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21 czerwca podczas zebrania Chojnickiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Bramie 
Człuchowskiej Anna Czapczyk, kustosz 
działu oświatowego,  zaprezentowała 
muzealny zbiór starodruków. Tym mianem 
określa się druki, które zostały wydane 
między 1500 a 1800 rokiem. Zbiór starych 
druków w chojnickim muzeum liczy ok. 50 
pozycji i zostały one szczegółowo opisane 
w ostatnim 13 numerze „Baszty”. Najwięcej 
z posiadanych egzemplarzy pochodzi
z biblioteki Królewskiego Katolickiego 
Gimnazjum w Chojnicach (dzisiaj LO im. 
Filomatów) oraz z kolekcji znanego 

regionalisty Albina Makowskiego.  Są też 
książki zakupione przez muzeum i sporo 
pozycji darowanych przez prywatnych 
kolekcjonerów. Najstarszą księgą jest druk 
z 1552 r. opracowany przez weneckiego 
humanistę Pietro Bembo. 24 maja 2016 r. 
nastąpi ło przekazanie do depozytu 
chojnickiego muzeum, cennego starodruku 
w skórzanej  oprawie z księgozbioru 
szkolnego LO im. Filomatów Chojnickich, 
pt. Historia Veneta ab Anno MDXXI usque 
ad Annum MDCXXIII, autorstwa Andrea 
Mauroceniego z 1623 r.

Triathlonowy weekend rozpoczął się już 
w piątek duathlonem (bieg, jazda na 
rowerze i ponownie bieg) i biegiem fami-
lijnym. W sobotę wystartował szybki dysta-
ns sprinterski oraz wymagająca połówka
i sztafety na dystansie 56,5 km, zaś niedzie-
la to najbardziej oblegany dystans 56,5 km.
Na dystansie sprinterskim Marbruk Tria-
thlon Charzykowy okazał się imprezą, którą 
z sukcesem zakończył Paweł Miziarski
z Redy. Pokonał on najkrótszy dystans 
triathlonowy w czasie 1:02:16, drugi okazał 
się być Wojciech Grądzki z Giżyckaz cza-
sem 1:03:31, podium zamknął Adam Kacz-

marek z Gdyni z czasem 1:03:49. Najszyb-
sza wśród Pań okazała się Marta Nagórka 
z Kosakowa z czasem 1:16:51. W sobotę
o 11 wystartował dystans 112,95 km oraz 
sztafety na dystansie 56,5 km Do rywali-
zacji na wymagającej połówce stanęło 
blisko 200 triathlonistów, wśród których 
najlepsi okazali się: Bartosz Banach oraz 
Ewelina Nowak. Z kolei wśród sztafet 
zwyciężyli Jakub Bonikowski, Jacek Gniot i 
Armin Igielski. Niedziela to start dystansu 
56,5 km. W sumie startowało blisko 1200 
zawodników i zawodniczek.

W czasie prac terenowych archeolodzy, 
pod kierunkiem Macieja Kurdwanowskiego, 
wytyczyli dwa wykopy, których głębokość 
dochodziła do 2,5 m. Archeolodzy odkryli 
zbiorową mogiłę, ślady osiedlenia od XIII do 
XX wieku, cmentarzysko, fragmenty 
naczyń, przedmiotów i fundamenty ewan-
gelickiego kościoła. Najstarsza była jama 
śmietniskowa, z której wydobyto kilkaset 
fragmentów naczyń, kości zwierząt, a także 
bardzo dobrze zachowany nóż. Cały zbiór 
datowany jest wstępnie na lata 1200-1250, 
jednak niewykluczone, że zabytki są nawet 

o sto lat starsze. Elipa prowadząca badania 
znalazła kilka tysięcy zabytków, z których 
większość stanowią fragmenty naczyń 
ceramicznych, jednak jest też wśród nich 
wiele ciekawszych przedmiotów – trzy 
monety (solid pruski Jerzego Wilhelma z 
1627 r., boratynka litewska Jana Kazimie-
rza z 1661 r. i trojak gdański z 1758 r.), kilka 
noży (w tym jeden sprzed ponad 700 lat), 
klucz, ciężarek tkacki, obrączkę oraz sierp. 
Podczas badań odkryto również fragment 
traktu prowadzącego z bramy miejskiej
w kierunku Człuchowa i być może Bytowa.
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15 czerwca, w Bazylice Mniejszej odbył się 
XIX Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Religijnej - CREDO 2016.Prezentacje 
konkursowe oceniało jury w składzie: p. Ka-
tarzyna Schefler, p. Przemysław Woźniak, 
oraz s. Daria Madajczyk. Konferansjerkę 
poprowadził ks. diakon Szymon Chamier 
Ciemiński. Wszystkie prezentowane pio-
senki były rejestrowane przez studio na-
grań,, Hapiś Sound'' p. K. Kloskowskiego
z Charzyków. W przeglądzie uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów 
i młodzież ponadgimnazjalna( łącznie ok. 

250 osób.), z różnych miejscowości min., 
Gdyni, Rumii, Bytowa, Starogardu Gdań-
skiego itp. O godz. 17.00 nastąpiło uroczy-
ste podsumowanie przeglądu, wręczenie 
dyplomów i nagród, oraz koncert laurea-
tów, na którym byli obecni również spon-
sorzy festiwalu. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe plakietki festiwalo-
we, a najlepsi puchary, statuetki i płyty CD 
z nagraniami laureatów ubiegłego, XVIII 
Credo 2015.   Przyznano również nagrodę 
za najlepszą piosenkę o św. Janie - patronie 
Chojnic, którą była statuetka św. Jana.
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01 Czerwca
Na płycie Starego Rynku odbył się Wielki Dzień Dziecka. 
Dla dzieci zorganizowano mnóstwo zabaw, konkursów, 
prezentacji, warsztatów i gier. Na scenie prezentowały się  
dzieci chojnickich szkół oraz dzieci z białoruskiego Mozyra.

01 Czerwca
Na swój postument, sąsiadujący ze starym szpitalem, 
powróciła odnowiona i naprawiona  rzeźba anioła. 
Renowacji, za składki członków Rady Miejskiej, podjął się 
chojnicki rzeźbiarz Jarosław Urbański. 

11 Czerwca
W dniach 11, 12 czerwca w Charzykowy odbył się II 
Marbruk Triathlon Charzykowy 2016. Profesjonalnie 
przygotowana impreza przyciągnęła tysiące zawodników
i mieszkańców regionu.

11 Czerwca
Podczas IV Rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz
w Chojnicach, który odbył się w sobotę 11 czerwca, dopisali 
przyjaciele biblioteki, rowerzyści i miłośnicy książek.
W rajdzie wzięło udział ponad 60 osób, najmłodszy 
uczestnik miał zaledwie 6 miesięcy. 

11 Czerwca
Na boisku szkolnym SP 3 odbył się coroczny festyn 
rodzinny. Przygotowany z dużą starannością ściągnął na 
szkolne boisko setki dzieci wraz z rodzicami. Wśród atrakcji 
były: dmuchane zamki, wodne kule, zawody łucznicze, 
dachujące samochody, liczne konkursy i wiele wiele innych 
atrakcji. Dobrze zorganizowana była także gastronomia.

12 Czerwca
Na  EURO 2016 Polska pokonała Irlandię Północną 1:0.

16 Czerwca
Na stadionie Stade de France (którego konstrukcję dachu 
wykonał Mostostal Chojnice) w pod Paryskim Saint-Denis  
w ramach turnieju EURO 2016, Polska zremisowała
z Niemcami 0:0 zapewniając sobie wyjście z grupy.

17 Czerwca
W CEW odbyła się konferencja poświęcona dorobkowi 
współpracy organizacji pozarządowych w ramach 
partnerstwa miast Chojnice i Emsdetten. 

18 Czerwca
Pod przewodnictwem Biskupa Peplińskiego Ryszarda 
Kasyny dyrekcja, grono nauczycielskie i młodzież 
Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach, wraz gośćmi
i absolwentami uroczyście obchodzili jubileusz XXV - lecia 
szkół katolickich. W trakcie uroczystości poświęcono nowy 
budynek szkolny przy ulicy Grunwaldzkiej (naprzeciwko 
konwiktu).

26 Czerwca
W parku wodnym rozpoczęła się  przerwa technologiczna. 
Potrwa do 5  lipca.

28 Czerwca
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku nastąpiło podpi-
sanie umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa efek-
tywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko -
Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym. Termo-
modernizacja budynków użyteczności publicznej”.  Powiat 
Chojnicki reprezentował Wicestarosta Marek Szczepański.

28 Czerwca
Na stadionie Kolejarza odbył się pierwszy trening 
Chojniczanki przed nowym sezonem. Na zajęciach pojawili 
się nowi piłkarze, a w treningu wzięło udział ogółem 18 
zawodników..

25 Czerwca
ChKS „Kolejarz” świętował 90-lecie powstania. Życzenia 
działaczom i zawodnikom klubu złożyli m.in. Arseniusz 
Finster, burmistrz Chojnic oraz obecny prezes Krzysztof 
Dziadczyk. Uroczystości odbywały się na stadionie 
klubowym.

25 Czerwca
Na Starym Rynku, w ramach obchodów Dni Chojnic,  
odbyła się Intronizacja 214 Króla Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego, którym został Tomasz Winiecki.

25 Czerwca
Centrum handlowe Brama Pomorza zorganizowało akcję  
„Nagradzamy prymusów” . Po nagrody ustawiła się 
kilkusetosobowa kolejka z samymi zdolnymi uczniami,
z których każdy trzymał w ręku świadectwo z paskiem.
W zestawie prezentów były vouchery na lody Choice, 
zestawy gwiazdorskie w Broaster Chicken oraz kupony 
zniżkowe na zakupy w Świecie Zabawek.

25-26 Czerwca
Dni Chojnic. W ramach imprezy odbyło się wiele 
różnorakich imprez oraz Jarmark Świętojański. Swoje 
wyroby zaprezentowali lokalni twórcy i artyści. Nie dopisała 
pogoda. W sobotę temperatura sięgała 36°C, a w niedzielę 
niebo pokryło się deszczowymi chmurami. Gwiazdą 
muzyczną był Michał Szpak.

24 Czerwca
Obradowała Rada Powiatu Chojnickiego. Zapadła decyzja 
odnośnie zmiany kategorii dróg (drogi wojewódzkie, 
powiatowe, miejskie, gminne).  W wyniku wcześniejszych  
ustaleń Chojnice będą administratorami i właścicielami 
następujących ulic: Ogrodowa, Prochowa, Czynu 
Zbrojnego Kolejarzy, Niemcewicza, Armii Ludowej, 
Władysława Jagiełły i Mickiewicza, które dotychczas były 
drogami powiatowymi.

24 Czerwca
W chojnickich szkołach dzieci świętowały zakończenie 
roku szkolnego. Na szkolnych świetlicach i halach 
sportowych najzdolniejsi uczniowie odebrali wyróżnienia
i nagrody z rąk wychowawców i dyrekcji swoich szkół. Teraz 
przed nimi upragnione wakacje.

21 Czerwca
W Bramie Człuchowskiej odbyło się zebranie ChTPN 
podczas którego Anna Czapczyk z biblioteki muzealnej 
opowiedziała i  zaprezentowała starodruki będące w posia-
daniu chojnickiego muzeum.

21 Czerwca
W Stacji Oceny Nasion w Klosnowie odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie oddziału powiatowego LOP Chojnice. 

21 Czerwca
Najlepsi uczniowie, absolwenci szkół gminnych, odebrali
z rąk wójta Gminy Chojnice nagrody. O ich wyborze 
zdecydowały średnie noty ze świadectw, wyniki 
egzaminów, aktywność i sukcesy w konkursach 
interdyscyplinarnych. Teraz 18 z nich będzie mogło 
korzystać z nowoczesnych tabletów.

22 Czerwca
Odbyło się robocze spotkanie samorządowców i dyrekcji 
Mostostalu Chojnice wchodzącego obecnie w skład Zamet 
Industry na temat współpracy dwustronnej. W spotkaniu 
uczestniczyli między innymi: Burmistrz Chojnic Arseniusz 
Finster, Burmistrz Czerska Jolanta Fierek oraz radni Rady 
Miejskiej Chojnic.

22 Czerwca
Starosta Powiatu Chojnickiego wręczył nagrody 
uzdolnionym uczniom z terenu powiatu chojnickiego. 
Zaproszeni to tegoroczni absolwenci, wyróżniający się 
wynikami w nauce. W pierwszej trójce znaleźli się: Natalia 
Fierek, średnia 5,71 - Liceum Ogólnokształcące w Czer-
sku, Karina Krzoska - 5,65 - Liceum Ogólnokształcące im. 
Filomatów Chojnickich, Wioleta Kononowicz - 5,48 - 
Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie.            

21 Czerwca
Na stadionie Stade Vélodrome w Marsylii Polska pokonała 
Ukrainę 1:0 przypieczętowując awans do fazy pucharowej.

19 Czerwca
Akademia Tańca „Piętro Wyżej” zorganizowała Ogólnopol-
ski Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Chojnic Beko Dance 
Cup.

17, 18 Czerwca
Na stadionie miejskim „Kolejarz 1926" odbył się festiwal 
mocnych brzmień „InterTony”. W festiwalu udział wzięły 
grupy polskie, niemieckie i holenderskie. 

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

20 Czerwca
W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbyła się 
promocja książek Pogranicza: historia - socjologia - 
teologia oraz Pogranicza: sacrum - profanum dniu 
dzisiejszym. Wśród wielu autorów w  książkach znalazły 
się teksty Arseniusza Finstera, Przemysława Zient-
kowskiego oraz Proboszcza parafii MBKP Janusza Chyły. 

24 Czerwca
Warsztaty Terapii Zajęciowej z Chojnic, Brus i Czerska 
zorganizowały wspólnie w Fosie Miejskiej Festiwal 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Trzy kolory".
Festiwal miał swoje barwy: pomarańczową - symbolizującą 
osoby z zespołem Downa, niebieską - autyzm i białą - inne 
niepełnosprawności. 

24 Czerwca
Odbyły się  Zawody Biegowe i Rolkarskie  pn. „Letnie 
Przesilenie”. Duża liczba zawodników i liczne trasy 
spowodowały czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. 
Mózgiem zawodów był Marek Hackert. 

04 Czerwca
Bar "U Irasa" i samorząd mieszkańców nr 8 zorganizowały 
dla mieszkańców Festyn z Okazji Dnia Dziecka. Po 
festynie trwała zabawa taneczna pod gołym niebem.

04 Czerwca
Projekt Chojnicka Samorządność  zorganizował w Fosie 
Miejskiej  „Piknik Obywatelski”.

04 Czerwca
Wojewoda pomorski w części uchylił uchwałę Rady 
Miejskiej w Chojnicach o strefach płatnego parkowania i od 
dnia 4 czerwca parkowanie płatne w soboty przestało 
obowiązywać.

04 Czerwca
Chojnicki oddział stowarzyszenia Amazonek na znak 
solidarność z osobami chorymi onkologicznie zorgani-
zował trzeci Marsz Życia i Nadziei. Chojnicki oddział gościł 
koła i stowarzyszenia z innych miast woj. pomorskiego.

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

04, 05 Czerwca
CH Brama Pomorza zorganizowało „Kosmiczny Dzień 
Dziecka”. Na przybyłych gości czekała kosmiczna zabawa, 
galaktyczne koło fortuny, darmowa wata cukrowa oraz 
liczne konkursy z nagrodami.

05 Czerwca
Park Narodowy Bory Tucholskie zaprosił na kolejne  
„Niedzielne spotkania z parkiem dla najmłodszych”. 

06 Czerwca
Zarząd Miejski LOK zorganizował na strzelnicy w Rytlu  
Mistrzostwa Chojnic w strzelaniu z broni centralnego 
zapłonu. 

06 Czerwca
Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe zorganizowało  II 
Piknik Naukowy. Uczniowie mogli poznać od podszewki 
prace specjalistów ds. reklamy turystycznej i grafików 
komputerowych. 

07 Czerwca
Chojnicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 
zaprosił mieszkańców na spotkanie z autorem i promocję 
książki Krzysztofa Sławskiego „Bernard Szczęsny 1919 – 
1993”.

08 Czerwca
W Szkole Muzycznej w Chojnicach odbyły się egzaminy 
wstępne. Związane były one z rekrutacją do klas: 
fortepianu, gitary klasycznej, fletu, klarnetu, trąbki, 
skrzypiec i wiolonczeli. 

09 Czerwca
Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy zorganizowała,
w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów 
Chojnickich, promocję książki prof. Włodzimierza 
Jastrzębskiego, pt. „Potomek Kosznajdrów w Armii 
Krajowej. Tragiczne losy wojenne Ludwika Waltera Renka 
(1917 – 1944)”. Na promocję przybyło kilkadziesiąt osób,
w tym licznie żyjący krewni Waltera Renka. 

09 Czerwca
W Bramie Człuchowskiej odbyła się  promocja, wydanej 
staraniem GOK, teczki z haftami Aleksandry Lubińskiej.  
Aleksandra Lubińska to nestorka chojnickich hafciarek,
a jej talent w komponowaniu motywów hafciarskich znany 
jest od dawna.

15 Czerwca
W Fosie Miejskiej odbył się XIX Ogólnopolski Przegląd 
Piosenki Religijnej – CREDO - Chojnice 2016 pamięci św. 
Jana Pawła II i św. Jana Chrzciciela - patrona Chojnic. 
Grand Prix tegorocznego ogólnopolskiego przeglądu 
piosenki religijnej „Credo” zdobył zespół wokalny "Etta" - 
Liceum Salezjańskie – Rumia. W sumie zaprezentowało 
się  260 wykonawców. 

10 - 12 Czerwca
VW Grupa Chojnice zorganizowała w miejscowości 
Charzykowy „MEETING & BBQ 2016” – czyli  spotkanie aut 
wszystkich marek po modyfikacjach. 

10 Czerwca
Około 780 uczniów z 9 chojnickich szkół wzięło udział
w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, która 
odbyła się na stadionie MKS Chojniczanka. 

02 Czerwca
W Centrum Parku odbyły się zawody w pływaniu szkół 
podstawowych o Mistrzostwo Chojnic i Puchar Burmistrza 
Chojnic oraz Przewodniczącego Rady Miasta. 

03 Czerwca
W Chojnickim Centrum Kultury z okazji Dnia Dziecka odbył 
się spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Kosza-
lina "Cykor - bojąca dusza". 

03 Czerwca
W Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach odbył się 
Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej „Śpiewać każdy 
może”. Swoje talenty prezentowali głównie soliści z miej-
skich i gminnych szkół powiatu chojnickiego. 
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Zarząd Osiedla Samorządu Mieszkańców 
Osiedla Nr 9 w Chojnicach ogłasza konkurs 
na nazwę osiedla. Oferty z propozycjami 
nazwy należy składać w terminie do 31 
sierpnia 2016 roku w zamkniętych 
kopertach na adres: Urząd Miejski, 
Samorząd Miesz-kańców Osiedla Nr 9, 
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice z dopis-
kiem: "Konkurs na nazwę osiedla Nr 9
w Chojnicach". Dla autora wybranej nazwy 
przewidziano nagrodę.

15 czerwca w Wydziale planowania 
przestrzennego zebrał się po raz kolejny 
Zespół ds. nazewnictwa miejskiego. 

Obrady  poprowadził  przewodniczący 
zespołu radny Kazimierz Jaruszewski. 
Obecni byli także dyrektorzy wydziałów - 
Waldemar Gregus oraz Jacek Marcze-
wski. Przedmiotem obrad była treść pięciu 
pism, które wpłynęły po poprzednim 
posiedzeniu. Pierwsze z pism dotyczyło 
zmiany nazwy ulicy na osiedlu Bursztyno-
wym. Inwestor osiedla „Nowe Pogodne”, 
prosi o zmianę nazwy ul. Świętego Rafała 
Patrona Żeglarzy" na "Jantarowa". O taką 
zmianę wnioskowali do niego przyszli 
mieszkańcy osiedla Nowe Pogodne, gdyż 
uważają, że aktualna nazwa jest za długa
i nie mieści się na urzędowych drukach. 

Ponadto wpłynęły cztery pisma z propozy-
cjami nowych patronów dla ulic, których 
nazwy muszą być zmienione w związku
z ustawą dekomunizacyjną. Przesłano 
następujące propozycje: Ks. Jerzego 
Popiełuszki, Siostry Adelgund Tumińskiej, 
Gen. Grota Roweckiego, Gen. Tadeusza 
Kutrzeby, Rotmistrza Witolda Pileckiego, 
D a n u t y  S i e d z i k ó w n y ,  R o m a n a 
Dmowskiego, Lecha Kaczyńskiego, 
Powstania Styczniowego, Powstania 
Listopadowego, Powstania Warszaw-
sk iego,  B i twy Warszawskie j  1920, 
Solidarności, Polski Walczącej, Żołnierzy 
Wyklętych, Stefana Starzyńskiego,  ks. 

Alfonsa Schletza, Władysława Smoleń-
skiego, Mariana Rejewskiego, Ryszarda 
Kaczorowskiego, Hermanna Hana oraz 
Dzieci z Pahiatua. Zdaniem członków 
zespołu wszystkie propozycje są bardzo 
cenne i należy je umieścić w banku 
informacji. Radny Jacek Klajna zapropo-
nował, by to jednak mieszkańcom oddać 
głos, jak ma się nazywać ich ulica i by to oni 
o tym decydowali, tak jak mieszkańcy ul. 
Findera postanowili, że chcą, by ich ulica 
nazywała się Łąkowa.

13 lipca 2016 roku odbyła się XXI sesja 
Rady Miejskiej VII kadencji.  Do sesji 
zasiadło 21 radnych. Sesję poprowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław 
Janowski. Sekretarzem sesji została 
Joanna Warczak, a do komisji wnioskowej 
wybrano radnych M. Szank i A. Szlanga. 
Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od 
sprawozdania Burmistrza z działalności
w okresie między sesjami. „Chojnickie 
Centrum Kultury i stadion CHKS Kolejarz 
w kontekście termomodernizacji, przeszedł 
weryfikacje i jest decyzja o dofinansowaniu. 
Prawie 23 mln zł na cały projekt powiatowy, 
refinansowanie kosztów, czyli wydatki 
kwalifikowane 83 %. Bardzo dobra dla nas 
decyzja. Spodziewaliśmy się 60 %, 65 %,
a tutaj jest 83 %. Przypominam, że zakres 
budowy Chojnickiego Centrum Kultury 
związany z fundamentami, ścianami, okna-
mi, dachem, ogrzewaniem, to jest zakres, 
który będzie refinansowany z tego źródła. 
Pozostałe wydatki jak technika sceniczna, 
budowa parkingów, to są wydatki niekwa-
lifikowane. Gdyby zadać pytanie – to ile 
dostaniemy pieniędzy z Unii na Chojnickie 
Centrum Kultury? Na to pytanie odpowiedzi 
jeszcze nie ma, ponieważ jest to kwestia 
weryfikacji naszej dokumentacji technicz-
nej”. Jeśli chodzi o  gospodarowanie 
wodami deszczowymi i roztopowymi 
„Chciałbym powiedzieć Wysokiej Radzie, 
że jesteśmy już przygotowani do złożenia 
aplikacji, mamy wszystkie decyzje w formie 
ostatecznej .  To jest  bardzo ważna 
inwestycja. Marszałek będzie rozpisywał 
konkurs w trzecim kwartale tego roku. My, 
mając pozwolenie na budowę i decyzje 
ostateczne, możemy przystąpić do reali-
zacji tego zadania w roku 2017 i 2018. A jak 
ono jest ważne? Otóż będziemy wchodzić 
liniowo w 20 – 25 całych ulic w mieście,
 a w 47 ulic będziemy ingerować. W te ulice, 
w które będziemy wchodzić liniowo w ca-
łość, będziemy wymieniać, oprócz budowy 
kolektorów deszczowych oczywiście i wpu-
stów, będziemy wymieniać krawężniki, 
będziemy realizować nowy profil jezdni, tak 
żeby woda ściekała do przyłączy, i będzie-
my wykonywać nawierzchnię ścieralną”. 
„Trzeci duży temat, to jest węzeł integra-
cyjny transportowy. Zakres inwestycji PLK, 
naszego głównego partnera obok Staro-
stwa Powiatowego, będzie wynosił aż 14,6 
mln zł. Te pieniądze umożliwią remont 
generalny wszystkich peronów, przejść 
podziemnych, budowę brakującego przej-
ścia podziemnego i również montaż wind. 
Chciałbym również Państwu powiedzieć, że 
składając wniosek do 30 czerwca, będzie-
my realizować to zadanie w ramach tzw. 
procesu zaprojektuj-wybuduj. Czyli moment 
rozpoczęcia inwestycji to raczej jest 
moment roku 2018. Rok 2017 będzie 
rokiem projektowania. Natomiast wszystkie 
umowy z partnerami są w tej chwili 
podpisywane. Na początku lipca będziemy 
wypłacać odszkodowania dla mieszkańców 
Nad Dworcem 10 i 12, czyli budynków na 
terenie których będzie zbudowany dworzec 
autobusowy”. W połowie czerwca Zarząd 
Dróg Wojewódzkich ogłosi przetarg na 
wykonanie dokumentacji projektowej 
zachodniego obejścia miasta Chojnice. 
Przypominam, że chcemy dwa główne cele 
zrealizować tą inwestycją. Pierwszy, to jest 
zmniejszenie o ok. 40 % ruchu samo-

chodów na odcinku Bytowska – Leśna – 
rondo Wyszyńskiego, i te korki, które są dla 
miasta najtrudniejsze. Ale rzeczą istotniej-
szą według mnie jest to, iż budowa zachod-
niego obejścia miasta Chojnice wywołuje 
potrzebę i zgodę Generalnej Dyrekcji na 
budowę węzła do obwodnicy według 
ustaleń nowych Pana Wójta i moich, czyli
w miejscowości Nieżychowice, a nie Topole. 
Do końca 2017 r. ma być gotowy projekt
i wówczas jest tylko i wyłącznie kwestia 
montażu finansowego. Przypominam, że 
nasza deklaracja skierowana do Urzędu 
Marszałkowskiego jest taka, iż będziemy 
finansować 15 % wkładu własnego całej 

inwestycji. Przy założeniu, że ma ona 
kosztować ok. 50 mln zł, jest to więc kwota 
ok. 7,9 - 9 mln zł. 
Następnie wnioski i opinie przedstawili 
przewodniczący komisji stałych Rady 
Miejskiej. Po 15 min. przerwie Rada 
przystąpiła do głosowania uchwał.
 Pierwszym „punktem zapalnym” był projekt 
uchwały w sprawie udzielenia Burmis-
trzowi Miasta Chojnice absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał 
wniosek tej komisji o udzielenie Burmi-
strzowi absolutorium. Jak wynika z treści 
wniosku ostateczne wykonanie budżetu 
wykazuje nadwyżkę budżetową w wyso-
kości 5.046.575,21 zł. Następnie Przewod-
niczący Mirosław Janowski odczytał 
Uchwałę Nr 090/g111/A/V/16 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Gdańsku z dnia 24 maja 2016 roku 
dotyczącą pozytywnej opinii wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choj-
nicach o udzielenie absolutorium Burmis-
trzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 
2015 rok. Następnie swoją opinię wyraził 
lider opozycji Mariusz Brunka:”... nasz 
Klub będzie głosował przeciw udzieleniu 
Burmistrzowi absolutorium, miasto potrze-
buje zmiany” (dokładny przebieg wypowie-
dzi na stronie UM. Patrz też strona 13).
Burmistrz Arseniusz Finster odpowiedział, 
jak to określił, syntetycznie, bez filozofii
i lania wody, tylko na temat.
„Mieliśmy kilka celów do tego budżetu. Cel 
pierwszy – podobnie, jak w roku 2014 nie 
zaciągać kredytów, zmniejszyć zadłużenie 
miasta do 30%. Udało się? Mamy 30,41%.
Dalej, chcieliśmy zrealizować inwestycje za 
przeszło 12.000.000 zł i około zrealizo-
waliśmy. Cel osiągnięty? Osiągnięty. Nie 
zrealizowałem dochodów z majątku, ale ja 
Panu publicznie obiecuję, że wyjaśnię 
Panu, jak już nie będę Burmistrzem, 
dlaczego w taki sposób planujemy dochody 
z majątku. Jeżeli Pan, Panie Mariuszu, 

jeszcze tego nie zauważył dlaczego,
a myślę, że większość wie, to trochę się 
Panu dziwię. Zapraszam do mnie, nie 
powiem na korepetycje, na lekcję, ale 
dopiero wtedy, bo dziwi mnie, że Pan tego 
nie rozumie. Ma Pan budżet z pięciomil-
ionową nadwyżką, z wolnymi środkami, 
gdybym poprzez niewykonanie dochodów
z majątku nie mógł zrealizować wydatków 
społecznych, bieżących, oświatowych, na 
pomoc społeczną, czy inwestycje, to Pana 
ten wywód o winach kilka rodzajów byłby 
słuszny. Natomiast my wszystkie zadania 
społeczne, określone w polityce społecznej, 
od kultury, sport, ochrona zdrowia, eduka-

cja, wszystko zrealizowaliśmy mają jeszcze 
przy niewykonaniu o 54% dochodów z ma-
jątku pięciomilionową nadwyżkę”. Po  ostrej 
wymianie zdań nastąpiło głosowanie 
uchwały Nr XXI/213/16 w sprawie udziele-
nia Burmistrzowi Miasta absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za rok 2015? 
Wynik: 19 głosów „za”,  2 głosy „przeciw” 
Drugim punktem zapalnym było głosowanie 
uchwał  w sprawie nadania tytułu 
Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice 
Zbigniewowi Wiśniewskiemu i Bogdano-
wi Kufflowi. O ile do pierwszego nie było 
uwag i rada zagłosowała zgodnie za nada-
niem tytułu (jednogłośnie), to w przypadku 
Bogdana Kuffla wystąpiły kontrowersje. 
Swoje zdanie raczył wyrazić lider PChS 
Mariusz Brunka. „Proszę Państwa, jak 
Państwo wiecie, mój stosunek w ogóle do 
odznaczeń honorowych, tytułów innych jest 
całkowicie negatywny, uważam, że to jest 
relikt jakiś średniowiecza.....”. Taka opinia 
nie przeszkodziła mu jednak zagłosować za 
„Wiśniewskim”, a przeciw „Kufflowi”. 
Ostatecznie Rada Miejska 17 głosami „za”, 
przy 2 g łosach „przeciw” (Brunka, 
Osowicka) i 2 osobach „nie biorących 
udziału w głosowaniu” (Pepliński, Kuffel) 
przyznała ten tytuł także Bogdanowi 
Kufflowi. Trzecim punktem, który wzbudził 
ożywioną dyskusję była sprawa wygasze-
nia mandatu Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Mirosława Janowskiego. 
Pierwszym, który zabrał głos był lider PChS 
Mariusz Brunka. „Ponieważ inicjatorem tej 
procedury był Projekt Chojnicka Samorząd-
ność, no wypada mi się jak gdyby do tego 
ustosunkować. „... Proszę Państwa, sytua-
cja, w której wbrew jednoznacznemu uza-
sadnieniu i jednoznacznym powodom 
zignorujemy, odrzucimy to wezwanie, w mo-
jej ocenie uzasadnia postawienie Radzie 
Miasta zarzutu już w gruncie rzeczy 
sprzeniewierza się swoim obowiązkom. 
Naszym obowiązkiem jest bowiem czuwać 
nad mieniem komunalnym. Proszę Pań-

stwa, jestem, oczywiście możemy się 
odwołać, albo inaczej mówiąc możecie się 
Państwo odwołać do zwykłej mechanicznej 
większości. Cechą charakterystyczną 
mechanicznej większości jest oczywiście 
bezmyślność. . . ” (całość wypowiedzi 
radnego Brunki na stronie UM). Do 
wypowiedzi ustosunkował się Burmistrz - 
„...To swoisty szantaż, który został wygło-
szony przed chwilą przez Pana Brunkę, 
który mówi, jeżeli nie wygasicie mandatu 
Janowskiego, to społeczeństwo, patrz 
PChS, rozpocznie działania w celu referen-
dum o odwołaniu Rady Miejskiej i mam 
nadzieję Burmistrza też. Przecież to jest 
szantaż”. Radny Brunka argumentował, 
że”... stawianie miasta w takiej sytuacji, że 
Przewodniczący Rady Miasta będzie, czy to 
się komuś podoba, czy nie, uwikłany w spra-
wę sądową związaną z właśnie tymi 
przepisami o charakterze antykorupcyjnym, 
jednoznacznie zachęcają, moim zdaniem, 
wszystkich do tego, żeby tą sprawę 
zamknąć”.
Ale absolutnym "Hitem" XXI sesji była 
wypowiedz radnej Marzenny Osowickiej. 
Znana z niekonwencjonalnych zachowań
i kontrowersyjnych wypowiedzi radna 
początkowo ostro krytykowała  wypowiedzi 
Burmistrza "- mnie jest osobiście przykro 
sposobem i stylem prowadzenia dyskusji 
Panie Burmistrzu przez Pana..." (przy 
dyskusji nad absolutorium dla Burmistrza), 
a następnie przy wygaszeniu mandatu M. 
Janowskiego "...natomiast ja chciałabym 
wyrazić moje bezgraniczne oburzenie 
zachowaniem Pana Burmistrza"."Sposób 
prowadzenia dyskusji takiej, jaka ma dzisiaj 
przebieg, jest oburzający. Personalne 
przytyki, wypominanie Mariuszowi jego 
politycznej przeszłości, przepraszam za 
kolokwializm, wyrzygiwanie nam naszych 
poglądów, naszych przemyśleń, to jest coś, 
co nie przystoi urzędnikowi. Ja chyba 
rzeczywiście będę z kolei działać w kie-
runku ustalenia kodeksu etycznego urzęd-
ników, bo widzę, że Pan Burmistrz, który 
bronił swego czasu urzędników nie dopu-
szczając do dyskusji na ten temat, w tej 
chwil i  przekracza wszelkie granice 
przyzwoitości. Następnie na koniec dyskusji 
zwtóciła się do Brmistrza z pytaniem: "Ja 
chcia łam zapytać ty lko czy Pan 
Burmistrz ma jaja? Radny Brunka 
próbował interweniować by wykreślić z pro-
tokołu te niefortunne słowa koleżanki 
klubowej, która notabene jest czynną 
nauczycielką w Gimnazjum nr 1, ale 
bezskutecznie. Rada Miejska 2 głosami 
„za”, przy 16 głosach „przeciw” i 2 głosach 
„wstrzymujących”, przegłosowała uchwałę 
Nr XXI/233/16 w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego – uchwała 
została odrzucona.

Szanowni Czytelnicy - XXI sesja Rady 
Miejskiej była bardzo długa i burzliwa, a pro-
tokół z jej obrad liczy ponad 60 stron. 
Dlatego na jednej stronie gazety nie 
jesteśmy w stanie przedstawić racji i wypo-
wiedzi  wszystkich mówców. Skróty 
najbardziej dobitnych wypowiedzi nie 
zawsze oddają kontekst całej wypowiedzi. 
Dlatego bardziej dociekliwych zachęcam do 
pobrania oryginalnego protokółu ze strony 
UM (zakładka BIP).
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  wykształcenie średnie, emeryt,
Przewodniczący Klubu Radnych „Program 2018”, 

POZNAJ  SWOJEGO  RADNEGO

Nr 6/2016 (46)   LIPIEC 2016

Okręg wyborczy Nr 17 obejmujący ulice:
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Bytowska od nr 2 - 68 (parzyste), Jabłoniowa, Karnowskiego, Malinowa, Morelowa, Morozowa, Podlesie, Porzeczkowa, Poziomkowa, Stroma, 
Truskawkowa, Weterynaryjna, Wiśniowa, Strzelecka od nr 17 i 38 do końca.

Kilka słów o sobie.
Urodziłem się w Mąkowarsku w roku 1947. Szkołę 
podstawową ukończyłem w Osiecznej, następnie szkoła 
średnia – Technikum Rolnicze w Brzostowie. Po szkole 
pracowałem 27 lat w rolnictwie, PGR Niwy i w SKR-ach. 
Mam żonę i dwoje dorosłych dzieci, syna i córkę. 

Jak długo jest Pan radnym? Jakie są Pana największe 
osiągnięcia w poprzednich kadencjach?  Z czego jest 
Pan szczególnie dumny?
Radnym jestem szóstą kadencję. Największym sukcesem 
to jest chyba infrastruktura na osiedlach, a przede 
wszystkim na osiedlu z którego jestem radnym. Na 
początku byłem prezesem pracowniczego ogrodu 
działkowego. W roku 1992 przekształciłem ten ogród
w osiedle mieszkaniowe i od tego czasu konsekwentnie 
buduję na nim ulice. To jest takie moje trzecie dziecko. Od 
początku pomagali mi też dwaj koledzy: Zdzisław Kotliński
i Stanisław Kostka. 

Jakie są największe problemy  mieszkańców dzielnicy, 
którą Pan reprezentuje?
W dalszym ciągu to przede wszystkim infrastruktura, 
szczególnie ulice w części osiedla Leśnego. Tam potrzeba 
jeszcze dużo pracy i nakładów finansowych. Szczególnie 
myślę tu o ulicach Modrzewiowej, Daglezjowej i Leśnej. 
Trzeba też wymienić nawierzchnie obecnie wykonane
z płyt (Poziomkowa, Morelowa). Oświetlenie jest dobre
i trzeba tylko dobudować jego część na byłych gruntach 
Pana Daleckiego i Dobaja gdzie obecnie powstają nowe 
domy.

Jak często spotyka się Pan ze swoimi wyborcami. Jak 
mieszkańcy mogą się z Panem kontaktować.
Samorząd mój jako jedyny ma do dyspozycji własną 
świetlicę. Posiedzenia zarządu są co miesiąc i mieszkańcy 
mogą przyjść ze swoimi problemami. W każdym roku 
organizujemy też co najmniej trzy spotkania ogólne
z mieszkańcami. Na osiedlowej tablicy ogłoszeń podane 
są też telefony członków zarządu.

Jakie są według Pana największe i obecnie najpil-
niejsze potrzeby naszego miasta?
Budowa i rozbudowa Chojnickiego Centrum Kultury.
A poza tym infrastruktura, szczególnie ulice, które są na 
niektórych osiedlach już mocno zużyte. Pilną potrzebą jest 
też ożywienie Lasku Miejskiego. Mam tu na myśli park 
linowy i ścianę wspinaczkową. Ściągnęłoby to  do lasku 
mieszkańców i ożywiło ten obszar.

Co Pan sądzi o projekcie chojnicko-człuchowskiego 
miejskiego obszaru funkcjonalnego. Czy powinniśmy 
dążyć do utworzenia dwu-miasta.
Myślę, że tak, ze względu na to, że później jest łatwiej 
wnioskować o środki unijne. Komisje patrzą na taki 
wniosek „łaskawiej”.

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, nieprze-
widziane środki finansowe, powiedzmy 10 milionów 
złotych,  na co by je Pan wydał?
Trudno powiedzieć. Jest wiele obszarów gdzie istnieją 
duże potrzeby. Myślę tu o komunikacji miejskiej i kana-
lizacji deszczowej.

Jak duży, według Pana, wpływ na opinię mieszkańców 
miasta mają media internetowe? Czy czyta Pan na 
bieżąco informacje zamieszczane na chojnickich 
portalach? 
Czytam. Ale nie jest to główne źródło moich informacji. Na 
wiele komentarzy patrzę przez palce, bo są one albo 
krzywdzące albo bardzo wulgarne. Internet tak, jako źródło 
informacji o wydarzeniach i konkursach, ale w sprawach 
opiniotwórczych preferuje inne źródła.

Jakie ma Pan plany działania na najbliższą przyszłość. 
Czym chce się Pan zająć.
Głównie poprawa infrastruktury drogowej. Szczególnie zły 
jest stan dróg u sąsiada po drugiej stronie ulicy Bytowskiej, 
to jest samorząd nr 2. Na osiedlu Asnyka część dróg jest 
gruntowych. To by było takie moje marzenie.

Jak Pan wypoczywa i jakie sporty uprawia?
Jestem na emeryturze i dużo czasu spędzam na działce 
rekreacyjnej. To jest moje hobby. Często wyjeżdżamy
z żoną nad morze. A sport – to tylko rower. Lubię też 
„moczyć kija” – takie wędkarstwo dla relaksu.

Czy planuje Pan wystartować w następnych 
wyborach?
Jeszcze nie podjąłem decyzji.  Wiem, że powoli zbliża się 
czas zakończenia kadencji i dlatego tą decyzję podejmę 
później.
                                     Dziękuję za rozmowę  
                                                         Jacek Klajna

Dnia 23 czerwca  w Urzędzie 
Miejskim w Chojnicach odbyło się 
uroczyste wręczenie Nagród 
Burmistrza Miasta Chojnice dla 
najlepszych uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów.
Nagrody otrzymali:
Szkoła Podstawowa Nr 1:
-  Julia Kamińska
-  Martyna Wajer
- Julia Lemanczyk
-  Jakub Żywicki
 Szkoła Podstawowa Nr 3:
- Agata Warsińska
- Aleksandra Mindak
- Katarzyna Liśniewska
- Wiktor Prabucki

 Szkoła Podstawowa Nr 5:
- Marta Zachwieja
- Katarzyna Lemańczyk
- Konrad Trojanek
- Liliana Kafel
 Szkoła Podstawowa Nr 7:
- Agata Kłos
- Anna Chabowska
- Andrzej Dolny
- Jan Sosiński
Katolicka Szkoła Podstawowa
- Wojciech Zenker
- Wiktoria Chmielewska
- Kinga Plata
 Gimnazjum Nr 1:
- Aleksander Szyca
- Michał Przytarski

- Damian Stencelewski
- Paweł Czapiewski
 Gimnazjum Nr 2:
- Marika Kemuś
- Weronika Gądek
- Adriana Szczempek
- Maja i Nadia Czarneckie
 Gimnazjum Nr 3:
- Michał Laskowski
- Paweł Polerowicz
- Maksymilian Orlikowski
- Zofia Malinowska
 Gimnazjum Katolickie:
- Zuzanna Bielecka 
- Zuzanna Niemczyk
- Aleksandra Florczak

Jest już otwarty plac zabaw dla psów w chojnickim Parku 1000-lecia. Na 
powierzchni ok. 850 metrów kw. powstał profesjonalny wybieg
z jedenastoma urządzeniami do zabawy oraz nauki dla psów małych
i dużych.
Wśród zabawek są równoważnia ruchoma, drążki do przeszkód, szałas 
duży i mały, rampa trapezowa, słupki do slalomu, pierścienie do 
przeskakiwania, tuba i platforma ułatwiająca naukę m.in. komendy siad. 
Ponadto zamontowano zdrój wody pitnej oraz dozownik z torbami na psie 
odchody. Wszystkie zabawki są antypoślizgowe i niekorodujące. 
Pozwalają nie tylko na rozruch i poprawę kondycji, ale również na 
przygotowanie czworonogów do pokazów na wystawach.

Inwestycję za kwotę ok. 117 tys. zł wykonała firma Usługi Ogólnobu-
dowlane Radosław Czyżyk z Krojant. Regulamin korzystania z placu 
zabaw dla psów przedstawiliśmy w poprzednim numerze chojniczanina. 
Zachęcamy do zapoznania się z nim.

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim w Chojnicach przeprowadzone 
zostały trzy konkursy na stanowiska dyrektorów: 
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 2.
Na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 swoją kandydaturę 
zgłosiły dwie panie: Ewa Modrzejewska i Grażyna Trapp. Spośród nich 
wybrano Ewę Modrzejewską. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 3
i Gimnazjum nr 2 kandydatami byli dotychczasowi dyrektorzy – Karol 
Kołyszko i Marta Szczukowska. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania osoby te zostały wybrane do dalszego pełnienia funkcji 
dyrektora, które rozpoczną wraz z nowym rokiem szkolnym w dniu
1 września br.
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Bezrobocie i agresja to tematy prac 
nagrodzonych w konkursie na najle-
pszą pracę naukową ogłoszonym przez 
Burmistrza Miasta Chojnice.
Po raz drugi już w ramach obchodów 
„Dni Chojnic” na scenie gościliśmy 
laureatów konkursu na najlepszą pracę 
licencjacką, magisterską, doktorską. 
Tym razem wyróżnienia przyznano za 
pracę z zakresu nauk społecznych 
napisaną przez chojniczanina. Komisja 
konkursowa w składzie mgr Joanna 
Warczak - Rada Miasta, mgr Mariusz 
Brunka - Rada Miasta, mgr Andrzej Gą-
siorowski - Rada Miasta oraz dr Prze-
mysław Zientkowski - Urząd Miejski 
rekomendowała do publikacji dwa 
zgłoszone teksty, które przeszły ocenę 
formalną. Była to praca magisterska p. 
Magdaleny Galec „Bezrobocie jako 
czynnik warunkujący dysfunkcjonal-
ność w rodzinie” oraz praca magis-
terska p. Damiana Nosko „Agresja 
wśród współczesnej  młodz ieży 
polskiej. Studium socjopedagogiczne”. 

O recenzję w/w prac poproszeni zostali 
chojniczanie prof. nadzw. dr hab. 
Janusz Gierszewski, AP Słupsk oraz 
prof.dr hab. Jacek Knopek. Pozytywne 

recenzje utwierdziły komisję i Burmis-
trza Miasta, aby w tym roku równorzęd-
nie nagrodzić obu laureatów. Oboje 
zatem otrzymali nagrodę finansową 
oraz publikację własnej pracy magister-
skiej w formie książki. Wręczenia 
nagród dokonał Burmistrz Miasta 
Chojnice dr Arseniusz Finster, który 
szczerze pogratulował triumfatorom 
oraz symbolicznie podziękował ich 
opiekunom naukowym p. dr Magdale-
nie Joachimowskiej (UKW w Bydgosz-
czy) oraz p. prof. dr hab. Zbyszko 
Melosikowi (UAM Poznań). 

Corocznie ogłaszane przez Burmistrza 
Miasta Chojnice konkursy na pracę 
naukową kierowane do chojniczan lub 
osób piszących o Chojnicach mają na 
celu wsparcie młodych osób, którzy 
poprzez swój rozwój chcą się również 
przyczynić do rozwoju naszego miasta. 
Dlatego już dziś serdecznie zapra-
szamy do udziału w kolejnym konkursie 
na najlepszą książkę dotyczącą 

Chojnic. Szczegóły i regulamin na 
stronie internetowej:

 http://www.miastochojnice.pl

Spore kłopoty ma dwoje chojnickich radnych: przewod-
niczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski i radny Marcin 
Łęgowski. Po zawiadomieniu złożonym do Wojewody przez 
Mariusza Brunkę z Projektu Chojnicka Samorządność o na-
ruszeniu przez radnych zapisów ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miejska otrzymała wezwanie do wygasze-
nia im mandatów. Firma Janowskiego startowała
w przetargach na usługi dla spółek miejskich, takich jak np. 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, natomiast radny 
Łęgowski prowadzi, od wielu lat, kiosk, który jak wskazali 
wnioskodawcy stoi na działce będącej wspólną własnością 
ZGM i współnoty mieszkaniowej. 

W dniu 19 czerwca 2016 r. w gdańskim Dworze 
Artusa odbyła się gala finałowa plebiscytu 
„Biznesmen Roku”, podczas której Konwencja 
Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego 
uhonorowała przedsiębiorców i samorządowców 
zmienia jących obl icze Pomorza.  Wśród 
samorządowców nagrodę specjalną „Budowniczy 
Pomorza” otrzymał burmistrz Chojnic Arseniusz 
Finster. Natomiast tytuł „Biznesmen Roku” 
uzyskał Kazimierz Wierzbicki, właściciel sopockiej 
firmy Trefl. Serdecznie gratulujemy Burmistrzowi, 
bo to nie pierwsza nagroda w ostatnim czasie.

Sprawę opisał w numerze 25/730 z 23.06.2016  „Czas Chojnic”, ale 
komentowana jest też w radiu „Weekend” i na chojnickich portalach 
internetowych. Do sprawy odniósł się także sam zainteresowany na 
zorganizowanej 27 czerwca konferencji prasowej. Chodzi o trzy 
zarzuty jakie postawiła radnemu Mariuszowi Brunce chojnicka 
Prokuratura, a dokładnie o złożone przez niego oświadczenia 
majątkowe, w których - zdaniem prokuratury, radny zataił część 
oszczędności i przychody z wynajmu mieszkania. Dwa zarzuty 
dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych i jeden zarzut 
z art. 270 par. 1 KK podrobienia dokumentów korekty do 
oświadczenia majątkowego poprzez wpisanie nieprawdziwej daty 
sporządzenia dokumentów. 
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30 maja 2016 r. została uruchomiona usługa mobilna 
SkyCash - mobiParking, pozwalająca na dokonywanie 
płatności za postój w strefie płatnego parkowania w Choj-
nicach za pomocą telefonu komórkowego. Korzystając
z mobiParking  nie trzeba przewidywać czasu postoju, 
płaci się tylko za realny czas parkowania z dokładnością co 
do minuty,  nie trzeba pamiętać o drobnych i parkometrach, 
parkowanie przedłuża się zdalnie, w każdej chwili można 
sprawdzić kwotę jaka została wydana od chwili rozpoczę-
cia postoju. Jak korzystać ze SkyCash?

1.       oznaczyć pojazd
2.       wybrać metodę płatności
3.       zasilić konto
4.       szybko opłacić parkowanie przez telefon

Oznakowanie pojazdu
Aby kontrolerzy wiedzieli, że płaci się za parkowanie przez 
telefon, należy oznaczyć swój pojazd naklejką. Naklejkę 
można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chojnicach  ul. 
Stary Rynek 1 (III piętro pokój nr 612), a następnie 
umieścić ją w prawym dolnym rogu przedniej szyby lub 
wystarczy, napisać na zwykłej kartce „mobiParking” i poło-
żyć ją w widocznym miejscu za przednią szybą lub można 
pobrać identyfikator w pliku PDF  i wydrukować na zwykłej 
drukarce. Podobnie jak wyżej, wystarczy, że identyfikator 
umieści się za przednią szybą.

Wybór metody płatności

Darmowa aplikacja SkyCash to najszybszy i najwygod-
niejszy sposób płacenia za parkowanie oraz kontrolowania 
jego stanu. Za jej pomocą można też korzystać z całego 
szeregu przydatnych usług, jak kupowanie biletów 
kolejowych, zasilanie telefonów na kartę, wypłacanie 
gotówki z bankomatów czy błyskawiczne płatności za 
domowe rachunki.
1.  Pobierz aplikację                                         
2. Uruchom aplikację i załóż konto, postępując zgodnie
     z wyświetlaną instrukcją.

                                          (wejdź na www.skycash.com)

Zasilenie konta

Aby skorzystać z możliwości parkowania pojazdu, należy 
posiadać środki pieniężne ulokowane na koncie. Zupełnie 
tak, jak w telefonie na kartę. Zasilić swoje konto SkyCash 
można poprzez Dotpay i Przelewy24 (pobierają 1,9% 
kwoty zasilenia), bądź klasycznym przelewem na 
dedykowany numer konta. Aby go poznać wystarczy  
wpisać w formularzu numer telefonu podany przy 
rejestracji. Warto pamiętać, że przelew może potrwać 
maksymalnie do dwóch dni roboczych, w zależności od 
szybkości działania instytucji bankowych.

Szybkie opłacanie parkowania
Uruchamianie aplikacji SkyCash w telefonie, polega na 
wejściu do zakładki mobiParking i wybraniu jednej
z dostępnych metod naliczania opłaty:
– Start – Stop (z możliwością zatrzymania naliczania opłaty 
w dowolnie wybranym momencie),
– na wskazany czas (po upływie określonego czasu 
naliczanie opłaty za parkowanie zostanie zatrzymane 
automatycznie),
– za określoną kwotę (po wyczerpaniu określonej sumy 
naliczania opłaty za parkowanie zostanie zatrzymane 
automatycznie).

Warto wiedzieć, że naliczanie opłaty za parkowanie 
zostaje zatrzymane automatycznie wraz z godziną,
w której przestaje obowiązywać strefa płatnego 
parkowania. W Chojnicach jest to godzina 17:00.
W wypadku braku możliwości zatrzymania parkowania
z powodu czasowego braku połączenia z Internetem 
należy wysłać SMS o treści: K pod numer: 82002.
Minimalna opłata za postój w Chojnicach wynosi: 1 zł w I 
strefie i 0,50 zł w II strefie. Informacje o obowiązującej 
taryfie znajdują się także w aplikacji (menu w prawym 
górnym rogu → „strefa/Taryfa info”).
Kontakt: BOK@SkyCash.com
Tel. 22 403 8020 lub 22 403 8040
www.skycash.com

Chojnickie Studio Rapsodyczne reprezen-
towało Chojnice na II Ogólnopolskim 
Festiwalu "Teatralia" w Legionowie, gdzie 
za spektakl "Dziecko dla początkujących" 
otrzymało nagrodę publiczności.
Na festiwalu wystąpiło 16 zespołów z całej 
Polski. „Dziecko dla początkujących” 
długo nie było pokazywane na festiwalach 
teatralnych. Autorzy spektaklu chcieli go 
sobie odświeżyć i podzielić się nim z wi-
downią. Spektakl w wykonaniu Błażeja 
Tachasiuka i Piotra Rutkowskiego oraz
w reżyserii Grzegorza Szlangi dostał owa-
cję na stojąco. Widzowie od pierwszej 
minuty weszli w konwencję spektaklu. 
Bardzo miło było kiedy cała sala wstała do 
braw, co rzadko zdarza się na festiwalach 

konkursowych. Po przedstawieniu Studio 
otrzymało również bardzo ciekawe 
zaproszenia do innych miast. 
Inne spektakle: - przedstawienie "Mit", po 
pokazie w finale OKR'u dostało zaprosze-
nie od Wiesława Gerasa (członka jury) na 
jeden z najbardziej prestiżowych festiwali 
teatralnych "Kontakt" w Toruniu, a także na 
"Olimpiadę Teatralną" we Wrocławiu,
Studio zaprezentuje się również na 
Międzynarodowym Festiwalu w Policach 
gdzie pokaże "Romeo i...". Na swój drugi 
finał OKR'u tym razem w kategorii recytacji 
wybiera się Viktoria Szopińska. Gratulu-
jemy i trzymamy kciuki za kolejne 
prezentacje!

18 czerwca na stadionie miejskim 
„Kolejarz 1926” odbył się festiwal głośnej, 
rockowej muzyki celebrujący przyjaźń 
pomiędzy muzykami z miast partnerskich 
„INTERTONY”.  Festiwal  to nowa propo-
zycja Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej
i Człuchowskiej i jej  wolontariuszy z Sa-
morządnego Centrum Młodzieżowego,
a także partnerów: Chojnickiego Centrum 
Kultury i stowarzyszenia Rockinitiative 
Emsdetten oraz fundacji Jongeren-
centrum Cerberus z Hengelo. Dzięki ich 
działaniom Chojnice doczekały się rocko-
wego, międzynarodowego festiwalu, który 
jest  efektem i zarazem podsumowaniem 
10 - lecia wymiany muzycznej między 
Chojnicami, Emsdetten i Hengelo. 

Organizatorzy chcieli tą  imprezą uczcić 
przypadające w tym roku rocznice: 10 lat 
współpracy muzyków rockowych z miast 
partnerskich, 20 lat oficjalnego partner-
stwa pomiędzy Chojnicami i Emsdetten 
o r a z  2 5  l a t  p o d p i s a n i a  p o l s k o 
niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedz-
twie . Bezpośrednią inspiracją dla organi-
zacji InterTonów jest festiwal przeciwko 
rasizmowi i dyskryminacji organizowany 
przez stowarzyszenie Dettenrockt
w Emsdetten, od wielu lat również przy 
pomocy wolontariuszy z Polski. Zagrali: 
Knalleffekt, Nuclear Vibe, Tantrum, Bad 
Meat, Cosmic Radiation, Mike the Rooster 
, Midnight Motel, Mass Insanity i Tuff Enuff.

 "Dziecko dla początkujących"  InterTony 2016 

Tuff Enuff

Starostwo Powiatowe w Chojnicach 
przeznaczyło  65 000 zł na stworzenie 
nowoczesnej pracowni RFID* w Tech-
nikum nr 2 w Chojnicach .
Dzięki finansowemu wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Technikum nr 2 w Choj-
nicach,  na kierunku technik logistyk, 
zostanie uruchomione nowocześnie wy-
posażone laboratorium magazynowe,  
wykorzystujące technologię RFID oraz 
jeden z najbardziej profesjonalnych 
systemów zarządzania  przeds ię-
biorstwem klasy ERP firmy L-Systems, 
aby w procesie kształcenia być jak 
najbliżej praktyki gospodarczej.

Zakupione zostaną nowoczesne kompu-
tery, bramka RFID z antenami, bezprze-
wodowe kolektory danych z czytnikami 
RFID, czytniki biurkowe, drukarka 
termotransferowa z modułem RFID,  
umożliwiająca odczyt i programowanie 
tagów oraz wyposażenie magazynu.

Poza oprogramowaniem Epicor iScala  
oraz RFID w laboratorium wykorzysty-
wane będzie również nowoczesne 
oprogramowanie Emapa Transport + 
Europa, które znajduje zastosowanie w 
kompleksowym zarządzaniu transpor-
tem, np. w firmie DHL. 
Nowa pracownia komputerowa zwiększy 
kompetencje absolwenta T2 Chojnice  
oraz jego konkurencyjność  na rynku 
pracy.

* RFID (radio-frequency identification) to 
technika wykorzystująca fale radiowe, 
stosowana między innymi w:  zbliże-
niowych kartach płatniczych, sklepach 
przy zabezpieczeniach towarów, kartach 
dostępu do chronionych stref budynków, 
systemach automatycznych opłat 
drogowych, nadzorowaniu przepływu 
towarów, gospodarce magazynowej. 

Na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Beco-
Cup o puchar Burmistrza Chojnic 
znakomicie wypadły tancerki zespołu 
Music Dance z Chojnickiego Centrum 
Kultury, które w kategorii "Inne formy 
tańca" nie miały sobie równych.

WYNIKI
Zespół Music Dance duża formacja: 
I miejsce w kategorii zespołów "Inne formy 
tańca" do 15 lat.
Zespół Music Dance mała formacja: 
I miejsce w kategorii zespołów "Inne formy 
tańca" do 15 lat.
Duety "Inne formy tańca" do 15 lat: 
I miejsce Klaudia Gruchała i Weronika 
Berndt, II miejsce Magdalena Lamczyk i 
Marta Lamczyk.
Solo "Inne formy tańca" do 15 lat: cztery 
równorzędne I miejsca wytańczyły: 
Klaudia Gruchała, Marta Szyszka, Monika 
Guentzel, Weronika Berndt, II miejsce 
Iwona Zakrzewska, III miejsceAgnieszka 

Kwiatkowska. Wszystkie nagrodzone 
zawodniczki są tancerkami zespołu Music 
Dance do 15 lat.
Zespół Music Dance do 11 lat: III miejsce 
w kategorii "Inne formy tańca" małe 
formacje do 12 lat.
Duety "Inne formy tańca" do 12 lat: 
IV miejsce Kinga Kitowska i Zofia 
Kosobucka, VII Natalia Mosek i Natalia 
Mysków.
Solo "Inne formy tańca" do 12 lat: 
II miejsce Anna Pukrop i Natalia Mosek, 
III miejsce Natalia Myśków.
Duety "Inne formy tańca" pow. 15 lat : 
I miejsce Olga Szynwelska i Monika 
Guentzel.
Solo "Inne formy tańca" pow. 15 lat: 
I miejsce Natalia Rudnik, II miejsce Olga 
Szynwelska.
Trenerem zawodniczek jest Monika 
Michalewicz.
                                        Gratulujemy!

Laboratorium RFID w Technikum nr 2 w Chojnicach Sukcesy tancerek z zespołu Music Dance
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Mój wybór - informatyka. Duże zarobki i stosunkowo łatwo znaleźć 
pracę w zawodzie jeśli jest się dobrym. A w planach mam bycie 
dobrym. Zależy mi na tym, żeby studiować blisko mojego 
obecnego miejsca zamieszkania. Złożyłem papiery do Poznania, 
Warszawy i Olsztyna.

Paweł Myszkowski, Sępólno Krajeńskie

Mam zamiar wyjechać do Anglii. Chciałbym studiować 
International business (z ang. międzynarodowy biznes) albo 
international business with languages (z ang. międzynarodowy 
biznes z językami obcymi) na University of Bedfordshire.

Mateusz Domisz, Tuchola

Skończyłam w liceum biol-chem więc chciałabym robić coś w tym 
kierunku. Raczej pójdę na chemię do Gdańska, ale nie jestem 
jeszcze pewna. 

Daria Fydrych, Tuchola

Moim marzeniem jest zostać psychologiem ponieważ od dawna 
fascynuje mnie psychika ludzka. Aby to zrealizować chcę od 
października wybrać się na studia psychologiczne w Bydgoszczy. 
Specjalizacja, na którą mam zamiar się zdecydować to 
psychologia kliniczna.

Marta Łepek, Chojnice

Dobrze znam języki i w tym kierunku chciałabym się rozwijać. 
Planuję studiować sinologię albo skandynawistykę w Gdańsku.

Lea Pawlak, Charzykowy

Planuje studiować fizjoterapię. Jeszcze nie do końca wiem gdzie, 
gdyż w grę wchodzą dwa miasta. W przyszłości chciałabym być 
rehabilitantem i pomagać ludziom po urazach stanąć na nogi.

Sylwia Rudnik, Brusy

Od gimnazjum interesuję się językami. Szczególnie dużo czasu 
poświęcałem polskiemu i angielskiemu więc mój wybór jest raczej 
oczywisty. Pójdę zapewne do Gdańska na filologię angielską albo 
do Torunia na prawo.

Michał Jędrzejczak, Sępólno Krajeńskie

Planuję iść do Gdańska na Uniwersytet Gdański i studiować 
biologię medyczną albo po prostu biologię lub na inżynierię 
biomedyczną na Politechnice Gdańskiej 

Julia Antoniak, Klawkowo

W górnym rzędzie od lewej stoją: Wychowawczyni - Lucyna Januszewska, Oliwia Szupińska, Adam Filipczak, Tomasz Kiedrowicz, Łucja Dolat, Kewin Kierski, Seweryn Omyłka, 
Gracjan Piepiórka. W środkowym rzędzie: Mateusz Dorawa, Maciej Wojciechowski, Jakub Galikowski, Kornelia Kuklińska-Warszawska, Amelia Kuklińska-Warszawska, Sandra 
Biesek, Symeon Zblewski, Zuzanna Kurpińska. Klęczą: Kacper Szyk, Claudio Heydebreck Maganinho, Hubert Muszak, Alan Prondzinski, Dawid Stramol, Piotr Klajna, Magdalena 
Trzebiatowska.
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Dobiegły końca „Dni Chojnic” - święto 
naszego miasta, czas zabaw, fetowania
i  wyróżnień. I chociaż czas celebracji jest 
umowny, nie znamy przecież dokładnej daty 
lokacji miasta, nie przypadkowo przypadają 
one na koniec czerwca, czyli w weekend 
najbliższy wspomnieniu narodzin świętego 
Jana Chrzciciela, które Kościół Katolicki 
obchodzi 24.06. Postać tego wielkiego 
Świętego niewątpliwie wpisana jest w histo-
rię Chojnic. Jest on bowiem patronem 
najstarszego (istniejącego) chojnickiego 
kościoła - Bazyliki Mniejszej pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela, a od 29 sierpnia 2002 
roku, decyzją Rady Miejskiej również i pa-
tronem naszego miasta. Dzielimy się jego 
patronatem, a wiec symboliczną opieką,
z takimi miastami na świecie jak: Amiens, 
Awinion, Bonn, Florencja, Frankfurt n. 
Menem, Kolonia, Lipsk, Lyon, Neapol, 
Norymberga, Turyn i Wiedeń. W Polsce 
natomiast z Rypinem, Mysłowicami, Nysą, 
Kutnem i Stargardem. 
Przygotowując się do uroczystych obcho-
dów „Dni Chojnic” naszła mnie refleksja - na 
ile w laicyzującym się świecie mieszkańcy 
naszego miasta mogą utożsamiać się ze 
swoim patronem? Na ile jest dla nich 
postacią wciąż istotną i realną, a na  ile 
przyjęła wymiar mitologiczny czy wręcz 
folklorystyczny? Czy wciąż chojniczanie 
myślą o nim jak o orędowniku, czy raczej jak 
o atrakcji podobnej gdańskiemu Neptunowi 
czy kopenhaskiej syrence?
W tym celu koniecznym wydało mi się 
określenie sfery sacrum w przestrzeni 
społecznej Chojnic i zweryfikowanie w ja-
kich religiach, wyznaniach, odłamach i se-
ktach występujących na terenie naszego 
miasta upowszechnia się jeszcze kult św. 
Jana Chrzciciela. Myślę tu o przestrzeni 

religijnej, w rozumieniu antropologicznym 
odnoszącym się przede wszystkim do 
działalności bezpośrednio związaną z tej 
religijności wyrażaniem i przywiązaniem do 
wiary.
Z oficjaln ie zarejestrowanych grup 
wyznaniowych na terenie miasta Chojnice 
funkcjonuje: 

Kościół Chrześcijan Baptystów:
Kościół funkcjonuje w Chojnicach od roku 
1999. Na koniec 2015 roku liczący 60 
wyznawców.

Kościół Zielonoświątkowy:
Na terenie Chojnic kościół funkcjonuje od 
grudnia roku 1999. Na koniec 2015 roku 
liczący 30 wyznawców.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego: 
Kościół funkcjonuje w Chojnicach od roku 
1991. Na koniec 2015 roku liczył 22 
wyznawców.

Świadkowie Jehowy
W Chojnicach pierwsze wzmianki o Świad-
kach Jehowy pojawiają się już w roku 1928 
r. W 1949 roku liczący 50 osób Zbór 
znajdował się przy ulicy Angowickiej 13. 
Wobec prześladowania i delegalizacji na 
terenie Chojnic Świadkowie Jehowy fun-
kcjonowali w konspiracji praktycznie do 
roku 1989. Na chwilę obecną w mieście 
znajdują się dwa Zbory, a liczba wyzna-
wców opiewa na 230 osób.

Kościół Rzymskokatolicki
Najliczniejszy w Chojnicach. Znajduje się tu 
sześć parafii rzymskokatolickich łącznie 
liczących według oficjalnych statystyk 
ponad 34600 wyznawców .

Według danych Urzędu Miasta w roku 2015 
zameldowanych na pobyt stały było ca 38,9 
tysięcy mieszkańców. Porównując tę 
wielkość do informacji o liczbie wiernych 
przedstawionych przez chojnickie parafie 
wynika, że prawie 89 % mieszkańców 
należy do kościoła katolickiego. Zadekla-
rowane 0,9 % osób funkcjonuje w zborach 
niekatolickich. Natomiast pozostałe  ̴10 % 
deklaruje się jako niewierzący lub nie 
przyznaje się do któregoś ze wskazanych
w tekście, a więc i oficjalnie funkcjonującym 
w Chojnicach wyznaniem.

Uznając zasady demokracji wydaje się, że 
wobec prawie 90% polaryzacji wyznaniowej 
w mieście fakt przyjęcia za patrona, jednego 
z chrześcijańskich świętych nadal nie może 
budzić  zastrzeżeń.
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Fakt, że coś pod względem rachunkowym się 
zgadza nie oznacza jeszcze, że autor rozliczenia 
zasługuje na pozytywne skwitowanie! Tak jest 
również z ubiegłorocznym budżetem naszego 
miasta, którego rachunkowa zgodność powinna być 
podstawą do nagrody dla skarbnika miasta, ale 
nigdy powodem dla udzielenia absolutorium 
burmistrzowi. Gdyby trzymać się logiki propo-
nowanej przez A. Finstera na absolutorium 
zasługiwali i Bierut, i Gomułka, i Gierek…, bo „w słu-
pkach” ich budżetów wszystko się zawsze zgadza-
ło. Zresztą ich „mechaniczna większość” w tzw. sej-
mie PRLu zawsze zapewniała im komfort rozgrze-
szenia, niemniej rzeczywistość społeczna-gospo-
darcza sklepów, fabryk czy usług nie miała przecież 
z tą parodią nic wspólnego… Można omalować 
fasadę starego budynku, wybudować kawałek drogi 
(przy okazji zawsze „do poprawki”!), wydać sporo 
kasy na kolejną koncepcję nadwornego projektanta 
itp., ale nie może to zakryć faktu, że żadnego 
rozwoju nie ma!
Pomorze zawsze było „wisienką na polskim torcie”. 
Nie przypadkowo walczyli o nie i Karol Gustaw 
podczas „potopu”, i Fryderyk Wielki podczas 
zaborów, i A. Hitler w trakcie ostatniej wojny. 
Gospodarka zawsze była tu silna, a ludność z in-
nych stron kraju szukała tu swojej przyszłości… Tak 
powstawała międzywojenna Gdynia i powojenne 
ośrodki przemysłowe, w tym Chojnice z „Mosto-
stalem,„Zrębem” i innymi. Tymczasem w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat z perły polskiej gospodarki 
spadliśmy do roli „obszaru problemowego”, stając 
się centrum biedy i wykluczenia w północnej Polsce. 
Oto dzieło sporej grupy domorosłych ekonomistów
i samozwańczych samorządowców spod znaku 
ambasadorów Kaszub czy budowniczych 
Pomorza…
Budżet jest narzędziem do osiągania konkretnych 
celów, a nie celem samym w sobie. Jest rachun-
kowym ujęciem miejskiej gospodarki, w którym nie 
chodzi tylko o bilansowanie się dochodów z 
wydatkami. Zresztą w przypadku tych pierwszych 
zasadnicze znaczenie ma kondycja majątkowa 
samych mieszkańców (podatników) i ich zdolność 
do pokrywania kosztów utrzymania samorządu. Z 
tego zadania – co warto podkreślić –chojniczanie 
wywiązują s ię wzorowo. Tylko dzięki  ich 
zapobiegliwości wykonano założone po stronie 
dochodowej cele. I za to należy się im nasza 
wdzięczność.
Tymczasem burmistrz zakładając, że ze sprzedaży 
majątku uzyska 13.165.674 zł zawiódł całkowicie 
(tylko 45,6% planu)! Błędne założenia i szacunki, 
ukierunkowane  przede wszystkim na zachowanie 
status quo w ZGM-ach, zrobiły swoje i budżetowe 
plany diabli wzięli… Nikt się oczywiście takim 
obrotem spraw w ratuszu nie martwi. Dyrektor Odya 

jest usatysfakcjonowany (dalej ma to co ma!), a pie-
niądze w końcu można pożyczyć.  Ponadto z dumą 
wykazano nadwyżkę, więc o co tak naprawdę 
chodzi opozycji? Tymczasem nie trzeba wiedzy 
specjalisty, aby zauważyć że z chwilą wkroczenia
w fazę zakładanych inwestycji nadwyżka stopnieje 
niczym majowy śnieg, a zadłużenie miasta zacznie 
rosnąć niczym pycha autora tych wszystkich 
planów…
Nie uciekając od realiów trzeba pamiętać o rzeczy-
wistym stanie naszego miasta. Dobrze ilustruje ów 
analiza powstała na zamówienie władz miejskich
w kontekście pozyskiwania środków na rewita-
lizację społeczną. O katastrofie świadczą chociaż-
by: udział długotrwale bezrobotnych wśród osób
w wieku produkcyjnym w stosunku do średniej woje-
wódzkiej; rosnąca liczba świadczeń pieniężnych 
udzielanych przez MOPS, jak i samych świadcze-
niobiorców; spadająca wykrywalność przestępstw 
pomimo rosnących inwestycji w zakresie monito-
ringu miejskiego; zapaść cywilizacyjna dwóch 
osiedli miejskich (Śródmieścia i Dworcowego), co 
opisują spełnione przez nie wskaźniki kwalifikujące 
je do pilnej rewitalizacji społecznej. W ramach tej 
ostatniej przewiduje się natomiast, iż skierowane na 
ten cel środki zewnętrzne i budżetowe sprawić 
mają, że: bierni staną się aktywnymi, trwale 
bezrobotni znajdą zatrudnienie, niezaradni zdobędą 
się na przedsiębiorczość, planujący wyjazd zostaną 
z nami, a „uwięzieni komunikacyjnie” w mieście 
znajdą pociąg lub autobus, który pozwoli im 
poszukać pracy w Trójmieście lub Bydgoszczy… 
Tylko któż w to wszystko uwierzy?
Dalsze dekorowanie miasta poprzez odmalowanie 
dworca i przekopanie pod torami dziury na przejście 
wraz z garścią przystanków autobusowych, na 
miejscu z którego wysiedli się podatników, którzy nie 
chcą już mieszkać w Chojnicach, nie przyniesie 
zakładanych wyżej efektów. Również odnowiony 
budynek Centrum Kultury nie spowoduje, że drgnie 
coś w otaczającym nas marazmie. Na transakcji
z miastem zarobi tylko PB „Górski”, któremu będzie-
my słono płacić za pomieszczenia, których w wię-
kszości nie potrzebujemy… I jakoś tylko, w tym 
całym tańcu idiotów, prawie nikt nie zauważył, że 
wpisywana od dwóch lat do budżetu idea budżetów 
osiedlowo-obywatelskich nie przyniosła żadnych 
rezultatów. W tym niewielkim procencie budżetu, 
jaki władza pozostawiła do decyzji samych 
mieszkańców, nie zrobiono nic… I chociażby z tego 
powodu, żadna szanująca się opozycja nie mogła 
podnieść ręki za absolutorium dla tego, który na 
rozgrzeszenie nie zasługuje, bo nie spełnia 
podstawowego w tym kontekście wymogu – żalu za 
grzechy przeszłe i aktualne!
                                        Mariusz Brunka, 
                                                     Kamil Kaczmarek

Dla niektórych to dobra wiadomość .  
Zła, że tylko w wakacyjnych felietonach ;) 

Tym razem pochylmy się nad różnicami pokoleniowymi, bo mam 
wrażenie, że w wakacje częściej je dostrzegamy. Sam zaliczam się do 
pokolenia baby boomers  czyli urodzonych między 1946, a 1964 (na 
szczęście końcówka przedziału ;) )Cechuje nas pracowitość, nacisk na 
jakość i postrzeganie pracy jako przygody, choć z tym ostatnim bywa 
różnie.  Mamy szacunek dla autorytetów, przestrzegamy zasad
i  hierarchicznej lojalności. W związku z czasem narodzin, mentalnie jest 
w nas mniej lub więcej homo sovieticusa czyli roszczeniowości, 
sprawiedliwości rozumianej jako równości majątkowej czy chowaniu się 
w bezpieczną przeciętność.

Urodzeni w latach 1965-1977 (1981?, 1986?) to generacja X stawiająca 
na samodzielność, równość współpracowników i ryzyko.  Autorytarne 
zachowania przełożonych traktują jako zamach na wolność. Możliwość 
porażki  i sukcesy budują ich wiarę w siebie, a systemowe ograniczenia 
są gotowi zniszczyć. „Pracuję, aby żyć, a nie żyję, by pracować”.

Millenialsi  zwani pokoleniem Y rodzili się w okolicach 1978-1993 (1995? 
2000?). To ludzie wytrwali, wielozadaniowi, dla których praca jest 
środkiem do celu. Cechuje ich optymistyczne i wysokie przekonanie
o własnych kompetencjach , wszak wyrośli w kulturze zwycięzców. „Moi 
przyjaciele są równie ważni jak rodzina”.

Dla pokolenia Z  (ur. 1993 – 2005) wspólne doświadczenia  (przeżycia) 
związane są przede wszystkim z  technologiami dostępnymi
w dzieciństwie i okresie młodzieńczym. Internet i urządzenia mobilnej 
komunikacji umożliwiają  omawianie, komentowanie, prowadzenie 
sporów i ponowne przeżywanie w gronie rówieśników w sieci. Kamieniem 
milowym dla tej generacji było pojawienie się przeglądarek internetowych 
czy mediów społecznościowych. Niezwykle istotna jest dla nich potrzeba 
dostępu do urządzeń komunikacyjnych, wtedy mają pod palcami prawie 
cały świat. Bardzo ważny jest dla nich dostęp do nowych technologii
i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji i indywidualnego 
wyboru. Pragną, by rozpoznawać ich przez wyjątkowe zainteresowania. 
„My, dzieci sieci.”

Zastosowane wyżej kryterium roku urodzenia należy przyjąć  z dużą 
tolerancją.  Ważniejsze są wspólne (podobne) doświadczenia, a te mają 
najczęściej ludzie zbliżeni  wiekowo. Zapewne niektórzy z nas stanowią 
mieszankę międzypokoleniową, co można zaobserwować na portalach 
społecznościowych i podczas wakacyjnego wypoczynku ;) Udanych 
urlopów!
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Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości 
Chrześcijańskiej  powstało 10 maja 1835r. w Holenderskim 
Heythuysen. Siostry przybyły do Chojnic 10 października 
1867 roku i zaangażowały się w prace opiekuńczo-
wychowawcze, prowadzi ły  przedszkole,  szkołę 
elementarną i sierociniec, a dom sióstr zwany był Zakładem 
św. Boromeusza. Na potrzeby sióstr na piętrze zakładu 
zorganizowano małą kaplicę, którą 29 października 1867 
roku poświęcił ks. dziekan August Behrendt. Z czasem 
pomieszczenie okazuje się za małe i kaplica zostaje 
przeniesiona na parter. Powoli dojrzewa jednak koncepcja 
budowy  kaplicy z prawdziwego zdarzenia. 20 lipca 1894 
roku zostaje położony kamień węgielny pod budowę 
obiektu przyległego do wschodniej ściany funkcjonującego 
od 1886 roku szpitala. Poświęcenie nowego domu Bożego, 
przez wikariusza generalnego diecezji chełmińskiej ks. 
Klemensa Ludtke następuje w roku następnym 27 sierpnia 
1895. Dobudowana część ma wymiary 15 na 14.2 m.,

a sama kaplica 13.5 na 7 metrów i wysokość 8 m (obok 
kaplicy istnieje sala modlitw). Kaplica wraz z chórem jest
w stanie pomieścić ok. 300 osób. Kaplica eklektyczna, 
łączy w sobie elementy neoklasycystyczne, neobarokowe
i secesyjne. Bryła kaplicy jest zwarta, przykryta 
czterospadowym dachem z neobarokowym szczytem na 
osi elewacji południowej. Wewnątrz jednonawowa, 
trójprzęsłowa, z nie wydzielonym, węższym prosto 
zamkniętym prezbiterium, kruchtą przylegającą od 
zachodu oraz zakrystią poprzedzoną korytarzem
i prostokątną salą modlitw. Strop kaplicy drewniany, 
belkowy z dekoracją snycerską w formie ornamentu 
perełkowego i wolich oczek. Sklepienie prezbiterium 
krzyżowo-żebrowe. W prezbiterium potężny witraż 
przedstawiający – zgodnie z tytułem kaplicy – Serce 
Jezusa. Elewacja frontowa symetryczna, z 3-osiowym 
pozornym ryzalitem, w którym osie wyznaczają wysokie 
półkoliście zamknięte okna, dwudzielne, z laskowaniem ze 

sztucznego kamienia, wypełnione kolistym maswerkiem
i witrażami z wzorem mniejszych i większych kręgów 
ułożonych dywanowo.  Dwustrefowy, neobarokowy szczyt  
dzielony pilastrami (pojedynczymi i parami), ujęty spływami 
wolutowymi i zakończony trójkątnym naczółkiem. W polu 
szczytu półkoliste wnęki z rzeźbami św. Józefa (dolna)
i Chrystusa (górna). Na historyczne wyposażenie składają 
się trzy drewniane ołtarze, konfesjonał i zakupione w 1896 
roku, w Gdańskiej firmie „Witt” organy. 30 czerwca 2010 
Biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga otworzyłi pobłog-
osławił w Chojnicach Dom Kapłana Seniora. Uroczystość 
była połączona z konsekracją nowego ołtarza kaplicy 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, która obecnie stała się 
kaplicą tego domu. 

                                                                     Jacek Klajna

Chojnicka Wszechnica 06 czerwca 2016Szpital i Kaplica na początku XX wieku.
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Arkadiusz Liss  (1908 – 1974) ksiądz, 
proboszcz parafii pw. Ścięcia św. Jana
w Chojnicach od 15 stycznia 1947 roku do
9 czerwca 1974 roku.

Ksiądz dr teologii, proboszcz fary. Urodził 
się 12 stycznia w Dzierżążnie k. Tczewa
w rodzinie rolnika Szymona i Klary 
z domu Piontek. W latach 1918-1925 uczył 
się w pelplińskim Collegium Marianum. 
Maturę zdał w1927 roku w Starogardzie 
Gdańskim. Po studiach w Pelpl inie 
święcenia kapłańskie przyjął 19 XII 1931 
roku z rąk biskupa Stanisława Wojciecha 
Okoniewskiego. Jako wikariusz pracował
w Tucholi, od 1932 w Grudziądzu (parafia 
św. Mikołaja), gdzie rozwinął szeroką 
działalność charytatywną, między innymi 
założył dom noclegowy dla bezdomnej 
młodzieży męskiej. W 1934 roku ks. bp 
Okoniewski mianował go sekretarzem 
generalnym Związku „Caritas” na diecezję 
chełmińską. Na tym stanowisku m.in. 
zorganizował w czerwcu 1936 kongres 
miłosierdzia w Pelplinie z udziałem ponad 
600 osób. W latach 1934-1937 studiował na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 
Ogłaszał w prasie katolickiej publicystyczne 
artykuły zwłaszcza o tematyce charytatyw-
nej. W czasie okupacji hitlerowskiej opuścił 
diecezję. Przedostał się do Warszawy i tam 
był kapelanem sióstr skrytek. W maju 1945 

roku został administratorem parafii św. Jana 
w  Torun iu ,  a  15  s tyczn ia  1947  r. 
proboszczem parafii Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela w Chojnicach oraz dziekanem 
chojnickim. Koordynował akcję odbudowy 
zniszczonej fary chojnickiej (nowy dach, 
przebudowa zakrystii i kaplica NMP, ołtarze 
boczne, budowa chóru i organów, wystrój 
świątyni). Z jego inicjatywy w 1948 roku 
wróciły 2 cenne dzwony wykonane w latach 
1734-1744 przez Dawida Biecka w Toruniu, 
a zabrane w czasie działań wojennych.
Z inicjatywy ks. proboszcza,  od 1 do 9 maja 
1948 roku odbyły się w parafii misje święte 
prowadzone przez oo. redemptorystów. 
Dziesięć lat później w dniach od 16 do 31 
s i e r p n i a  o d b y ł y  s i ę  m i s j e  ś w i ę t e 
prowadzone przez oo. oblatów, a w 1968 
roku kolejne misje święte prowadzone 
również przez oo. oblatów. W 1959 roku 
zrealizowane zostało dzieło odnowy fary na 
upamiętnienie 1000-lecia Chrztu Polski, 
wyrażone w stylowej polichromii i w pięk-
nych witrażach w prezbiterium. Utworzył
w 1951 roku kaplicę filialną w Charzy-
kowach, która dała podstawę do powołania 
w 1970 r. ośrodka duszpasterskiego, 

później samodzielnej parafii. Podczas jego 
rządów kościół farny otrzymał nową 
konstrukcję dachową. Przebudowana 
została zakrystia i kaplica NMP, która 
otrzymała nowy ołtarz rzeźbionyw pias-
kowcu z kopią słynnej Madonny z bazyliki 
św. Jana w Toruniu. Wnętrze fary otrzymało 
stylowe otynkowanie, polichromię ścienną 
oraz nowy chór i organy.  Podczas urzędo-
wania ks. Lissa dwukrotnie odwiedził 
Chojnice Prymas Tysiąclecia kard. Stefan 
Wyszyński ( 1953 i 1961). Ks. Liss był od 
1952 roku kanonikiem honorowym Kapituły 
Katedralnej Chełmińskiej w Pelplinie,
a w 1953 roku został delegatem biskupim 
komisariatu wejherowskiego.
W 1954 na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie obronił rozprawę doktorską
pt. „Grzegorz Wielki, jako autor i reformator   
„Sakramentarza Gregoriańskiego”, uzysku-
jąc doktorat z teologii. W 1970 roku został 
mianowany prałatem honorowym. Zmarł 9 
czerwca 1974 r. w Chojnicach, jest 
pochowany na cmentarzu komunalnym.

                                            Bogdan Kuffel
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W lutym br. minęła 80. rocznica śmierci ks. Pawła Piotra Panskego -
doktora filozofii, wydawcy źródeł, filologa i zasłużonego historyka regionu.

Naukowe pasje
Paweł Piotr Panske urodził się 28 czerwca 
1863 r. w kosznajderskim Granowie k. Choj-
nic w rodzinie rolnika Ignacego i Katarzyny
z d. Musolf. Kształcił się w gimnazjum 
chojnickim (od 1874), gdzie złożył w wieku 
17 lat  egzamin dojrzałości  (1881). 
Studiował w Wȕrzburgu (1881-82), 
Mȕnster, Wrocławiu, zaś od 1884 w Lipsku. 
W tym słynącym z bogatych tradycji nauko-
wych ośrodku  zdał egzamin państwowy 
uprawniający do nauczania w szkolnictwie 
średnim oraz uzyskał doktorat z filozofii na 
podstawie rozprawy „De magistratibus 
Atticis, qui saeculo ante Chr.n.quarto 
pecunias publicas curabant”. Od 1890 był
w Seminarium Duchownym w Pelplinie
i otrzymał 26 VII 1891 święcenia kapłańskie. 
Po wikariacie w Nowem i w Zblewie powoła-
ny został do pracy nauczycielskiej w cieszą-
cym się dobrą opinią wśród Polaków 
Collegium Marianum w Pelplinie (1893-
1901). Posada ta nie spełniała jednak jego 
oczekiwań. Ks. Panske myślał o dalszym 
rozwoju naukowym. Prosił więc biskupa
o pozwolenie na habilitację w Lipsku i pozo-
stanie tam docentem. Spotkała go jednak 
odmowa z powodu braku księży.
 Władze diecezjalne nie wydały też zgody 
na wstąpienie do zgromadzenia księży 
werbistów. Panske został proboszczem
w Bytowie (18 VII 1901), gdzie obok pracy 
duszpasterskiej pracował naukowo (ogłosił 
,,Die Pfarrei Butow”, Paderborn 1903). 
Uczonego filologa bp A. Rosentreter 
mianował profesorem w Seminarium 
Duchownym w Pelplinie (1 IV 1914), 

zlecając mu wykłady z historii Kościoła i pra-
wa kanonicznego (1914-27) oraz przez 
pewien czas z teologii moralnej i języka 
greckiego. Klerycy podziwiali jego fenome-
nalną pamięć i rozległą erudycję history-
czno-etymologiczną oraz cenili go jako 
dobrego spowiednika. 

Poliglota i wydawca
Pochodzący z Granowa kapłan był 
doskonałym znawcą źródeł krzyżackich, 
historii gospodarczej i osadnictwa na 
Pomorzu Gdańskim, jak również okresu 
reformacji w powiecie człuchowskim. 
Ogłosił drukiem przeszło 30 prac w języku 

łacińskim, niemieckim i polskim. Zasłużył 
się jako wydawca źródeł, m.in. ,,Monumen-
ta  vetust r io ra  ad Arch id iaconatum 
Camanensem pertinentia” ( Fontes, t. 11-
14).  Publikował źródła dotyczące  kom-
turstwa tucholskiego (,,Urkunden der 
Komturei Tuchel, Handfesten u. Zinsbuch”, 
Gdańsk 1911) oraz człuchowskiego 
(,,Handfesten der Komturei Schlochau”, 
Gdańsk 1921) sięgające chronologicznie do 
połowy XV wieku. Wydał szereg artykułów 
m.in. ,,Chojnice i Człuchowo w czasach tak 
zwanej reformacji i przeciwreformacji” 
(,,Roczniki TNT” 32:1925).

  Jak trafnie zauważył ks. Henryk 
Mross w Słowniku biograficznym kapłanów 
diecezji chełmińskiej wyświęconych w la-
tach 1821-1920 „polot literacki łączył z be-
nedyktyńską cierpliwością”. W pracach 
naukowo-badawczych kierował się bez-
stronnością i obiektywizmem, zdobywając 
sobie uznanie i  szacunek polskich 
uczonych. Współpracował z liczonymi 
towarzystwami naukowymi, m.in. od 1911 r. 
był członkiem Historische Kommission fȕr 
Pommern, od 1917 r. doradcą naukowym 
,,Westpreussischer Geschichtsverein”, od 
1923 r. był współpracownikiem Historiche 
Kommission fur Ost-und Westpreussische 
Landesforschung, należał do Towarzystwa  
Naukowego w Toruniu (1902-36), którego 
zarząd mianował go w 1936 r. członkiem-
korespondentem. 

Zasługi dla Kościoła
Wychowanek Królewskiego Katolickiego 
Gimnazjum w Chojnicach został kanoni-
kiem Kapituły Katedralnej (instalacja 5 X 
1923 r.), radcą konsystorza, sędzią 
prosynodalnym, dyrektorem Biblioteki 
Diecezji Chełmińskiej. Pozostawił obszerną 
spuściznę rękopiśmienną, która, niestety,  
zaginęła w czasach II wojny światowej. 
Zmarł w Pelplinie 10 lutego 1936 roku.

Tablica przytwierdzona do polnego głazu 
stojącego w Granowie przed świetlicą 
wiejską.                              zdj. 06.06 2016

Zbigniew Wiśniewski - mieszkaniec 
Chojnic. Znany w kraju sportowiec i wo-
lontariusz, honorowy członek ChKS 
Kolejarz. Od 32 lat reprezentuje barwy 
chojnickiego klubu Kolejarz — sekcji 
biegowej Florian. Aktywnie zaan-
gażowany w bieganie od lat zdobywa 
największe tytuły i rekordy w tej 
dyscyplinie. 22 razy reprezentował 
Polskę, a jednocześnie Chojnice na 
różnych zawodach i mistrzostwach 
biegowych w Europie. Pan Zbigniew 
Wiśniewski urodził się 20 grudnia 1936 r. 
we Włościborzu k. Sępólna Krajeń-
skiego, gdzie jego ojciec prowadził młyn. 
Od 1942 r. wraz z całą rodziną w wyniku 
wysiedlenia zamieszkiwał w Płazowie
i od 1945 r. w Tucholi. Tam ukończył 
szkołę podstawową i szkołę zawodową, 
a w Krajence - Technikum Młynarskie.
W latach 1956 -1958 odbywał zasad-
niczą służbę wojskową w Gdańsku i El-
blągu. W 1964 roku wstąpił w związek 
małżeński z Jadwigą z domu Latzke. 
Doczekał się trojga dzieci - córki i dwóch 
synów. Pracował w Kółku Rolniczym 
C z e r s k ,  Z a k ł a d z i e  T r a n s p o r t u 

Mleczarskiego w Chojnicach, Spółdzielni 
Transportu Wiejskiego w Chojnicach. 
Ostatnie pięć lat przed emeryturą - w od-
zyskanym młynie we Włościborzu.
Pasją Zbigniewa Wiśniewskiego jest 
sport i to już od najmłodszych lat. 
Trenował biegi średnie na dystansie 
1500 i 3000 m w Tucholance, Nadwiś-
laninie Chełmno i Budowlanych Byd-
goszcz, gdzie zdobywał tytuły mistrza 
Pomorza, mistrza Polski juniorów. Od 
1 9 8 4  r o k u  r e p r e z e n t u j e  b a r w y 
chojnickiego klubu Kolejarz sekcji 
biegowej Florian. To tu zdobywał 
największe tytuły i rekordy Polski 
weteranów, k tóre są nadal  jego 
własnością. Kategoria wiekowa 60-64 lat 
- rekord w maratonie 2.55,11, kategoria 
wiekowa 55-69 lat - 58,22 na dystansie 
15 km i 1.25,49 na dystansie połmara-
tonu. Na Mistrzostwach Polski stawał 
ośmiokrotnie na podium, natomiast na 
Mistrzostwach Polski Weteranów aż 25-
krotnie i to na różnych dystansach - od 10 
km, poprzez półmaratony, na marato-
nach skończywszy. 

Zbigniew Wiśniewski zawsze startował
w barwach chojnickich, zabierał nawet 
ze sobą odpowiedni transparent. Jest 
znany w całym kraju jako dobry i sumie-
nny sportowiec, który jest postrachem 
zawodników w swoich kategoriach 
wiekowych. Za zasługi dla klubu 
otrzymał godność - honorowy członek 
ChKS Kolejarz.

Ponad 30- letnia działalność sportowa 
Pana Zbigniewa Wiśniewskiego, jego po-
stawa, sumienność oraz godne repre-
zentowanie naszego miasta jest wzorem 
dla innych sportowców, a osiągnięcia 
sportowe są dowodem jego ciężkiej 
pracy.

Bogdan Kuffel, urodził się w Chojnicach
w 1951 roku. Historyk, absolwent Uniwersytetu 
Gdańskiego w Gdańsku. W latach  1978-1983  
zatrudniony w Muzeum Warmii i Mazur, 
najpierw jako asystent w Dziale Historii, 
później awansował na kierownika Muzeum 
Bitwy Grunwaldzkiej - Oddziału Muzeum 
Warmii i Mazur.  Z własnej inicjatywy utworzył 
„bibliotekę grunwaldzką". W latach 1983-1984 
nauczyciel historii w   Szkole Podstawowej nr 5 
w Chojnicach. Od 1984 roku nauczyciel historii 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów 
Chojnickich. W pracy dydaktycznej osiągnął 
wysokie wyniki. Od 2001 r. pracował jako 
nauczyciel dyplomowany, a od 2004 jako 
ekspert. Dzięki starannemu przygotowywaniu 
się do lekcji, uwadze poświęconej sprawom 
dyscypliny, kultury osobistej oraz trosce o jak 
najlepsze warunki do nauki dla swoich 
wychowanków, był lubiany przez młodzież jak
i grono pedagogiczne. Swoją pracę dydak-
tyczną łączył z aktywną działalnością na rzecz 
Komendy Hufca Chojnice. Za swoją działal-
ność i pracę społeczną został odznaczony 
medalem Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi 
ZHP im. Mikołaja Kopernika „ Za zasługi dla 
harcerstwa kujawsko-pomorskiego". Radny 
Rady Miejskiej w Chojnicach. Aktywny członek 
społeczności lokalnej. Jego inicjatywy 
przyczyniły się do powstania ogólno miejskiej 
strategii ochrony zabytków i dziedzictwa 
narodowego oraz szeregu wydawnictw o te-
matyce społeczno - kulturowej, takich jak: 
„Chojnice - miasto z wizją wspólnej Europy".   
„Bitwa pod  Chojnicami",  „Poczet Jezuitów  
Chojnickich",  „Przeszłość i przyszłość powiatu 
chojnickiego", „Zgrupowanie Chojnice". Od 
1991  roku współorganizuje pracę Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego „CISZA". Współpraca 
Bogdana Kuffla z ChCK na niwie kultury trwa 
na bieżąco. Współorganizuje imprezy pn. 
Chojnickie Filmobranie od 1991 r., wystawy 
plakatu filmowego oraz seanse zbiorowe dla 
m ł o d z i e ż y.  P r e z e s  S t o w a r z y s z e n i a 
Europejskiego „Pomerania", wiceprezes 
ChTPN, aktywny działacz Towarzystwa 

Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich. 
Pomysłodawca Bractwa Rycerskiego Herbu 
TUR. Współautor i współredaktor wielu ar-
tykułów i publikacji, m.in. rozprawy naukowej : 
„Stosunki polsko - radzieckie w latach 1938-
1939".,  „Bitwa pod Chojnicami 18 IX 1454r.
w tradycji historycznej i regionalnej", współre-
dakcja pracy: Z dziejów kinematografii w Choj-
nicach po II wojnie światowej, „Przeszłość i te-
raźniejszość powiatu chojnickiego", współre-
dakcja pracy, Publikacja - „Poczet filomatów 
chojnickich", redaktor serii, współautor; 
Publikacja - Chojnicki Biuletyn Informacyjny 
„Filomata" nr 1, redaktor serii, autor artykułu 
„Przywrócenie pamięci"; 2006 r. - Publikacja: 
Chojnice - miasto z wizją wspólnej Europy, 
redaktor serii „Biblioteka Filomaty", redakcja 
p racy.  Wspó łorgan iza tor  sympoz jum 
naukowego w Chojnicach 17 września 2004r.  
Bitwa pod Chojnicami (18 IX 1454r.) w tradycji 
historycznej i regionalnej. Od roku 2004 
współorganizator Festynu Rycerskiego, a od 
2007 inscenizacji oblężenia Chojnic. Bogdan 
Kuffel nominowany przez ChTPN oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Powiatowy Chojnice został Samorządowcem 
roku 2007.



Kolejna pocztówka jaką chciałbym państwu przedstawić 
ukazuje Plac Jagielloński, niegdyś Plac Pamięci i widoczny 
po prawej stronie Kościół św. Ducha. Wybrałem tę 
pocztówkę nie przypadkowo, obecnie na "przodzie 
Kościoła" trwają prace wykopaliskowe i niejeden 
przechodzień pewnie zastanawia się co też tam kiedyś 
było. Wiadomo, iż dotychczas odsłonięto fragment ściany 
frontowej i bocznej oraz fragment dawnego bruku. Był to 
jeden z najstarszych kościołów w Chojnicach, istniał już 
pod koniec XIV wieku, początkowo jako kościół drewniany. 
W 1555 r. kościół przejęła gmina protestancka, a w 1610 r.
w miejsce drewnianej budowli, która była już w opłakanym 
stanie wzniosła murowaną, gdzie umieszczono również 
szpital. W czasie potopu szwedzkiego kościół spłonął-  
jednak nie był to efekt bitwy pod Chojnicami dnia 2 stycznia 
1657 r. gdzie sam Stefan Czarnecki pognał Szwedów, 
których ok. 300 zabito a wielu pojmano. Przedpola Chojnic 
gościły wówczas takie chorągwie jak: Sobieskiego, 
Potockiego, Koniecpolskiego czy pułk Konstantego 

Wiśniowieckiego oraz samą królową Ludwikę Marię, która 
nawet znalazła się w ogromnym niebezpieczeństwie po 
ataku Szwedów na tabor wozowy, musiała opuścić karetę
i udać się do najbliższej kwatery.
Być może ów pożar był przyczyną podpalenia, kościołem 
wówczas zarządzali luteranie a w tych czasach mieli sporo 
nieprzychylnych wobec siebie ludzi. Kościół odbudowano 
dopiero w latach 1793-1797, natomiast w 1938 roku uległ 
rozbiórce z powodu fatalnego stanu samej świątyni jak
i pochylenia dzwonnicy.
Dodam, iż pocztówka została wysłana w grudniu 1915 
roku, przedstawia urok placu Jagiellońskiego jak i kolejny 
historyczny symbol naszego miasta, mianowicie kolumnę 
ku czci chojniczan poległych w wojnie francusko- pruskiej 
toczonej na przełomie lat 1870-1871. Wbrew pozorom 
wojna ta nie była chojniczanom obojętna a jej wynik miał 
pośrednio wpływ na historię miasta, gdyż Prusy dążyły do 
zakończenia zjednoczenia Niemiec pod swoim prze-
wodnictwem a Francja próbowała to uniemożliwić, była to 

również wojna o dominację w Europie a Chojnice były 
przecież pod zaborem Pruskim, silne Prusy dały 
możliwość dalszego rozwojowi miasta. W pośredni sposób 
owa wojna przyczyniła się nawet do odzyskania przez 
Polskę niepodległości, gdyż w jej wyniku Francja utraciła 
bogate krainy: Alzację i Lotaryngię a z tym nigdy nie mogła 
się pogodzić, chęć ich odzyskania była jedną z przyczyn 
wybuchu I wojny światowej, w której to z kolei wyniku 
Polska odzyskała niepodległość a więc chojniczanie nie 
walczyli i nie ginęli na darmo i słusznie, że owa kolumna 
stoi po dzień dzisiejszy.
                                                      Krystian Reszczyński
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Od dzieciństwa podziwiała pejzaż kaszub-
skiej ziemi, wzbogacany rodzinnymi opo-
wieściami o żyjących na niej ludziach i pieś-
niami. One ją zainspirowały, uczyły kochać 
naturę i człowieka. U brzegów jezior 
kaszubskich szukała wyciszenia i wiary
w sens życia. Odnalazła się w pasji, którą 
jest poezja. Dzięki niej, na stronach tomików 
żyją postacie w otulinie przyrody, warkoczy 
gwiazd i przeżyć związanych supłem 
trudnym do rozwiązania.
Poezji szuka w wędrówkach po górach,
w potędze mórz, w egzotyce, w zabytkach 
architektury. Być w gronie artystów: mala-
rzy, rzeźbiarzy, muzyków i innych ludzi 
uzdolnionych manualnie, to dla niej 
duchowa uczta.
Jej poezja jest właściwie lustrem tęsknot, 
grą zmysłów. Jolanta pragnie, by wzruszała, 
zachęcała do doznań w czytaniu, w wyścigu 
z czasem. Liryzm wierszy bywa namiętny, 
skierowany „za" i „przeciw" ciemnym 
stronom ludzkiego życia, którym wychodzi 
naprzeciwko człowiek twórczy ze swoją 
sztuką i z rzemiosła buduje się legenda, 
ekscytacja wypełniająca pustkę życiową. W 
liryce jest też widoczne uniesienie Stwórcą
i rodziną.
Z odwiecznego wątku wyznań i refleksji 
wydobywa autorka najpierw namiętność
i żar przeżycia erotycznego, tęsknoty za 
partnerem. Ten pęd ku drugiemu człowie-
kowi nie zna hamulców, nie uznaje barier. 
Towarzyszy mu tysiąc odcieni czułości i gry 
zmysłów. Podmiot wierszy przenosi uczucia 
na żywioły przyrody, na pejzaże i reżyseruje 
teatr uwodzenia, galop serca, krwi, czaru
i oddechu w tańcu oraz tajemnicy karna-
wału.
 
 

Pani Mario może kilka słów o sobie?
Urodziłam się w Człuchowie. Szkołę 
średnią również ukończyłam w tym malow-
niczym miasteczku. Kontynuowałam naukę 
początkowo w studium nauczycielskim,
a następnie ukończyłam z wynikiem bardzo 
dobrym filologię polską, o specjalności 
nauczycielskiej, w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Słupsku. Początkowo uczyłam na 
pod człuchowskich wsiach, a następnie 
przez 20 lat pracowałam jako wychowawca 
w internacie i nauczyciel j. polskiego w Ze-
spole Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Chojnicach. 

Kiedy odkryła Pani w sobie talent 
poetycki?
Ze swojej poetyckiej pasji zdałam sobie 
sprawę już ucząc na wsi. W pięknej, 
spokojnej wiejskiej szkółce, otulonej wiosną 
kwiatem licznych ogrodowych jabłoni,
a później innych drzew, których korony 
obserwowałam z mieszkania Domu 

Nauczyciela w Sąpolnie Człuchowskim, 
doszłam do wniosku, że czas pisać. 
Wówczas powstał wiersz „Szkoła”. Po 
korekcie ten tekst umieściłam w tomiku 
„Warkocze gwiazd chwytam”.

Pamięta Pani swój pierwszy wiersz
i okoliczności w jakich powstał?
Za mój ukochany pierwszy wiersz uważam 
tekst ”Mój ojciec”. Inspiracją był najdroższy 
z mężczyzn, których spotkałam na swojej 
życiowej drodze - ojciec. Mama wkrótce 
ukończy 91 lat, jeśli dożyje do września, 
nazywa Go - tatkiem, powtarza mój kochany 
tatko. Niemal każdego dnia za nim tęskni. 
Tatuś był muzykiem, pracował również jako 
opiekun społeczny. Pisał piękną polszczy-
zną listy, podania, pięknym językiem 
wyrażał swoje opinie, grał na kilku 
instrumentach.

Gdzie szuka Pani natchnienia? Co Panią 
pobudza, a co wycisza? Jakie są  źródła 
Pani inspiracji?
Natchnienie samo do mnie przychodzi. Są 
takie zdarzenia, ludzie, o których nigdy bym 
nie napisała wierszem. Przeżywam mo-
menty , gdy natychmiast w tej chwili, nie 
później, nie jutro... muszę coś napisać. 
Lubię ciszę. Ona sprzyja natchnieniu. 
Bywam też „crazy” - trudno mi to teraz 
wytłumaczyć. Ponad wszystko cenię 
miłość. Robert  Herrick powiedział, że 
„miłość z miłości się rodzi”. Miłość także 
mnie inspiruje, czyjeś szczęście, ból nie 
cierpię hipokryzji, cenię honor i odwagę. No 
i wzdycham czasem Pegaza - symbolu 
natchnienia poetyckiego. On mnie rozumie, 
kocha i szanuje.

Czy uważa Pani, że talent jest kwestią 
dziedziczenia? Jeżeli tak, to po kim go 
Pani ma?
Uważam, że talent jest dziedziczony. 
Rodzina twierdzi, że mój tatuś wlał w moje 
serce i duszę poezję. Geny są ważne, 
oczywiście, ale wiemy o wyjątkach w regule.

Poezja i muzyka często idą w parze. Jaki 
jest Pani świat muzyki?
Uważam, że poezja i muzyka to świetny 
mariaż. Ktoś powiedział, że rzeczy tego 
świata pozostaną dwie: poezja i dobroć. 
Muzycy dodali, że muzyka również. Sądzę, 
że we mnie muzyka gra - także wierszem 
tworzy wzruszające melodie typu: Mały

 kwiatek, Tylko ty, a teraz prześliczne 
piosenki Adele, wcześniej przeboje 
Presleya.

Publikowanie wierszy to pewien rodzaj 
zapraszania odbiorców do prywatnego 
życia, emocjonalnego obnażania się. Nie 
przeszkadza to Pani?
Oczywiście, wiersze obnażają wnętrze 
poety. Obawiałam się początkowo reakcji 
odbiorców, więc nie drukowałam. Wiary w 
siebie i tego typu odwagi dodał mi mój 
starszy, nieżyjący już kolega - Kazimierz 
Balcerowski, a mądrego spojrzenia na 
formę wiersza uczył Mieczysław Wojtasik - 
poeta, krytyk literacki, prof. Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Otwartości uczyli również p. Elżbieta 
Nowosielska i dr Dariusz Lebioda - poeta, 
krytyk literacki, prozaik, wydawca moich 
kilku książek.

Który z Pani wierszy jest dla Pani 
najbliższy?
Wiersze, do których powracam to: „Mój 
ojciec”, :Taniec zapomnienia”, „Cóż, diabli 
we mnie tkwi”, „Wierszem”, „Posłuchaj”, 
„Monte Casino”, „Wezuwiusz”, „Nowy rok
w Berlinie”, „Rozmowa”, „Wigilia z przy-
jacielem”, „Polska”, „Senne marzenie” 
(zapis snu) oraz „W grocie Watykanu”. 
Powracam do tych tekstów, chociaż 
znajdują się w różnych książkach. Sama się 
temu dziwię... Ale gdy nastaje samotny 
wieczór, zaglądam do swoich książek i się 
uspokajam.

Wiersze są dla pani pamiątkami?
Wiersze to swoiste pamiątki, dary losu - 
wiersze do mnie mówią... Koleżanka 
Cecylia napisała: „dziękuję ci, Joleczko, że

w szarej prozie życia mogę przeżywać tyle 
wzruszeń i uniesień, refleksji, mogę 
pofruwać pod gwiazdami i nie ruszając się
z domu „podróżować po Europie”.

Czy specjalnie pani siada z myślą
o pisaniu i wymyśla wiersze, czy one 
same do pani przychodzą?
Wiersze same do mnie przychodzą. Sia-
dam do korekty.

Którzy poeci są Pani najbliżsi?
Moi najbliżsi poeci to: C.K. Norwid,
Z .  H e r b e r t ,  J .  S ł o w a c k i ,  H a l i n a 
Poświatowska. Cenię wiele wierszy 
Wisławy Szymborskiej, m.in. „Rozmowa
z kamieniami” - piękny oraz Paulo Coelho.

Ile łącznie napisała pani wierszy? Czy 
potrafi to Pani określić, czy może to 
jedna wielka niewiadoma?
Nie jestem w stanie wskazać liczby wierszy. 
Sorry. Trochę się ich uzbierało... - Jeśli 
nawet jeden czy kilka moich tekstów 
wzruszy czytelników, warto pisać. Tak 
sądzę i Bogu dziękuję za dar takiej pasji.

Napisała Pani też kilkanaście książek. 
Proszę je przybliżyć czytelnikom 
chojniczanina.
                Tomiki poetyckie:
„Z sercem cichym jak liść”
„Warkocze gwiazd chwytam”
„Na głos miasta i serca”
„Po trzeciej stronie lustra”
               Proza biograficzna
„Góry wspomnień”
„Wpisany w Szczawnicę”
„W lustrze doznań”
              Almanachy i Antologie
„Uśmiech losu” 1992, „Strofy do Popiela” 
1994, „Witraż niepokoju” 1996, „Znaki dnia” 
1997, „Strofy do kujawskiej ziemi” 1998, 
„Księga Poetów - Księga Przyjaciół” 1998, 
„Światło i słowo” 1998, „W stronę światła” 
1998, „Cztery pory roku” 1999, „Drzewo 
dobrej nadziei” 2001, „Dojrzewanie w 
miłości” 2001, „Z poezją w XXI wiek” 2002, 
„Pod niebem Arkadii” 2003, „Cud, który 
trwa” 2003, „Nadzieja umiera ostatnia” 2005
(oraz inne, które opiszemy innym razem)

Wręczono Pani wiele nagród. Czy może 
pani wspomnieć o tej, która sprawiła 
największą satysfakcję?
Największą satysfakcję przyniosły mi dwie: 
medal „Zasłużony dla kultury Polskiej” oraz 
Nagroda Pracy Organicznej im. Marii 
Konopnickiej.

                   Dziękuję za rozmowę
                                               Jacek Klajna

 xxx
 
zamknęłaś serce w twardej skorupie
 
brakuje ci tchu
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zgłodniałe
wargi mężczyzny
uniosą ciebie
w muzykę marzeń
 
nie słyszycie szalejącej
burzy i uderzeń grzmotów
 
jego ręce oplatają
wonną wypukłość twoich piersi
usta eksplodują rozkoszą 
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zapach oceanu
jego szum
blask słońca
piasek plaży pod stopami
i ja
w twoich ramionach
 
jakże kosztowny
prezent natury...
 
szumi ocean
w promieniach
zachodzącego słońca
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nucę z nią ulubiony refren
szepczę -
sięgnąłeś po moje serce
duszę ukryłeś
w słodkim nurcie
pożądania
 
gdziekolwiek rzuci mnie los
będziesz ze mną
i z moim wierszem
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przechodzę wszystkie progi
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w ocean życia
 
na pięciolinii mknę
ku gwiazdom
 
w noc betlejemską
klęczę z nim u żłobka
wyznając miłość
 
mój wiersz
płynie z krwiobiegiem
do tych
którzy kochają poezję

PRZED  NOCĄ
 
kiedy księżyc
uśpi moje miasto
gwiazdy niesforne
zerkają ku
Człuchowskiej Bramie
 
wsłuchują się
w puls ratuszowego zegara
 
gdy przycicha gwar dnia
Szewskiej Cechowej Szkolnej
przytuleni chojniczanie
marzą by noc ta
nie miała końca
 
Stary Rynek
niczym wierny kustosz
czuwa by ktoś obcy
nie pogrzebał wspomnień
przyprószonych
patyną lat
 
nocą
ulicami mojego miasta
wędruje wiosna z jesienią
i obie z naręczami nadziei
uśmiechają się do siebie (...)
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mową ciał
drzemiącą w ukryciu
nieodgadnioną jak ocean
 
wzburzoną
 
garściami sięga
po szczęście namiętności
 
jest cieniem człowieka
przed którym się nie schronisz
 
w samotności oddycha
płomieniem wnętrza
 
melodią ciszy
zanurza się w jej sacrum
 
obejmuje szmaragdy oczu
włosy...
promienie księżyca
splecione ze słońcem
i...wybucha



         No i wreszcie oczekiwana  perełka : 
Bakczysaraj. Symbol Wschodu, dawna 
stolica chanatu, gniazdo i skarbnica 
tatarszczyzny. Z daleka można wyczuć 
orientalna atmosferę. Pola obsiane różnymi 
roślinami z których wytwarza się olejki 
eteryczne. Latem cały region jest osnuty 
wonią lawendy. Bakczysaraj w dosłownym 
tłumaczeniu z tureckiego oznacza: pałac
w sadzie. I tak jest dosłownie. Pałac 
Chanów, meczet i harem są malowniczo 
ulokowane w sercu bujnego ogrodu. Pałac 
ten nigdy nie miał być  twierdzą, a raczej 
rajskim sadem. Przemawiał za tym 

przepych , bogactwo dziedzińców, zieleń 
drzew, kwiaty i liczne fontanny. Budowle 
pałacu nie są monumentalne, są wręcz 
lekkie, dwupoziomowe, ozdobione dużą 
ilością detali, drewnianymi ogrodzeniami, 
kolorowymi freskami świetnie wtapiają się
w otaczająca roślinność. Pierwsze moje 
wrażenie to przywołanie obrazów bajek
z dzieciństwa. Ta miniaturowa forma i feria 
kolorów przypominały mi filmy Disneya. 
Wędrując przez kolejne dziedzińce, napoty-
kamy miejsca w których można w zaciszu 
zamykając oczy przywoływać  obrazy z cza-
sów świetności tego miejsca.
Odwiedziliśmy pokoje dzienne chanów, po-
koje gościnne, harem.  Na dzień dzisiejszy 
zachowały s ię dwa meczety sześć 
wewnętrznych dziedzińców, łaźnie, pokoje 
służby, baszty, 14 fontann w tym - Fontanna 
łez. Zachwycając się widokami,  na myśl 
przychodzą sonety krymskie A. Mickie-
wicza. Żeby pozostać jeszcze w klimacie 
pałacu chanów , zrobiliśmy sobie przerwę 
na posiłek. Restauracja tatarska położona 
pod malowniczymi skałami. Miejsca 
posiłków to lekkie, drewniane altany do 
których się wchodzi po schodkach, siada się 
na miękkich poduchach rozłożonych wokół 
niskiego stoliczka. Oczywiście trzeba było 
zjeść czeburaki. To tradycyjne danie 
regionalne Tatarów krymskich. To nic 
innego jak ogromne pierogi z ciasta na 
bazie mąki wody i soli smażone na głębokim 

tłuszczu. Wnętrze wypełnia się odpo--
wiednio przyprawionym  farszem z surowe-
go mięsa, warzywami lub serem. Na koniec 
posiłku tradycyjna kawa. Kiedy już głód 
został zaspokojony udaliśmy się na dalszą 
wędrówkę do najsłynniejszego na Krymie 
klasztoru Zaśnięcia Najświętszej Mari 
Panny - Monastyru Uspieńskiego i dalej 
malowniczą ścieżką do skalnego miasta 
Czufut –Kale. Monastyr Uspieński jest 
czynnym klasztorem męskim. Pomieszcze-
nia klasztoru zostały wykute w skałach. 
Tylko cześć kompleksu jest dostępna dla 
turystów. Zarówno klasztor jak i dostępną 

dla zwiedzających cerkiew zdobią skalne 
malowidła. Wewnątrz nie wolno robić zdjęć ,  
kobiety muszą mieć zasłonięte ramiona, 
kolana i włosy. W pobliżu klasztoru znajduje 
się źródełko którego woda ma ponoć 
właściwości uzdrawiające. Obecnie 

Monastyr jest także celem pielgrzymek. 
Dalsza droga prowadziła zwężającym się 
wąwozem. Mogliśmy po drodze zerkać na 
wypielęgnowane ogrody klasztorne. Dopóki 
osłaniały nas drzewa – było przyjemnie, ale 
gdy wyszliśmy z lasu na otwartą przestrzeń 
zrobiło się gorąco. Powietrze stało w miej-
scu. Przed nami skalna ścieżka . Trochę 
pokręcona, gdzieniegdzie jakieś krzaki czyli 
możliwość złapania oddechu. No i brawo za 
pomysłowość, bo w takich właśnie 
miejscach pojawili się tubylcy ze świetnie 
schłodzonym kwasem chlebowym , albo 

woda żurawinową. Oczywiście za niewielka 
odpłatnością. Kto by się nie skusił- woda
w plecaku była lekko podgrzana. Czufut-
Kale jest najlepiej zachowanym skalnym 
miastem na Krymie. Na teren miasta 
wchodzi się drewnianą bramą na samym 
szczycie. Za brama oczywiście kasa,
a potem już wędrując uliczkami można 
oglądać domy modlitwy. Na otwartym placu, 
który był centrum miasta stoi studnia-od niej 
zależał byt mieszkańców. W środku zespół 
kanałów połączonych do odprowadzenia 
wody deszczowej. Domy były najczęściej 
piętrowe z balkonami i oknami. Mieszkało 
się na piętrze , a parter służył dla zwierząt 
hodowlanych. Żywność trzymano w wyku-
tych w skałach piwnicach pod domami. Na 
samym szczycie płaskowyżu znajdowały 
się wykute w skale lochy więzienne . W lo-
chach tych był więziony m.in. Mikołaj 
Potocki –hetman koronny. O Czufut-Kale 
pisał A. Mickiewicz w sonetach krymskich. 
Jerzy Hoffman realizował tu scenę do filmu 
„Pan Wołodyjowski” w której młody 
Nowowiejski organizował zasadzkę na Azję 
Tuhajbejowicza. Kolejne miejsce to Sudak. 
Samo miasto niezbyt ciekawe. Wielka płyta 

wzdłuż asfaltowej ulicy, ale warto tu zajrzeć 
ponieważ twierdza genueńska, jak i okolica 
(Nowy Świat) stanowią niezłą atrakcję. 
Dużą część miasta zajmują pensjonaty,
a właściwie kompleksy hotelowe. Zajmują 
one prawie pół miasta i ciągną się aż do 
wybrzeża. Zawieszona nad morzem 
twierdza genuenska góruje nad miastem. 
Obecnie jest ona w znacznej mierze 
rekonstrukcja. Mury twierdzy otaczają 
olbrzymi obszar. Wewnątrz murów mieściła 
się duża osada. Dawniej były  tu domy, 
ulice, kościoły  Pozostało trochę ruin i to 

wszystko. Mury twierdzy mają 2 m 
szerokości, 6-8m wysokości i są poprzety-
kane basztami o wys 15 m. Idąc wzdłuż 
murów można podziwiać niebieskie Morze 
Czarne.  Nowy Świat to miejscowość
w okolicy Sudaku warta odwiedzenia. To 
najcieplejszy zakątek Krymu- przez cały rok 
panuje tu łagodny klimat.   W centrum 
znajdują się oryginalne budynki zakładów 
winiarskich. Tu produkuje się Sowietskoje 
Igristoje.  Klejnotem Nowego Światu jest 
rezerwat botaniczny na cyplu zwany carską 
ścieżką. Poruszając się wytyczona trasa 
można podziwiać roślinność (rzadkie 
gatunki sosny, sosna krymska i sosna 
Stankiwicza) formacje skalne o różnych 
kształtach.  Niestety nie udało się nam 
przejść całej ścieżki. Zabrakło nam czasu. 
To był ostatni punkt  naszej wyprawy.  To 
wszystko co zobaczyliśmy zrekompenso-
wało po części niedogodności noclegu. 
M u s z ę  j e s z c z e  j a k o  c i e k a w o s t k ę  
przedstawić nasze posiłki w miejscu 
zakwaterowania. Stołówka mieściła się
w osobnym budynku. Stoliki nakryte białymi 
obrusami. Zastawa zawsze przygotowana
i na stole dzienne menu, na którym należy 
zaznaczyć co się będzie jadło w danym 
dniu. To co serwowano raczej nie wyglądało 
apetycznie.  W trakcie wieczornych 
spacerów zaprzyjaźniliśmy się z panią na 
straganie z owocami.  Nie trzeba chyba 
specjalnie zachwalać jak smakują brzos-
kwinie dojrzewające na słońcu, ( a nie
w kontenerze), czy winogrona i figi. Po 
zakupie melona trochę zwątpiłyśmy – jak 
się do niego zabrać bez noża. I tu właśnie 
nasza przyjazna dusza pospieszyła nam
z pomocą i pięknie go nam pokroiła. Kolejne 
zakupy zawsze były poprzedzone krótką 
rozmową ( czas na przypomnienie sobie 
języka) i  chęcią pomocy ze strony 
gospodyni straganu. W ogóle,  ludzie na 
Krymie są bardzo życzliwi i w stosunku do 
siebie i do obcokrajowców także. Wiadomo , 
że to co miłe szybko się kończy- czas na 
powrót do domu. Pozostały wspomnienia-
a te są bezcenne. Obecnie przed każdym 
wyjazdem, gdzieś tam w głowie przebija 
myśl czy aby zamiast do wybranego hotelu 
nie trafię do… sanatorium. 

CHOJNICZANIE  W  PODRÓŻY
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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

Jaskółcze gniazdo

Nr 6/2016 (46)   LIPIEC 2016

Jałta - sala na której „sprzedano Polskę”

Pałac w Massandrze
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KUCHNIA

JESTEŚ TYM, CO JESZ
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W dniach 24 i  25 
czerwca Chojnicki 
K l u b  S p o r t o w y 
,,Kolejarz” obchodził 
90 rocznicę istnienia. 
Obchody rozpoczęły 
s i ę  m s z ą  k t ó r ą 
p o p r o w a d z i ł , 
związany z klubem od 
wielu lat duchowny ks. 
Ryszard Ptak.  Po 
c z y m ,  w  c z y t e l n i 

Wszechnicy odbyło się spotkanie z zasłużonymi dla 
Kolejarza działaczami. Długoletni prezes Andrzej 
Górnowicz wspominał atmosferę jaka towarzyszyła, 
gdy w latach 80 – tych postanowili reaktywować klub. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że ze względu na 
kłopoty finansowe w 1971 r. klub został rozwiązany
i włączony do KS Chojniczanka. Pod nazwą 
,,Kolejarz” występowała jedynie sekcja szachowa, 
która była kontynuatorką idei Kolejarza. Górnowicz 
będąc komendantem zakładowej straży pożarnej 
PKP trenował na boisku Kolejarza, wówczas 
zaniedbanym, obkaszanym od czasu do czasu. 
Wspominał, jak w grupie kolegów z pracy, podczas 
wolnej rozmowy ustali, że reaktywują klub a on 
będzie jego prezesem. I tak się stało w 1988 r. Od 
razu przystąpiono do remontu i rozbudowy zaplecza. 
Zbigniew Dulek mówił, że starano się tego dokonać 
wszelkimi sposobami. W jego domu się śmiali, że 
wszystko co można wynosi do klubu. Z kolei 
Zbigniew Wiśniewski podzielił się uwagami na temat 

największego przedsięwzięcia sekcji Florian, jakim 
była pielgrzymka biegowa do Watykanu i spotkanie
z Janem Pawłem II. Przy tej okazji ks. Ptak nawiązał 
do śmiesznego wydarzenia jakim było zderzenie się 
głowami Wiśniewskiego i Górnowicza, gdy obaj 
usiłowali, w tym samym czasie pocałować pierścień 
papieski.
Dzień drugi obchodów miał typowy sportowy 
charakter. Najpierw został rozegrany turniej 
juniorów, następnie byłych zawodników z obecną 
drużyną. Później, ze względu na mecz polskiej 
reprezentacji ze Szwajcarią obchody musiano 
zawiesić. Emocje przeniosły się na wspólne 
kibicowanie. Część oficjalna rozpoczęła się od miłej, 
dla klubu informacji. Burmistrz Arseniusz Finster
w swym wystąpieniu poinformował, że klub za 
promocję miasta otrzymał grant w wysokości 10 tys. 
zł. Następnie, były reprezentant Polski w piłce 
nożnej, a obecnie wiceprezes Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej, Paweł Kryszałowicz wręczył odznaki 
,,Zasłużony Dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej”. 
Złote otrzymali były prezes Andrzej Górnowicz oraz 
przedsiębiorca Tadeusz Skajewski, pozostałych 20 
srebrnych trafiło do działaczy i zawodników 
związanych z ChKS „KOLEJARZ”. Duchowy 
przerywnik zaprezentowała biegaczka sekcji Florian, 
Ewa Dudoic która wyrecytowała swój wiersz, 
refleksje po przebiegnięciu maratonu. Później 
wręczono podziękowania dla osób, które pracują na 
rzecz klubu, był referat prezesa oraz podano tort
w kształcie boiska piłkarskiego.
                                                 Krzysztof Dziadczyk
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Patryk Kosmalski – Mistrzostwa Świata w Portugalii
Mateusz Grzempa – Mistrzostwa Europy we Włoszech

Optimiściarze z całej Polski podczas trzech regat 
eliminacyjnych w Pucku, Gdyni i Dziwnowie walczyli
o prawo reprezentowania kraju na Mistrzostwach Świata
i Mistrzostwach Europy.
Regaty Energa Sailing Cup w Dziwnowie były ostatnią 
eliminacją, którą wygrał Patryk Kosmalski i jednocześnie 
zwyciężył w całym cyklu eliminacji. Mistrzostwa Świata 
odbędą się pod koniec czerwca w malowniczej 
Portugalii.Rewelacyjnym żeglowaniem zachwycał 
również Mateusz Grzempa, który w połowie lipca będzie 
rywalizował z rówieśnikami z całej Europy. Tegoroczne 
Mistrzostwa Europy organizowane są  w słonecznej Italii.
 
 O mały włos i trzecią reprezentantką Polski 
zostałaby Laura Szulc, niestety zabrakły 2 małe punkciki. 
Pozostali zawodnicy CHKŻ Kacper Żywiczka  i Jan 
Krawczyk  także  dzielnie rywalizowali i zajmowali wyso-
kie lokaty.
 Współtwórcą sukcesów naszych żeglarzy jest 
trener – Karol Jączkowski,  który sam do niedawna 
zdobywał nominacje, a teraz z powodzeniem dzieli się 
swoim doświadczeniem z następcami.

Podsumowanie regat Energa Sailing Cup 
                                     – Puchar Dziwnowa 3-5.06.2016 r.
Zakończyły się trzecie eliminacje z cyklu imprez Energa 
Sailing Cup, będące jednocześnie ostatnią eliminacją 
krajową do mistrzostw świata i Europy dla zawodników 
klasy Optimist. Stawka była niezwykle wysoka a rywalizacja 
zacięta aż do ostatniego wyścigu. Wody Bałtyku na terenie 
Pomorza Zachodniego, u wybrzeży Dziwnowa, po raz 
kolejny okazały się bardzo dobrym akwenem do żeglo-
wania. W regatach wzięło udział 138 zawodniczek i zawod-
ników z czterech krajów: Polski, Czech, Białorusi oraz 
Irlandii. Tradycyjna Polska gościnność panowała wszędzie, 
z wyjątkiem mety wyścigów, na której prym wiedli nasi 
reprezentanci.

Regaty zakończyły się, trofea oraz nominacje do repre-
zentacji Polski zostały przydzielone według zasług. W kla-
syfikacji generalnej regat zostało wyróżnionych i nagro-
dzonych 10. najlepszych uczestników regat, ponadto 6. 
najlepiej żeglujących dziewcząt.  Organizatorzy zadbali
o najdrobniejsze szczegóły, z zamówieniem dobrej pogody
i zapewnieniem „żeglarskich warunków” włącznie.
Początkowo liderem rywalizacji był Sławomir Kapałka
z YKP Gdynia, jednak to Patryk Kosmalski z CHKŻ Chojnice 
okazał się ich „czarnym koniem”, wychodząc ostatecznie na 
prowadzenie regat. Całe zawody to wyśmienita dyspozycja 
Patryka, który udowadnia, że ciężka i mądra praca 

prowadzi go systematycznie do przodu.  Z taką dyspozycją 
kibice mogą ostrzyć pazurki na Mistrzostwa Świata, które 
odbędą się w Portugali, bo udowadnia  świetną dyspozycję
i ma aspiracje, aby dołączyć do światowej czołówki. 

Z bardzo dobrej strony pokazał się Mateusz Grzempa, 
utrzymujący się blisko podium przez całe zawody, udo-
wadniając że należy do najlepszych w Polsce. Zakończył 
regaty z nominacją na Mistrzostwa Europy i będziemy 
śledzić jego poczynania z nadzieją na najlepsze miejsca. 

Już po raz kolejny wzorowa postawa Laury Szulc daje Nam 
sporo radości. W trudnych warunkach morskich zapre-
zentowała waleczną postawę żeglując bardzo systema-
tycznie i zajmując bardzo dobre i równe miejsca. Ostate-
cznie stanęła na trzecim stopniu podium wśród dziewcząt, 
na którym czuje się  i wygląda odpowiednio. 

Dobre wyścigi i przebłyski zaliczyli Jasiu z Kacprem, które 
pokazują, że również mogą żeglować i walczyć o dobre 
miejsca. Start w tych zawodach jest kolejnym krokiem do 
przodu i  zaliczką doświadczenia na kolejne zawody z cyklu 
Energa Sailing, które odbędą się w Giżycku. 

Trzymajcie kciuki za Naszych, bo idziemy w dobrą stronę!! 

                                                              Karol Jączkowski
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W Hali MKS Start Grudziądz zakończył się turniej eliminacyjny do tegorocznej Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży kadetek, na starcie którego stanęło 118 zawodniczek z 55 klubów. Tak 
duża ilość startujących sprawiła, że w inauguracyjnym dniu eliminacji stoczono aż 38 walk.
 
Tradycyjnie już z bardzo dobrej strony pokazały się zawodniczki Boxing Team Chojnice
w wadze 66 kg. 1 miejsce wywalczyła Wiktoria Dąbrowska natomiast Roksana Giersz i Patrycja 
Kotlęga ostatecznie zajęły 3 miejsca.

Do mistrzostw Polski (OOM) kwalifikuje się po 8 najlepszych w każdej kategorii wagowej.Tak 
więc już na początku lipca do grona zakwalifikowanych wcześniej Kewina Gruchały i Macieja 
Kotlęgi dołączyła trójka koleżanek klubowych. 

Rozgrywki I ligi ruszą w weekend 30-31 lipca. Dokładne terminy spotkań zostaną podane 
niebawem. Pierwszym rywalem Chojniczanki w jej czwartym sezonie na zapleczu 
ekstraklasy będzie Zagłębie Sosnowiec.

Ramowy terminarz spotkań Chojniczanki w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017

1 kolejka (30-31 lipca): Chojniczanka Chojnice – Zagłębie Sosnowiec
2 kolejka (6-7 sierpnia): Chojniczanka Chojnice – Stomil Olsztyn
3 kolejka (13-14 sierpnia): GKS Katowice – Chojniczanka Chojnice
4 kolejka (20-21 sierpnia): Chojniczanka Chojnice – Znicz Pruszków
5 kolejka (24 sierpnia): Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chojniczanka Chojnice
6 kolejka (27-28 sierpnia): Chojniczanka Chojnice – Wisła Puławy
7 kolejka (3-4 września): Miedź Legnica – Chojniczanka Chojnice
8 kolejka (10-11 września): Chojniczanka Chojnice – Stal Mielec
9 kolejka (17-18 września): GKS Tychy – Chojniczanka Chojnice
10 kolejka (24-25 września): Chojniczanka Chojnice – Pogoń Siedlce
11 kolejka (1-2 października): Sandecja Nowy Sącz – Chojniczanka Chojnice
12 kolejka (8-9 października): Chojniczanka Chojnice – Górnik Zabrze
13 kolejka (15-16 października): MKS Kluczbork – Chojniczanka Chojnice
14 kolejka (22-23 października): Chojniczanka Chojnice – Olimpia Grudziądz
15 kolejka (29-30 października): Drutex-Bytovia Bytów – Chojniczanka Chojnice
16 kolejka (5-6 listopada): Chojniczanka Chojnice – Wigry Suwałki
17 kolejka (12-13 listopada): Chrobry Głogów – Chojniczanka Chojnice
18 kolejka (19-20 listopada): Zagłębie Sosnowiec – Chojniczanka Chojnice
19 kolejka (26-27 listopada): Stomil Olsztyn – Chojniczanka Chojnice

Michał Jakóbowski ostatnie dwa sezony spędził w Drutex-Bytovii. W klubie z Bytowa 

rozegrał 48 ligowych meczów w których zdobył 6 bramek. W sezonie 2014/2015 po faulach 

na nim, podyktowano najwięcej rzutów karnych w I lidze. Może występować zarówno na 

boku pomocy jak i w ataku.

Wcześniej Michał Jakóbowski grał także w Lechu Poznań i Warcie Poznań. Piłkarską karierę 

zaczynał w zespołach juniorów Startu Radziejów i Kujawiaka Włocławek. Nowy gracz 

zespołu z Chojnic na swoim koncie ma także 3 występy w Ekstraklasie w barwach Lecha 

Poznań.

Artur Haluch, Damian Podleśny, Damian Garbacik, Maciej Kostrzewa, Maciej Rogalski 
i Daniel Feruga nie zagrają w przyszłym sezonie w barwach Chojniczanki. Wszystkim 
sześciu graczom kończą się kontrakty z chojnickim klubem i nie zostaną one przedłużone.

 Klub w ostatnim czasie natomiast przedłużył umowy z z Piotrem Kieruzelem, Wojciechem 
Lisowskim, Przemysławem Pietruszką, Pawłem Zawistowskim, Bartłomiejem 
Niedzielą i Patrykiem Mikitą. 

Na dłużej w Chojniczance zostanie także asystent trenera Macieja Bartoszka –  Hermes 
oraz analityk Mariusz Kondak.

Żółto-biało-czerwoni w trakcie letnich przygotowań zmierzą się m.in. z czwartym 
zespołem rumuńskiej ekstraklasy – Viitorul Konstanca i piątą drużyną polskiej 
Ekstraklasy – Lechią Gdańsk. Podopieczni Macieja Bartoszka zagrają także z Pogonią 
Szczecin, która sezon 2015/2016 zakończyła na 6. miejscu w Ekstraklasie i naszymi 
ligowymi przeciwnikami GKS-em Tychy oraz Drutex-Bytovią Bytów.

03.07 – Viitrorul Konstanca (Gniewino)
06.07 – Lechia Gdańsk (Chojnice)
09.07 – Pogoń Szczecin (na wyjeździe)
12.07 – GKS Tychy (Grodzisk Wielkopolski)
15.07 – Drutex-Bytovia Bytów (na wyjeździe)
23.07 – I runda Pucharu Polski (Kotwica Kołobrzeg lub Pogoń Lębork – wyjazd)
30.07 – Chojniczanka Chojnice – Zagłębie Sosnowiec (I kolejka I ligi)

Plan przygotowań Chojniczanki 
Polecamy jeden z naszych najnowszych 
gadżetów – ręcznik MKS Chojniczanka 1930. 
Trójkolorowy ręcznik w barwach Chojniczanki 
o wymiarach 70×140 cm do kupienia jest
w Strefie Kibica w Domu Towarowym Libera. 
Gadżet ten wydaje się idealny na zbliżający 
się okres wakacji i urlopów. Świetnie 
sprawdza się zarówno na plaży jak i na 
basenie. 

W Strefie Kibica można już nabywać 
koszulki polo Chojniczanki firmy adidas. 
Nowe “polówki” dostępne są w rozmiarach 
d l a  d o r o s ł y c h  o r a z  w  r o z m i a r a c h 
dziecięcych. Cena koszulek to 125 zł 
(seniorska) i 115 zł (dziecięca). W Strefie 
Kibica nabywać można także inne modele 
koszulek adidasa i nie tylko. Serdecznie 
zachęcamy do zakupów.
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1 - 3 Lipca
Urząd Miejski w Czersku organizuje uroczyste obchody 90-
tej rocznicy nadania Czerskowi praw miejskich.

14 Lipca
Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach 
zaprasza na „Letnie Spotkanie z Kulturą Kaszubską”.
W programie: występ kapeli ludowej, pogadanki i śpiewy
w języku kaszubskim. Początek o godz. 18:00

16 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza do 
Amfiteatru letniego im. Ottona Weilanda w Charzykowy na 
występ Zbigniewa Wodeckiego.  Początek o godz. 20:00.

16 Lipca
Sołectwo Wielkie Chełmy zaprasza na „Festyn Jagodowy” 
Miejsce: Sołectwo Wielkie Chełmy.

16 Lipca
Turecka Sobota w Bramie Pomorza start godz. 16.00. 
Mistrzostwa w jedzeniu Kebabów – do wygrania 500 zł, 
300 zł i 200 zł , Wakacyjne oferty turystyczne, degustacje 
potraw, pokazy tańca, konkursy z nagrodami.

16 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza do 
Amfiteatru letniego w Swornegaciach na plenerowy 
koncert muzyki operowej, operetkowej i musicalowej 
„Musical Na Wodzie".  Początek o godz. 19:00

16 Lipca
Wiejski Dom Kultury w Silnie organizuje konkurs plastyczny 
pod nazwą „Książka – i co?” Konkurs adresowany jest do 
dzieci, młodzieży i dorosłych, z Powiatu Chojnickiego. 
Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką 
plastyczną w formie płaskiej (prace przestrzenne nie będą 
oceniane), format prac A3. Prace należy dostarczyć do 
Wiejskiego Domu Kultury w Silnie do dnia 16-07-2016r. 
Szczegó ły  konkursu i  regu lamin  dostępny na 
www.gokchojnice.pl

23 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza do 
Amfiteatru letniego w Swornegaciach na „Festyn
z Country” oraz występ Tomasza Szweda z zespołem.  
Początek o godz. 19:00

24 - 25  Lipca
Mistrzostwa Polski w Motocrossie - Człuchów.

25  Lipca
Urząd Miejski w Człuchowie serdecznie zaprasza na
„V Lawendowy Jarmark św. Jakuba „. Zapraszamy 
okolicznych wystawców i twórców.

27 - 33  Lipca
Polish Boogie Festival  - Człuchów. Polish Boogie Festival 
to podróż w czasie do epoki, w której na scenach królowały 
Boogie-Woogie, Blues, Rockabilly i Rock’n’Roll, po ulicach 
spacerowały piękne Pin Up Girls a panowie walczyli o ich 
względy na wyścigach Caferacer’ów. To podróż do złotej 
ery kina, kiedy to na ekranach podziwiano mistrzowskie 
pokazy taneczne Freda Astaire i Ginger Rogers. Polish 
Boogie Festival łączy wszystko to, co w kulturze lat ’40, ’50
i ’60 najpiękniejsze!

29  Lipca
M I Ę D Z Y N A R O D O W Y F E S T I WA L F O L K L O R U 
"Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata" Serdecznie 
zapraszamy na koncert festiwalowy, który odbędzie się 29 
lipca 2016 roku w Chojnicach w Fosie Miejskie. Koncert 
poprzedzony będzie barwnym korowodem zespołów.

30  Lipca
Stowarzyszenie "Charzy..." ogłasza wszem i wobec, że
w tym roku Jarmark "Czym Chata Bogata" odbędzie się 30 
lipca i zostanie zorganizowany razem przez : Gminny 
Ośrodek Kul tury  Chojn ice,  Promocję  Regionu 
Chojnickiego, Zaborski Park Krajobrazowy i oczywiście 
przez "Charzy..." Gmina została głównym organizatorem 
Jarmarku Ekoturystycznego. 

30 - 31  Lipca
W dniach 30 i 31 lipca 2016 roku w kompleksie budynków 
Klubu Strzeleckiego LOK w Nieżychowicach odbywać się 
będzie „Kurs sędziowski I I I  k lasy” zakończony  
egzaminem.
Kosztu kursu:
- dla przyszłych nowych sędziów koszt 490 zł netto 
(602,70 brutto)
- dla przedłużających licencje sędziowskie 440 zł netto 
(541,20 brutto)
 Cena kursu zawiera:
 - wynajem sali szkoleniowej i strzelnicy
 - dwudaniowy obiad w przerwie kursu
 - kawa, napoje, herbata i słodycze w formie bufetu
 - koszt amunicji
 - koszt licencji

30  Lipca
Wiejski Dom Kultury w Silnie zaprasza na plenerowy 
koncert muzyki operowej, operetkowej i musicalowej - 
"Musical Pod Strzechą". Początek o godz. 19:00.

28 - 30  Lipca
Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy Konarzyny 
zapraszają na VI Święto Gminy Konarzyny; Międzynaro-
dowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem 
Świata” Miejsce:  Konarzyny (boisko gminne), GOK (sala 
widowiskowa).

16 - 17 Lipca
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje na jeziorze 
Charzykowskim „Chojnice Team Cup – Drużynowy Puchar 
Europy kl. Optimist”.

16 - 17 Lipca
Ośrodek Kultury w Rytlu oraz Sołtys Sołectwa Rytel gorąco 
zapraszają na Dni Rytla. Jak co roku moc atrakcji zarówno 
dla najmłodszych jak i dorosłych. W programie koncerty: 
Rytel.pl, Rezerwat, Shazza i DJ Kuba.

17 Lipca
CH Brama Pomorza zaprasza do wzięcia udziału w akcji 
charytatywnej ,,Zeszyt dla ucznia”. Zbiórka pieniędzy
i przyborów szkolnych dla dzieci z gminy chojnice, warszaty 
rękodzieła: biżuteria – kabaszon i makrama , start godz. 
15.00 

24 Lipca
CH Brama Pomorza zaprasza na Before XXII Polish 
Boogie Festiwal. Start godz. 15.00: koncerty, akcja 
stylizacji Pin Up, pokazy tańca boogie – woogie.

22 - 24 Lipca
Zapraszamy na spektakl „Oblężenie Malborka”. To jedno
z najbardziej spektakularnych wydarzeń w kraju. Wielka 
inscenizacja, odbywająca się po wschodniej stronie 
terenów zamkowych (Wały von Plauena), tworzona jest 
zawsze z wielkim rozmachem, zaangażowaniem i kunsz-
tem.To już XVII edycja Oblężenia, która pozwala odbyć 
fascynującą podróż w czasie. Trzy dni pełne emocji, 
rozgrywających się pod murami Zamku Malborskiego 
potyczek rycerskich i widowiskowych turnieji konnych. Dla 
najmłodszych historyczne gry i warsztaty średnio-
wiecznego rzemiosła! 

2 - 3 Lipca
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy organizuje „Regaty
o Puchar Lata” w klasie OPT A B C, L'EQUIPE, 420.

04 - 15 Lipca
Spółdzielnia mieszkaniowa w Chojnicach organizuje dla 
dzieci i młodzieży z osiedli spółdzielczych "Akcję letniego 
wypoczynku" W programie: zajęcia ruchowe i taneczne, 
liczne zabawy, gry i konkursy, zajęcia sportowe w plenerze 
(tenis ziemny, boule), wyjścia do kina i kręgielni oraz 
wycieczki. Info i zapisy tel. 52 334 42 40 i 730 005 158.

3 Lipca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na  XXIV Festiwal 
Teatrów Ulicznych „Chojnicka Fiesta 2016”. Festiwal 
odbywać się będzie na Starym Rynku i w Fosie Miejskiej.

3 Lipca
Klub Strzelecki LOK Chojnice zaprasza o godz. 11:00 na 
otwarcie strzelnicy dla klubowiczów oraz sympatyków 
klubu. Stacja Paliw Nieżychowice.

1 Lipca
1 lipca rozpoczyna sezon letni 2016 charzykowski statek 
wycieczkowy „TUR”. Przyjmujemy rezerwacje na rejsy 
ZORGANIZOWANE po jeziorze charzykowskim. Więcej 
informacji: mail - biuro@gancza.pl, numery telefonów : 600 
952 666 lub 52 397 34 61 

2 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza do 
Amfiteatru letniego w Swornegaciach na „Festyn 
rozpoczęcia lata”. Początek imprezy godz. 19:00.

2 Lipca
We Wdzydzach odbędzie się „XVIII Zjazd Kaszubów” 
Wyjazd pociągu specjalnego „Transcassubia” z Chojnic
o 07:30. Bilety w cenie 10zł (galeria Pana Blocha na Rynku i 
siedziba ZKP - p.210 Wszechnica). Dzieci do lat 15 
bezpłatnie.

6 Lipca
Park Narodowy Bory Tucholskie w ramach Letniej 
Akademii Przyrodniczej  zaprasza na  - zieloną ścieżkę 
dydaktyczną "Wokół jeziora lobeliowego Wielkie Gacno" 
(6,6 km). Zapisy telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem (52) 39 88 397 (Liczba 
miejsc ograniczona).

20 Lipca
Park Narodowy Bory Tucholskie w ramach Letniej 
Akademii Przyrodniczej  zaprasza na  - niebieską ścieżkę 
dydaktyczną "Piła Młyn" (5,5 km). Zapisy telefonicznie od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem 
(52) 39 88 397 (Liczba miejsc ograniczona).

8-24 Lipca
Burmistrz Tucholi w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
zaprasza na: 57. DNI BORÓW TUCHOLSKICH.  
   „Przyjeżdżajcie! Las Was powita, a ludzie ugoszczą”
W programie między innymi:  8 lipca (piątek) 08:00 – 16:00 
Jarmark Staroci. Parking na tucholskim rynku. 9 lipca 
(sobota) 08:30 - 20:00 XXXII Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej w Tucholi połączony z II 
Mistrzostwami Polski Sygnalistek Myśliwskich. 14:00 - 
18:00 VIII Piknik militarny. Park Zamkowy (za Urzędem 
Miejskim). 23 lipca (sobota) – koncert gwiazd 57 DBT: 
Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

2 Lipca
Zapraszamy wszystkich miłośników pysznego, domowego 
i swojskiego jedzenia do Czerska, na I Festiwal Swojskich 
Smaków .  Będzie to świetna okazja do zakupu 
przysmaków znanych z kuchni naszych babć, lokalnych 
wyrobów spożywczych oraz rękodzieła. Wszystkie 
produkty będzie można kupić i zabrać do domu lub zjeść na 
miejscu. Nie zabraknie oczywiście pstrągów z Mylofu
i innych lokalnych specjałów!

1 Lipca
Hotel Aubrecht w Koprzywnicy k. Przechlewa serdecznie 
zaprasza na wyjątkowy koncert Katarzyny Żak, która 
wystąpi z zespołem Muzyka Na Żywo. 

09-10 Lipca
Strażacy Ochotnicy z Pawłowa koło Chojnic organizują na 
terenie Galerii Brama Pomorza I Ogólnopolski Zlot 
Samochodów Strażackich, sprzętu pożarniczego i wszys-
tkiego co związane z pożarnictwem. W programie między 
innymi: ok. 12.00 przejazd ulicami (Bydgoska, Tucholska, 
Gdańska, Sukienników), występy artystyczne, konkursy
i loteria fantowa, a w niedzielę 10 lipca występ kabaretu 
„Kopydłów".

10 Lipca
Gmina Brusy oraz  Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają 
na „Igrzyska plażowe w Czernicy” Miejsce: kąpielisko 
gminne w Czernicy. 

10 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza na 
Koncert charytatywny "W rytmie Warsa i Fogga" Amfiteatr 
letni im. Ottona Weilanda w Charzykowy, godz. 19:00.

10 Lipca
Finał rozgrywek EURO 2016. Mecz finałowy pomiędzy

............................................. a ...........................................
(dobrze wytypujesz  - tobie stawiają, źle - ty stawiasz)

Stadion Stade de France (pol. Stadion Francji) godz. 21:00.

10 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do Amfiteatru letniego 
im. Ottona Weilanda i plażę publiczną w Charzykowach na 
imprezę „Familijna wyspa frajdy,sportowy piknik rodzinny”. 
Początek o godz. 14:00.

09 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na „Turniej piłki nożnej
o puchar Wójta Gminy Chojnice”. Początek o  godz. 10:00. 
Miejsce: boisko piłkarskie - Nowe Ostrowite.

09 Lipca
Osrodek Kultury w Czersku i Zaklad Hodowli Pstraga 
–Zapora Mylof - Objekt Wojtal zapraszają do Wojtala na 
coroczne „Święto Pstrąga”. 
W programie:
15:00 – Powitanie, otwarcie imprezy, zawody strażackie, 
łapanie pstrąga, ogłoszenie wyników konkursów i wiele 
innych atrakcji
16:30 – 17:15 – koncert zespołu SHIRE 
17:30 – 18:15 – koncert zespołu Szafis
18:20 – 18:40 – DJ Kuba
18:45 – 19:30 – koncert Oli Zabłockiej
19:40 – koncert Fancy
21:00 – koncert Myslovitz
22:00 – zabawa pod chmurką z DJ Vel Evel

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


