roku 
w Chojnicach stało. W sumie przeprowadziliśmy ponad 20 
000 łączności, z czego ok. 5000 to łączności stacji okolicz-
nościowej. Ogromny wkład w tym osiągnięciu miał Euge-
niusz Ostrowski, który przeprowadził ponad 10 000 łączno-
ści, pracując pod swoim znakiem SP2GUC oraz klubowymi 
SP2KFQ, HF100CH i SP2YKS. Duży wkład pracy, bo co 
by nie patrzył, praca na radiostacji to dla nas przyjemność, 
ale przy tak dużej liczbie łączności możemy mówić o jed-
nak wykonanej dobrej robocie. I ten wkład pracy wnieśli 
Ryszard SP9GCZ, Wojtek SP2ALT, Karol SP2RTA, Grze-
gorz SP2GK, Mateusz SQ2ICX czy Leszek SQ2DYF. I te-
raz najważniejsze – wydaliśmy prawie 100 dyplomów 
„100. rocznica powrotu Chojnic do Ojczyzny”. To niezły 
wynik. Generalnie z całej akcji jesteśmy bardzo zadowoleni. 

 No to chwalmy się dalej. Tym razem osiągnięciem 
Leszka Graczyka SQ2DYF. Dla krótkiego przypomnienia 
w czym rzecz. SPCM to rywalizacja tych, którzy startują 
w różnych zawodach krótkofalarskich. Są to konkretne za-
wody i jest ich 32. Wymaga to jednak pewnego poświęce-
nia. Choćby czasu. Skoro miesięcy jest 12, to wniosek pro-
sty - w miesiącu trzeba „zaliczyć” więcej niż jedne zawody. 
A niektóre z nich odbywają się w godzinach porannych od 
6 lub 7 czasu polskiego. Zresztą często było w ten sposób, 
że na pytanie – Przyjdziesz? – była odpowiedź –Nie. Mam 
zawody. No i od kilku lat Leszek w tej rywalizacji zajmuje 
I miejsce w kraju w grupie stacji pracujących małą mocą 
(do 10W). Nie inaczej było w tym roku. Gratulacje! Ale nasz 
zwycięzca od razu się zastrzega – mój rywal wziął się do 
roboty, chyba postawił nowe anteny, bo na razie idzie mu 
lepiej niż mnie. Będzie ciężko w tym roku utrzymać to I miej-
sce kolejny raz.

 Kiedyś pisząc o zawodach krótkofalarskich, wspo-
minałem o SP DX Contest. To zawody międzynarodowe, 
z tradycją jeszcze sięgającą II RP. Sens ich jest taki, że sta-
cje z całego świata szukają łączności ze stacjami polskimi. 
W tym roku przypadają niezbyt szczęśliwie, bo „zahaczają” 
o święta wielkanocne (sobota-niedziela). Ale termin zawo-
dów jest stały, przełożyć ich nie można, bo w następne dni 
są inne zawody, m.in. międzynarodowe i kolizja terminów 
murowana, a zarazem niemożliwa do przeskoczenia. No 
więc chcąc nie chcąc, ale postaramy się pogodzić wodę 
z ogniem i wystartować. Żeby pokazać światu, że w Chojni-
cach też są krótkofalowcy.

 A plany wspomniane w tytule? Mamy, mamy. Naj-
bliższe to takie, że w tym roku w listopadzie jest 150 rocz-
nica powstania kolei w Chojnicach (linia od Piły). A że stała 
się ona motorem dla szybszego rozwoju miasta, to warto 
ten fakt upamiętnić. Jeśli się komuś nie podoba, że kolej 
wybudował pruski zaborca – to jego problem. My mówimy 
o znaczeniu tego faktu dla miasta. Na marginesie – gdzie 
był dworzec w Chojnicach, gdy uruchomiono linię kolejową 
w 1871 roku? Nie powiem. Ale nie tam, gdzie większość 
czytelników myśli. Powiem tylko, że w tym budynku dzisiaj 
mieszka jeden z chojnickich krótkofalowców. Już nawet się 
zastanawiam, czy za łączność z nim i stacją okolicznościo-
wą od razu nie będzie dyplomu. Bo generalnie trzeba bę-
dzie zrobić 4 łączności z chojnickimi stacjami, by otrzymać 
dyplom „150 lat kolei w Chojnicach”, który będziemy w tym 
roku wydawać. Dla nas dobra zabawa, a dla miasta kolejna 
forma promocji. Akcję będzie pilotował Wojtek SP2ALT.

 To chyba na tyle tego suplementu. Ważne,  że nie 
stoimy w miejscu i staramy się mimo pandemii i wirusowych 
obostrzeń coś robić. 

Piotr Eichler SP2LQP
sp2kfq@gmail.com    www.sp2kfq.pl 

Ania Pilarczyk

Filip SmalczewskiTomasz Owczarski



CHOJNICKIE  BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Mieszkania przy 
Alei Poetów

Szczęśliwych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym 
nastroju oraz pogody ducha. 

Życzy Zespół Chojnickiego 
Biura Nieruchomości.

Nowe 
energooszczędne 
domy- Cekcynek

Zamieszkaj w otulinie 
lasów i jezior

Zamów dom 
na własną działkę

Wyjątkowe 
wnętrza 

w nowoczesnym 
wydaniu

www.chbn.pl
720 33 22 33 | 720 22 33 22

Chojnickie Biuro Nieruchomości
ul. 31 stycznia 43, 89-600 Chojnice

ceny już 
od 199 tys. zł 
w Chojnicach

dom
100 m2 
399 tys.

Aleja Poetów to pierwsze osie-
dle w  Chojnicach, zaprojekto-
wane dla osób poszukujących 
mieszkań niezwykle funkcjonal-
nych i  komfortowych, położo-
nych w kameralnym zamkniętym 
osiedlu. Budynki cechuje ciekawa 
i nowoczesna architektura. Kom-
pleks stanowić będzie siedem 
trzykondygnacyjnych budynków, 
a wszystkie z przestronnym ta-
rasem lub przydomowym ogród-
kiem. Deweloper postawił na 
mieszkania jedno, dwu i trzypo-
kojowe o powierzhniach od 33 m2 
do 49 m2. Planowanie zakończe-
nie pierwszego etapu inwestycji 
to lipiec 2021.
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