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Szanowni Czytelnicy. Mam nadzieję, że będziecie tworzyć tą gazetę razem ze 

mną i zespołem redakcyjnym.  Chciałbym  by chojniczanin.pl stał się publi-

katorem opinii ludzi wrażliwych na problemy naszego miasta,  Gazeta jest 

bezpłatna, a cała redakcja na czele ze mną pracuje „non-profit”. To po 

prostu zespół zapaleńców i „chojnickich fanatyków”.  Zapraszam do pisania.

Verba volant, scripta manent

kontakt@phu-autotech.pl

Rada Powiatu Chojnickiego uchwałą nr xv/163/2016  z dnia 21 kwietnia 2016 r. 
uregulowała sprawę  uprawiania sportów motorowodnych i turystyki motorowodnej na 
Jeziorze Charzykowskim.
Na Jeziorze Charzykowskim wprowadzono zakaz pływania statkami o spalinowym 
napędzie mechanicznym, w tym skuterów wodnych w odległości mniejszej niż 100 m od 
brzegu jeziora, w tym także przystani portów oraz wypożyczalni sprzętu pływającego. W 
południowej części Jeziora Charzykowskiego począwszy od zatoki Wolność do ujścia 
Jarcewskiej Strugi (akwen Charzykowy) wprowadza się całkowity zakaz pływania 
skuterów wodnych. Powyższe zakazy nie dotyczą statków i skuterów wodnych 
odpływających i dopływających do brzegu z minimalną sterowną prędkością, z zacho-
waniem szczególnej ostrożności eliminującej zagrożenie dla osób kąpiących się i wypo-
czywających na wodzie oraz skuterów wodnych płynących z prędkością manewrową od 
wyznaczonego miejsca wodowania. Zdaniem Rady Powiatu wprowadzenie w życie 
uchwały ograniczy poziom hałasu w pobliżu kąpielisk, portów przystani, oraz
w południowej części jeziora i przyczyni się do zapewnienia odpowiednich warunków 
akustycznych.

Miasto Chojnice przystąpiło do konkursu w ramach akcji „Podwórko NIVEA – edycja 
2016”, w którym nagrodą jest wybudowanie rodzinnego miejsca zabaw.  Lokalizacją 
zgłoszoną przez Urząd Miejski jest teren Skwerku Wielewskiego przy ul. Wielewskiej i ul. 
Kartuskiej na Osiedlu Kaszubskim. Powstanie w tym miejscu „Podwórka NIVEA” 
stworzyłoby szansę aktywniejszego spędzania czasu na terenie skwerku przede 
wszystkim przez dzieci. Miałyby one dodatkowe miejsce do zabaw wyposażone
w bezpieczny sprzęt. O tym, czy uda się nam wygrać „podwórko” zadecyduje wynik 
głosowania internetowego, które będzie składało się z dwóch etapów:
 - etap I od dnia 5 maja 2016 r. do 2 czerwca r. do godziny 23:59:59
 - etap II od dnia 3 czerwca 2016r. do 30 czerwca 2016r. do godziny 23:59:59
W każdym etapie wyłonionych zostanie 20 zwycięskich lokalizacji. W związku
z powyższym zachęcamy do udziału w zabawie i  do codziennego głosowania poprzez 
stronę internetową www.nivea.pl/podworko2016.

SKUTERY WODNE - 100 m. OD BRZEGU

KONKURS – „PODWÓRKO NIVEA 2016"
W sobotę 16 maja w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku odbyła się XIII 
Majówka Pomorskich Przedsiębiorców organizowana przez Gdański Klub Biznesu.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych 
województwa pomorskiego, placówek konsularnych, świata nauki, polityki, sportu oraz 
mediów. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem trzech Marszałków: 
Mieczysława Struka, Jana Zarębskiego oraz Jana Kozłowskiego.
Majówka w Szymbarku znana jest z przyznawania tytułu „Ambasadora Kaszub” oraz 
charakterystycznych maczug w trzech kategoriach: samorządowcy, osobowość roku oraz 
przedsiębiorca - biznesmen. Stanowi również pamiątkę wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. Jej pomysłodawcą był Daniel Czapiewski założyciel Centrum Edukacji
i Promocji Regionu w Szymbarku.
Wśród tegorocznej uroczystości tytuł „Ambasadora Kaszub” w kategorii „Samorządowcy” 
otrzymał burmistrz Chojnic Arseniusz Finster m.in. za to, że podczas jego 18-letnich 
rządów rozkwitło miasto. W kategorii tej uhonorowani zostali również Tomasz 
Brzoskowski wójt gminy Stężyca oraz Mirosław Pobłocki prezydent Tczewa.

BURMISTRZ CHOJNIC AMBASADOREM KASZUB 

11 maja weszło w życie „ Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów w Parku 1000-lecia
w Chojnicach”. Regulamin ten zostanie wyeksponowany przy wybiegu. A oto 
najważniejsze jego zapisy:  
1. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór nad
     zwierzęciem.
 2. Za zachowanie psa i ewentualne szkody przez niego spowodowane, odpowiada
     właściciel lub opiekun.
3. Osoba, z którą przebywa pies na terenie wybiegu, zobowiązana jest do niezwłocz-
    nego usunięcia zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzę.
4. Zwolnienie psa ze smyczy, jest możliwe dopiero po zamknięciu furtki wybiegu.
5. Na terenie wybiegu mogą przebywać psy zdrowe, z aktualnym szczepieniem
     przeciw wściekliźnie.

Ponadto  na terenie wybiegu dla psów zabrania się: śmiecenia, spożywania 
alkoholu i palenia, jazdy na rowerze i niszczenia urządzeń.

REGULAMINU KORZYSTANIA Z WYBIEGU DLA PSÓW
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01 Maja
ChKŻ zorganizował na J. Charzykowskim Regaty otwarcia 
sezonu żeglarskiego 2016 w klasach turystycznych.

01 Maja
Biskup diecezjalny Ryszard Kasyna przyjął rezygnację ks. 
prałata Adama Matuszewskiego z urzędu proboszcza 
kościoła Matki Bożej Królowej Polski (za względu na stan 
zdrowia). 

01 Maja
W niedzielę drużyna Red Devils Chojnice po raz pierwszy 
w historii zdobyła Puchar Polski. W meczu finałowym nasi 
zawodnicy pokonali Rekord Bielsko-Biała 2:1 (1:1) 

02 Maja
Kolejny Puchar Polski  trafił do ministrantów Parafii Matki 
Bożej Fatimskiej z Chojnic, którzy wzięli udział w orga-
nizowanych przez Służbę Liturgiczną Diecezji Rzeszow-
skiej XI Mistrzostwach Polski Lektorów i Ministrantów
w Piłce Halowej. 

12 Maja
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chojnicach w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki zorganizowała spotkanie autorskie z Anną 
Onichimowską - autorką książek dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, autorką scenariuszy radiowych i telewizyjnych, 
a także poetką oraz dramatopisarką.

12 - 13 Maja
W dniach 12 i 13 maja odbyła się XIII Konferencja 
Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. 

14 Maja
Muzeum Historyczno – Etnograficzne  im. Juliana Rydz-
kowskiegow zorganizowało w Bramie Człuchowskiej 
kolejną „Noc w muzeum”.

14 Maja
Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster odebrał tytuł 
Ambasadora Kaszub i przynależny jemu atrybut, czyli 
maczugę, na XIII Majówce Pomorskich Przedsiębiorców
w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. 

20 Maja
W restauracji w Lasku Miejskim odbyło się kolejne 
spotkanie DKK dla dorosłych. Tym razem członkinie klubu 
dyskutowały nad powieścią pt. „Odpływ” Larsa Saabye 
Christensena.

20 Maja
Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański otrzymał od 
Rady Gminy  26 absolutorium.

20 Maja
Strażacy z Chojnic obchodzili swoje święto. O 13:00 
spotkali się na uroczystej zbiórce przed komendą 
Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach by świętować 
Dzień Strażaka. Międzynarodowe święto strażaków 
obchodzone jest 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele 
katolickim Świętego Floriana.

19 Maja
W chojnickiej fosie odbył się 13 Integracyjny Festiwal 
Piosenki "Święto Muzyki". Festiwal zorganizowało 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych
w Chojnicach „RAZEM”. 

14 - 15 Maja
W trzech chojnickich kościołach (Gimnazjalnym, Bazylice 
Mniejszej i M. B. Fatimskiej) odbył się  V Ogólnopolski 
Festiwal Pieśni Maryjnej „AVE MARIA 2016”  

02 Maja
Z okazji Święta Flagi, na chojnickim rynku swoje zbiory 
militarno-historyczne  prezentował  Roman Belzerowski.

03 Maja
Stowarzyszenie ”Dworek Polski”, z okazji „Święta 
Konstytucji 3 maja”, zaprosiło do fosy miejskiej na przegląd 
kapel ludowych oraz liczne wydarzenia towarzyszące.

04 Maja
W szkołach średnich rozpoczęły się matury. Jednym z te-
matów egzaminacyjnych z języka polskiego było – „Czy 
warto kochać, jeśli to uczucie prowadzi do cierpienia”? 

03 Maja
W Wiejskim Domu Kultury w Silnie odbył się „Przegląd 
kabaretów amatorskich – BERET 2016". Zwycięzcy 
pierwszego przeglądu to: I m. - kabaret "Morowe Babki”
z Czerska, II m. - kabaret "Sanatorium" z Tucholi, III m. - 
kabaret "Niezapominajki" z Lichnów. W imprezie udział 
wzięło 10 kabaretów amatorskich.

03 Maja
Odbyły się uroczystości z okazji Święta 3 Maja. Władze 
samorządowe złożyły kwiaty pod pomnikiem Chrystusa 
Króla i Ofiar Faszyzmu. Następnie w kościele MBKP odbyła 
się uroczysta Msza święta.

05 Maja
Na Stadionie Miejskim MKS „Chojniczanka 1930” 
zorganizowała XXIV „Czwartki Lekkoatletyczne”. 
Pozostałe edycje odbyły się 12 i 19 maja.

05 Maja
W restauracji „Słoneczna” chojnicki oddział Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodził 
Światowy Dzień Inwalidy. W spotkaniu uczestniczyło 
ponad sto osób.

06 Maja
Rozpoczęła się czwarta edycja Charzykowskiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Miejscem rozgrywek był 
charzykowski Orlik.  

06 Maja
Burmistrz Arseniusz Finster zorganizował internetowy czat 
na którym odpowiadał na pytania mieszkańców Chojnic.

08 Maja
„MKS Chojniczanka 1930" w meczu piłki nożnej 29 kolejki 
I ligii pokonała na własnym stadionie Wisłę Płock 2:1 (1:1).

15 Maja
„MKS Chojniczanka 1930" w meczu piłki nożnej 31 kolejki 
I ligii pokonała Zagłębie Sosnowiec 2:0.

22 Maja
„MKS Chojniczanka 1930" w meczu piłki nożnej 32 kolejki 
I ligii zremisowała z Arką Gdynia 0:0.

08 Maja
W niedzielę Red Devils zmierzył się w pierwszym meczu 
barażowym o brązowy medal ekstraklasy z Rekordem 
Bielsko - Biała. Spotkanie zakończyło się porażką 1:5.

08 Maja
W tym roku Zaborski Rajd Rowerowy rozpoczął się
w Leśnie. Uczestnicy przejechali ponad 30 kilometrów.
W rajdzie wzięło udział ponad 200 rowerzystów, w tym 
także rowerzyści z Chojnic. 

16 Maja
W klubie Cynamon o godz. 19:00 wystąpił ABELARD GIZA 
z programem stand-up comedy "PROTEUS VULGARIS". 

17 Maja
W Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach odbyło się 
spotkanie przybliżające istotę rewitalizacji i metodologię 
wyznaczenia proponowanego obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji miasta.

29 Maja
„MKS Chojniczanka 1930" rozegrała mecz piłki nożnej
w ramach 33 kolejki I Ligii z MKS Kluczbork. Wygrana 
chojnickiego zespołu 3:1 zapewniła drużynie z Mickiewicza 
pozostanie w I lidze. Gratulujemy.

29 Maja
W niedzielę odbyła się dziesiąta edycja, „Chojnickiego 
Aniołowa”, imprezy organizowanej przez Towarzystwo 
Przyjaciół Hospicjum. Imprezę otworzyli burmistrz 
Arseniusz Finster i  starosta Stanisław Skaja. Imprezę ,już 
po raz drugi wsparli motocykliści. 

29 Maja
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło w niedzielę 29 maja o 
godz. 17:00 na „Wiosenny Koncert Operetkowo-
Musicalowy”. W trakcie koncertu uznani soliści przy 
akompaniamencie tria jazzowego zaśpiewali  najbardziej 
znane utwory operowe, operetkowe oraz musicalowe.

29 Maja
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Chojnicach 
zorganizowało zawody spławikowe z okazji "Dnia 
Dziecka". Zawody rozpoczęły się o godzinie 8:30 i trwały 
dwie godziny.

30 Maja
Archeolodzy penetrujący teren na którym ma powstać 
kolejny budynek usługowo – mieszkaniowy (róg: 31 
Stycznia i Szpitalnej), a dawniej miejsce w którym 
znajdował się kościół św. Ducha natknęli się na szereg 
grobów. To szczątki ludzkie pochodzące najprawdo-
podobniej z dawnego przykościelnego cmentarza.

31 Maja
Na przepięknych terenach Szwajcarii Kaszubskiej oraz 
gminy Brusy odbył się ogólnopolski szosowy maraton 
rowerowy „ Kaszebe Runda”. Zawodnicy rywalizowali na 
225 km, 121 km i 64 km. 

28 Maja
CH Brama Pomorza we współpracy z Centrum Medycznym 
ORSMED oraz Stwarzyszeniem Kobiet Amazonki zorga-
nizowali Dzień Matki pod hasłem ,,Dbamy o nasze Mamy”. 
W programie były bezpłatne badania i konsultacje 
medyczne oraz  konkursy z nagrodami dla gości, których 
bawił Tadeusz Drozda.

17 Maja
W Czytelni MBP odbyło się spotkanie członków 
Stowarzyszenia „Szukam Drogi” w Chojnicach, w ramach 
Akademii „Aktywna Jesień”. Zajęcia poświęcone były 
historii chojnickich ulic i regionalistom.  Gościem Akademii 
„Aktywna Jesień” był regionalista Kazimierz Ostrowski.

18-20 Maja
W dniach od 18 do 20 maja 2016 r, z inicjatywy bydgoskich 
uczelni wyższych, odbyło się szereg imprez społeczno-
artystyczno-kulturalno-naukowych w ramach Bydgoskiego 
Festiwalu Nauki – Edycja Chojnicka. 

13 Maja
Fundacja „Palium” zorganizowała kolejną imprezę „Pola 
Nadziei – Marsz Nadziei”, który przeszedł ulicami miasta. 

21 Maja
Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy zorganizowała 
Kosznajderski Rajd Rowerowy. 

25 Maja
ZS i Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego 
zorganizowały kolejny „Piknik Samorządowca”. W kon-
kursach samorządowców reprezentowali: burmistrz 
Arseniusz Finster, starosta Stanisław Skaja, wicestarosta 
Marek Szczepański i członek zarządu powiatu Marek 
Jankowski.

26 Maja
W nabożeństwach Bożego Ciała uczestniczyły setki  
chojniczan. Procesje były prowadzone przez proboszczów 
i księży m.in. w parafiach MBKP, MBF i w centrum miasta – 
z bazyliki mniejszej. Przy każdym z czterech ołtarzy został 
odczytany fragment jednej z czterech Ewangelii, opowia-
dający o Eucharystii. Tradycyjnie w uroczystościach nie 
zabrakło dzieci posypujących drogę przemarszu kwiatami.

28 Maja
W samo południe na Starym Rynku  ks. Jacek Dawidowski  
poświęcił nowy sztandar reaktywowanej 2 lata temu 
drużyny OSP Chojnice. Druhowie OSP z całego powiatu 
świętowali na festynie w fosie miejskiej  150 - lecie istnienia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach. Nowy sztandar 
ufundowało 36 darczyńców.

21 Maja
W pubie „Kornel Muzyczny Dart” odbył się koncert 
polskiego  zespołu punkrockowego "Cela nr3". 

06 - 08 Maja
ChKŻ zorganizował XX Memoriał Ottona Weilanda w klasie 
OPTIMIST - Gr. A i B. W regatach rywalizowało 334 
zawodników z około 50 klubów żeglarskich z całej Polski.

07 Maja
Klub Motocyklowy Aurochs zorganizował na parkingu przy 
Centrum Handlowym „Brama Pomorza” VII MOTO SERCE 
- akcję zbiórki krwi „Krew Darem życia”. W programie 
imprezy były:  akrobacje na motocyklach,  dr i f t 
samochodowy, występy szkół, pokazy Chojniczanki, 
pokazy sztuki walki i występy szkoły tańca. W części 
koncertowej zagrały: LAYO, MILCZENIE OWIEC, 
OBERSCHLESIEN.

07 Maja
Klub Sportowy „Kolejarz 1926” i sekcja biegowa „Florian” 
zorganizowały „XXII Chojnickie Biegi Strażackie”. Wygrał 
Paweł Piotrashke z Przechlewa z rezultatem 34:07, drugi 
był Marek Szremski ze Słupska (36:12), trzeci – Robert Żal. 

10 Maja
Z okazji "Dnia Europy", w Chojnickim Centrum Kultury, 
odbył się IV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej "EURO-
SONG" Chojnice 2016, którego organizatorem była Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Chojnicach.

09 Maja
Odbyły się pierwsze przetargi na zbycie działek na terenie 
„Metalowca”. Przetarg dotyczył 3 - hektarowego obszaru, 
na którym zlokalizowanych jest ok. 70 działek. 

09 Maja
Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna zwolnił z pełnienia 
obowiązków Wicerektora w Wyższym Seminarium Ducho-
wnym w Pelplinie ks. kan. dr Janusza Chyłę i  mianował 
proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski
w Chojnicach. 

07 Maja
O godz. 17:00 w hali Centrum Park w Chojnicach odbyła się  
biesiada śląska. Wystąpił Damian Holecki i Magdalena Pal 
oraz śląska grupa Kwaśnica. W menu biesiady były: kwas 
chlebowy, kluski śląskie i pyszne kaszanki. 

22 Maja
Stowarzyszenie "Charzy" i Promocja Regionu Chojnic-
kiego zorganizowały „Majówkę z Nordic Walking”. Trasa  
wyniosła16 km - ze Swornegaci przez Kamionkę , 
leśnictwo Młynek, Drzewicz i powrót do Swornegaci.

24 Maja
Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 
odwiedził chojnickich przedsiębiorców. Zwiedził firmy: 
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Kazimierza 
Gintera oraz  Temis/Spawmet  Tadeusza Skajewskiego.

21-22 Maja
LKS Charzykowy zorganizował regaty o Puchar Starosty 
Chojnickiego. W słabym i bardzo zmiennym wietrze 
rozegrano 8 wyścigów. W grupie B wygrał Jeremi 
Szczukowski z CHKŻ Chojnice przed Bartoszem Bojar-
skim z KŻ–ViKing Człuchów i Wiktorem Gmys z CHKŻ 
Chojnice. 

11 Maja
W środowym meczu 30 kolejki I ligi GKS Katowice 
zremisował 2:2 z Chojniczanką.

12 Maja
W Chojnickim Centrum Kultury odbył się spektakl w ra-
mach projektu Teatr Repertuarowy. Przedstawienie "Zupa 
rybna w Odessie" to wielokrotnie nagradzana opowieść
o Janie Karskim. 
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PRACE KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ

W MAJU 2016 SESJI RADY MIEJSKIEJ NIE ZWOŁANO

WIADOMOŚCI Z WYDZIAŁÓW
Piątego maja nastąpiło rozstrzygnięcie 
przetargu nieograniczonego na Pełnienie 
Nadzoru Inwestorskiego dla zadania 
”Termomodernizacja wraz z przebudową 
Chojnickiego Centrum Kultury” w ramach 
projektu „Poprawa efektywności energe-
tycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-
Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjo-
nalnym – termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej. Kryterium oceny to 
- cena - 90 %, ilość dni obecności na 
budowie w tygodniu - 10 %. W wyniku 
postępowania wybrano ofertę, która 
uzyskała największą ilość pkt. - Biuro 
Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał 
Chomiuk za cenę 83.394,00 zł brutto, ilość 
dni obecności na budowie w tygodniu - 2 
dni. Ponadto w przetargu startowało 5 
innych firm ze Słupska, Rumi, Szczecina, 
Chojnic i Człuchowa. Najdroższa była oferta 
firmy ze Szczecina -  312.420,00 zł.

Trzynastego maja nastąpiło rozstrzygnięcie 
przetargu "Budowa ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż drogi do Igieł" 
Przedmiotem zamówienia była budowa 
ciągu pieszo-rowerowego wraz z pętlą 
autobusową, peronami i chodnikami oraz 
oznakowanie drogowe i  zieleń.  Wybrano 
charzykowską firmę „MARBRUK”, która 
zrealizuje to zadanie za  298.626,67  zł  
brutto. Oprócz firmy „Marbruk” do przetargu 
zgłosiły się jeszcze dwie inne firmy
z Chojnic i Lichnów. 

W okresie od dnia 9 maja 2016 r. do dnia
1 czerwca 2016, pod nadzorem Wydziału 
Programów Rozwojowych i Współpracy 
Zagranicznej,  odbyły się konsultacje 
społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Chojnicach w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewita-
lizacji na terenie miasta Chojnice. W ra-
mach konsultacji 17 maja, w Sali Obrad 
Urzędu Miejskiego w Chojnicach, odbyło się  
spotkanie przybliżające istotę rewitalizacji
i metodologię wyznaczenia propono-
wanego obszaru zdegradowanego i ob-
szaru rewitalizacji miasta. 19 maja 2016r
w Chojnickim Centrum Kultury zorgani-
zowano warsztaty prowadzone techniką 
worldcafe umożliwiające wymianę wiedzy
i pomysłów, a także dające możliwość 
wstępnej identyfikacji interesariuszy 
rewitalizacji. Przez cały okres trwało 
zbieranie uwag, propozycji i opinii w formie 
papierowej i elektronicznej, z wykorzy-
staniem formularza konsultacyjnego. 

W okresie od 24.05.2016r. do dnia 
01.06.2016, pod nadzorem  Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, odbyły się konsultacje 
społeczne z  organizacjami pozarządowymi 
i  innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych 
na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz 
warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków.

23.05.2016 r. o godz. 10 dokonano otwarcia 
ofert w trakcie postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczo-
nego na : „Termomodernizację wraz z 
przebudową Chojnickiego Centrum 
Kultury" w ramach projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej oraz rozwój 
OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym - termomoder-
nizacja budynków użyteczności publicznej". 
W skład komisji wchodzili między innymi:
Dyrektor Jacek Domozych - przewodniczą-
cy, Agnieszka Buchwald - specjalista ds. 
zamówień  pub l i cznych ,  Rados ław 
Krajewicz - dyrektor Chojnickiego Centrum 
Kultury i Dyrektor Tomasz Kamiński.

Wysokość środków finansowych, jakie 
Urząd Miejski zamierza przeznaczyć na 
wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 
10.950.000,00 zł. Do przetargu złożono 10 
ofert  w zamkniętych i prawidłowo oznako-
wanych kopertach. Po otwarciu okazało się, 
że najtańszą ofertę przedstawiło Kon-
sorcjum firm: RCI Spółka z o.o. z Poznania, 
Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD 
Henryk Taczyński z Sknigw k/Rogoźna
i TACZBUD - BIS Mariusz Taczyński z Gru-
dziądza w wysokości 10.846.386,00 zł. 
Kolejna oferta pochodzi z firmy Stawbud
z Grębocina i wynosi  11 299 000 zł. 
Inne (cena rosnąco) Techbud oraz Instalex 
ze Słupska – 12 798 163,25 zł, Ecozet
z Kościerzyny – 12 913 770 zł, Hartuna ze 
Skarszew – 13 080 226,24 zł, Skanska

z Warszawy – 13 394 696,48 zł, Telmax
z Człuchowa – 13 727 682,18 zł, EBUD 
Bydgoszcz – 13 862 100 zł, Marbruk z Cha-
rzyków – 14 125 556,93 zł i Dekpol z Pin-
czyna – 16 979 810,06 zł. 

W chwili obecnej trwa postępowanie 
sprawdzające.

Ponadto rozstrzygnięto też przetarg 
nieograniczony na „Bieżące utrzymanie 
rowów melioracyjnych w granicach 
administracyjnych miasta Chojnice".Na 
ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta: 
Na wykonawcę wybrano firmę Drew-Kos 
Dariusz Różycki z Tucholi. Oferowana za 
wykonanie usługi cena to 88.560,00 zł. 
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie 
zawarta 07.06.2016 r.  Nadzór nad 
p r z e t a r g i e m  p r o w a d z i ł  W y d z i a ł 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska.

20 maja 2016 obradowała Komisja ds. 
Społecznych. Tematem posiedzenia była 
„Informacja na temat działalności organi-
zacji pozarządowej – spotkanie z przedsta-
wicielem Stowarzyszenia „Spróbuj Sam”. 
Realizacja zadania, organizacja i świad-
czenie usług w miejscu zamieszkania 
podopiecznych MOPS.” Istotę funkcjo-
nowania stowarzyszenia przedstawiła, 
koordynator usług opiekuńczych, Pani Anna 
Szupke – „Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” 
świadczy usługi opiekuńcze od 1 marca 
2014 r. Usługami opiekuńczymi na dzień 
dzisiejszy objętych jest łącznie 79 osób na 
podstawie decyzj i  administracyjnej 
wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Chojnicach. Podopieczni to 
głównie osoby samotne, leżące, bądź 
poruszające się na wózku inwalidzkim. 
Stowarzyszenie zatrudnia 28 wykwali-
fikowanych opiekunek. Koordynator usług 
opiekuńczych jest w stałej współpracy z pra-
cownikami socjalnymi, pielęgniarkami 
środowiskowymi, aby na bieżąco rozwią-
zywać problemy podopiecznych. Monito-
ruje on pracę opiekunek, ustala rozkład 
godzin ich pracy w danych środowiskach 
oraz rozlicza godziny na podstawie kart 
pracy. Kontrolę jakości wykonywanych 
usług opiekuńczych i rozliczenia godzin 
wykonuje Miejski  Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W okresie od 1 marca do 31 
grudnia 2014 r. zrealizowano 41.304 godzin 
usług opiekuńczych, w 2015 r. – 58.352 
godziny, w I kwartale bieżącego roku – 
15.156 godzin. Radna Renata Dąbrowska 
– pytała co zrobić jeżeli osoby nie stać, bo 
ma bardzo niski dochód? Na pytanie 
odpowiedziała Dyrektor Elżbieta Szcze-
pańska – „jeżeli jest rodzina, to pracownik 
socjalny przeprowadza wywiad, czy rodzina 
jest w stanie pomagać, czy nie. Jeżeli 
rodzina sama nie jest w stanie pomagać, bo 
też mamy takie sytuacje, kiedy sama 
podopieczna ma powiedzmy 90 lat, a dzieci 
mają 70 lat i są to też schorowane osoby. 
Mamy niestety takie osoby, środowiska, 
kiedy obejmujemy rodziców usługą, 
ponieważ dzieci są osobami niepełnospra-
wnymi i wtedy dane środowisko musimy 
objąć pomocą. Osoba, która jest objęta 
usługą, płaci pewien tylko procent tej stawki. 

Stawka godzinowa jest 14,11 zł i mamy 
ustalone progi w zależności od kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie. Na 
przykład jeżeli jest osoba samotna i jej 
dochód nie przekracza 634 zł, to ta osoba 
nic nie płaci za taką usługę. Jeżeli dochód 
wynosi powiedzmy w granicach od 634 do 
700 zł, mówię przykładowo, bo dokładnie 
nie pamiętam, płaci powiedzmy tylko 3 % tej 
stawki godzinowej. Czyli to są grosze, 
proszę Państwa, bo 3 % od 14,11 zł to nie 
jest dużo. Są też osoby takie, które płacą 
100 %, ale dochód tam jest przeszło 3.000 zł 
na osobę, albo osoba, która ma sama 3.000 
zł”.

23 maja 2016r odbyło się wspólne 
pos iedzen ie  Komisj i  Gospodark i 
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz 
Komisji Ochrony Środowiska. Głównymi 
tematami posiedzenia były: Informacja na 
t ema t  wyda tków  budże towych  na 
utrzymanie zieleni w roku 2015, Zapoznanie 
się z projektami uchwał w sprawie 
gospodarki odpadami na terenie miasta 
Chojnice oraz Ocena stanu zadrzewień
w Parku 1000-lecia i stan czystości wód
w stawach. 
Na temat finansów wypowiedział się 
Dyrektor Jarosław Rekowski – „w roku 
ubiegłym, tak, jak i co roku wydajemy na 
koszenie trawników, w ubiegłym roku była to 
kwota 110.346,62 zł, podlewanie zieleni 
miejskiej, tu mówimy o nasadzeniach 
jednorocznych, jak również drzewach, które 
sadzimy cyklicznie, wynikających z pozy-
skiwanych innych decyzji wycinkowych, na 
które nam Starostwo nakłada konieczność 
nasadzenia zamiennego, jest to kwota 
26.482,73 zł. Dalej jest wycinka i prace 
pielęgnacyjne wykonywane na drzewach
i krzewach z kwotą 99.593,25 zł oraz 
utrzymanie bieżące, konserwacja urzą-
dzeń, instalacji i obiektów, to dotyczy 
zakresu tylko i wyłącznie utrzymania Parku 
1000-lecia, a w tym mówimy o wystawianiu 
fontanny, chowania fontanny, dozorze 
fontanny, dozorze urządzeń elektroener-
getycznych, urządzeń przepompowni i tej 
całej infrastruktury związanej z separa-
torami, tutaj jest kwota 88.526,79 zł. Zakup 
nasadzeń to kwota 52.497,46 zł, nie są to 

jakieś wielkie kwoty, paliwo do ciągniczka
i do kosiarek spalinowych kwota 5.964,46 
zł, łącznie z samochodem służbowym i ma-
teriały inne, czyli Ziemia, nawozy, żyłki i no-
że do kosiarek, paliki do drzew o tak dalej to 
kwota 21.024.66 zł”.

Radny Marek Bona pytał jakie są nakłady, 
koszty eksploatacji i konserwacji stawów
w Parku 1000-lecia. Dyrektor Jarosław 
Rekowski wyjaśnił – „jeżeli chodzi o jak 
gdyby tą część wodną w Parku 1000-lecia, 
to jest umowa na bieżące utrzymanie i kon-
serwację urządzeń, instalacji i obiektów na 
terenie Parku, w ubiegłym roku wydaliśmy 
na to 88.526,79 zł, jest to umowa z firmą, 
która w ramach swojego budżetu zawiaduje 
jak gdyby częścią wlotu, czyli od zastawki 
przy Alei Brzozowej do przepompowni i pra-
ktycznie po drugiej części przy nowej 
Parkowej, czy przy nowym parkingu przy 
ulicy Parkowej. Co robimy w ramach tychże 
pieniędzy? W ramach tych pieniędzy 
również jest prowadzony monitoring, który 
służy już w tej chwili do wyszacowania ilości 
przepływającej wody przez Park 1000-lecia, 
bo o tym bardzo mało mówimy, a jest to dla 
nas bardzo istotny element patrząc jeżeli 
chodzi o gospodarkę wodno-opadową. Ten 
monitoring się dzieje, są tam zainstalowane 
komory, urządzenia, które monitorują ilość 
przepływającej wody. Firma w ramach tych 
pieniędzy również zajmuje się konserwacją 
urządzeń typu zraszacze, słupki energe-
tyczne, przygotowuje wielokrotnie pod 
imprezy pewne instalacje, które są 
niezbędne”.

23 maja 2016r. odbyło się posiedzenie 
Komisji Kultury i Sportu. Dyrektor 
Chojnickiego Centrum Kultury Radosław 
Krajewicz przekazał wstępne ustalenia 
odnośnie funkcjonowania ChCK na czas 
remontu. „Działalność Chojnickiego 
Centrum Kultury przeniesiemy częściowo 
do pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1, tam 
gdzie w tej chwili mieści się Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Tam będą się znajdować nasze biura, tam 
też będziemy prowadzić zajęcia muzyczne
i zajęcia z grafiki komputerowej. Natomiast 
zajęcia z nauki tańca i zajęcia plastyczne 

będą się odbywać w dużych salach w bu-
dynku byłego szpitala. Podczas remontu 
właściwie będziemy prowadzić całą działal-
ność oprócz kina i występów scenicznych, 
ponieważ nie będziemy mieli sceny i kina. 
Ale za to zwiększymy liczbę zajęć plasty-
cznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
wprowadzimy też zajęcia z grafiki kompu-
terowej i wprowadzimy też nowe zajęcia 
teatralne dla dzieci. To będą te dodatkowe 
rzeczy, które chcemy robić na czas 
remontu. Zastanawiamy się jeszcze cały 
czas nad tym, gdzie zlokalizować małą 
salkę kinową, gdzie byśmy mogli prowadzić 
Dyskusyjny Klub Filmowy. Ale już jesteśmy 
na tropie, tak że myślę, że niedługo 
podejmiemy decyzję w tej sprawie i DKF 
również będzie się odbywał w czasie 
remontu”.

Przewodnicząca Maria Błoniarz-Górna – 
poruszyła temat kalendarza imprez kultural-
nych, sportowych i turystycznych na rok 
2016. „Kiedyś, jak Państwo pamiętacie, był 
taki zwyczaj, że było to drukowane, a w tej 
chwili niestety jest tylko w internecie, bo… 
Niech się Pan kierownik wytłumaczy 
dlaczego nie jest drukowane”. Kierownik 
Zbigniew Buława – „wydawaliśmy do 
pewnego momentu, natomiast w tej chwili 
uznano, że jednak jak jesteśmy w tak 
zwanym świecie cyfrowym, że każdy ma 
dostęp do internetu,  mamy smartfony i tak 
dalej, i wystarczy w wersji internetowej żeby 
to było robione, bez kosztów. I tak do tej pory 
to robimy”. 

Wobec powyższego radny Jacek Klajna – 
zaproponował: - „Dobrym zwyczajem jest, 
jeśli chodzi o pliki elektroniczne, jeśli zostaje 
plik skorygowany, to po prostu w nagłówku 
pliku umieszcza się – wersja 5, 6, 8, 10, albo 
wersja 5 maja, 6 czerwca i tak dalej. Wtedy 
osoba wchodząca wie czy w tym pliku 
nastąpiły zmiany, czy nie nastąpiły zmiany. 
Taki wniosek można by było tutaj złożyć, 
żeby zobowiązać Referat Kultury do 
uaktualniania na bieżąco i zmiany wersji 
pliku”.   Wniosek przegłosowano - 7 głosów 
„za” (jednogłośnie).
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Radna 
Maria Błoniarz-Górna (68 l.)

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu,  wykształcenie wyższe, emerytka

Okręg wyborczy Nr 12 obejmujący ulice:
Drzymały od nr 1 - 31a i 2 - 28, Łanowa, Spółdzielcza, Warszawska.

POZNAJ  SWOJEGO  RADNEGO

Kilka słów o sobie.
Urodziłam się 9 maja 1948 roku w Choj-
nicach, jestem zamężna, jeden syn i troje 
wnuków. Wykształcenie wyższe, instruktor 
kulturalno-oświatowy. Zainteresowania? 
Najbardziej interesuje mnie pomoc  tym, 
którzy jej potrzebują oraz  działalność na 
rzecz sportu  dzieci i młodzieży, by miały 
zajęcie, by nie chodziły po blokowiskach.

Jak długo jest Pani radną? Jakie są Pani 
największe osiągnięcia w poprzednich 
kadencjach?  Z czego jest Pani szcze-
gólnie dumna?
Radną jestem 5 kadencję. Jako swoje 
największe osiągnięcie uważam to, że 
doprowadziłam do budowy Ośrodka 
Profilaktyki Rodzinnej i to z pieniędzy tzw. 
„kapslowych” gdzie jestem przewodniczącą 
miejskiej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych od 17 lat oraz do otwarcia 
„hotelu” dla kobiet narażonych na przemoc, 
na ulicy Piłsudskiego.

Z jakimi problemami borykają się 
mieszkańcy dzielnicy, którą Pani 
reprezentuje? 
To  g ł ó w n i e  p r o b l e m y  s p o ł e c z n e . 
Bezrobocie , bieda, nędza oraz różne 
uzależnienia. Najbardziej powszechne jest 
niestety uzależnienie od alkoholu.

Jak często spotyka się Pani ze swoimi 
wyborcami. Jak mieszkańcy mogą się
z Panią kontaktować.
Mój telefon jest cały czas do dyspozycji 
mieszkańców. Spotykam się z mieszkań-
cami prawie codziennie. Są to oczywiście 
spotkania indywidualne. Zatrzymują mnie 
na ulicy i tam rozmawiamy, a niektórzy 
przychodzą do mnie do domu.

Jakie są według Pani największe
i obecnie najpilniejsze potrzeby naszego 
miasta?
W pierwszej kolejności w mieście trzeba 
zrobić rewitalizację społeczną. Leży mi to 
na sercu, bo właśnie na moim osiedlu 
potrzeba mnóstwo pomocy, bo właśnie tu 
występuje szczególna kumulacja patologii
i różnych problemów społecznych.

Co Pani sądzi o projekcie chojnicko-
człuchowskiego miejskiego obszaru 
funkcjonalnego. Czy powinniśmy dążyć 
do utworzenia dwu-miasta.
Dwa samorządy mają znacznie łatwiejszą 
drogę w staraniu się o pieniądze europej-
skie. Program MOF to dobry sposób na ich 
pozyskanie. Natomiast problem utworzenia 

dwu-miasta był już dawno temu omawiany. 
Nie jestem w 100% przekonana do tego.

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, 
powiedzmy 10 milionów złotych,  na co 
by je Pani wydała?
Wspomogła bym budowę Centrum Kultury. 
Na pewno przeznaczyła bym to na kulturę
i sport.

Jak duży, według Pani, wpływ na opinię 
mieszkańców miasta mają media 
internetowe? Czy czyta Pani na bieżąco 
informacje zamieszczane na chojnickich 
portalach? 
Mają ogromny wpływ. Szkoda tylko, że 
niektórzy ludzie nie konfrontują tych 

informacji w innych źródłach i traktują je jako 
pewnik. Informacje powinny docierać do 
mieszkańców  przez różne media.

Jakie ma Pani plany działania na 
najbliższą przyszłość. Czym chce się 
Pani zająć jako radna?
To przede wszystkim budowa Centrum 
Kultury. Obecnie problemy z zabez-
pieczeniem pomieszczeń na czas remontu 
centrum kultury. No i żeby ta Chojniczanka 
została w I lidze. A więc wspomaganie piłki 
nożnej, wspomaganie Futsalu, ale też 
wspomaganie kształcenia dzieci w różnych 
stowarzyszeniach, organizacja im wolnego 
czasu, by nie włóczyły się po blokowiskach. 
By n ie „spożywały”  i  z  nudów nie 
„próbowały”.

Czy planuje Pani wystartowaćw nastę-
pnych wyborach?
Do miasta raczej nie.

A jakie ma Pani  plany na zbliżające się 
wakacje?
Bawienie wnuków. Niestety wakacji nie ma 
dla babci.

A co by Pani chciała powiedzieć 
mieszkańcom Pani osiedla, wszystkim 
Chojniczanom?
Bądźcie zdrowi i uśmiechnięci przez cały 
rok.

                     Dziękuję za rozmowę
                                            Jacek Klajna

X JUBILEUSZOWE CHOJNICKIE ANIOŁOWO
W niedzielę 29 maja odbyła się dziesiąta 
edycja, „Chojnickiego Aniołowa”, impre-
zy organizowanej przez Towarzystwo 
Przyjaciół Hospicjum. Fosa Miejska 
ponownie wypełniła się mieszkańcami 
Chojnic i sympatykami Towarzystwa 
Przyjaciół Hospicjum. Nie zabrakło 
samorządowców, przedsiębiorców i rad-
nych.  Dochód z festynu TPH przezna-
cza corocznie na działalność hospicjum 
oraz budowę nowej siedziby przy ul. 
Strzeleckiej. Impreza rozpoczęła się po 
godzinie 13.00, od wjazdu dwóch anielic 
w asyście motocyklistów do fosy miej-
skiej. Motocykliści już po raz drugi wspa-
rli ideę Aniołowa. Na Starym Rynku,  za 
grosz wrzucony do puszki Aniołowa, ofe-
rowali przejażdżkę swoimi maszynami. 
Imprezę otworzyli burmistrz Arseniusz 
Finster i  starosta Stanisław Skaja. 
Prezes zarządu hospicjum Małgorzata 
Kaczmarek, podziękowała za dotych-
czasowe wsparcie .  Do wsparcia dzia-
łalności hospicyjnej namawiał  także 
burmistrz miasta. Słoneczna pogoda 
sprawiła, że festyn odbywający się
w Fosie Miejskiej cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Obejrzeć można 
było liczne występy taneczne i wokalne, 
a stoiska zapraszały do zakupu ręcznie 
wykonanych ozdób i krzewów ogrodo-
wych. Wzdłuż muru miejskiego rozsta-
wiono liczne stragany z rękodziełem, 
którego sprzedaż wsparła fundusz TPH. 
Dodatkowo można było kupić domowe 
ciasta,  grochówkę i kiełbaski, które 
zgromadziły pod namiotem licznych 
degustatorów. Wśród wykonawców na 
scenie Aniołowa znaleźli się m.in. 
Kornelia Mazur, January Porębski, 
zespół Sedno Sprawy, podopieczni 
Akademii Tańca „Piętro Wyżej” oraz 
chojnickie przedszkolaki.
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Reklama

CHOJNICE, ul. Daglezjowa 8
SIEDZIBA:   ul. Strzelecka 28

miroslaw.janowski@wp.pl

Pełny zakres usług sanitarnych
Pompy ciepła
Ceny do negocjacji

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjnyFotowoltaika
Projektowanie i nadzór inwestorski

Zakład Instalacji Sieci SanitarnychZakład Instalacji Sieci Sanitarnych
Wod. Kan. - C.O. Gazu

tel. kom. 602 791 986
tel. 52 395 11 33, fax: 52 397 62 51

Dr Przemysław Zientkowski
Doktor nauk humanistycznych, Pełnomocnik Burmistrza 
Miasta Chojnice ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej.

Wśród wybitnych naukowców znanych w świecie bez 
wątpienia poczesne miejsce zajmuje chojniczan, 
Johann Daniel Tietz (zlatynizowana forma nazwiska 
Titius). Urodził się 2 stycznia 1729 r. w Chojnicach – 
w ówczesnych Prusach. Był synem kupca i rajcy 
miejskiego Jakoba Tietza oraz córki luterańskiego 
pastora Marie Dorothea von Hanow. Po śmierci ojca 
został oddany pod opiekę wuja – brata matki, 
gdańskiego profesora Michaela Christiana von 
Hanow, który solidnie zajął się jego wykształceniem. 
Po ukończeniu gimnazjum (1748) wstąpił na 
Uniwersytet w Lipsku, gdzie otrzymał tytuł magistra 
(1752). Pozostał na uczelni jako wykładowca filozofii. 
W kwietniu 1756 roku przyjął nominację profesorską 
na Uniwersytecie w Wittenberdze, gdzie wykładał 
matematykę, fizykę, biologię, filozofię i teologię. Już 
dwanaście lat później został mianowany rektorem 
tamtejszego uniwersytetu.
Z pozostawionego dorobku możemy konkludować, iż 
Johann Titus był wszechstronnym i niezwykle 
pracowitym człowiekiem. Choć tylko sporadycznie 
poświęcał się astronomii, zasłynął przede wszystkim 
ze sformułowania prawa, regulującego odległości 
między planetami i słońcem. Jako prawo Titiusa 
zostało po raz pierwszy opisane w  tłumaczeniu La 
Contemplation de la nature, Charlesa Bonetta
w 1766r. w Lipsku. Natomiast w 1772 roku zostało 
potwierdzone, dopracowane i rozpowszechnione 
przez Johanna Bode.
Główna działalność naukowa Titusa nakierowana 
była na zagadnienia z zakresu fizyki i biologii. 

Opublikował szereg prac dotyczących zagadnień 
fizycznych, w tym zbiór warunków oraz zasad 
wykonywania eksperymentów. W 1765 roku 
opublikował obszerny przegląd termometrii, a także 
osobną monografię poświęconą termometrowi 
skonstruowanemu poprzez Hannsa Loesera. 
Ponadto pisał traktaty dotyczące zarówno fizyki 
teoretycznej jak i doświadczalnej, w których 
upowszechniał wyniki badań współczesnych mu 
naukowców.

Prace biologiczne inspirowane były głównie 
Linneuszem. Jego najbardziej obszerna publikacja 
Lehrbegriff der Naturgeschichte Zumersten 
Unterrichte (Lipsk, 1777) jest systematyczną 
klasyfikacją roślin, zwierząt i minerałów, a także 
substancji pierwiastkowych -eteru, światła, ognia, 
powietrza i wody. Wcześniej zaś napisał krótsze 
teksty dotyczące klasyfikacji zwierząt (1760) i mine-
rałów (1765). W dwóch innych książkach opisał 
gatunek sikorki (1755) oraz sposób zapobiegania 
zamulaniu ujść rzek poprzez wykorzystywanie 
roślinności (1768).

Szereg innych publikacjach poświęcił kwestiom 
teologii i filozofii. Jednocześnie dokonał tłumaczenia 
na język niemiecki Prób Michela de Montaigne. Pisał 
też prace historyczne, w tym przede wszystkim 
historię Prus wraz z opisem ich podboju przez 
Kazimierza IV, inkorporacji Chojnic do Korony 
Polskiej czy budową nowego mostu na Łabie.

Redagował sześć czasopism głównie zajmujących 
się naukami przyrodniczymi.Wśród nich Allgemeines 
Magazin, który ograniczył do przekładów dzieł 
obcych autorów. Napisał czternaście z trzydziestu 
dwóch artykułów drukowanych w Gemeinnützige 
Abhandlungen, pismie, które zajmowało się głównie 
historią naturalną Saksonii. Dokładał starań, by jak 
najszerzej udostępniać osiągnięcia współczesnej 
mu nauki. W tym celu zainicjował, wydawał i promo-
wał tanie przedruki ważnych dzieł filozoficznych.

Wielokrotnie oferowano mu katedry innych uczelni - 
w tym w Getyndze, Helmstedt, Gdańsku i Kilonii. 
Tytus pozostał jednak wierny Wittenberdze, gdzie 
aktywnie spędził czterdzieści lat życia. Zmarł 11 
grudnia 1696 r.

Park Titiusa
W uznaniu naukowych zasług Johanna Daniela 
Titiusa jego nazwiskiem został nazwany krater na 
księżycu oraz asteroida. Również w Chojnicach,
z okazji 220 rocznicy śmierci, postanowiono uczcić 
pamięć tego wybitnego chojniczanina nazywając 
jego imieniem projektowany park edukacyjny, który 
powstać ma w części Parku Tysiąclecia. Znaleźć się 
tam mają urządzenia, które w przystępny, doświad-
czalny sposób przybliżą dzieciom i młodzieży 
zagadnienia z zakresu różnych działów fizyki. Będą 
zatem urządzenia generujące złudzenia optyczne, 
kołyska Newtona, soczewka, kalejdoskop, tuba 
akustyczna, wir wodny, model helikoptera wg 
Leonarda da Vinci i mały teleskop. Znajdą się też 
tablice z informacjami dotyczącymi Johanna Daniela 
Titiusa oraz zamontowanych w parku urządzeń.

W 220 rocznicę śmierci wybitnego chojniczanina Johanna Daniela Titiusa
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Jeśli zawód ekonomisty kojarzy się Tobie ze 
ślęczeniem nad tabelkami pełnymi liczb, to jesteś w 
błędzie! Analityka finansowa, zarządzanie finansami, 
inżynieria produkcji czy ocena opłacalności projektów 
inwestycyjnych i zasad podejmowania decyzji 
inwestycyjnych na różnych rynkach – brzmi ciekawie? 
Zapraszamy na studia do Sopockiej Szkoły Wyższej 
Wydział Zamiejscowy w Chojnicach!

Sopocka Szkoła Wyższa – dobry wybór!
Studia ekonomiczne w Chojnicach to doskonały wybór dla 
tych, którzy cenią wysoki poziom kształcenia, pragną 
rozwijać się zawodowo oraz cenią swój czas. Zajęcia
w Chojnicach prowadzone są tylko w sobotę i niedzielę, 
dzięki czemu każdy może połączyć pracę zawodową 
z tokiem studiów. W szczególnych przypadkach student 
może ubiegać się o indywidualną organizację studiów. Nasi 
studenci mogą liczyć na stypendia naukowe, socjalne oraz 
z tytułu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne 
szczególnie gorąco zachęcamy do studiowania ekonomii
w Chojnicach. Nie muszą martwić się o dojazd do dużych 
ośrodków akademickich i utrudnienia komunikacyjne, ale 
przede wszystkim mogą liczyć na życzliwość pracowników, 
wykładowców oraz innych studentów w pokonywaniu 
edukacyjnych barier. Zapewniamy atrakcyjne programy 
praktyk w rozwijających się zakładach pracy i instytucjach. 
Wspieramy kulturalne, sportowe  i naukowe życie miasta, 
angażujemy się w innowacyjne inicjatywy edukacyjne. 

Zostań studentem SSW!
Studia w SSW to przede wszystkim możliwość pod-
niesienia swoich kwalifikacji, zgodnie z potrzebami rynku 
pracy. Najlepszą i najmądrzejszą inwestycją w życiu 
człowieka jest inwestycja we własny rozwój! W Chojnicach 
oferujemy studia na każdym poziomie: od studiów 
licencjackich, przez magisterskie po studia podyplomowe. 
 Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 
prowadzona jest na dwa kierunki studiów pierwszego 
stopnia: ekonomię, na której do wyboru jest 5 specjalności: 
transport i logistyka, rachunkowość i controlling, 
zarządzanie finansami, analityka gospodarcza, inwestycje 
i nieruchomości oraz studia inżynierskie zarządzanie
i inżynieria produkcji. Na tym kierunku oferujemy 
kształcenie na jednej z trzech specjalności (elektroener-
getyka, budownictwo, logistyka), których efekty kształcenia 
są pożądane w firmach związanych z nadzorowaniem 
ob iek tów i  sys temów za rządzan ia  p rocesami 
produkcyjnymi, zarządzaniem inwestycjami rzeczowymi 
oraz transportem, automatyzacją i robotyzacją procesów 
technologicznych, eksploatacją i konserwacją urządzeń 
automatyki, funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz 
gospodarką branży elektroenergetycznej. To po prostu 
zawód przyszłości!
 Absolwenci  studiów l icencjackich mogą 
dokształcać się na studiach II stopnia na kierunku finanse i 
rachunkowość, wybierając jedną z dwóch specjalności: 
zarządzanie finansami lub rachunkowość i controlling. 
Uzyskanie tytułu magistra ekonomii znacznie zwiększa 
szanse nie tylko na znalezienie pracy ale również na awans 
zawodowy w dotychczasowym miejscu pracy. 
 Studia podyplomowe skierowane są  dla 
absolwentów studiów I i II stopnia. Stanowią doskonałą 
okazję pogłębienia lub zdobycia nowych kwalifikacji, 
zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy lub chęcią 
doskonalenia procesu samokształcenia. Do końca 
września 2016 r. rekrutujemy na następujące kierunki 
studiów podyplomowych:

1. Rachunkowość i finanse
2. Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza w jst
3. Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i admini-
    stracji. 

Studia w SSW – cztery razy TAK!
Studia w Chojnicach to same zalety. Po pierwsze kierunki, 
które otwierają wiele możliwości. Specjalność, jaką 
wybierzesz na drugim roku studiów pozwoli Tobie odkryć 
Twój potencjał. Pracujesz w firmie transportowej? Świetnie! 
Wybierając transport i logistykę pogłębisz wiedzę z tego 
obszaru oraz zdobędziesz specjalistyczne informacje 
związane z systemami logistycznymi, gospodarką 
materiałową i magazynową czy ekonomiką transportu. 
Zajmujesz  się księgowością w firmie prywatnej lub 
instytucji publicznej? Zapraszamy! Na specjalności 
zarządzanie finansami pogłębisz wiedzę z finansów 
samorządu terytorialnego i zarządzania ryzykiem 
finansowym.  Postępowanie podatkowe i kontrola 
podatkowa nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic 
a dzięki podstawom rachunkowości zarządczej poradzisz 
sobie z każdym zadaniem. Wybierając rachunkowość 
i controlling zostaniesz specjalistą z zakresu ewidencji 
podatkowej w małych podmiotach gospodarczych i z roz-

liczeń podatkowych. A może jesteś obecnie bez pracy, 
chcesz ją zmienić lub postarać się o awans? Czekamy na 
Ciebie! Dzięki nam Twoje CV będzie bogatsze i atrakcyjne. 
Zaufaj nam a pomożemy Tobie zdobyć wymarzony zawód 
lub awans zawodowy! 
 Drugą zaletą jest miejsce studiów. Wydaje Ci się, 
że Chojnice są mało atrakcyjnym miejscem na studiowa-
nie? Ależ skąd! Zaoszczędzasz czas i pieniądze na dojazd 
na uczelnię i do domu. Na zajęcia przyjeżdżasz tylko 
w sobotę i niedzielę, a nie jak często bywa, już w piątek. 
Samo miasto oferuje Tobie możliwość atrakcyjnego 
spędzenia czasu zarówno przed jak i po zajęciach. Basen, 
restauracje, muzeum, centra handlowe, kluby muzyczne – 
masz to samo, co w dużym mieście, ale znacznie taniej!
 Zaleta trzecia to charakter szkoły. Komfortowo 
wyposażone sale i zaplecze techniczne sprawią, że 
studiowanie będzie łatwe i przyjemne. Nie zginiesz w 
tłumie, szybko poznasz nowych ludzi, z którymi będą 
łączyły Cię wspólne edukacyjne cele. Obsługa 
administracyjna pomoże rozwiązać Tobie każdy problem 
związany ze studiowaniem. Przekonasz się, że jesteś dla 
nas ważny!
 Po czwarte, nie daj sobie nigdy wmówić, że studia 
na uczelni niepaństwowej oznaczają niski poziom i jakość 
nauczania! Specjalnie dla Ciebie do Chojnic przyjadą 
wykładowcy z całego Pomorza. To od Ciebie zależy, jak 
wykorzystasz możliwość czerpania z ich wiedzy.  

A po studiach  - niech żyje bal!
10 lat działalności Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach 
to 500 absolwentów ekonomii!Taki jubileusz warto uczcić 
wspólnym spotkaniem, połączonym z tańcem i śpiewem!
Z tej okazji  serdecznie zapraszamy wszystkich 
absolwentów i studentów na wyjątkowy JUBILEUSZOWY 
BAL! Bawimy się 23 września (piątek) od godz. 19:00! 
Na zapisy czekamy do końca sierpnia 2016 r.! Warto się 
pospieszyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona! 
Szczegółów szukajcie na naszej stronie internetowej  
www.ssw-sopot.pl/chojnice lub u pracowników 
Dziekanatu. A dla kandydatów na studia ważna informacja: 
z okazji 10-lecia SSW w Chojnicach oferujemy 10% zniżki 
za pierwszy semestr!

Ekonomista – zawód pełen możliwości!

W SSW zajęcia teoretyczne uzupełniane są zdobyciem 
praktycznych umiejętności związanych z rachunkowością.



Stało się już tradycją, że tak jak co roku zima zaskakuje 
drogowców, tak matura zwykła szokować swoją treścią 
maturzystów. Jednak w tym roku Centralna Komisja 
Egzaminacyjna wykazała się niezwykłą kreatywnością
i postępowością. Niczym Sowizdrzał zmieniała twarze, 
stroje i sypała różnorodnymi zwrotami akcji jak w dobrym 
kinie sensacyjnym.
Zaczęło się już pierwszego dnia kiedy niczego 
nieświadomi uczniowie, tuż po dziewiątej, z głośno 
bijącymi sercami, kartkowali swoje arkusze z języka 
polskiego na podstawowym poziomie, aby dowiedzieć się 
w końcu: co dali? Odwieczna kłótnia młodych pozyty-
wistów obstawiających „Lalkę”, z romantykami stojącymi 
murem za „Dziadami”, miała w końcu ustać. I kiedy już, już 
prawie Adam Mickiewicz błogosławił młodzież czwartą 
częścią swojego dramatu dodaną do rozprawki, zza węgła 
wychylił się Bolesław Prus, którego bohater- subiekt 
Rzecki stał się punktem wyjścia do pierwszego czytania ze 
zrozumieniem.
Mówi się, że jeszcze się taki nie urodził co by wszystkim 
dogodził. Ale czy na pewno? Autorzy arkusza nie tylko 
sprawili, że wilk syty i owca cała, ale dali też młodzieży 
wiele do myślenia częścią drugą czytania ze zrozu-
mieniem.
„Wydaje się wam, że młodzież ustala co jest młodzieżowe? 
Wy wiecie jak bardzo język rozpasał się w internecie? Jak 
bardzo kultura wysoka miesza się z niską, a wyszukany 
język, już nawet nie z językiem pisanym, ale pisanym-
mówionym?” Być może właśnie te pytania zadawała sobie 
komisja dobierając teksty do drugiej części matury, a być 
może- nie. Na pewno jednak dała na nie jednoznaczną 
odpowiedź.
Absolutnie nie! To nie młodzi ludzie decydują o tym, co jest 
cool i spoko tylko CKE. Dlatego też natychmiast po wyjściu 
z egzaminu, uczniowie z podkulonymi ogonami, musieli 
zrewidować swoją wiedzę i uzupełnić internetowy język
o zwroty poznane na maturze. S&G czyli sodoma&gomora 
było zobowiązane od tej chwili wejść w język potoczny, bo 
szkoła to jednak uczy i tym razem żaden maturzysta 
podważyć tego nie mógł.
Również arkusz matematyczny poszerzył znacznie 
horyzonty piszących. Obok normalnych zadań z galopu-
jącymi niewiadomymi, wysokościami ostrosłupów i nierów-
nościami, znalazły się również tekstowe, które należycie 
uwrażliwiły uczniów na problemy katastrof naturalnych. 
Arkusz podaje 5 maja w Tajlandii miało miejsce trzęsienie 

ziemi o sile 6,2 w skali Richtera. Wydaje się to być nic 
nieznaczącym zagajeniem do skomplikowanych logaryt-
micznych obliczeń, których następnie trzeba było dokonać, 
ale to tylko złudzenie. Jest to wskazanie kierunku osobom, 
które jeszcze nie zdecydowały co chcą robić w życiu.
Nie masz pomysłu na siebie? Zadbaj o ziemię! Zostań 
geologiem! Pomóż komuś! Szkoda tylko, że nikt nie 
pomyślał, że całe to zadanie utwierdzi w maturzystach 
przekonanie, że mądry Polak po szkodzie, bo liczy po 
fakcie. A co gorsza, grubo po fakcie.
Ostatecznie jednak, poważne tematy przesuwających się 
płyt tektonicznych, zastąpiło żartobliwe umieszczenie 
zadania z prawdopodobieństwa jako jednego z ostatnich. 
Oczyma wyobraźni widzę białobrodego mężczyznę, który 
gęsim piórem nanosi na arkusz poprawki i z uśmiechem 
mówi: prawdopodobieństwo wylosowania liczb? nieeeee, 
oby myśleli o prawdopodobieństwie zdania tej matury. 
Nikłym prawdopodobieństwie.
Kategorię przedmiotów obowiązkowych zamykają języki 
obce na poziomie podstawowym. Tutaj zarówno germa-
niści jak i angliści stanęli na wysokości zadania i zainspi-
rowani „łydką” Gombrowicza pokusili się o nawiązania do 
karate- sportu współczesnych, niezależnych kobiet takich 
jak np. kanclerz Niemiec- Angela Merkel. Z drugiej strony 
tekst J.K.Rowling ze słynnej serii o Harrym Potterze dał 
pierwszej części piszących inspirację do przemienienia 
długopisu w czarodziejski  ołówek i  stworzenia 
niesamowitych zdań w podsumowującym emejlu; drugej 
natomiast- nadzieję, że jakaś magiczna siła pomoże im ten 
test zaliczyć.

Przedmioty rozszerzone komentowane są różnie. 
Niektórzy po godzinie wychodzili i z kciukami w górze 
stwierdzali, że „proste, wszystko zrobiłem, będzie sto 
procent”. Inni z kolei szarpali się z nauczycielami, żeby 
mogli pisać „jeszcze minutkę”, bo „już kończą”.

Ogólnie rzecz biorąc jak to zawsze bywa: część jest 
zadowolona, część nie. Matury podstawowe uczniowie 
oceniają jako łatwe, rozszerzenia jako trudne, komisje jako 
ludzi z poczuciem humoru, wakacje jako plan na dziś,
a przyszłość jako wciąż niezgłębioną tajemnicę.
Na zakończenie mogę powiedzieć tylko tyle: matura nie 
zając- nie ucieknie. Myślą tak również inni, bo ostatniego 
dnia matur, na korytarzach częściej niż „żegnaj” można 
było usłyszeć „do zobaczenia za rok”.

                                                           Wiktoria Hoppe
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MATURA 2016

Matura?

I po
maturze

       Przed galerią  „BRAMA POMORZA” 
president  AUROCHS dr Rafał  Winiecki 
wzrokiem ogarnia przestrzeń, na którą od 
rana zjeżdżali się motocykliści z całej 
Polski. Zbliżała się godzina 21.00. Po 
pięknym słonecznym dniu zmierzch witał 
zb l iża jącą s ię  noc,  a  przywódca 
AUROCHSA, mimo zmęczenia, odczuwał 
radość i satysfakcję z wyników, jakie 
osiągnęli członkowie grupy z Chojnic, 
Tucholi i Brus. Nie ukrywam, zauważyłam 
zdyscyplinowanie, troskę o przybyłych 
gości i tłumy zebranych ludzi z różnych 
stron kraju. Nad setkami motorów i sa-
mochodów czuwali ochroniarze, z ser-
decznością wskazywali miejsca, gdzie 
postawić pojazdy. Nie słyszałam o jakiej-
kolwiek kolizji czy niewłaściwych zacho-
waniach zainteresowanych świętem 
MOTOSERCA.
Wiem, że czujnym okiem spoglądała 
chojnicka policja – mężczyźni w cywilnych 
u b i o r a c h .  D o s t r z e g ł a m  r ó w n i e ż 
eleganckich młodych ludzi z uczniowskimi 
identyfikatorami.
    AUROCHS zaprosił zaprzyjaźnionych
z nim motocyklistów na akcję „KREW 
DAREM ŻYCIA”. A jej adresatem były 
dzieci.
     Od godz. 09.00  do medycznego 
„KRWIOBUSA” chętni  krwiodawcy 
oddawali krew. Dzieci otrzymały w pre-
zencie przeszło 120 litrów tego życiodaj-
nego leku. Jednocześnie odbył się 
konkurs, w ramach którego uczestnikom 
wręczano kupony, a w finale akcji 
losowano nagrody. Wręczali je: Burmistrz 
Miasta  Arseniusz  Finster, Wójt Gminy 
Zbigniew Szczepański i Dyrektor Galerii 
Handlowej Grzegorz Jasiński .
     Magia spotkania wtulała się gamą 
przeżyć w ramiona przybyłych.

Dostrzegłam ją w oczach i emocjach 
właścicieli dwóch kółek: harleyów, 
yamachów, hond, suzuki i bmw licznie 
przybyłych z rodzinami i przyjaciółmi. 
Lśniły motory, a ich dumni właściciele 
zdawali sobie sprawę z tego, że stanowili 
niecodzienną dekorację Galerii Centrum 
Handlowego „Bramy Pomorza”. Co jakiś 
czas podchodziłam do KRWIOBUSA z na-
pisem „MOBILNY PUNKT POBORU 
KRWI”. Kolejka czekających na oddanie 
krwi cieszyła nie tylko moje oczy. Oni, ci
z kolejki, mieli tę świadomość, że „krew 
jest darem życia”.  Lekki  uśmiech 
wędrował też w kącikach ust dra Rafała. 
Jego piękny pomysł organizacji tego typu 
spotkania sprawdzał się już po raz siódmy.
Pięknie wspierali go członkowie grupy. 
Przygotowania do zaistnienia kolejnego 
MOTOSERCA trwały już od dłuższego 
czasu. I przygotowawcze prace się 
sprawdziły – było bezpiecznie, wystar-
czyło miejsc parkingowych. Stworzono 
piękny plan pokazów akrobatycznych na 
motocyklach  i „driftu” samochodów 
sportowych, sztuk walki, pokazów klubu 
„Chojniczanki” i występów artystycznych 
od godz. 12.10 do 21.30 – od przedszkoli, 
poprzez Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę 
Muzyczną i zespoły muzyczne – od „Layo” 
po „Oberschlesien”. Oczywiście pomogli  
również sponsorzy.
      W samo południe president oficjalnie 
otworzył akcję MOTOSERCA, zaprosił do 
og lądan ia  mo tocyk l i  i  po j azdów 
zabytkowych, a zakończył imprezę ok. 
godz. 22.00. I rewelacyjna ocena od 
wszystkich:
       Chapeau bas ! Aurochs     
            
                           Maria  Jolanta Kowalska                      

MOTOSERCE  PRZYCIĄGNĘŁO  TŁUMY -  MOTOCYKLIŚCI  DZIECIOM
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Jezioro Charzykowskie opanowały 
Optimisty !!

Rekordowa ilość zawodników rywalizowała 
na Jeziorze Charzykowskim w miniony 
weekend. Regaty „XX Memoriał Ottona 
Weilanda” corocznie cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem wśród najmłodszych 
żeg la rzy,  j ednak  t ym razem i l ość 
startujących zawodników przerosła 
najśmielsze oczekiwania. 334 zawodników 
z ok 50 klubów żeglarskich z całej Polski, od 
Trójmiasta aż do Krakowa, zaciekle 
rywalizowało o zwycięstwo. Pomimo faktu, 
że pogoda sprzyjała bardziej wypoczynkowi 
niż żeglowaniu, a to za sprawą słabego 
wiatru przez pierwsze dwa dni regat, udało 

się przeprowadzić tylko część zaplanowa-
nych wyścigów. Poprawa warunków 
wietrznych nastąpiła dopiero ostatniego 
dnia regat tj. w niedzielę.

Rywalizację w klasie Optimist Gr. A (starto-
wało łącznie 66 zawodników) wygrał Kacper 
Worek z YK STAL Gdynia. Drugie miejsce 
zajął zawodnik ChKŻ Chojnice Patryk 
Kosmalski, natomiast na 3 miejscu regaty 
zakończył zawodnik MKŻ ARKA Gdynia 
Igor Kuczys. W klasyfikacji dziewcząt 
wygrała Anna Januszewska z YK STAL 
Gdynia przed Zofią Korsak z MKS DWÓJKA 
Warszawa i Agnieszką Pawłowską z LKS 
Charzykowy (15 m. w klasyfikacji open).

Pozostali nasi zawodnicy zakończyli regaty 
na następu-jących miejscach:
5 m.    Mateusz Grzempa
19 m. Laura Szulc (5 miejsce w klasyfikacji 
dziewcząt)

20 m. Barbara Mindak (LKS Charzykowy) – 
6 m i e j s c e w  k l a s y fi k a c j i  d z i e w c z ą t
22 m. Kacper Żywiczka
32 m. Jan Krawczyk

62 m. Wojciech Kikmunter
63 m. Konstanty Masłoch (LKS Charzyk.)

W klasie Optimist Gr. B (startowało 261 
zawodników) najlepsza była Janina Dmo-
chowska z MKŻ ARKA Gdynia. Na drugim 
miejscu na podium stanął Gustaw Kwiek
z WTW Warszawa, a na najniższym stopniu 
podium uplasował się Paweł Trella z MKŻ 
ARKA Gdynia. Klasyfikację dziewcząt także 
wygrała Janina Dmochowska z MKŻ ARKA 
Gdynia, przed Dominiką Ołowiak z YKP 
Gdynia i Lilli May Niezabitowską z JK 
KOTWICA Tarnobrzeg.

Pozostali nasi zawodnicy zakończyli regaty 
na następujących miejscach:
123 m. Wiktor Pawłowski
131 m. Maciej Ilnicki
146 m. Wiktor Gmys
161 m. Jakub Szczepański (LKS Charzyk.)
162 m. Maksymilian Kabat 

172 m. Jeremi Szczukowski
181 m. Mateusz Grabowski (LKS Charzyk.)
193 m. Krzysztof Szczodrowski
196 m. Arkadiusz Beski
238 m. Michał Urbaniak
245 m. Tymon Wiatrowski

W klasie Open Bic rywalizowało 7 zawodni-
ków, wszyscy z MKŻ ARKA Gdynia. 
Wygrała Hanna Dmochowska, przed 
Karolem Erikssonem i Borysem Puchałą.

Regaty udało się zorganizować dzięki 
dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Choj-
nicach, Powiatu Chojnickiego i Gminy 
Chojnice.

                                     Łukasz Dzięcielski
                             Chojnicki Klub Żeglarski

„XX Memoriał Ottona Weilanda”

Finał X Wiosennego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej
Dnia 12 maja 2016 roku w siedzibie Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie" w Charzy-
kowach odbył się drugi etap X Wiosennego 
Konkursu Wiedzy Przyrodniczej. Konkurs 
przeznaczony był dla dzieci z powiatu choj-
nickiego uczęszczających do zerówek i klas 
pierwszych. Warunkiem zakwalifikowania 
się do drugiego etapu było wykonanie pracy 
plastycznej pt. Głuszec. Z pośród 194 prac 
wybrano i nagrodzono 22. W II etapie 
spotkało się siedemnaście dwuosobowych 
zespołów reprezentujących zwycięzców 
pierwszego etapu. Podczas konkursu 
należało wykazać się wiedzą dotyczącą 
m.in. wiosennych roślin, zwierząt nie 
zasypiających na zimę, ptaków zimujących 
w Polsce  a także zagadnień ekologi-
cznych. Pierwsze miejsce zajęła drużyna
z kl. I c z Zespołu Szkół w Swornegaciach
w składzie: Martyna Pszczoła i Michalina 
Bobrowska (wychowawca Pani Lucyna 
Kiedrowska). Zaledwie 1,6 punktu mniej 
miała drużyna z kl. I f z Zespołu Szkół nr 7
w Chojnicach, którą reprezentowała Sara 
Cieślik i Krzysztof Jażdżewski (opiekun 
Pani Teresa Drzewicka).  Na trzecim 

miejscu (ze stratą jednego punktu do II 
miejsca) uplasowała się drużyna z kl. I b
z Zespołu Szkół Publicznych w Konarzy-
nach w składzie: Lena Borzyszkowska
i Hubert Dorawa (wychowawca Pani Teresa 
Majer). W konkursie startowali również 
uczniowie z kl. I b ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Chojnicach, z kl. I a, I b oraz I j ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Chojnicach, z kl. I b
z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojni-
cach, kl. 0 ze Szkoły Podstawowej w Kłoda-
wie, z kl. I ze Szkoły Podstawowej w Wiel-
kich Chełmach, z kl. I ze Szkoły Podsta-
wowej w Nieżychowicach, kl. 0 z Zespołu 
Szkół w Charzykowach, kl. I a z Zespołu 
Szkół Publicznych w Konarzynach a także 
drużyny z Przedszkola Niepublicznego 
„Bajka" „Wesołe Przedszkolaki" i „Promy-
czek" w Chojnicach oraz grupa z Przed-
szkola Samorządowego nr 1 w Czersku.
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy za udział w na-
szym konkursie. Składamy również 
serdeczne podziękowanie nauczycielom 
przygotowującym dzieci do naszych 
zmagań. 

Tancerki Chojnickiego Centrum Kultury 
przywiozły z Mistrzostw Polski ZNTS aż 11 
tytułów mistrza Polski. Co ciekawe nasze 
reprezentantki zdobywały medale tylko
z najcenniejszego kruszcu.
W Wołominie 15 maja 2016, odbyły się 
Mistrzostwa Polski Jazz i Modern Związku 
Nowoczesnego Tańca Sportowego. Trzy 
tancerki reprezentowa ły Chojnickie 
Centrum Kultury: Natalia Rudnik, Olga 
Szynwelska i Monika Guentzel. Łącznie 
przywiozły aż 13 złotych medali!
Czy ta znakomita forma tancerek utrzyma 
się aż do Mistrzostw Świata? Prosimy 
trzymać kciuki za nasze dziewczyny, które 
jadą już niedługo do Italii (26-29 maj 2016). 
W Bressanone na północy Włoch odbędą 
się Mistrzostwa Świata w Tańcu Sporto-
wym. Po tak wspaniałych wynikach na 
mistrzostwach Polski, na mistrzostwach 
Świata możemy spodziewać się wszystkie-
go, cała trójka ma spore szanse na podium.

Wyniki Mistrzostw Polski:
I miejsce solo jazz brodway dorosłych 
Natalia Rudnik.

I miejsce solo jazz lyrical dorosłych 
   Natalia Rudnik.
I miejsce w solo modern dorosłych 
   Natalia Rudnik.

I miejsce w solo jazz brodway do 16 lat 
  Olga Szynwelska.
I miejsce w solo lyrical do 16 lat 
  Olga Szynwelska.
I miejsce w solo modern do 16 lat 
  Olga Szynwelska.

I miejsce w solo jazz brodway do 14 lat
  Monika Guentzel.
I miejsce w solo jazz lyrical do 14 lat  
  Monika Guentzel.
I miejsce w solo modern do 14 lat 
  Monika Guentzel.

I miejsce w duetach jazz brodway do 16 lat: 
Monika Guentzel i Olga Szynwelska.
I miejsce w duetach modern do 16 lat: 
Monika Guentzel i Olga Szynwelska.

Trenerem i choreografem tancerek jest 
Monika Michalewicz.

Złote dziewczyny
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Typujemy podium Mistrzostw Europy EURO 2016

Reklama

                                                  Jaki będzie układ na podium? Czy Polska wyjdzie z grupy?
Wydaję mi się ,że tegoroczne Euro 2016 które 
będzie organizowane we Francji, wygra ktoś
z faworytów. Być może będzie to drużyna 
Niemiecka. Liczę, że nasza drużyna Narodowa 
wyjdzie z grupy i będzie dobrze reprezentowała 
nasz kraj na tych zawodach. Oby zaszli jak 
najdalej.
 
Krzysztof Dziadczyk (55 lat) 

Niemcy w grupie zagrali różnie, ale to są zawsze 
pewniacy, idą jak czołg i ja stawiam na pierwszym 
miejscu na Niemcy. Na drugim miejscu Włochy,
a Polacy na trzecim. Jeśli chodzi o Polaków 
odstąpiłem od realizmu i wierzę w marzenia. 
Polska w związku z tym oczywiście wyjdzie z grupy.

Mieczysław Nadolski (61 lat) emeryt

Myślę, że na pierwszym miejscu podium będzie 
Francja. Na drugim miejscu będą Niemcy, a na 
trzecim Polska. To jest moja patriotyczna wersja 
optymistyczna. Polska oczywiście wyjdzie ze 
swojej grupy. 

Daniel Rosik (37 lat) żołnierz zawodowy

Na podium EURO 2016 będzie Polska, Francja
i Niemcy. Polska wyjdzie z grupy na pierwszym 
miejscu. Kiedyś ten pierwszy raz musi być.

Andrzej Wójcik (41 lat) 

To jest trudna sprawa. Wydaje mi się,że kolejność 
na podium podczas tegorocznego EURO będzie 
następująca. Na pierwszym miejscu Niemcy, na 
drugim Hiszpania, a na trzecim gospodarze - 
Francja. Polska wyjdzie z grupy na drugim miejscu.

Maria Błoniarz Górna (68 lat)
Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu

Na podium w tym roku typuję gospodarzy czyli Francję. Ale 
oczywiście miłym zaskoczeniem była by wygrana Polski.
Według mnie, Polska wyjdzie z grupy i sądzę, że zajmie bardzo 
wysokie miejsce. Od kiedy trenerem naszej reprezentacji jest Adam 
Nawałka, Polacy grają w piłkę nożną po mistrzowsku. Przecież
w naszej drużynie grają sami dobrzy piłkarze np. Robert 
Lewandowski czy też Kuba Błaszczykowski. Dlatego będę gorąco 
dopingowała i kibicowała naszej biało-czerwonej ekipie. 
Maria Cybulska 

Obstawiam, że Euro 2016 wygra w tym roku reprezentacja 
Niemiecka. Drużyna Niemiecka zawsze charakteryzowała się 
szybkimi akcjami które kończą się bramką. Dlatego też uważam ,że 
ich drużyna wygra. Drużyna Polski wyjdzie z grupy, powinna zająć 
nawet jakieś wysokie miejsce na podium. Obecny trener Adam 
Nawałka bardzo pomyślnie prowadzi i szkoli naszą reprezentację. 
Będę trzymał za naszych kciuki.

Alojzy Znajdek, emerytowany technik elektryk.

Uważam, że na podium znajdą się drużyny Włoska, Hiszpańska
i Polska. Są to według mnie drużyny które zrobią niezłe zamieszanie 
w tym roku i zaskoczą wszystkich piłkarskich fanów swoimi 
umiejętnościami. 
Oczywiście ,że Polska wyjdzie z grupy. Aktualnie nasza ekipa gra tak 
dobrze ,że powinna wykorzystać sytuację i wygrać całe Euro. Na 
pewno było by to niesamowite i fascynujące wydarzenie.

Anna Zielińska (44 lata.), nauczycielka.

Sądzę, że tegoroczne Euro wygra nasza drużyna bądź ekipa 
Niemiecka.Polska wyjdzie z grupy na 100%. W tym roku nasza 
drużyna jest doskonale przygotowana na Euro. Wielkie brawa 
należą się selekcjonerowi naszej reprezentacji Panu Adamowi 
Nawałce. Odmienił On naszą drużynę i pomógł jej odnaleźć w sobie 
siłę na pokonanie barier. Kapitan drużyny Robert Lewandowski na 
pewno strzeli parę ładnych goli, o których będzie się głośno mówiło
w Polsce i Europie a nawet n świecie. 
Ryszard Jutrzenka Trzebiatowski.

Polska nie wyjdzie z grupy. Na podium będzie jak zwykle. Wszyscy 
grają, a na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jestem konserwatystą - na 
pierwszym miejscu będą Niemcy. Na drugim miejscu myślę, że 
będzie Hiszpania, a na trzecim Francja.

Zbigniew Misiec (62 lata)  emeryt
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SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
Chojnice, ul. Igielska

Te  mądre słowa to cytat z wniosku jaki do 
Zespołu do spraw nazewnictwa miejskiego 
Rady Miejskiej przesłali mieszkańcy ulicy 
Findera. Sejm przyjął ustawę o ''zakazie 
propagowania komunizmu''. Samorządy 
będą miały rok na usunięcie z przestrzeni 
publicznej nazw upamiętniających osoby, 
organizacje, wydarzenia i daty symbo-
lizujące komunizm lub propagujące go. 
Zgodnie z ustawą nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, w tym 
dróg, ulic, mostów i placów, nadawane 
przez jednostki samorządu terytorialnego 
nie mogą upamiętniać osób, organizacji, 
wydarzeń lub dat symbolizujących komu-
nizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny 
sposób takiego ustroju propagować. 
Określono w niej, że "za propagujące 
komunizm uważa s ię także nazwy 
odwołujące się do osób, organizacji, 
wydarzeń lub dat symbolizujących repre-
syjny, autorytarny i niesuwerenny system 
władzy w Polsce w latach 1944-1989". 
Zgodnie z ustawą, jeśli samorząd nie zmieni 
w wyznaczonym czasie dawniej nadanej 
nawy, z mocy ustawy uznanej za zakazaną, 
wojewoda wyda w terminie trzech miesięcy 
zarządzenie zastępcze, po zasięgnięciu 
opinii IPN. W ustawie zapisano, że zmiana 
nazwy dokonana na podstawie ustawy nie 
będz ie  mia ła  wp ływu na  ważność 
dokumentów zawierających nazwę dotych-
czasową. Oznacza to, że np. dowód 
osobisty, mimo zmiany nazwy ulicy, przy 
której mieszka osoba legitymująca się nimi, 
będzie ważny, dopóki nie upłynie jego 
termin ważności. Zdecydowano też, że 
pisma oraz postępowania sądowe i admi-
nistracyjne w sprawach dotyczących 
zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, 
w księgach wieczystych, rejestrach, 
ewidencjach i dokumentach urzędowych 

będą wolne od opłat. Wynika więc z tego 
jednoznacznie, że mieszkańcy kilku 
chojnickich ulic nie mają co liczyć na „łaskę” 
ustawodawcy i zmiana nazwy będzie 
niestety przykrą koniecznością. Dlatego 
inicjatywa mieszkańców ulicy Findera, 
którzy postanowili sprawę zmiany nazwy 
swojej ulicy wziąść w „mieszkańców ręce” 
jest godna rozpropagowania. Bo niby 
dlaczego ktokolwiek ma mieszkańcom 
narzucać nazwę ulicy przy której żyją. To 
właśnie „grupa społeczna ją zamieszku-
jąca” jest jak najbardziej uprawniona do 
stanowienia nazwy swojej ulicy. Poniżej 
t r e ś ć  w n i o s k u  p o d p i s a n a  p r z e z 
mieszkańców.
 „W związku z planowaną zmianą 
nazwy ulicy Pawła Findera, wynikającą
z tzw. „ustawy dekomunizacyjnej" , 
mieszkańcy ulicy Findera w Chojnicach 
zwracają się z wnioskiem do Zespołu ds. 
nazewnictwa miejskiego o nadanie naszej 
ulicy nazwy ulica Łąkowa.
Ulica Pawła Findera jest położona w bez-
pośrednim sąsiedztwie łąk okalających tę 
część miasta Chojnice oraz w pobliżu 
zrewitalizowanego Parku Tysiąclecia. 
Nadmienić należy przy tym, że z całej ulicy 
rozciąga się widok na pobliskie łąki, które od 
momentu pojawienia się na niej pierwszych 
elementów zabudowy mieszkalnej trwale 
wpisały się w jej nieodłączny krajobraz.
Z biegiem czasu, z pokolenia na pokolenie, 
spowodowało to, że mieszkańcy naszej 
ulicy każdego dnia żyją inspirowani 
przyrodą i krajobrazem pobliskich łąk, 
pięknem tak bliskiej, zmieniającej się
w ciągu roku przyrody - wiosną i latem 
przeplatanej kobiercem kwitnących 
kwiatów, szczebiotem ptaków, widokiem 
żerujących bocianów, czajek, żurawi ...
i zapachem świeżo skoszonych traw, zaś 

jesienią i zimą mieniącej się w odcieniach 
czerwieni, pomarańczu i brązu albo też 
surową bielą śniegu i lodu, ponad pokrywą, 
którego wstaje krwiście czerwone słońce.
My, mieszkańcy ulicy Findera, pragniemy 
jednocześnie podkreślić, że poprzez 
zwrócenie uwagi na naszą propozycję 
nazwy ulicy, w żaden sposób nie próbujemy 
kwestionować bądź podważać zasług 
działaczy, twórców proponowanych przez 
instytucje miejskie lub stowarzyszenia na 
patronów naszej ulicy. Ich zasługi i wkład
w rozwój naszej małej ojczyzny, jaką jest 
ziemia chojnicka, jest bezcenny i wciąż nie 
do końca odkryty. Jednakże opisane 
uprzednio przesłanki w naszym odczuciu 
bardziej przemawiają, za tym, aby zmienić 
nazwę ulicy na Łąkowa. Nazwa ta będzie 
swoistym odzwierciedleniem otaczającego 
naszą ulicę krajobrazu, łatwo kojarząc się 
przy tym z umiejscowieniem ulicy miesz-
kańcom miasta.
Szeroko rozumiane pojęcie ulica to nie tylko 
zbiór budynków, położonych wzdłuż po obu 
jej stronach o nadanej nazwie administra-

cyjnej, ale to przede wszystkim grupa 
społeczna osób ją zamieszkujących, która 
pragnie mieć wpływ na planowane 
inwestycje, zmiany itp., w tym również na 
nadanie nazwy ulicy jaką zamieszkują. 
Przychylenie się do naszego wniosku 
będzie stanowiło dla nas wyraz tego, że
w istocie my, zwykli obywatele, mamy 
wpływ na otaczającą nas rzeczywistość,
a każdy głos zabrany podczas konsultacji 
jest ważny i  pozwol i  na ściślejsze 
identyfikowanie się naszym wspaniałym 
miastem oraz naszymi przedstawicielami
i włodarzami.
Mając na względzie przedstawioną uprze-
dnio argumentację, zwracamy się z uprze-
jmą prośbą o przychylenie się do niniejsze-
go wniosku i nadanie naszej ulicy nazwy 
Łąkowa”.

Członkowie zespołu ds. nazewnictwa , na 
posiedzeniu w dniu 18 maja, jednogłośnie 
przychylili się do tego wniosku. Sprawa 
znajdzie swój finał na lipcowej sesji RM.
                                              

Szeroko rozumiane pojęcie ulica to nie tylko zbiór budynków,
to przede wszystkim grupa społeczna osób ją zamieszkujących.

ul. Pawła Findera - 24.05.2016
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         Jednym z podstawowych elementów 
składających się na dobrze funkcjonujące 
miasto jest obecnie wysoki poziom usług w 
zakresie ochrony zdrowia. Profilaktyka i le-
czenie to podstawowe zadania, z którymi 
muszą sobie radzić władze samorządowe. 
Pomimo więc faktu, iż prowadzenie 
szpitala należy do kompetencji samorządu 
powiatowego władze miejskie (rada miasta 
i burmistrz) nie mogą się w tej sprawie 
zachowywać biernie, czekając na zwykły 
bieg wypadków.
 Szpital Specjalistyczny im. J. K. 
Łukowicza to placówka stosunkowo nowa, 
powstała dzięki zaangażowaniu obecnego 
pokolenia chojniczan i powód ich dumy. 
Nowoczesna bryła i rozmiar obiektu wraz
z sąsiadującym lądowiskiem helikopterów 
robią wrażenie. Również wyposażenie
w nowoczesny sprzęt medyczny i zaan-
gażowana kadra wysoko plasują ten szpital 
na tle najbliższej okolicy. Do niedawna 
chciano się u nas leczyć i pozytywnie 
oceniano zakres świadczonych w Choj-
nicach usług medycznych. Obecnie można 
by  na tym zamknąć listę tego co dodatnio 
wyróżnia nasz szpital pośród wielu innych 
tego typu placówek. Coraz bardziej 
dostrzegalny jest natomiast postęp, jaki 
uczyniły w ostatnich latach inne podobne 
ośrodki, w tym w Tucholi i Człuchowie. 
Może tylko barwna postać, dobrze 
umocowanego w pomorskim establish-
mencie politycznym dyrektora Bonny i zna-
czny dług jaki ciąży na tej placówce, wciąż 
przyciągają uwagę do chojnickiego 
szpitala.
 W obecnej  formule szp i ta l 
rozpoczął swoją działalność w 2002 r., po 
wielu latach budowy. Ale w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat funkcjonowania zdążył się już 
zadłużyć na kwotę stanowiącą 1/3 kosztów 
jego budowy! Czy zatem wszystko działa 
jak należy? Czy rzeczywiście mamy do 
czynienia z profesjonalnym zarządzaniem 
tym podmiotem? Czy organy Powiatu 
Chojnickiego sprawują efektywny nadzór 
nad szpitalem i przejrzystością jego 
fi n a n s ó w ?  O t o  p y t a n i a ,  n a  j a k i e 
powinniśmy szybko uzyskać odpowiedź!
W przeciwnym razie będziemy mieli do 
czyn ien ia  z  procesem powolnego 
staczania się w dół, gdy w tym samym 
czasie inne przedsięwzięcia dyrektora 
Bonny i jego żony będą się nadal 
dynamicznie rozwijały…
 A problemów wokół funkcjono-
wania szpitala jest naprawdę sporo. 
Wydłużające się kolejki, niejasne proce-
dury, żenująco niskie zarobki pielęgniarek, 
położnych i personelu pomocniczego, 
liczne odejścia do innych ośrodków lekarzy 
specja l is tów – to ty lko przyk łady. 
Tymczasem wysz ła  na  jaw próba 
zatuszowania informacji o kondycji finan-
sowej szpitala. Na pytanie radnej powia-
towej Mirosławy Daleckiej w tej sprawie – 
dyrektor Bonna udzielił pisemnej odpo-
wiedzi, że szpital nie ma zadłużenia! Jakież 
było jednak zdziwienie radnych w trakcie 
sesji rady, gdy radna bazując wyłącznie na 
dokumentach przedstawionych na komisji 
zdrowia, dowiodła, że prawda jest 
diametralnie inna. Szpital nie tylko jest 
zadłużony, ale zadłużenie to osiągnęło 
niemal 1/3 kosztów jego budowy, czyli 
ponad 60 milionów złotych! Niepokoić musi 
zarówno kondycja finansowa tego zakładu, 

jak i próba ukrywania tego faktu, czy wręcz 
uparte nieprzyjmowanie do wiadomości 
przez starostę zaistniałej sytuacji…
 Niemniej pokrętne były tłumacze-
nia dyrektor finansowej placówki M. 
Nieżorawskiej, która zadłużenie uzasad-
niała podwyżkami dla... pielęgniarek! 
Okazuje się jednak, że koszt przyznanych 
podwyżek ponosi ministerstwo, które 
wykonuje zapisy porozumienia zawartego 
z pielęgniarkami, przekazując na ten cel do 
Chojnic dodatkowe środki.
 A zatem mamy sytuację, w której 
szpital jest zadłużony, a nie wiemy wobec 
jakich podmiotów i z czego zadłużenie to 
ma być spłacone? Tymczasem każdy 
mieszkaniec w wieku produkcyjnym ma już 
do spłacenia ponad 1.000 zł długów 
szpitala. Każdy - także uczący się, 
bezrobotni, inwalidzi i renciści. Mówi się 
coraz głośniej również o tym, że w Mini-
sterstwie Zdrowia pracuje się nad restry-
kcyjnymi mechanizmami, które spowodują, 
że to samorządy będą musiały pokryć 
ujemny wynik finansowy szpitali. Oczy-
wistym jest, że taka odpowiedzialność na 
lata zatrzymałaby jakiekolwiek inwestycje 
powiatu.
 W tej sytuacji bez gruntownego 
audytu, analizy udostępnionych danych, 
nie jest możliwe dokonanie oceny sytuacji 
naszego szpitala. Z czego wynika tak zły 
s tan finansów szp i ta la? Uc ieczka 
specjalistów i upokarzająco niskie zarobki 
personelu wskazują, iż źródłem zadłużenia 
nie są płace. Czy zatem zarządzanie 
szpitalem jest właściwe? Jeśli dług 
wynikałby z ponad kontraktowych usług 
wykonanych na rzecz mieszkańców 
naszego regionu - łatwiej byłoby się z tym 
pogodzić, jednak takiej pewności nie 
mamy, a pokrętne tłumaczenia osób 
odpowiadających za tę placówkę nie 
napawają optymizmem. Dlatego potrzebna 
jest szeroka dyskusja nad problemami 
szpitala. Nie można dłużej akceptować 
niezadowolenia personelu z  zarobków, 
niskiego poziomu usług medycznych 
oferowanych pacjentom i jednocześnie 
rosnącego zadłużenia. Oczywiście można 
tolerować zadłużenie, gdy pacjenci i medy-
cy byliby zadowoleni. W takiej sytuacji po 
prostu należałoby dołożyć więcej ze 
wspólnej kasy. Jednak sytuacja, w której 
nikt nie jest zadowolony z funkcjonowania 
szpitala, a ten jest deficytowy i nie ma 
pomysłu na poprawę tej sytuacji - jest nie 
do przyjęcia. Dlatego też dziwi spokój 
starosty i dyrektora Bonny. Sytuacja 
wymaga bowiem natychmiastowych 
działań. Nie możemy dłużej udawać, że 
wszytko jest w porządku… Tym bardziej 
bierności powinno wystrzegać się miasto. 
Władze Chojnic powinny żądać wyjaśnień
i szybkich działań ukierunkowanych na 
p o p r a w ę  s y t u a c j i .  Wy m a g a  t e g o 
zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego 
m i e s z k a ń c ó w  i  o c h r o n y  m a j ą t k u 
publicznego, jakim dysponują jednostki 
powiatowe, ale w znacznym przecież 
stopniu wypracowanego wcześniej przez 
naszą lokalną społeczność. Zniszczyć ten 
dorobek jest bardzo łatwo, ale odbudować 
go w przyszłości mogłoby nas wszystkich 
drogo kosztować…
                                   Mariusz Brunka, 
                                      Kamil Kaczmarek

Chojnicki szpital:

wspólna duma i wspólny problem…

Chojnice przyjazne inwestorom?

Tak można by wywnioskować wsłuchując się w niejedną sesję Rady Miasta 
czy konferencję prasową burmistrza. Zaiste tytułów przyznanych Chojnicom 
nie brakuje... Ale podstawowe pytanie: co za tym idzie? Czy są konkretne inwestycje, czy 
konkretne propozycje rozwiązań quasi-systemowych na poziomie lokalnym? Można 
poddać w wątpliwość... Tymczasem fakty przeczą, albo precyzyjniej stoją niejakow skraj-
ności w stosunku do wyróżnień. Po pierwsze - jak wskazał ostatnio jeden z chojnickich 
blogerów, opierając się na wyroku NSA miasto niesłusznie pobiera opłaty parkingowe
w dni wolne od pracy, tj. w soboty. Spór o zasadność wyroku sporem, ale czy to jest do 
końca logiczne dla ostatniej garstki chojnickich handlowców i rzemieślników 
funkcjonujących w obszarze ścisłego centrum miasta, by w ten sposób "wspierać" lokalną 
przedsiębiorczość?

Może lokalnie to znaczy mało popularnie? 

Jak uzasadnić fakt pobierania opłat od lokalnych przedsiębiorców za tzw. potykacze 
(reklamy stojące na chodnikach) w pobliżu miejsca wykonywania działalności 
przez lokalnych przedsiębiorców? Czy to tylko ekonomia? Odpłatność w pewien sposób 
hamuje zbytnie rozpowszechnianie się takich reklam, Ta forma reklamy może zaburzyć 
nieco estetykę miejską, ale decyzje magistratu powinny kierować się ważnym interesem 
społecznym, dobrem obywateli wspierając ich gospodarność.

Miasto powinno występować tutaj w roli kreatora pewnej 
polityki  wspierania lokalnej przedsiębiorczości. 

A w Chojnicach nie ma nawet tak aktywnych podmiotów na polu organizacji pozarzą-
dowych. Mają je inne miasta w regionie: powiat człuchowski - "Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", Kościerzyna - "Kaszubski Instytut Rozwoju", Bytów - 
"Fundacja "Parasol" itd. Wydaje się, że jedna ze sztandarowych idei Unii Europejskiej -  
idea subsydiarności jest w Chojnicach ideą zapomnianą...

K i l k a 

reeksji



Przez następne wieki godło Polski 
wielokrotnie zmieniało swoją stylistykę. 
Gotycki kształt godła Piastów i pierwszych 
Jagiellonów ustąpił miejsca renesansowym 
kształtom orła Zygmunta I i Zygmunta 
Augusta. Za panowania królów z dynastii 
Jagiellonów orzeł Polski bywał łączony na 
jednej tarczy z godłem Litwy - Pogonią, jako 
znak unii dynastycznej łączącej obydwa 
narody. W XVIII wieku orzeł przybrał formę 
klasyczną, najdłużej żywotną. Gdy, w wy-
niku rozbiorów, Polska utraciła samodzielny 
byt polityczny, obce władze zakazały 
używania orła jako godła Polski. Miały go 
zastąpić nowe znaki: najpierw godło 
powołanego przez Napoleona  Księstwa 
Warszawskiego ( herb dynastii saskiej 
złączony na tarczy z orłem polskim ),
później zaś godło Królestwa Polskiego 
czarny dwugłowy orzeł Rosji z orłem 
polskim na piersi. Po upadku powstania 
listopadowego i ta namiastka godła 
Rzeczypospolitej została usunięta i orzeł 
biały znalazł się na skrzydłach orła carów, 
obok herbów innych prowincji. Na ziemiach 
polskich w zaborach pruskim i austryjackim 

także usunięto orła Rzeczypospolitej, 
wprowadzając symbole obcych monarchii. 
Rozbiory i utrata niepodległości stały się 
czynnikami przyśpieszającymi rozwój 
polskiej myśli narodowej. Orzeł biały, jako 
znak oficjalnie zakazany, stawał się 
symbolem najwyższych uczuć patrio-
tycznych, znakiem dawnej świetności 
państwa polskiego, ucieleśnieniem marzeń 
o wolności.  Wizerunek orła odgrywał wielką 
rolę w każdym zrywie powstańczym i ruchu 
wyzwoleńczym Polaków, w jaki obfitował 
wiek XIX. W czasie powstania listopa-
dowego spontanicznie odrzucono godło 
Królestwa Polskiego, przywracając Orła
i Pogoń. Pogoń oznaczać miała odrodzenie 
państwa polskiego w dawnych jego 
granicach. Podobnymi intencjami kierował 
s ię rząd powstańczy z 1863 roku, 
umieszczając na swych pieczęciach Orła
i Pogoń, a także wizerunek Archanioła, 
symbolizujący ziemie ruskie. Ruchy 
wyzwoleńcze XIX wieku, obok hasła 
niepodległości, głosiły też program reform 
społecznych i demokratycznych. Wysuwał 
się problem, czy godło winno być ozdobione  

koroną, która kojarzyła się z ustrojem 
monarchicznym. Domagając się państwa 
opartego na zasadach równości gospo-
darczej, przedstawiciele sił rewolucyjno - 
demokratycznych uważali, że zewnętrznym 
wyrazem tej ideii - poza radykalnymi 
próbami zmiany godła - powinno być 
odrzucenie korony. Orzeł bez korony 
występował na sztandarze zawiązanego
w 1832 roku na emigracji Towarzystwa 
Demokratycznego Polskiego. W dniach 
Wiosny Ludów pojawił się orzeł na 
sztandarach oddziałów polskich walczą-
cych w obronie rewolucji węgierskiej. Był 
godłem Legionu zorganizowanego we Wło-
szech przez Adama Mickiewicza. W kraju 
przyjęto orła bez korony w dniach powstania 
krakowskiego, w 1846 roku. Zdobił też 
sztandary niektórych oddziałów powstań-
czych w 1863 i 1864 roku. Odrodzone 
państwo polskie przyjęło w 1919 roku za 
swe godło orła w koronie o kształcie 
zbliżonym do godła Królestwa Polskiego, 
ale bez berła  i jabłka. W 1927 roku godło 
otrzymało kształt identyczny z obowią-
zującym obecnie. Był to orzeł biały na polu 

czerwonym, w koronie złotej, ze złotym 
dziobem i złotymi szponami.
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Zabytki Chojnic – Kościół 
pojezuicki (gimnazjalny)

Dwunastego marca 1619 roku z Nowych 
Szkotów pod Gdańskiem do Chojnic 
przybyli dwaj Jezuici.  Pierwotny drewniany 
kościół jezuicki (przeniesiony w roku 1640
z Doręgowic staraniem superiora Jerzego 
Halsziegera) spłonął 16 sierpnia 1712 roku. 
Jezuici rozpoczęli więc budowę nowego, już 
murowanego kościoła w roku 1718 
(po łożen ie  kamien ia  węg ie lnego) . 
Zasadniczy okres budowy kościoła, wg. 
projektu architekta zakonnego Jana 
Zelnera, przypadł na lata 1733 – budowa 
fundamentów, 1744 - kiedy to ukończono 

wieże. Dzwony zawieszono jednak dopiero 
w roku 1755 (po raz pierwszy zabrzmiały 31 
lipca 1755). W między czasie chojnicki ma-
larz Franciszek Haeflich wykonał w kościele 
polichromię (1742). Jest to cykl przedsta-
wień związanych głównie ze świętymi 
polskimi i jezuickimi oraz z żywotem N. P. 
Marii. We wnękach okiennych, na gurtach 
(inaczej łuk sklepienny) i na fryzach belko-
wań  dekoracja roślinno-kwiatowa z medal-
ionami. W prezbiterium pośrodku sklepienia 
Oko Opatrzności adorowane przez aniołki. 
W okresie okupacji zatynkowana, silnie 
przemalowana w roku 1970 przez 
Antoniego Rochowicza. Ołtarz główny 
późnobarokowy z XVIII wieku, stiukowy, 
wielobarwny, częściowo marmoryzowany 

(imitacja marmuru, wykonana z barwionego 
st iuku),  połączony w jedną całość 
kompozycyjną z portalami do zakrystii i kru-
chty. W polu środkowym obraz Matki 
Boskie j  z  Dzieciątk iem i  św. Jana 
Chrzciciela (patrona Chojnic). Kościół 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny to 
budowla późnobarokowa, wzniesiony na 
planie prostokąta o wymiarach 24,6 x 15 m. 
O r i e n t o w a n y,  m u r o w a n y  z  c e g ł y
i kamieni, trójnawowy, halowo-emporowy,
z dwuwieżową, dwukondygnacyjną płaską 
fasadą. Fasada poprzedzona od zachodu 
kruchtą. Na środku fasady duże okna zam-
knięte półkoliście. Dach kościoła dwuspa-
dowy o jednej kalenicy, kryty dachówką 
Hełmy wież baniaste, z ośmiobocznymi 

latarniami, zwieńczone kutymi gloriami. 
W wieżach kręcone schody na empory. 
Pomiędzy wieżami otwarta do nawy kruchta 
wydzielona szeroką arkadą pod chórem 
muzycznym, zamknięta łukiem koszowym. 
Elewacja południowa dzielona parami 
pilastrów o głowicach w typie jońskim. Okna 
w korpusie południowym prostokątne,
w obramieniach uszatych z bogatymi 
ornamentami o motywach esownic. Elewa-
cja wschodnia zwieńczona trójkątnym 
p r z y c z ó ł k i e m ,  n i ż e j  w y b u d o w a n a
w roku 1863, z wykorzystaniem dawnego 
muru miejskiego, aula.

                                            Jacek Klajna

Symbole Narodowe

Godło                    1863
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Wincenty Górecki 
(1899-1967) ksiądz, administrator parafii 
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
w Chojnicach od czerwca 1945 roku do 2 
listopada 1945 roku.

Urodził się 23 czerwca 1899 roku w Dą-
brówce w powiecie starogardzkim. Po 
zakończeniu II wojny światowej ksiądz na 
krótki czas, jako administrator, objął parafię 
chojnicką w czerwcu 1945 roku. Uczęszczał 
w latach 1916-1920 do gimnazjum w Staro-
gardzie Gdańskim. Od 1917 do 1919 roku 
zmuszony był do przerwania nauki z powo-
du powołania do wojska niemieckiego. 
Maturę zdał wiosną 1920 roku. Od lipca do 
listopada 1920 roku służył jako ochotnik
w wojsku polskim. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 14 czerwca 1924 roku. Pracował 
jako wikariusz w Brusach i Lidzbarku. 
W 1931 roku był administratorem w Lipu-
szu, a następnie wikariuszem w Tucholi.
W latach 1933-1938 był proboszczem
w Dąbrówce koło Kamienia, a od 1938 roku 
proboszczem w Szczuce. Po zakończeniu 
działań wojennych krótki okres pracował
w Chojnicach. Ksiądz proboszcz Górecki 
odprawił polową mszę świętą żałobną na 
stadionie w dniu 8 lipca 1945 roku, 
wygłaszając okolicznościowe kazanie. Po 
mszy kondukt żałobny skierował się na 
Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich. 
Pochowano wtedy trzech obywatel i 
Chojnic: Władysława Schreibera, ucznia 
chojnickiego gimnazjum, kolejarza Leona 
Schoena  i Michała Bembenka, urzędnika 

miejskiego. Zostali oni rozstrzelani w Lasku 
Miejskim, w pierwszej egzekucji we 
wrześniu 1939 roku.  W latach 1946-1949 
ks. Górecki pełnił funkcję spowiednika sióstr 
służebniczek w Brodnicy. Od 1947 roku był 
najpierw administratorem, a potem 
proboszczem w Dzia łdowie.  Pełn i ł 
obowiązki dziekana lidzbarskiego w latach 
1951-1966. W 1963 roku został mianowany 
k a n o n i k i e m  h o n o r o w y m  K a p i t u ł y 
Kolegiackie j  w Chełmży.  Zmar ł  20 
października 1967 roku. Został pochowany 
na cmentarzu w Działdowie.
                         

Bernard Czapliński
 (1908 - 1980) ksiądz, administrator parafii 
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojni-
cach od 3 listopada 1945 roku do 14 sty-
cznia 1947 roku.

Ks. biskup chełmiński, więzień obozów kon-
centracyjnych. Urodził się 5 października 
1908 roku w Grabowie Lubawskim w rodzi-
nie chłopskiej jako drugie z ośmiorga dzieci. 
Jego rodzicami byli Bernard i Julianna z Bo-
rowskich. W Lubawie uczęszczał do pro-
gimnazjum, ostatnie dwa lata przebywał
w Chojnicach, gdzie uzyskał maturę w 1927 
roku. Studia teologiczne odbył w Semi-
narium Duchownym w Pelplinie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 19 grudnia 1931 roku
z rąk ks. bpa Stanisława Wojciecha 
Okoniewskiego. Był wikarym przy gotyckiej 
farze w Grudziądzu od 1 stycznia 1932 roku 

do 4 sierpnia 1934 roku. Z Grudziądza zo-
stał przeniesiony do bazyliki św. Jana
w Toruniu do 31 lipca 1937 roku. Pełnił tu 
różnorodne funkcje: był sekretarzem 
okręgu „Caritas”, prefektem w prywatnym 
gimnazjum żeńskim, prefektem w szkole 
dokształcającej męskiej, pomocniczym 
kapelanem wojskowym i dyrektorem 
„Caritasu”. Wybuch wojny zastał ks. 
Czaplińskiego w Toruniu. 18 października. 
1939 roku został aresztowany przez 
hitlerowców i przeszedł „wędrówkę” po 
obozach koncentracyjnych. Pierwsze były 
toruńskie forty, potem Nowy Port w 
Gdańsku, Stutthof i jego filia we Wsi 
Granicznej pod Gdańskiem, następnym 
etapem był obóz w Sachsenhausen 
Oranienburg, wreszcie wieloletni pobyt
w Dachau, gdzie przebywał aż do wyzwo-
lenia. Po powrocie do kraju, 22 września 
1945 roku, krótko przebywał w Toruniu. Ks. 
Bernard Czapliński otrzymał nominację na 
administratora parafii chojnickiej 3 listopada 
1945 roku. Tu zaczął pracę od podstaw, 
ponieważ zabytkowy kościół farny był 
prawie doszczętnie zniszczony w wyniku 
działań wojennych w 1945 roku. W listo-
padzie 1945 roku odbyła się pierwsza 
ekshumacja ofiar pomordowanych przez 
hitlerowców w Dolinie Śmierci. Na początku 
grudnia - uroczystości pogrzebowe. Gimna-
zjaliści ze starszych klas nieśli trumny
z ciałami z kościoła farnego na cmentarz. 
Ks. Czapliński podjął trud odbudowy 
świątyni. Potrafił rozniecić zapał i entuzjazm 
dla tej sprawy wśród parafian. Parafianie nie 
szczędzili sił i ofiar, aby chojnicka fara 
odzyska ła  dawny wyg ląd  i  dawną 
świetność. Kościół poświęcono 30 czerwca 
1946 roku.
15 stycznia 1947 roku ks. Czapliński objął 
parafię św. Jana w Toruniu jako admini-
strator, a 27 sierpnia został instytuowany 
jako proboszcz i prepozyt bazyliki. 20 
stycznia 1948 roku papież Pius XII wyniósł 
go do godności biskupa tytularnego i  został 
mianowany sufraganem biskupa chełmiń-
skiego. 4 kwietnia 1948 roku konsekrowany 
na biskupa sufragana chełmińskiego. 
Konsekracja odbyła się w bazylice św. Jana 
w Toruniu, z udziałem ordynariusza ks. bpa 
Kazimierza Józefa Kowalskiego jako 
konsekratora. Jeszcze jako nominat został 
ks. bp Czapliński mianowany przewod-
niczącym Rady Liturgicznej diecezji 
chełmińskiej, a po konsekracji objął urząd 
wikariusza generalnego, w gestii którego 
leżały sprawy personalne duchowieństwa 
diecezjalnego. Następnie objął inne 
funkcje: egzaminatora i sędziego posyno-
dalnego, wiceoficjała Sądu Duchownego

i prepozyta kapituły katedralnej. Ks. biskup 
był pierwszym z szeregu pomocniczych 
biskupów chełmińskich, który uczestniczył 
w Soborze Watykańskim II., uczestnicząc
w II sesji w 1963 roku i w IV sesji w 1965 
roku. Będąc w Rzymie, wygłosił 11 listopada 
1963 roku w Radiu Watykańskim kazanie 
na temat związku między kapłaństwem
a małżeństwem.
Po nagłym zgonie ks. biskupa ordynariusza 
Kazimierza Józefa Kowalskiego 6 maja 
1972 roku kapituła katedralna wybrała ks. 
bpa Czaplińskiego wikariuszem kapitulnym, 
czyli rządcą diecezji 9 maja 1972 roku. 
16 marca 1973 roku ks. biskup Bernard 
Czapliński został mianowany ordynar-
iuszem diecezji chełmińskiej przez papieża 
Pawła VI. Nowy ordynariusz objął diecezję 
18 marca 1973 roku. Uroczysty ingres do 
bazyliki katedralnej w Pelplinie odbył się 8 
kwietnia 1973 roku w połączeniu z 25 
rocznicą sakry biskupiej.
Pięćdziesiąty siódmy w dziejach diecezji 
chełmińskiej biskup, ks. Bernard Czapliński, 
zmarł  30 grudnia 1980 roku w szpitalu w 
Starogardzie Gdańskim. Główne uroczys-
tości pogrzebowe odbyły się w bazylice 
katedralnej w Pelplinie  3 stycznia 1981 
roku.
                          Opracował Bogdan Kuffel

Proboszczowie i administratorzy parai pw. Ścięcia Świętego

Jana Chrzciciela w Chojnicach po II wojnie światowej

Godło i inne polskie symbole narodowe 
zostały "brutalnie zdeptane" przez 
najeźdźców w 1939 roku.  Jednak już 
jesienią 1939 roku orzeł stał się znowu 
symbolem Polski walczącej - podziemnego 
frontu  w kraju i wojska polskiego za 
granicą. W lewicowym nurcie społeczeń-
stwa odżyły tradycje orła bez korony. Polska 
Rzeczpospolita Ludowa za swe godło 
u z n a ł a  o r ł a  b e z  k o r o n y.   S e j m 
Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił
w 1990 roku wizerunek orła w koronie jako 
godło państwowe. Orzeł wojskowy po raz 
pierwszy pojawił się na kaszkietach 
generalskich regimentu gwardii pieszej 
koronnej w 1732 roku. Przepisy mundurowe 
wydane  w 1791 roku wprowadziły 
obowiązek noszenia orła na czapkach 
żołnierskich. Był to orzeł blaszany z tarczą 
na piersiach, na której umieszczony był 
monogram królewski. Miał on kształt 
n ieregularny,  przechylony na bok,
z rozwartymi ku górze skrzydłami. Jego 
wizerunek uległ zmianie w okresie Księstwa 
Warszawskiego. Z niewielkimi zmianami 

dotrwał do współczesności. Nadal miał 
wzniesione skrzydła, był połączony z tzw. 
tarczą amazonek, czyli półokrągłą blachą, 
której rogi pierwotnie zwieńczone były 
głowami lwów. W 1915 roku szpony orła 
oparto na tarczy amazonek, zakończenia  
której stanowiły rozetki, a w jej dalszej

części, na całej długości ciągnął się 
ozdobny ornament. Na tarczy wytłoczono 
numery pułków oraz symbole rodzajów 
broni. Głowy orłów armii Rzeczypospolitej, 
a także Księstwa Warszawskiego i Króle-
stwa Kongresowego zwieńczone były ko-
roną. Spór o koronę, toczony potem w śro-
dowiskach  politycznych, przeniósł się na 
grunt wojskowy, a więc wizerunki orłów były 
różne.  Orzełki strzeleckie w Brygadzie 
Legionów były bez korony, a w formacjach 
tworzonych na Wschodzie i powstańców 
wielkopolskich miały koronę. W 1919 roku 
ujednolicono wzór, wprowadzając do armii 
orła z koroną. W lotnictwie orzeł otoczony 
był parą skrzydeł husarskich, a w mary-
narce wojennej w środku tarczy znajdowała 
się kotwica. W latach II - giej wojny świato-
wej Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
przyjęły orła sprzed 1939 roku, żołnierze 
oddziałów państwa podziemnego nosili 
orzełki z koroną, innych oddziałów - różne 
wizerunki orłów. Armia Polska w ZSRR 
organizowana w latach 1941 - 1942 przez 
generała Władysława Andersa wróciła do 

tradycji przedwojennych, a formacje utwo-
rzone w 1943 roku przez generała Zygmun-
ta Berlinga przyjęły orła bez korony, 
zaprojektowanego według znaku godła 
widniejącego na sarkofagu Władysława 
Hermana. Obecnie powrócono do wizerun-
ku orła z koroną. Kolorystyka godła Polski - 
biel i czerwień - ma swoje bezpośrednie 
odzwierciedlenie w wyglądzie innego 
polskiego symbolu narodowego - barw 
narodowych.
                                                Jacek Klajna 

Orzeł Biały                          Część 2

Herb Polski z lat 1919-1927

Pracownicy Podokręgu Energetycznego 
w Chojnicach, przy odgruzowywaniu 
fary w 1946 roku, w sutannie ks. Bernard 
Czapliński.

Współczesny
Orzeł Wojsk
Lądowych

Bogdan Kuffel.
Starszy Bractwa
Rycerskiego herbu „Tur”.
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Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół NaukAleksander Majkowski - Kaszubski autorytet

 Aleksander Majkowski (1876-1938) był 
absolwentem Królewskiego Katolickiego 
Gimnazjum w Chojnicach. Podobnie jak 
Florian Ceynowa zasłynął bardziej jako 
ideolog i pisarz kaszubski niż cieszący się 
lokalnym uznaniem praktykujący lekarz.

Niespokojny duch

Majkowski pochodził z Kościerzyny i w tym 
mieście, w sercu Kaszub, pobierał naukę
w progimnazjum. W szkole w Chojnicach 
przyszły autor „Życia i przygód Remusa” 
sympatyzował z filomatami, nie angażował 
się jednak szczególnie w ich działalność. 
Był sumiennym i zdolnym uczniem, do 
egzaminu dojrzałości przystąpił jako 19-
latek. Dopiero po dwóch latach, kiedy 
znalazły się środki finansowe na dalszą 
edukację, A. Majkowski rozpoczął studia 
medyczne w Berlinie. W metropolii tej 
zetknął się z przejawami europejskiego 
modernizmu i z artystyczną bohemą. Po 
trzech latach przeniósł się do Gryfii, gdzie 
rozwinął swoje zainteresowania nie tylko 
medycyną, ale, przede wszystkim, historią
i kulturą Pomorza. Z uczelni w Greifswaldzie 
został relegowany w lutym 1901 r., a jesie-
nią tego roku podjął studia w Monachium. 
Miasto to stwarzało dogodne warunki do 
rozwoju intelektualnego i artystycznego. 
Majkowski mógł swobodnie rozsmakować 
się tam w modernistycznej literaturze i sztu-
ce. Kolejnym etapem wędrówek niespokoj-
nego kaszubskiego ducha był Zurych.
W tym szwajcarskim mieście napisał pracę 
doktorską o zatruciu krwi ołowiem. Dyserta-
cję obronił we wrześniu 1904 r. w Mona-
chium. Praktykę lekarską rozpoczął jako 
asystent w Szpitalu NMP w Gdańsku. Nad 
Mo t ł awą  za ją ł  s i ę  ponad to  p racą 
dziennikarską, redagując w „Gazecie 
Gdańskiej” kaszubski dodatek „Drużba”.
W Poznaniu wydał natomiast w 1905 r. 
pierwszy w literaturze kaszubskiej tomik 
poezji lirycznej „Spiéwe i frantówci”. 

W latach 1906-1911 mieszkał w Kościerzy-
nie, gdzie praktykował, mając za konkuren-
ta innego wychowanka Gimnazjum 
Chojnickiego dra Jana Nepomucena 
Pellowskiego. Relacje między lekarzami, 
początkowo przyjazne, okazały się z cza-
sem nieznośne dla A. Majkowskiego. 
Większą satysfakcję sprawiała mu działal-
ność na niwie społeczno-kulturalnej,
a szczególnie redagowanie od 1908 r. 
czasopisma „Gryf”. Periodyk ten adresowa-
ny był do kaszubskiej inteligencji i przyczynił 
się rozwoju ruchu regionalnego. 

Towarzystwo Młodokaszubów

         W 1912 r. osiadł w Sopocie, mieszkał
i praktykował przy ul. Morskiej (obecnie 
Bohaterów Monte Cassino). Zaangażował 

się w organizację Towarzystwa Młodo-
kaszubów (1912 r.) i Muzeum Kaszubsko-
Pomorskiego (1913 r.). Dostrzegał również 
walory krajobrazowe regionu i znaczenie 
rodzącego się wówczas ruchu turysty-
cznego. Opublikowany w 1913 r. przewo-
dnik po Szwajcarii Kaszubskiej „Zdroje 
Raduni” jest tego najlepszym przykładem.  
Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej 
stawał się autorytetem wśród ludności 
kaszubskiej. Podczas wojny pełnił służbę
w armii pruskiej jako lekarz wojskowy m.in. 
na Ukrainie, w Rumunii i we Francji. Do So-
potu wrócił w lipcu 1918 r. i podjął inten-
sywne wysiłki na rzecz ruchu niepodle-
głościowego i wcielenia Pomorza do Polski. 
Pełnił służbę w Komisji Międzynarodowej 
ustalającej granicę polsko-niemiecką oraz 
był w 1920 r. w Grudziądzu współtwórcą
i prezesem Rady Pomorskiej. Przyczynił się 
także do powstania Teatru Polskiego
w Toruniu.
W 1921 r. ożenił się w Warszawie z Aleksa-
ndrą Komorowską (primo voto Starzyńską)  
i zamieszkał z małżonką w Kartuzach w willi 
nazwanej „Erem”. Jako lekarz powiatowy 
w ięce j  czasu  pośw ięca ł  sp rawom 
medycznym, ale wciąż w centrum jego 
działalności pozostawała twórczość 
literacka. W Kartuzach spędził resztę 
niezwykle aktywnego życia; u jego kresu 
uważany był za niekwestionowanego lidera 
kaszubskiej społeczności. Najsłynniejszym 
dziełem A. Majkowskiego jest powieść
w języku kaszubskim „Zëcé i przigodë 
Remusa”. Utwór ten rozpoczął pisać 
podczas wojny (w 1915 r.), a w całości 
ukazał się drukiem już po śmierci autora
w 1938 roku. W tym samym roku ukazała się 
też „Historia Kaszubów”. Podobnie jak Jan 
Karol Łukowicz patronuje szpitalowi 
chojn ick iemu, tak imię Aleksandra 
Majkowskiego nosi lecznica powiatowa
w Kartuzach.

Na Òksëwsci Kãpie

Tam na dole szëmią dunë,
Z pianą rąbią krôj,
A tu w górze płaczą zwonë
Na grobów cëchi rôj.
Tu koscółk midzë grobë
Jak wdowa wtulił sa,
A płôszcza go żałobę
Okriwô z morzô mgła.
Czej zwonów głos ustanie,
Tej stąd, dze tonie Hél,
Z cemnicë wiater kanie
I dunë stroji w biél.
Tej żôłobné chorałë
Organë morsczé grzmią,
A z niebiesczi powałë
Ze żôlu gwiôzdë drżą.

            Aleksander Majkowski, 1905

Grób A. Majkowskiego w Kartuzach
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Park 1000-lecia.

Kolejne pocztówki jakie chciałbym państwu przedstawić 
ukazują dzisiejszy Park 1000-lecia. Pierwsza z nich 
wysłana została w czerwcu 1919 roku, ukazuje ówczesne 
Jezioro Zakonne na tle Starego miasta, druga zaś przy tym 
samym jeziorze ukazuje bujną roślinność wokół niego,  
Konwikt oraz dom rybaka, a wysłana została rok wcześniej. 
Każdy z nas pamięta niedawne prace nad rewitalizacją 
naszego pięknego parku, który słusznie w roku 2012 został 
doceniony i nagrodzony w ogólnopolskim konkursie jako 
"Modernizacja Roku 2012", warto jednak przypomnieć, iż 
nasi przodkowie również zadali sobie wiele trudu by ów 
park był chlubą miasta, tym bardziej iż przy ogromnym 
zamuleniu oraz zanieczyszczeniu jeziora chojniczanom 
groziła katastrofa sanitarna, zamulenie było tak duże iż 

wydobywanie mułu i osuszanie jeziora trwało latami co 
wiązało się z ogromnymi kosztami. W zasadzie park 
oddano oficjalnie do użytku dopiero w 1966 roku, gdzie 
pierwsze prace rozpoczęto w roku 1927. Ciekawostką jest, 
iż tuż po wojnie pozostałość jeziora została wykorzystana 
jako miejsce składowania gruzów, które powstały na 
skutek działań wojennych, najwięcej z nich przybyło
z samego śródmieścia a część z nich do dziś " spoczywa " 
na terenie parku.

Pierwotnie inicjatorem i pomysłodawcą całego przedsię-
wzięcia był Julian Rydzkowski, ówczesny radny a więc nie 
przypadkiem "siedzi sobie na ławeczce w parku oblany 
brązem". Tak to kolejny wkład tego pana w historię 

naszego miasta, piękny gest, piękny pomnik i piękna 
historia zataczająca swe koło i świetne miejsce by jego 
pomnik tam właśnie stał - szacunek dla jego inicjatorów. 

Reasumując nasz piękny park zaczęto upiększać
i uatrakcyjniać prawie 100 lat temu, ale czy to już finisz? 
Ostatnio padł pomysł na kolejne zagospodarowanie części 
parku a mianowicie miałby tu powstać park naukowy 
imienia chojnickiego astronoma Johanna Titiusa, gdzie 
można by było poznać różne zasady fizyki dzięki ciekawym 
urządzeniom, bardzo oryginalny pomysł - trzymamy kciuki. 

                                                       Krystian Reszczyński



Może na początek kilka słów o sobie
Krzysztof Klonowski, urodziłem się w Chojnicach, 
chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 7 potem szkoła 
średnia, z zawodu ekonomista, handlowiec a obecnie DJ-
ej. Zainteresowania to głównie muzyka i grafika. W domu 
dwie córeczki: Kinga dwanaście lat  i Zuzanna pięć  oraz  
żona Joanna.

Kiedy  rozpocząłeś karierę w show biznesie? Jak 
długo jesteś na  chojnickim rynku  muzycznym?
Już w podstawówce jakieś dyskoteki się grało, ale w tym 
czasie słabo było ze sprzętem. Potem zadzwoniła kuzynka 
z pytaniem „Czy firmówki dla ”Eskulapa” nie zagram”. 
Mówię jak pożyczę sprzęt nagłaśniający to zagram. No
i tak to się zaczęło. A potem, z dziesięć lat temu,  to już 
zająłem się tym zawodowo.

Teraz masz już własny sprzęt?
Tak. Pierwszy był używany. Później dostałem dotację
z urzędu pracy jako bezrobotny i dzięki niej miałem 
możliwość rozwinięcia się sprzętowo. Uważam, że te 
pieniążki które Unia daje pozwalają się rozwinąć.

A twój  pseudonim sceniczny? DJ Kuba kojarzy się
z Jakubem a nie z Krzysztofem?
Kiedyś pracowałem jako przedstawiciel handlowy w firmie 
„Maspex” i sprzedawałem „Kubusie” i wołali na mnie 
Kubuś. Jak zacząłem grać więcej to myślę – „wszyscy mają 
pseudonim artystyczny, muszę mieć i ja”, od imienia 
nazwiska byłoby dziwnie więc zostałem DJ Kuba.

Dlaczego  wybrałeś właśnie taki rodzaj muzyki? 
Dlaczego Disco Polo?
Chyba ze względów wokalnych. Poziom kształcenia 
muzycznego w szkołach w moich czasach nie był  za 
wysoki, a na dodatkowe lekcje instrumentu czy rytmiki nie 
było mnie stać. Więc spróbowałem swoich sił w muzyce 
tanecznej, prostej i rytmicznej, takiej dla ludzi. Niemcy 
mają 'heimatmelodie”, amerykanie „country” a my Disco 
Polo.

Łatka "tandety" powoli odkleja się od nurtu disco polo. 
Cieszysz się, że w końcu muzycy zaczynają być 
traktowani poważnie?
Tak, tym bardziej, że muzyka disco polo idzie coraz 
bardziej w „dance”. Trochę szkodzi tu bariera językowa, 
śpiewamy po polsku bo to jest nasz język, ale gdyby ten 
sam utwór w wersji anglojęzycznej wypuścił ktoś w Niem-
czech to byłby Hit mimo, że śpiewają o butach lub 
zakupach.

Oprócz grania „imprez” zaistniałeś jako wokalista
i nagrałeś w zeszłym roku swój pierwszy teledysk. Jak 
do tego doszło?
Pierwszy teledysk był realizowany w Charzykowie
z pomocą znajomych i przyjaciół. Na napisanie muzyki dał 
się namówić Piotr Domozych. Słowa są moje, trochę
z pomocą znajomych. Tłem było Jezioro Charzykowskie
i ośrodek wczasowy „Rejs” i dzięki temu można było 
pokazać piękno naszych stron, których ja jestem 
maniakiem.  Teledysk po pół roku ma prawie 80 tys. odsłon 
na You Tubie. Poza tym leciał w trzech telewizjach.

A drugi teledysk?
Realizowaliśmy go w Hotelu-restauracji „Diadem” w Jerz-
mionkach i dyskotece „Holiday” 18 maja. Muzyka 
skomponował także Piotr Domozych, a słowa napisała 
moja koleżanka Basia.  Pierwszy teledysk był bardziej
o mnie, natomiast ten drugi to już bardziej jest dla ludzi. 
Zrobiliśmy go w taki sposób by każdy mógł się z nim 
identyfikować, by mógł do słów dopisać własną historię.

Jak sobie radzisz z finansowaniem tych produkcji?
Poprzez znajomych i przyjaciół.  Sponsorzy jak widzą, że 
się coś dzieje, że coś w tych Chojnicach robimy, że 
zaryzykowałem i nie bałem się tej „dopinki” disco polo, to 
złapałem u nich  taki „plus” i daliśmy  radę.

Teledyski Disco Polo kojarzą się głównie, oprócz 
muzyki, z bardzo ładnymi dziewczynami. Jak je 
znajdujesz?
Tu jest ciężko powiem ci szczerze. Najczęściej daję 
ogłoszenie. Ale jest ciężko. Na początku jest strasznie 
dużo chętnych, a w momencie kiedy rano trzeba zacząć 
kręcić to duża część boi się wystąpić, po prostu nie pojawia 
się na planie.

Czy planujesz covery kultowych polskich utworów? 
Nie - nie planuję. Nie będę poprawiał tego co zostało 
dobrze zrobione. Pewnych tematów w muzyce się nie 
rusza. Raczej będę szedł w kierunku klipów autorskich.

Dlaczego nie słychać twojej muzyki w lokalnym radiu 
Weekend?
Głównym nurtem w radiu weekend jest pop i rock, i może 
dlatego zupełnie pomija się tam lokalnych artystów innych 
nurtów.

To kto ci najbardziej pomaga w promocji?
Dzięki znajomemu w firmie CT Media, Łukaszowi 
Synoradzkiemu, który został moim menagerem, moja 
muzyka promowana jest w naszym regionie i poza nim jeśli 
chodzi o organizację koncertów i imprez. Najbliższe duże 
moje imprezy odbędą się 7 lipca w Wojtalu podczas 
„Święta pstrąga” oraz 17 lipca podczas „Dni Rytla”.

Jakie masz plany artystyczne na najbliższą 
przyszłość? 
Uzbieranie swojego materiału autorskiego i koncerty bo
z tego można trochę uzyskać „na chlebek”. W disco polo 
jest tak, że 6-7 utworów własnych, dwa remiksy i jest płyta. 

Dla kogo najchętniej grasz?
Dla dzieci. Uwielbiam dzieci i imprezy z nimi. A poza tym 
wesela, firmówki, czterdziestki, osiemnastki i co sobie 
zażyczycie.

Co chciałbyś powiedzieć Chojniczanom?
Realizujcie swoje marzenia i nie bójcie  się wypuszczać 
swoich aspiracji na zewnątrz.

                                                  Rozmawiał: Jacek Klajna
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DJ Kuba. Wschodząca Gwiazda Disco Polo

Krzysztof              Klonowski
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Drodzy Czytelnicy. Ta rubryka jest wasza i tylko wasza. Zachęcamy do przesyłania materiałów z wakacyjnych, i nie tylko 
wakacyjnych podróży. Jeśli byliście w ciekawych, odległych i trudno dostępnych miejscach podzielcie się wrażeniami z tej podróży
z chojniczanami. Artykuł do druku musi składać się z 4-6 zdjęć dobrej jakości i około 1 strony tekstu przesłanego w formie pliku 
tekstowego oraz danych kontaktowych.                                                                                                   redakcja@chojniczanin.pl

Od pewnego czasu chodziło mi po głowie 
aby odwiedzić Krym. Był to czas przed 
przemianami :  rok 2011.  Nigdy n ie 
planowałam wakacji samodzielnie , zawsze 
było to biuro podróży. W tamtym czasie tylko 
dwa biura oferowały wyjazd na Krym. 
Miejsce: Ałuszta, hotel trzy gwiazdki - 
wystarczy na nocleg i odświeżenie się po 
całodziennych wypadach. Startujemy

z Warszawy, z lotniska Chopina i po ok. 
czterech godzinach, w środku nocy, ląduje-
my w Symferopolu.  Na lotnisku cisza jak 
makiem zasiał. Na zewnątrz ciemna noc. 
Jeszcze tylko godzina jazdy i już jesteśmy
w hotelu. Autokarami podjeżdżamy pod 
górę (752 m.n.p.m.) - na górze przystanek: 
przełęcz Angarska. Posterunek policji 
drogowej. Kontrola dokumentów i poucze-
nie o konieczności zachowania ostrożności. 
Proszę, jaka troska o obywateli. Później 
dowiedzieliśmy się , że każdorazowy 
przejazd przez przełęcz, skutkuje właśnie 
takimi czynnościami. Ciekawostka jest to, iż 
na tej trasie kursuje trolejbus. Jest to 
najdłuższa na świecie linia trolejbusowa: 86 
km. Pokonanie trolejbusem całej trasy 
Symferopol – Ałuszta - Jałta zajmuje ok. 2,5 
godz. Opłata za przejazd to ok.13 hrywien – 
ok. 1 eur (dane z 2011r). Jest już 4 rano 
w jeżdżamy do A łusz ty  na  mie jsce 
zakwaterowania. Jakież było nasze 
zdziwienie jak podjechaliśmy pod budynek, 
który w niczym nie przypominał hotelu
w którym mieliśmy być zakwaterowani. 
Napis na budynku : Sanatorium. Kolejka do 
recepcji aż na dwór, wszyscy zmęczeni i na-
gle słychać awanturę. Pierwsi zakwa-
terowani już wrócili z pokojów z wielkim 
oburzeniem. Kiedy nadszedł czas na nas , 
przywitała nas recepcjonistka : w białym 
płóciennym fartuchu wydała nam klucze
i wskazała drogę. Wchodząc do pokoju 
miałam wrażenie że to jakaś ukryta kamera. 
Wystrój , jakby z poprzedniej epoki…. Stare 
tapczaniki, płócienna pościel ,  chybotliwe 
krzesło i o zgrozo ! łazienka, która od bardzo 
długiego czasu czeka na remont. Zwró-
ciłyśmy się w recepcji po papier toaletowy
i ręczniki - otrzymaliśmy odpowiedź : jutro! . 
Po pertraktacjach udało mi się otrzymać od 

pani recepcjonistki powyższe. Z uwagi na 
obecność niezameldowanych lokatorów,
( a może oni byli częścią wyposażenia) nie 
gasiłyśmy światła i w pełnym oporządzeniu 
próbowałyśmy zasnąć. Nie było to nam 
dane ponieważ w powietrzu unosił się 
trudny do opisania smrodek ( połączenie 
szamba z czymś co aż szczypie w oczy). 
Dotrwałam do śniadania i zaraz dzwoniłam 

do Polski z informacją o panujących 
warunkach. Niestety nie była możliwa 
natychmiastowa podróż do kraju. Nie było 
również mowy o tym aby zmienić hotel Za 
pomocą rezydentki zmieniono nam pokój.
Z parteru przeniosłyśmy się na piętro. Może 
trochę mniej śmierdziało. No i była klima-
tyzacja: drzwi od balkonu miały wybitą 
szybę. Cała grupa zwróci ła się do 
rezydentki z pretensjami dot. miejsca 

zakwaterowania. Niestety okazało się że 
Ukraiński kontrahent nie przewidział takiego 
obłożenia i bez porozumienia z krajowym 
biurem przekwaterował obie grupy, 
tłumacząc się , iż obiekt ten posiada również 
trzy gwiazdki. Umęczeni ruszyliśmy 
rozpoznawać okolice. Ałuszta to nadmorski 
kurort  otoczony górami.  Od strony 
zachodniej Czatyrdah, a od wschodu 
Demerdżi. Godne polecenia jest muzeum 
przyrody rezerwatu krymskiego. Posiada 

około 800 eksponatów związanych głównie 
ze zwierzętami i roślinami z górskiej części 
kraju. W tym przepięknym parku panujący 
upał nas nie dosięgną , a roślinność dała 
kojący cień. Kolejny dzień to Ałupka i słynny 
Pałac ałupkiński. Pałac zbudowany dla 
Michała Woroncowa. Jest to jedna z najbar-
dziej niezwykłych rezydencji arystokraty-
cznych na Południowym Wybrzeżu Krymu. 

W jedno połączono tu styl romański, gotycki 
Yorków i Tudorów architekturę  wielkich 
Mogołów w Indiach i styl mauretański. Pałac 
posiada 150 komnat. Podłogi, drzwi i sufity 
wykonano z czarnego dębu, meble z orze-
cha, dębu i mahoniu.  Zachwycają 
przepiękne żyrandole, wazy, kandelabry, 
brąz, srebro, porcelana. Na ścianach dzieła 
m i s t r z ó w  f r a n c u s k i c h ,  w ł o s k i c h , 
flamandzkich. W oranżerii, oplecionej 
lianami i obsadzonej roślinami tropikalnymi 
można podziwiać kopie marmurowych 
antycznych rzeźb. W czasie konferencji 
jałtańskiej w pałacu tym mieszkał Winston 

Churchill. Pałac ten był wykorzystany ró-
wnież przez polskiego reżysera do nakrę-
cenia scen do filmu „Akademia Pana 
Kleksa”. Kolejny punkt programu to Jaskół-
cze Gniazdo. To jedna z wizytówek Krymu. 
Stuletni zameczek przyklejony do skały Aj-
Todor na wysokości 40 m, dający wrażenie 
bajkowego krajobrazu. Wybudował go 
niemiecki baron. Przez pewien czas nosił on 
nazwę „zamku miłości”. Z opowieści 
przewodnika dowiedzieliśmy się , iż zamek 

ten był prezentem zaręczynowym od 
barona dla jego oblubienicy, lecz kiedy 
przywiózł ją na miejsce i poprosił o rękę- ta 
rozpłakała się i natychmiast uciekła. 
Drobnostka: cierpiała na lęk wysokości. 
Obecnie znajduje s ię tam jedna z 
najdroższych restauracji. Mimo tego że 
es te tyka  te j  budowl i  może budz ić 
wątpliwości to jedno trzeba oddać : architekt 

zaprojektował solidna konstrukcje – zamek 
nic nie ucierpiał na skutek trzęsienia ziemi – 
odpadł jedynie kawałek skały pod nim. 
Jaskółcze Gniazdo zdecydowanie atrak-
cyjniej wygląda z morza. Wtedy dopiero 
dostrzec można jak stroma jest skała na 
której wisi. Pałac również wykorzystano
w filmie „Akademia Pana Kleksa”. Kolejny 
dzień i kolejna wyprawa. Tym razem 
Sewastopol. Miasto o połowę mniejsze od 
Moskwy. To piękne miasto jeszcze do 
niedawna straszyło nocą. Ze względu na 
oszczędności wyłączano oświetlenie – 
nawet na głównych arteriach.  Ze względu 
na czas nasza wizyta ogranicza się do 
obejrzenia słynnej floty czarnomorskiej
i okolic nabrzeża. Można skorzystać z wod-
nej przejażdżki po porcie i obejrzeć jak 
rdzewieje słynna flota czarnomorska. Cena 
takiej wyprawy zależy od ilości uczestników,
pory roku i widzimisię  kapitana. Generalnie 
wszystko tu jest wielkie: wielkie bulwary , 
promenady, monumentalne pomniki. 
W s z y s t k o  k u  c h w a l e .  P o  d r o d z e 
odwiedziliśmy także Chersonez Taurydzki – 
pozostałości starożytnego i wczesnośred-
niowiecznego miasta. Zabytek ten jest 
wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO.  Około 10 km od Sewastopola 
znajduje się mała osada: Bałakława.  
Położona w zacisznej zatoce, osłoniętej 
wysokimi brzegami. Góruje nad nią pozo-
stałość po genueńskiej twierdzy. Z portu 
Bałakławy rozciąga się widok na twierdzę 
oraz na wejście do dawnej osławionej 
bałakławskiej bazy radzieckich okrętów 
podwodnych. Według słów przewodnika 
były próby stworzenia tam muzeum, ale 
niestety cala konstrukcja została naruszona 
przez znaną i u nas szajkę złomiarzy. 
Obecnie wejście tam jest niebezpieczne. 

Część druga w następnym Chojniczaninie.

Autonomiczna 
    Republika
       Krymu

Maria  Chojnicka
Jaskółcze gniazdo

Pałac Michała Woroncowa

 Chersonez Taurydzki 

Morze, kurorty, tropikalna roślinność i góry.
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SKLEP RYBNY

MYLOF 
CZYNNY:

PON. - PIĄTEK:
  7:00 - 19:00
DNI WOLNE:
 10:00 - 19:00

Tel. sklepu 
52 39 59 312
663 029 888 

SKLEP RYBNY

WOJTAL

CZYNNY:
PON. - SOBOTA 

9:00 - 17:00
DNI WOLNE:
10:00 - 17:00

Tel. sklepu
885 529 000

KUCHNIA

Filet z pstrąga z sosem musztardowym
Potrzebne składniki: 
-   3 łyżki majonezu, -   3 łyżki kwaśnej śmietany 18% , -   3 łyżeczki musztardy francuskiej 

-   2 pstrągi = 4 lety , -   sok z cytryny (do smaku), -   2 łyżki mąki 

-   sól, pieprz (do smaku), -   3 łyżki oleju

Sposób przygotowania
1.  Majonez wymieszaj dokładnie ze śmietaną i musztardą, dopraw pieprzem.

2.  Filety dokładnie umyj i pokrój na porcje.

3.  Skrop lety sokiem z cytryny, oprósz solą, pieprzem i mąką.

4.  Ryby usmaż na rumiano na rozgrzanej patelni na oleju lub upiecz w piekarniku w temp. 200°C przez około 20 minut.

5.  Gotowego pstrąga podawaj na zimno lub gorąco z sosem majonezowym.

Konkurs Czy znasz Park Narodowy „Bory Tucholskie"?
Park Narodowy „Bory Tucholskie" 
w tym roku będzie obchodził XX 
rocznicę utworzenia. Z tej okazji 
zapraszamy wszystkich internautów 
do wspólnej zabawy pn. Czy znasz 
Park Narodowy „Bory Tucholskie"?. 

Jest to konkurs dedykowany dla 
miłośników naszego Parku. Przez 
najbl iższe 5 tygodni w każdy 
poniedziałek miesiąca (czyli 30 
maja, 6, 13, 20, 27 czerwca), na 
naszej stronie internetowej będzie-
my umieszczać zdjęcie pochodzące 
z naszego Parku. Należy rozpoznać 
miejsce, które przedstawia fotografia 
a następnie propozycję odpowiedzi 
przesyłać wraz z imieniem i naz-
w i s k i e m  n a  a d r e s  m a i l o w y : 
b.grabowska@pnbt.com.pl 

Każda osoba może przesłać tylko 
jedną odpowiedź. W tytule maila 
prosimy wpisać „Czy znasz Park 
Narodowy „Bory Tucholskie".

Odpowiedzi można nadsyłać do 
każdego następnego piątku (czyli do 
3, 10, 17, 24 czerwca oraz 1 lipca) do 
godziny 12.00.  Każdorazowo 
spośród nadesłanych prawidłowych 
odpowiedzi wylosujemy jedną 
osobę, która otrzyma nagrodę 
główną i jedną, która otrzyma 
nagrodę pocieszenia. Nagrodami
w konkursie są okolicznościowe 
gadżety wydane z okazji XX-lecia 
Parku oraz wydawnictwa PNBT. 
 1 lipca, czyli w rocznicę 
utworzenia Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie" wielki finał! 
Spośród wszystkich osób, które 
n a d e ś l ą  p i ę ć  p r a w i d ł o w y c h 
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 
dodatkową. Nagrody prześlemy 
pocztą. Zwycięzców o wygranej 
powiadomimy mailowo.
Szczegółowy regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie parku.
Serdecznie  zapraszamy do 
wspólnej zabawy!

Dzisiaj  publikujemy pierwszą fotografię!
Na odpowiedzi z pierwszej części konkursu czekamy do piątku, 3 czerwca, do godziny 12:00. 
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W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na 4 interesujące
propozycje filmowe. Bilety w cenie 10 zł można zakupić w kasie kina bądź przez Internet. DKF DKF

Poniedziałek 6 czerwca, godz. 19:00

OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI I MROKU
Reżyseria: Natalie Portman, dramat, 2015

"Opowieść o miłości i mroku" to ekranizacja bestsellerowej 
powieści autobiograficznej Amosa Oza. Przejmująca 
historia dzieciństwa i dorastania jednego z najwybitniej-
szych pisarzy XXI wieku. Oz wspomina dzieciństwo u boku 
rodziców: pragmatycznego Ariego i marzycielskiej, 
obdarzonej niezwykłą wyobraźnią Fani. Nieszczęśliwa
w małżeństwie matka Amosa ukojenie znajdowała w opo-
wiadaniu ukochanemu synowi niesamowitych historii z po-
granicza jawy i snu. Z czasem opowieści były coraz 
bardziej mroczne i niezrozumiałe, by w końcu stać się 
rzeczywistością… Jak bardzo zmieni to życie chłopca, 
który wkrótce zostanie światowej sławy pisarzem? 

Poniedziałek 13 czerwca, godz. 19:00

BURZE MAGNETYCZNE
Reżyseria: Wadim Abdraszytow, Rosja, 2003

Czas przemian ekonomicznych w Rosji; w jakimś mieście 
ma być sprywatyzowany główny zakład przemysłowy. 
Walka o to, kto będzie rządził miastem ogarnia wszystkich 
– i nie pozostawia żadnych dróg wyjścia ani miejsca dla 
włąsnego osobistego życia. Jedyną drogą jest albo 
podporządkowanie wszechogarniającej drapieżności 

raczkującego kapitalizmu – albo wystawienie siebie 
samego jako towaru na sprzedaż. Dla jednostki nie ma nic 
poza zdegradowanym do podstaw bytowaniem... bo 
życiem tego nazwać nawać nie można.
Wstrząsający obraz rozpadającego się społeczeństwa 
postradzieckiego; w momencie przemian politycznych 
zagładzie ulega nie tylko porządek społeczny, ale i relacje 
międzyludzkie. 

Poniedziałek 20 czerwca, godz. 19:00

SZUKAJĄC VIVIAN MAIER
Reżyseria: John Maloof, biograficzny, 2013

"Szukając Vivian Maier" to film pokazywany na festiwalach 
całego świata - od Toronto i Berlina po Miami i Rio de 
Janeiro – przedstawiający niewiarygodną, ale prawdziwą 
historię życia Vivian Maier, wybitnie uzdolnionej, a zara-
zem bardzo tajemniczej kobiety, która skrywała przed 
światem swój wielki talent. Całe życie pracowała jako 
skromna niania, opiekując się dziećmi z zamożnych 
rodzin. Nikt nie zwracał uwagi na to, że każdego dnia,
w każdej wolnej chwili, robiła setki zdjęć, których nigdy 
nikomu nie pokazała, a większości nawet nie wywołała. 
Nikt nie wiedział o jej życiowej pasji, dzięki której stała się 
znana na całym świecie. Kilka lat temu, zaraz po śmierci 
Maier, przypadkowo odkryto kontener, w którym 
przechowywała swoje prace. Znaleziono w nim ponad 100 
000 negatywów zawierających zdjęcia, których nikt 

wcześniej nie widział, a które wkrótce wywołały furorę na 
całym świecie. Maier z dnia na dzień została uznana za 
jedną z najważniejszych artystek XX wieku, a światowe 
galerie ustawiły się w kolejce, by pokazywać jej prace. Kim 
była kobieta, która nikomu nie zdradziła swojej pasji? Czy 
zdawała sobie sprawę ze swojego talentu? Jaką skrywała 
tajemnicę?  

 Poniedziałek 27 czerwca, godz. 19:00

SÓL ZIEMI
Reżyseria: Juliano Ribeiro Salgado, dokument, 2014

Sebastiao Salgado, brazylijski fotograf, podróżował po 
całym świecie przez 40 lat. Dokumentował ludzkość
w okresie dramatycznych zmian, będąc tym samym 
świadkiem najważniejszych wydarzeń na świecie: 
konfliktów wojennych, klęsk głodu i przymusowych 
emigracji. Sławę przyniosły mu cykle fotografii poświęcone 
kondycji człowieka, w których zajrzał do jądra ciemności 
ludzkości. W swoim nowym projekcie fotograficznym, 
poświęconym pięknu Ziemi, po raz pierwszy odszedł od 
fotografiispołecznej na rzecz dokumentowania terenów 
nietkniętych przez zachodnią cywilizację, gdzie bez 
przeszkód nadal rozwija się fauna i flora i gdzie można 
zobaczyć krajobrazy jakby zaczerpnięte z księgi Genesis. 
Film pokazuje życie Sebastiao Salgado i jego prace, dzięki 
którym stał się jednym z najsłynniejszych fotografów na 
świecie.

D.T. „Kaufland”
Chojnice, ul. Obrońców Chojnic 1, tel.  52  397  50  35

Czynne: Poniedziałek - Sobota 9 - 21, Niedziela 9 - 19

Biżuteria złota z brylantami

Biżuteria ze srebra

Biżuteria złota pr. 333 i 585
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ŻEGLARSTWO
Majowe regaty w LKS Złoto Magdy Kwaśnej

CHOJNICZANKA ZOSTAJE W I LIDZE. 11. PUNKTÓW W 5. MECZACH

Sezon rozpoczął się już na dobre. Maj już tradycyjnie 
obfituje w ważne regaty . Dla grupy B ważnymi regatami jest 
Memoriał Ottona Weilanda rozgrywany ma Jeziorze 
Charzykowskim. W tym roku regaty rozgrywane były przy 
bardzo słabym i zmiennym wietrze. W grupie B startowało 
tylko 2 zawodników. Jakub Szczepański zajął 162 miejsca, 
a Mateusz Grabowski 181. Startowało 253 zawodników.
W rupie A startowało 66 zawodników. Agnieszka Pawło-
wska była 15 co dało jej 3 miejsce w klasyfikacji kobiet. 
Barbara Mindak była 20,a Konstanty Masłoch 63. 

Po Memoriale Ottona Weilanda zawodnicy gr A przenieśli 
się do Gdynie, gdzie były rozgrywane w dniach 13 – 15 maja 
regaty Puchar YKP Gdynia, które były 2 eliminacją do 
Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata,a także kolejnymi 
regatami z cyklu regat Energa. Z naszych zawodników 
najlepiej pożeglowała Agnieszka Pawłowska zajmując 34 
miejsce, Barbara Mindak była 74,a Konstanty Masłoch 82. 

Kolejnymi regatami organizowanymi tym razem przez LKS 
Charzykowy w dniach 21 – 22 maja był Puchar Starosty 
Chojnickiego. W słabym i bardzo zmiennym wietrze 
rozegrano 8 wyścigów. W grupie B, gdzie startowało 23 
zawodników wygrał Jeremi Szczukowski z CHKŻ Chojnice 
przed Bartoszem Bojarskim z KŻ – Vi – King Człuchów
i Wiktorem Gmys z CHKŻ Chojnice. Z naszych zawodników 
6 był Jakub Szczepański, 15 Antoni Lipiński, który startował 
tylko w niedzielę, 18 Matesz Grabowski, który otrzymał 
puchar dla najmłodszego zawodnika, 19 Antoni Szyca.
W grupie A startowało 13 zawodników. najlepszy był Patryk 
Kosmalski z CHKŻ Chojnice, drugie miejsce zajął jego 
kolega klubowy Mateusz Grzempa, trzecie miejsca zajęła 
Weronika Jaroszek MKŻ Opti Kamień Pomorski. 

                                                      Sławomir Januszewski

Czy można połączyć przyjemne z pożytecznym? Okazuje 
się, że nie jest to wcale takie trudne. Uczestnicy „Regat 
Konstytucyjnych”, poza możliwością sportowej rywalizacji, 
mieli także okazję zapoznania się z krótką historią 
Konstytucji 3 Maja. 

„Regaty Konstytucyjne” odbyły się w dniach 30.04-
01.05.2016 na Jeziorze Charzykowskim. Na starcie stanęli 
zawodnicy w klasach Optimist Gr. B oraz 420. Najbardziej 
zacięta rywalizacja była wśród najmłodszych Optimistów, 
których do regat zgłosiło się aż 88. Całe podium zajęli 
zawodnicy MKŻ ARKA Gdynia. Zwyciężyła Janina 
Dmochowska przed Pawłem Trellą i Mateuszem 
Narlochem. W klasyfikacji dziewcząt także zwyciężyła 
Janina Dmochowska. Drugie miejsce zajęła Hanna 
Wiszniowska z JKW Poznań, a trzecie miejsce zajęła 
zawodniczka MKŻ ARKA Gdynia Zuzanna Rodzeń.
Nie dopisała frekwencja w klasie 420, gdzie zgłosiły się 
tylko dwie załogi z SEJK POGOŃ Szczecin. Wygrała załoga 
w składzie Tomasz Śledź i Jakub Ostrowski.
Regaty udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu 
Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Powiatu Chojnickiego
i Gminy Chojnice. 

Puchar PZŻ- Krynica Morska - złoto Magdy Kwaśnej
( najlepsza kobieta i Juniorka). W dniach 20-22 maja , na 
wodach Zalewu Wiślanego odbyły się regaty o Puchar 
Polskiego Związku Żeglarskiego. Port regat mieścił się
w Krynicy Morskiej- mała odmiana po corocznych edycjach 
w Pucku. Organizator stanął na wysokości zadania!
W klasie Laser była to druga kwalifikacja do ME i MŚ. Nasi 
zawodnicy zajęli następujące miejsca: 
Laser Radial 
Magda Kwaśna - 1 miejsce Kobiet i Juniorek w ogólnej 
klasyfikacji drugie miejsce.
Damian Kosmalski - 8 miejsce open 10 miejsce
Mieszko Niewierowski - 17 miejsce open 20 miejsce
Jakub Domagała - 18 miejsce open 21miejsce
Oskar Adamiak - 20 miejsce open 23 miejsce
Laser 4.7 dziewczęta 
Oliwia Laskowska - 9 miejsce U 16 a open 25 miejsce
Julka Kochanowska - 19 miejsce U 16 a open 36 miejsce
Laser 4.7 chłopcy
Seweryn Łangowski - 7 miejsce U 18 open 15 miejsce
Oskar Sawicki - 10 miejsce U 18 a open 25 miejsce 
Jakub Kopec - 18 miejsce U 18 a open 40 miejsce (nie 
startował w trzech wyścigach awaria).

Regaty połączone z lekcją historii

Piłkarze Chojniczanki po wygranej z MKS-em Kluczbork w 33. kolejce 
zapewnili sobie utrzymanie w I lidze. Ostatni miesiąc w wykonaniu 
podopiecznych Macieja Bartoszka był bardzo efektowny, gdyż 
Chojniczanka w 5. meczach zdobyła 11. punktów. W meczach u siebie 
udało się wygrać z Wisłą Płock, Zagłębiem Sosnowiec i wspomnianym 
wyżej Kluczborkiem. Z wyjazdów udało się przywieźć cenny remis na 
stadionie lidera w Gdyni i punkt z Katowic, gdzie do przerwy żółto-biało-
czerwoni nawet prowadzili 2:0. - Od momentu, kiedy przyszedłem do 
Chojnic, każdy mecz był o życie i każdy też był ciężki gatunkowo. Cieszę 
się, że w naszej grze była systematyczność. Byliśmy coraz bardziej 
skuteczni. Było też z kim pracować, dlatego dziękuję zawodnikom za walkę 
do końca - mówił po meczu z MKS-em Kluczbork trener Maciej Bartoszek. 

LESZEK BARTNICKI DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM W CHOJNICZANCE
Leszek Bartnicki został dyrektorem zarządzającym 
w Chojniczance. Swoje stanowisko zaczął pełnić od 
meczu z Zagłębiem Sosnowiec. – We wrześniu 
2011 roku byłem pierwszy raz na meczu 
Chojniczanki. I od tamtej pory zacząłem bacznie 
obserwować ten klub, a od kiedy awansował do I ligi 
to nasze kwestie zawodowe się zeszły. Jak się 
okazało mamy podobne spojrzenie na piłkę jak 
ludzie pracujący w tym klubie i go tworzący. 
Propozycję którą otrzymałem traktuje jako 
nobilitacje i duże wyzwanie. Mam nadzieję, że będę 
mógł połączyć swoją wiedzę i doświadczenie

i znajomość rynku pierwszoligowego z wykształce-
niem ekonomicznym. Chciałbym pomóc temu 
klubowi w ugruntowaniu pozycji silnego pierwszo-
ligowca. Pracę w Chojnicach nie traktuję jako 
epizodu. Mam nadzieję, że ta współpraca potrwa 
wiele lat – powiedział Leszek Bartnicki. Dyrektorem 
sportowym klubu wciąż pozostaje Maciej 
Chrzanowski, a rzecznikiem prasowym Jakub 
Piekut. Bartnicki w ostatnim czasie pracował dla 
Polsatu Sport i stworzył serwis poświęcony I lidze – 
1liganews.pl.

RĘCZNIK MKS CHOJNICZANKA 1930 I NOWE

GADŻETY ADIDASA W STREFIE KIBICA W DT LIBERA



Kewin Gruchała zawodnik Boxing Team Chojnice, 
aktualny Mistrz Polski do lat 16 po bardzo udanych 
startach turniejowych, gdzie ostatnio występował m.in. 
wygrał mistrzostwa Pomorza czy międzynarodowy 
turniej w Nowym Dworze Mazowieckim został powołany 
do ścisłej kadry narodowej przygotowującej się do 
mistrzostw Europy, które odbędą się już w połowie 
czerwca na Węgrzech. Kewin do tej pory stoczył 34 walki 
z których 32 wygrał.Trenerzy klubowi Marcin Gruchała i 
Kazimierz Poteracki.

Pozostała kadra zawodnicza:

1. Wojtasiński Mateusz – KS Adrenalina Wrocław

2. Resól Robert – BKS Skorpion Szczecin

3. Harwankowski Dominik – KS Jawor Team Jaworzno

4. Waszkiewicz Jakub – Victoria Ostrołęka

5. Gawron Konrad  – UKS Śląsk Ruda Śląska

6. Radlica Damian  – RUSHH Kielce

7. Gruchała Kewin – Boxing Team Chojnice

8. Kopera Oskar – BKS Orkan Gorzów Wlkp.
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I Międzynarodowy Turniej Ziemi Nowodworskiej 
przeszedł do historii. Jeden złoty i dwa srebrne 
medale z takim dorobkiem wrócili pięściarze 
Boxing Team Chojnice. 

Złoty krążek wywalczył w wadze 63kg Kewin 
Gruchała, który swoje dwie walki wygrał przez 
TKO. W finale spotkał się z aktualnym mistrzem 
Polski Krukowskim Adrianem (Mazur Ełk) kończąc 
pojedynek w 3 rundzie. 

Zdaniem wielu obserwatorów najładniejszy 
pojedynek stoczyli Szczukowski Piotr (Boxing 
Team Chojnice) vs Walkowski Emil (Champion 
Wołomin) 1-2. Werdykt mógł być równie dobrze 
odwrotny, zapewne duży wpływ na taki werdykt 
miał sędzia ringowy, który ukarał Piotra ostrze-
żeniem za ściąganie do parteru, ale najważniejszy 
tak naprawdę był sprawdzian i konfrontacja dwóch 
zawodników zaliczających się do ścisłej czołówki 
najlepszych pięściarzy w kraju, w tej kategorii 
wagowo-wiekowej. 

Z bardzo dobrej strony pokazał się najmłodszy 
zawodnik Boxing Team startujący w zawodach 
Maciej Kotlęga. W pojedynku finałowym Maciej 
spotkał się z kadrowiczem, bardzo doświadczo-

nym jak na swój wiek (toczył 48 walkę) pięścia-
rzem Robertem Resólem (Skorpion Szczecin)
i starał się nadrabiać niektóre braki ambicją jednak 
to okazało się za mało. 

- Cieszę się z dobrych pojedynków moich 
podopiecznych. Kewin wygrywa swój kolejny 
pojedynek przed czasem, zatem praca z trenerem 
siłowym Maciejem Dulskim zmierza w dobrym 
kierunku. Piotr to zawodnik, który kocha boks, 
może to zabrzmi dziwnie, ale my już myślimy
o przyszłym roku, gdzie liczę na medale 
najważniejszych imprez kontynentalnych. Maciej 
w swojej 5 walce rywalizuje jak równy z równym
z reprezentantem Polski, czego chcieć więcej - 
podsumował trener Marcin Gruchała. 

ZAWODNICY BOXING TEAM POKAZALI DOBRY BOKS W NOWYM DWORZEKEWIN GRUCHAŁA W ŚCISŁEJ KADRZE

W obecnym 2016 roku Chojnicki Klub 
Sportowy KOLEJARZ obchodzi 90-lecie 
powstania. Z tej okazji odbyło już się 
szereg imprez m. in . :  w lu tym br.  
pielgrzymka do Rzymu, a na początku 
czerwca biegacze wyruszą na Mazury, 
gdzie 5 czerwca powalczą o krowę w pół-
maratonie w Korycinie. Jednak główna 
część uroczystości planowana jest na 24
i 25 czerwca. Rozpocznie się w Piątek
o godz. 16.00 mszą w kaplicy przy starym 

szpitalu, po czym odbędzie się spotkanie
z zasłużonymi działaczami. W dniu 
następnym, tj. sobotę o godz. 12.00 
zostanie rozegrany mecz obecnej drużyny 
z  by ł ym i  zawodn ikami .  Na  mecz 
zapraszamy wszystkich weteranów. 
Chętnych pros imy o kontakt  z  p . 
Henrykiem Ryduchowskim. Natomiast 
część oficjalna obchodów, z zaproszonymi 
gośćmi planowana jest na godz. 16.00. 
                                   Krzysztof Dziadczyk

Na sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 
13 czerwca Rada Miejska głosować będzie 
projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 
Zasłużony Obywatel Miasta Chojnice 
Zbigniewowi Wiśniewskiemu. Zbigniew 
Wiśniewski to honorowy członek ChKS 
Kolejarz i od 32 lat reprezentuje barwy 
chojnickiego klubu Kolejarz - sekcji 
biegowej Florian. 22 razy reprezentował 
Polskę i Chojnice na różnego typu 
zawodach międzynarodowych.

W sobotę (14. maja) Red Devils 
Chojnice przegrali trzeci mecz 
barażowy o trzecie miejsce w eks-
traklasie z Rekordem Bielsko-
Biała 2:3 (1:2). W końcowej 
klasyfikacji ekstraklasy nasza 
drużyna uplasowała s ię  na 
czwartym miejscu, co jest drugim 
wynikiemw histori i  klubu po 
wicemistrzostwie Polski w sezo-
nie 2012/2013. Mecz od samego 
początku nie układał się po naszej 
myśli. Już od początku drugiej 
minuty przegrywaliśmy 0:1 po 
bramce Łukasza Biela, a w dzie-
wiątej  minucie prowadzenie 
gospodarzy podwyższył Piotr 
Szymura. Nasza drużyna miała 
sporo sytuacji do odrobienia tych 
strat, m.in. Sebastian Wojcie-
chowski dwukrotnie marnował 
niemal stuprocentowe sytuacje 
pod bramką przeciwnika. Pod 
koniec pierwszej części spotkania 
nasze nadzieje na zwycięstwo 
odżyły po tym jak trzydzieści 
sekund przed ostatnią syreną 
kontaktowego gola zdobył Vitaly 

Kolesnik. Druga połowa w wyko-
naniu naszej drużyny wyglądała 
lep ie j  n i ż  p ie rwsza ,  czego 
potwierdzeniem pięć minut po 
wznowieniu meczu była bramka 
wyrównująca Michala Holy’ego. 
Siedem minut przed końcem 
s p o t k a n i a  R e k o r d  j e d n a k 
ponownie znajdował s ię na 
prowadzeniu po bramce Romana 
Vakhuli, a nasi zawodnicy nie 
po t rafi l i  już  na  to  t rafien ie 
odpowiedzieć .
Nasza drużyna tym samym 
zakończyła sezon 2015/2016 na 
czwartym miejscu w Futsal 
Ekstraklasie, które jest drugim 
rezultatem naszej drużyny w histo-
rii występów na tym poziomie 
rozgrywek.
Dziękujemy wszystkim kibicom za 
wsparcie na przestrzeni całego 
sezonu i zapraszamy do śledzenia 
naszej strony, gdyż w najbliższych 
d n i a c h  p o j a w i  s i ę  n a  n i e j 
szczegółowe podsumowanie 
rozgrywek.

Zawodnik Red Devils Chojnice Oleksandr Bondar z do-
robkiem 31 bramek zdobył koronę Króla Strzelców Futsal 
Ekstraklasy w sezonie 2015/2016. Jest to pierwszy taki 
tytuł zawodnika naszej drużyny w historii klubu. 
Ukrainiec już jakiś czas temu wypracował sobie bez-
pieczną przewagę w klasyfikacji strzelców ekstraklasy, 
jednak dopiero dzisiaj możemy oficjalnie potwierdzić tę 
informację. Bondar w tym sezonie wystąpił w dwudziestu 
czterech spotkaniach, w których zdobył aż trzydzieści 
jeden bramek, co daje średnią 1,3 bramki na mecz. 
Najwięcej bramek, bo aż pięć zawodnikowi Red Devils 
udało się strzelić w meczu z GAF-em Gliwice. W sumie 
strzelał on gole dziewięciu drużynom. W klasyfikacji 
najskuteczniejszych strzelców polskiej ligi wyprzedził on 
zawodnika FC Toruń – Marcina Mikołajewicza (26. 
bramek), a nad trzecim w tym rankingu zawodnikiem Gatty 
Zduńska Wola – Danielem Krawczykem wypracował sobie 
aż dziesięcio bramkową przewagę.
Warto wspomnieć, że dla Oleksandra Bondara jest to drugi 
sezon w polskiej ekstraklasie i zarazem drugi tytuł Króla 
Strzelców. W minionym sezonie udało mu się zdobyć ten 
tytuł w barwach Wisły Kraków. Mimo, że Bondar jest 
zawodnikiem Red Devils dopiero pierwszy sezon, w wew-
nętrznej klasyfikacji strzelców Red Devils w ekstraklasie 
wskoczył na szóste miejsce, wyprzedzając o trzy trafieni
a Artura Chrzonowskiego. Zawodnikowi zza wschodniej 
granicy udało się także pobić rekord klubu w ilości bramek 
strzelonych w jednym sezonie, który od sezonu 2012/2013 
należał do Łukasza Sobańskiego (19. bramek).

Oleksandr Bondar - król strzelców Fotogaleria Mecz barażowy o trzecie miejsce
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01 Czerwca
Promocja Regionu zaprasza 1 czerwca na WIELKI DZIEŃ  
DZIECKA. Stary Rynek w godzinach od 10.00  do 19.00.
W programie: atrakcje dla dzieci w każdym wieku, mnóstwo 
zabaw, konkursów, prezentacji, warsztatów i gier oraz 
występy i wyjątkowy pokaz mody Mayoral.

11 Czerwca
W dniach 11, 12 czerwca w Charzykowy zorganizowany 
zostanie II Marbruk Triathlon Charzykowy 2016. Po 1 
czerwca istnieje możliwość dokonania opłaty startowej
w biurze zawodów gotówkowo w wysokości opłaty 
obowiązującej do 31 maja, bez gwarancji otrzymania 
pełnego pakietu startowego i medalu na mecie.

11 Czerwca
Stowarzyszenie LekTURa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnicach zapraszają na czwartą edycję rajdu 
rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz w Chojnicach” Start 
sprzed siedziby MBP przy ul. Wysokiej 3 o godz. 10.00. 
Zbiórka o godz. 9.45 (od strony ul. Okrężnej). W tym roku 
trasa liczyć będzie łącznie 50 km.

11 Czerwca
Sołectwo Leśno organizuje „Rajd rowerowy szlakiem A. 
Łajming”  Miejsce: Sołectwo Leśno.

11 Czerwca
Na boisku szkolnym SP 3 odbędzie się coroczny festyn 
rodzinny. Wśród atrakcji będą liczne konkursy oraz stoisko 
promocyjne przygotowane przez tureckich studentów.

11, 12 Czerwca
W Człuchowie na jeziorze Rychnowskim zostaną 
rozegrane „Regaty o Zieloną Ekologiczną Wstęgę Jeziora 
Rychnowskiego”.

12 Czerwca
EURO 2016, godzina: 18:00, POLSKA – Irlandia Północna, 
Allianz Riviera, Nicea.

16 Czerwca
EURO 2016, godzina: 21:00, Niemcy – POLSKA, Stade de 
France, Saint-Denis.

17 Czerwca
W Centrum Edukacyjno Wdrożeniowym o godzina 09:00 
odbędzie się konferencja poświęcona dorobkowi 
współpracy organizacji pozarządowych w ramach 
partnerstwa miast Chojnice i Emsdetten. Patronat 
honorowy nad konferencją objęli: Starosta Chojnicki 
Stanisław Skaja i Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz 
Finster.

18 Czerwca
Zapraszamy na Przejazd Pociągu Specjalnego na trasie 
Chojnice - Człuchów - Przechlewo - Człuchów - Chojnice.
Skład pociągu stanowić będzie lokomotywa spalinowa 
SU42 oraz 4-sekcyjny zespół wagonów piętrowych Bhp, 
czyli legendarna "Bipa". Organizator: Chojnickie 
Stowarzyszenie Miłośników Kolei, ulica Strzelecka 68.

26 Czerwca
Informujemy, że od 26 czerwca do 3 lipca park wodny 
będzie nieczynny - przerwa technologiczna.

25 Czerwca
ChKS „Kolejarz” zaprasza na obchody Jubileuszu 90-lecia 
Chojnickiego Klubu Sportowego „Kolejarz 1926”.   Miejsce: 
stadion miejski „Kolejarz 1926”.

25 Czerwca
Na Starym Rynku odbędzie się Intronizacja 214 Króla 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

25 Czerwca
Dni Chojnic 25-26.06.2016 r. W ramach imprezy odbywa 
się Jarmark Świętojański i Prezentacje Gospodarcze. 
Gwiazdą muzyczną będzie Michał Szpak.

24 Czerwca
Sołectwo Czyczkowy zaprasza na „Kaszubską Noc 
Świętojańską” Miejsce: Sołectwo Czyczkowy.

24 Czerwca
O godzinie 12.00 w Charzykowy wielkie otwarcie atrakcji 
wodnych "Water Fun" . W programie  super promocje , 
atrakcje dla dzieci, wypożyczanie skuterów wodnych, 
holowanie banana, koła, parasailing, jetovator. W dzień 
otwarcia co 10 osoba przejażdżka bananem gratis! 

22 Czerwca
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach organizuje 
„Koncert Letni”. Miejsce: Sala koncertowa w Szkole 
Muzycznej.

21 Czerwca
EURO 2016, godzina: 18:00, Ukraina – POLSKA, Stade 
Vélodrome, Marsylia

18, 19 Czerwca
Akademia Tańca „Piętro Wyżej” zaprasza na Festiwal 
Teatrów ulicznych pn.: „Taneczna Fiesta 2016”  Miejsce: 
Hala widowiskowo-sportowa Centrum Park-u.

18, 19 Czerwca
Na jeziorze Rychnowskim w Człuchowie odbędą się 
Regaty o Puchar Burmistrza Człuchowa.

17, 18 Czerwca
Chojnickie Centrum Kultury i Fundacja Rozwoju Ziemi 
Chojnickiej i Człuchowskiej organizuję na  terenie stadionu 
miejskiego „Kolejarz 1926" festiwal mocnych brzmień 
„InterTony”. W festiwali udział wezmą grupy polskie, 
niemieckie i holenderskie. 

18 Czerwca
Zaborski Park Krajobrazowy ul. Turystyczna 10, 89- 606 
Charzykowy tel. 52 3960964 organizuje „VI Rajd 
Ekoturystyczny”. Miejsce: Zaborski Park Krajobrazowy. 
Opis imprezy: Rajd pieszo – rowerowy, Organizatorzy 
przygotowują 3 trasy rowerowe i 3 trasy piesze  (łączna 
liczba uczestników: 120 osób).

18 Czerwca
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje na jeziorze 
charzykowskim regaty „Charzykowy Sailing Cup” – regaty 
o puchar „Relax-u” i „Westpol-u”.

18 Czerwca
Urząd Miejski w Człuchowie organizuje DNI CZŁUCHOWA

18, 19 Czerwca
W Kwiekach (gm. Czersk) odbędą się Zawody Krajowe 
WKKW LL/L/P/CNC* Eliminacje OOM w WKKW. 
Organizator: Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania 
Sportów Konnych.

17 Czerwca
Warsztaty Terapii Zajęciowej z Chojnic, Brus i Czerska 
organizują wspólnie w Fosie Miejskiej festiwal. Do zabawy 
zapraszają chojnicki Środowiskowy Dom Samopomocy
i Dom Pomocy Społecznej, a także WTZ-y z innych 
województw.  Spodziewamy się 800 uczestników - 
wyliczają organizatorzy, którzy zapraszają chojniczan do 
licznego udziału. Festiwal nie ma jeszcze nazwy, bo stu 
uczestników lokalnych WTZ-ów jeszcze ustala jedną 
propozycję. Ma już za to swoje barwy: pomarańczową - 
symbolizującą osoby z zespołem Downa, niebieską - 
autyzm i białą - inne niepełnosprawności. Solidaryzujący 
się z osobami upośledzonymi mogą założyć ubrania
w takich kolorach.

24 Czerwca
Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „Roller”
i Centrum Park zapraszają na Zawody Biegowe i Rolkar-
skie  pn. „Letnie Przesilenie”  W programie bieg na 10 km – 
start o 19:30, Rolki 21 km – start o 17:15, Nordic Walking
10 km – start o 19:35. Opłata startowa 40 zł do dnia 21 
czerwca (w dniu zawodów 70 zł). INFO 602 115 543. 
Miejsce: Stary Rynek / ulice miasta.

25 Czerwca
W Człuchowie odbędzie się „Streeball Jam” -  Turniej 
Koszykówki Ulicznej.

12 Czerwca
Ośrodek Kultury w Czersku organizuje Festiwal Chóralny.

02 Czerwca
MKS „Chojniczanka 1930” zaprasza na XXIV „Czwartki 
Lekkoatletyczne” Terminy: 2 i 9 czerwca -  godz. 15:00 
Miejsce: Stadion Miejski.

03-05 Czerwca
W Kwiekach odbędą się Ogólnopolskie Zawody w Skokach 
przez przeszkody. Organizator: Kaszubskie Stowarzy-
szenie Promowania Sportów Konnych.

04 Czerwca
Fitnes Klub Kanama organizuje wycieczkę rowerową. 
Zapisy w klubie z przedpłatą. Cena dla aktywnych 
członków 30 zł. Pozostali 50 zł. Start godzina 10:00.

04 Czerwca
Bar "U Irasa" i samorząd mieszkańców nr 8 zapraszają 
mieszkańców w godz. 14-18 na Festyn z Okazji Dnia 
Dziecka. Następnie od 20 - 02 Zabawa Taneczna pod 
gołym niebem  Zapraszamy. Warszawska 14.

04 Czerwca
PChS  organizuje w Fosie Miejskiej  „Piknik Obywatelski”.

04 Czerwca
Zarząd Chojnickiego Stowarzyszenia Diabetyków 
zaprasza na spotkanie edukacyjne, które odbędzie się
o godzinie 10:00 w siedzibie NZOZ "Gemini". Szczegółowe 
informacje tel. 666 013 787.

04 Czerwca
W chojnickim klubie „Cynamon”  o godzinie 20:00 wystąpi  
O.S.T.R., a  właściwie Adam Andrzej Ostrowski – polski 
raper, freestyle'owiec, muzyk i kompozytor.

04 Czerwca
Mała Lingua  - ogólnopolska sieć szkół językowych - z oka-
zji Dnia Języków Dziecka  zaprasza na przedstawienie dla 
dzieci, "From the Blabber to the Spacer", które odbędzie się 
w przedszkolu "Bajka".

04 Czerwca
Ośrodek Kultury w Łęgu i Sołectwo Łąg zapraszają na 
Piknik Łęski w Łęgu.

04, 05 Czerwca
Miejski Dom Kultury w Człuchowie zaprasza na  XXII 
Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz II Pomorski 
Przegląd Piosenki Młodzieżowej.

04, 05 Czerwca
Kosmiczny Dzień Dziecka w Bramie Pomorza! Kosmiczna 
zabawa, galaktyczne koło fortuny, darmowa wata cukrowa 
dla wszystkich, kosmiczne warsztaty, konkursy z nagro-
dami i wiele więcej!

05 Czerwca
Park Narodowy Bory Tucholskie zaprasza na „Niedzielne 
spotkania z parkiem dla najmłodszych”. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny. Zapisy telefonicznie od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem (52) 39 88 397.

06 Czerwca
Zarząd Miejski LOK organizuje Mistrzostwa Chojnic
w strzelaniu z broni centralnego zapłonu. Miejsce: 
strzelnica Rytel.  

08 Czerwca
W Szkole Muzycznej w Chojnicach odbędą się egzaminy 
wstępne. Rekrutacja do klas: fortepianu, gitary klasycznej, 
fletu, klarnetu, trąbki, skrzypiec i wiolonczeli. Zapisy do 
szkoły do dnia 07 czerwca.

09 Czerwca
Społeczność szkolna Technikum nr 3 w Chojnicach 
zaprasza uczniów klas III na Drzwi Otwarte, które odbędą 
się 9 czerwca w godzinach 12-16.

09 Czerwca
LGD Sandry Brdy zaprasza na promocję książki prof. 
Włodzimierza Jastrzębskiego, pt. „Potomek Kosznajdrów 
w Armii Krajowej. Tragiczne losy wojenne Ludwika Waltera 
Renka (1917–1944)”. Promocja odbędzie się o godz. 17:00 
w Auli LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach.

15 Czerwca
Szkoła Podstawowa nr 1 i Chojnickie Centrum Kultury 
organizują w Fosie Miejskiej (w razie niepogody Bazylika 
Mniejsza) XIX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej – 
CREDO Chojnice 2016 pamięci św. Jana Pawła II i św. 
Jana Chrzciciela - patrona Chojnic, w Roku Miłosierdzia i 
jubileuszu Chrztu Polski. 

10 Czerwca
O godz. 21:00 na stadionie Stade de France, Saint-Denis 
odbędzie się mecz otwarcia Euro 2016  Francja– Rumunia.

10 - 12 Czerwca
VW Grupa Chojnice organizuje w miejscowości 
Charzykowy „MEETING & BBQ 2016” – czyli  spotkanie aut 
wszystkich marek po modyfikacjach. Oficjalne rozpoczęcie 
imprezy odbędzie sie w sobotę o godz. 10:00.

02 Czerwca
KS OSiR  organizuje zawody w pływaniu klas młodszych 
(1i2 oraz 3i4) szkół podstawowych o Mistrzostwo Chojnic
i Puchar Burmistrza Chojnic oraz Przewodniczącego Rady 
Miasta. Jednocześnie Informujemy, że w godz. od 14:00 do 
16:30 basen sportowy ze względu na odbywające się 
zawody pływackie będzie niedostępny.

03 Czerwca
Chojnickie Centrum Kultury z okazji Dnia Dziecka zaprasza 
o godz.  18:00 na spektakl  Bał tyckiego Teatru 
Dramatycznego z Koszalina "Cykor - bojąca dusza". 
Przedstawienie dla najmłodszych i nie tylko, pokazane 
zostanie w ramach projektu "Teatr Repertuarowy". 

03 Czerwca
Pub "Kornel Muzyczny Dart" zaprasza na koncert Borgia 
oraz Łajt Skunks godzina 20:00. 


