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Gazeta LOKALNA NA  DOBRY  POCZĄTEK

Reklama

dr Krzysztof Korda

12 maja na sali obrad chojnickiego ratusza 
burmistrz Arseniusz Finster wręczał sty-
pendia dla osób zajmujących się twórczo-
ścią artystyczną i upowszechnianiem 
kultury. Wniosków wpłynęło ponad 20. Po 
ocenie merytorycznej członków powołanej 
komisji stypendia burmistrza Chojnic  otrzy-
mało 14 osób (początkowo 15. Jedna osoba 
zrezygnowała na etapie podpisywania 
umowy stypendialnej)  zajmujących się lite-
raturą, fotografią, plastyką, tańcem, teatrem 
i regionalistyką. Najwięcej, bo aż osiem tys. 
zł przyznano Marcinowi Synakowi, który 
pracuje nad książką o rodzinie Łukowiczów. 
Pozostali laureaci to: Knitter Aleksander – 
Fotografia. Przeprowadzenie bezpłatnych 
spotkań dla młodych mieszkańców Chojnic 
na temat fotografii oraz zorganizowanie 
wystawy podsumowującej w 2017 r. 6.000. 
Urbański Jarosław – Plastyka. Stworzenie 
pieca plenerowego – rzeźby o formie abstra-
kcyjnej do wypału ceramiki skonstru-
owanego ze stali i waty krzemowej. Piec 
zostanie stworzony w miejscu publicznym 
dostępnym dla mieszkańców Chojnic.  
6.000. Jarczyński Maciej - Muzyka-
plastyka. Stworzenie partytury na orkiestrę 
symfoniczną oraz cyklu obrazów, które 
zostaną zaprezentowane na wystawie na 
terenie Chojnic. 6.000. Górski Piotr – 
Plastyka. Zorganizowanie wystaw własnych 
prac malarskich poprzez promowanie 
kultury i regionu chojnickiego. 4.000. 
Szopińska Viktoria – Teatr. Stworzenie mo-
nodramu na podstawie „Charlotte” i wysta-

wienie go przed chojnicką publicznością. 
4.000. Gostomski Dominik – Teatr.  
Stworzenie własnego spektaklu teatralnego 
i wystawienie go przed chojnicką publi-
cznością. 4.000. Szyszka Roman – Pla-
styka. Organizacja i prezentacja własnych 
prac wykonanych metodą batiku. 4.000. 
Chylewski Wojciech – Taniec. Organizacja 
i prezentacja „Dnia Tańca Ludowego” dla 
chojnickiej publiczności. 4.000. Szynwel-
ska Olga – Taniec. Działania taneczne 
promujące miasto Chojnice poprzez udział 
w ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursach tanecznych. 4.000.  Galec 
Tadeusz – Regionalistyka. Prowadzenie 
strony historycznej o mieście Chojnice: 
www.historiachojnic.com. 2.000. Kwapisz 
Oliwia – Taniec. Działania taneczne pro-
mujące miasto Chojnice poprzez udział
w ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursach tanecznych. 2.000. Koperski 
Piotr – Muzyka.  Wydanie płyty z własnymi 
utworami promującą miasto Chojnice. 
2.000. Osiński Radosław – Muzyka. Sesja 
nagraniowa materiału przygotowywanego 
na debiutancką płytę oraz nakręcenie 
promujących ją video clipów. 2.000.
Laureaci odebrali z rąk burmistrza Chojnic 
Arseniusza Finstera dyplomy oraz opowie-
dzieli o swoich planach związanych z wyko-
rzystaniem stypendium. Jak zapowiedział 
burmistrz, wkrótce ogłoszony zostanie drugi 
konkurs na stypendia.  

Jacek Klajna

Marcin Synak Piotr Górski
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02 - 03 Maja
Chojnicki Klub Żeglarski zorganizował na jeziorze Charzy-
kowskim „Puchar Jeziora Charzykowskiego w kl. Korsarz” 
oraz „Regaty Konstytucyjne” w kl. Optimist Gr. A, B, 420, 
Laser 4.7, Open Bic.

02 Maja 
na rynku można było spotkać osoby z biało-czerwonymi 
flagami. Rozdawano je, przypominając o Dniu Flagi RP, 
święcie ustanowionym w 2004 r. Zakończeniem święta był 
występ zespołu "Kaszëbe". 

02 Maja 
Piotr Gruszka nie jest już trenerem Chojniczanki! O zmia-
nach poinformował we wtorek (2.05.) Zarząd Klubu MKS 
"Chojniczanka 1930". Nowym trenerem Chojniczanki został 
Artur Derbin, który dotychczas pracował w Zagłębiu 
Sosnowiec.

02 Maja 
W Przedszkolu „Jarzębinka” odbyła się XVII Eko Zgaduj 
Zgadula. Do udziału w konkursie zgłosiło się siedem 
placówek: Przedszkole Bajka, Misiowa Akademia, 
Promyczek, Wesołe Przedszkolaki, Skrzaty, Oddział "0" przy 
Szkole Podstawowej w Kłodawie.

03 Maja
Starostwo Powiatowe w Chojnicach zorganizowało uroczy-
ste obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Zbiórka delegacji, 
pocztów sztandarowych miała miejsce  o godz. 10.30 na 
Starym Rynku. Po okolicznościowym wystąpieniu starosty 
chojnickiego Stanisława Skai uczestnicy uroczystości udali 
się pod pomniki Chrystusa Króla i Orła, gdzie złożono 
wiązanki kwiatów. O godz. 12 w kościele pw. Matki Bożej 
Królowej Polski została odprawiona msza św. w intencji 
Ojczyzny i powiatu chojnickiego, pod przewodnictwem 
ordynariusza diecezji pelplińskiej, biskupa Ryszarda Kasyny.

03 Maja
Stowarzyszenie "Dworek Polski", przy współpracy z Choj-
nickim Centrum Kultury i SP nr 1 im. J. Rydzkowskiego, 
zorganizowało w Fosie Miejskiej imprezę pod nazwą „Na 
Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2017”. Majówka z folklorem 
uświetniła chojnickie obchody Święta Konstytucji 3 maja.

05 Maja
KB Florian i Samorząd Osiedlowy zapraszają na  XXVI Biegi 
Piątkowe. Pozostałe terminy 12, 19 i 26 maja. Miejsce: 
Stadion Miejski „Kolejarz 1926”. 

04 Maja
MATURA 2017 -  o godz. 9.00 maturzyści rozpoczęli egza-
min dojrzałości z języka polskiego. Łącznie, z 10 szkół, dla 
których Powiat Chojnicki jest organem prowadzącym, wolę 
przystąpienia do matury zadeklarowało 1148 uczniów, z cze-
go 860 to tegoroczni absolwenci. Aż 288 osób postanowiło 
poprawić osiągnięty w latach ubiegłych wynik, głównie
z matematyki. 

05 Maja
Koncert zespołu „Ex-trema” odbył się w Centrum Sztuki 
Collegium ARS.

05 Maja
Porażką aż 1:6 zakończył się wyjazdowy mecz Chojniczanki 
z Górnikiem Zabrze.

05 Maja 
Od piątku (5.05), w Centrum Handlowym Brama Pomorza, 
odbywały się I Zawody Freestyle Footbal. Zawodnicy z ca-
łego kraju zmagali się w trzech kategoriach, Freestyle Bros 
Cup, Show Flow i Battle open, a ich zwycięzców wyłoniono
w sobotnich finałach.

06 Maja
Wiejski Dom Kultury w Silnie zorganizował  II Otwarty 
Przegląd Kabaretów Amatorskich – BERET 2017. 

06 Maja
W Lichnowach odbyła się uroczystość oddania do użytku 
niedawno wybudowanego budynku mieszczącego remizę 
dla strażaków z OSP oraz wiejską świetlicę. Poprowadził ją 
prezes Zarządu Gminnego OSP Józef Januszewski. 
Przybyły na nią m.in. delegacje OSP z terenu gminy, 
szefowie straży ochotniczych i zawodowej w powiecie 
chojnickim, władze gminy Chojnice z wójtem Zbigniewem 
Szczepańskim, sponsorzy budowy i jej wykonawcy oraz 
ks.proboszcz parafii Lichnowy Andrzej Kuczyński.

06 Maja
Chojnicki Kolejarz pokonał dziś w meczu A - klasy Jantara 
Pawłowo 2:1. Emocji nie zabrakło. Mimo że gospodarzem 
dzisiejszego meczu był Jantar Pawłowo, to spotkanie odbyło 
się na stadionie Kolejarza przy ulicy Lichnowskiej w Choj-
nicach. Faworytem meczu był Kolejarz, który mimo ostatniej 
gry w kratkę jest o wiele wyżej w tabeli A-klasy. Jantar 
natomiast musi bronić się przed spadkiem do B-klasy.

06 Maja
O  godzinie 8.00 w chojnickim Gimnazjum nr 1 rozpoczęła się 
szósta kolejka (w kategorii szkół gimnazjalnych) MALPS - 
Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.

06 Maja
Mecz Red Devils w Pniewach z Red Dragons był dla 
chojniczan decydujący w walce o utrzymanie w ekstraklasie. 
Zwycięstwo podtrzymałoby i tak minimalne szanse, ale 
porażka 2:0 (1:0) zmniejszyła je prawie do zera. Red Devils
w I lidze. Cudu nie będzie.

08 Maja
W Centrum Sztuki Collegium ARS odbył się wernisaż 
wystawy fotografii Sebastiana Jutrzenki Trzebiatowskiego.  
Wystawa zatytułowana została „Kościół naszym domem”. 
Zdjęcia przedstawiają wnętrza kościołów oraz budowle 
związane z chrześcijaństwem. Wystawa była czynna do 19 
maja po wieczornych Mszach św. 

08 Maja
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu "Ubierz się w książkę" i spotkanie z fotogra-
fem Aleksandrem Knitterem, który opowiedział o robieniu 
zdjęć i pracy fotoreportera.

08 Maja
W biurze poselskim przy ulicy Sukienników odbyła się konfe-
rencję prasowa posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego. 

09 Maja
O odwołaniu Przewodniczącego Rady Miasta Mirosława 
Janowskiego zadecydował Naczelny Sąd Administracyjny. 
Powodem było łączenie funkcji radnego i  przedsiębiorcy 
działającego na mieniu komunalnym.

09 Maja
Z okazji "Dnia Europy", w auli SP nr 1 w Chojnicach, odbył się 
V Festiwal Piosenki Obcojęzycznej "EURO - SONG” 
Chojnice 2017. Jego organizatorem była Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Chojnicach.

10 Maja
W sali obrad ratusza odbyła się wymiana doświadczeń na 
temat rewitalizacji. Radni z zachodniopomorskiego Sianowa 
oraz studenci z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu poznali chojni-
ckie dokonania i plany dotyczące programów rewitaliza-
cyjnych. Goście zapoznali się z prezentacją ukazującą 
dotychczasowe osiągnięcia w zakresie inwestycji rewita-
lizacyjnych w mieście. 

10 Maja
Smutny dzień dla kibiców, działaczy i piłkarzy Red Devils 
Futsal Club Chojnice. Dziś zespół przegrał z przedostatnią 
drużyną w tabeli MKF Solne Miasto Wieliczka i spadł z Futsal 
Ekstraklasa  do I ligi. 

11 Maja
Odbyło się posiedzenie komitetu ds. poprawy estetyki 
miasta. W tym roku fundusz zostanie spożytkowany na 
naprawę elewacji następujących  budynków: Kompleks 
budynków usytuowanych w południowej pierzei rynku: Stary 
Rynek 11,12,13, Cechowa 1 – 84.642,70 zł brutto, Plac 
Piastowski 29 – 143 805 zł brutto, Plac Piastowski 20 – 152 
085  zł brutto, Kościuszki 14 – 16 – termomodernizacja 
elewacji– około 100 tys. zł brutto. Łączny koszt prac jest 
oszacowany na 275 tys. zł. Gmina Miejska Chojnice 
dofinansuje 50 % kosztów realizacji tych przedsięwzięć. 

12 Maja
W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się międzyszkolny 
Konkurs Pięknego Czytania w języku angielskim "Reading is 
Fun". Udział wzięli uczniowie klas IV – VI ze szkół podsta-
wowych w Chojnicach i okolic.

12 Maja
W sali obrad ratusza w piątek 12 maja br. odbyła się 
uroczystość przyznania stypendiów Burmistrza Miasta 
Chojnice dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami w 2017 r.

13 Maja
W sali "Bohema" w domu towarowym "Libera" odbyły się  
zajęcia taneczne TWERK.  Więcej na str. 10

13 Maja
MKS „Chojniczanka 1930" w meczu o mistrzostwo 1 ligi 
zremisował na własnym stadionie z MKS Kluczbork 1:1.

13 Maja
Odbyły się 33 Chojnickie Biegi Strażackie.  Zawody, jak co 
roku, rozegrane zostały na trasie z Chojnic do Lichnów
i z powrotem. Najszybszymi biegaczami z gminy Chojnice 
okazali się: Julia Żmija i Kapischka Krzysztof, z miasta 
Chojnice: Michał Ossowski i Janas - Breska Justyna. -Na 
trasie Chojnice-Lichnowy-Chojnice pobiegło około 120 osób.

17 Maja
Po golu w 42 min Pawła Zawistowskiego piłkarze Chojni-
czanki wygrali 1:0 w Grudziądzu z Olimpią i wrócili na 3 
miejsce w tabeli 1 ligi.

18 Maja
Wójt Zbigniew Szczepański otrzymał  po raz 27 absolu-
torium. Radni gminy Chojnice nie mieli żadnych wątpliwości, 
by po raz 27 jednogłośnie rozgrzeszyć wójta gminy Chojnice 
za budżet i kierowanie gminą w roku poprzednim. 

18 Maja
Dariusz Żywicki przestał być Komendantem Powiatowym 
Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku Piotr Socha 
od dnia 19 maja 2017r.  powierzył pełnienie obowiązków na 
stanowisku komendanta KP PSP w Chojnicach brygadierowi 
mgr inż. Ernestowi Szczepańskiemu.

18 Maja
W CEW odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji 
Infrastruktury.  Posłowie dyskutowali  nt. infrastruktury 
drogowej oraz kolejowej w regionie chojnickim.

19 Maja
Fundacja Palium zorganizowała, ma placu Szkoły Podsta-
wowej nr 1, kolejny marsz "Pól Nadziei". W marszu wzięły 
udział osoby chcące zamanifestować swoją jedność z oso-
bami walczącymi z chorobą nowotworową.

20 Maja
W fosie miejskiej artysta rzeźbiarz  Jarosław Urbański 
zbudował z 500 pustych szklanych butelek plenerowy piec do 
wypalania ceramiki. Także w godzinach wieczornych można 
było spróbować swoich sił w malowaniu obrazów olejnych 
pod kierunkiem Andrzeja Ciemińskiego. Te i inne atrakcje 
były częścią kolejnej edycji Europejskiej Nocy Muzeów.  

21 Maja
MKS „Chojniczanka 1930" zremisowała, na własnym 
stadionie, w meczu o mistrzostwo 1 ligi z  Drutex - Bytovią 
Bytów 1:1.

24 Maja
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach  
otwarto pierwsze w okolicy szkolne boisko do piłki plażowej.

24 Maja
Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zorganizowało,
w sali obrad Rady Miejskiej chojnickiego ratusza, wykład 
prof. dra hab. Włodzimierza Jastrzębskiego, zatytułowany 
„W 150. Rocznicę urodzin Leona Janty - Połczyńskiego - 
męża stanu i maturzysty chojnickiego”. 

24 Maja
O godz. 16.00 rozpoczął się ogólnopolski protest ratowników 
medycznych. Protestowali również pracownicy chojnickiego 
szpitala. Domagali się podwyżek płac. Na znak protestu,
w którym uczestniczy 14 tys. ratowników w całym kraju, 
oflagowano m.in. karetki. 

24 Maja
W hali Centrum Parku Chojnice odbyło się  podsumowanie 
MALPS-a (Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej). 

24 Maja
Na placu przed kościołem pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Chojnicach przeciwnicy metody in vitro mogli wyrazić 
swoje zdanie i przedstawić argumenty w nadawanym na 
żywo przez Telewizję Trwam programie „Po stronie prawdy”. 
Rozmawiano o planowanym przez ratusz projekcie 
finansowania in vitro. Przebywającego na urlopie Burmistrza 
reprezentował Robert Wajlonis.

26 Maja
W Centrum Sztuki Collegium ARS odbył się wernisaż 
wystawy  "Wiele – opowieści dawnych fotografii…". 

26 Maja
W Zespole Szkół przy ulicy Nowe Miasto 4 w Chojnicach 
odbył się coroczny Dzień Samorządowca. Młodzież 
otrzymała klucz do miasta i zorganizowała konkursy i zabawy 
dla samorządowców i gości związane z historią PRL-u. 

27 Maja
Odbył się VII Kosznajderski Rajd Rowerowy. W tym roku, 
przy pięknej pogodzie w trasę, wiodącą przez Angowice, 
Nowy Dwór, Ogorzeliny, Sławęcin i Lichnowy ruszyło ponad 
70 rowerzystów. Rajd zakończył się  tradycyjnym pieczeniem 
kiełbasek przy ognisku.

30 Maja
Po długiej chorobie zmarł pierwszy starosta chojnicki Janusz 
Palmowski. 10 listopada 1998 roku Janusz Palmowski został 
pierwszym starostą chojnickim w odrodzonej Polsce. 
Powiatem chojnickim zarządzał przez cztery pierwsze lata. 
Miał 59 lat.
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W czwartek 11 maja br. burmistrz Chojnic 
spotkał się w Gdańsku z Janem Szymańskim, 
dyrektorem Departamentu Programów 
Regionalnych Pomorskiego Urzędu Marszał-
kowskiego. Tematem rozmów były ustalenia 
dotyczące inwestycji finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych. Pierwszą sprawą są 
środki na realizację inwestycji zawartych w 
gminnym programie rewitalizacji. Wartość 
zgłoszonych remontów przekroczyła plano-
wany budżet na ten cel o ok. 900 tys. zł. 
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego nie 
wyklucza wsparcia w tej sprawie.
Drugi temat dotyczył planowanego przetargu 
na zakup autobusów dla komunikacji 
zbiorowej w ramach utworzenia integra-
cyjnego węzła transportowego. Jak wyjaśnia 
burmistrz Chojnic, w innych miastach także 
były realizowane podobne postępowania i na-
gle wzrosły ceny tych pojazdów. - Chcemy się 
zwrócić bezpośrednio do europejskich 
producentów autobusów - wyjaśniał burmistrz 

Arseniusz Finster na konferencji prasowej. – 
Rynek dostawców nie musi ograniczać się do 
krajowych pełnomocników i dystrybutorów. 
Omawiano także kwestię wyboru inżyniera 
kontraktu, który będzie nadzorował całe 
zamówienie publiczne związane z węzłem 
integracyjnym.

Kończy się etap programowania projektu 
rewitalizacji miasta.  26 maja został złożony 
wniosek do Pomorskiego Urzędu Marszał-
kowskiego o dotację na 4 zadania realizowa-
ne w ramach gminnego programu rewitaliza-
cji. Podczas piątkowej konferencji prasowej 
12 maja Joanna Gappa z Wydziału Progra-
mów Rozwojowych i Współpracy Zagra-
nicznej informowała o dotychczasowych 
pracach nad realizacją projektu. W 2016 r 
dokonano badania miasta zgodnie z wyty-
cznymi urzędu marszałkowskiego pod wzglę-
dem tzw. wskaźników zdegradowania. W ra-
porcie delimitacyjnym wyszczególniono trzy 

obszary: śródmieście, dzielnicę dworcową
i przemysłową. Następnie  został wyłoniony 
obszar najbardziej zdegradowany w mieście 
– dzielnica dworcowa, zajmująca 112 ha, 
zamieszkuje ją ok 5 tys. osób (18,5 populacji 
miasta). 28 kwietnia br. rada Miejska w Choj-
nicach uchwaliła gminny program rewitalizacji 
dotyczący śródmieścia i dzielnicy dworcowej. 
Obecnie w Wydziale Programów Rozwojo-
wych i Współpracy Zagranicznej trwają 
przygotowania, by 26 maja złożyć wniosek 
aplikacyjny dotyczący przedsięwzięć dedy-
kowanych dzielnicy dworcowej.

Przewidziano 4 zadania inwestycyjne:
- budowa obiektu na cele społeczne wraz
 z zagospodarowaniem otoczenia przy ul. 

Dworcowej (1 mln zł);
- budowa odcinka ul. Subisława (ok. 2 mln zł)
- zagospodarowanie Wzgórza ewangelic-

kiego wraz z otoczeniem (2,2 mln zł);
- renowacje i remonty elementów wspólnych 

budynków wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia (3,4 mln zł).

Ostatnie z tych zadań  ma być realizowane
w oparciu o szerokie partnerstwo z podmio-
tami spoza sektora finansów publicznych – 
wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielnią. 
Podmioty zostały wybrane w ramach otwar-
tego naboru wniosków. Nabór został ogłoszo-
ny w styczniu br. wpłynęło 27 ofert, w tym 20 
ze strony spółdzielni mieszkaniowej i 7 – 
wspólnot. W trakcie procedury weryfikacji 
jeden oferent zrezygnował, pozostało 26 
ofert. Wartość ofert wynosi 3 387 000 zł, przy 
czym wstępne ustalenie z Zarządem 
Województwa Pomorskiego opiewał na 2,4 
mln zł. Niemniej prowadzone są rozmowy
w urzędzie marszałkowskim, by te wszystkie 
zadania móc dofinansować. Oferty dotyczą 
posesji z ulic: Piłsudskiego, Dworcowej, 
Warszawskiej, Towarowej, Żwirki i Wigury, 
Łanowej i Drzymały.

29 maja 2017 roku odbyła się XXXII sesja 
Rady Miejskiej VII kadencji.  Do sesji zasiadło 
17 radnych. Sesję rozpoczął  Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Józef Skiba. 
Sekretarzem sesji został Bogdan Marcino-
wski a do komisji wnioskowej wybrano 
radnych J. Warczak i M. Bonę. Zasadnicza 
część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza z okresu międzysesyjnego. 

Burmistrz Arseniusz Finster - Panie 
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 
Państwo. Rozstrzygnęliśmy jeden z najważ-
niejszych przetargów dotyczący wywózki 
odpadów komunalnych, przetarg jest na 
najbliższe cztery lata. Te same firmy, które 
dotychczas realizowały to zadanie będą dalej 
je realizować. W trzech obszarach firma Pana 
Andrzeja Pestki w jednym obszarze ZZO 
Nowy Dwór. Ceny na te cztery lata wzrosły
o około 5% i mogę zadeklarować, że na 
pewno nie będziemy w związku z tym w tym 
roku podnosić podatku, czyli dobra wiado-
mość dla mieszkańców. Jeżeli wysoka rada 
będzie chciała zmieniać ceny odpadów 
segregowanych i nie segregowanych to 
wtedy taki ruch ewentualnie można wykonać 
w przyszłym roku. Tak jak deklarowaliśmy 
pozostawmy konstans na ten rok. Jest to 
bardzo dobra wiadomość. Mieliśmy różne 
obawy przed tym przetargiem ale z satysfak-
cją mogę potwierdzić, że jest rozstrzygnięcie
i wszystko jest w bardzo dobrym porządku. 
Pragnę przeprosić mieszkańców i tych, 
którzy zwracają uwagę na estetykę miasta, że 
trawy wzdłuż dróg wojewódzkich nie są 
jeszcze dzisiaj skoszone. Mówię o ulicy 
Bytowskiej, Kościerskiej i 14 lutego. Tutaj 
niestety było opóźnienie z rozstrzygnięciem 
przetargu ale kierownik rejonu Pan Krzysztof  
Deruba zapewnia mnie, że od 31 maja 
pobocza i skarpy będą koszone, tam są 
wysokie trawy niektóre sięgające nawet do 
bioder, także nie wygląda to dobrze. 
Chciałbym, żeby mieszkańcy przyjęli do 
wiadomości, że ja zabiegałem o to koszenie 
już kilka razy, wiele razy interweniowałem. 
Nie jest to nasza wina to jest obowiązek 
zarządcy drogi i z tego obowiązku ZDW mam 
nadzieję się wywiąże.
 Kończymy budowę parkingu przy 
Nowym Mieście, bardzo wysoka jakość prac 
firmy Pana Tadeusza Stencla, który dla mnie 
jest wzorem człowieka, który prowadzi firmę. 
Jak Państwo obserwujecie sam pracuje 
razem ze swoimi pracownikami pomimo już 
takiego średniego wieku powiedzmy. Ta 
jakość pracy jest wyśmienita, zachęcam do 
tego, żebyście Państwo odwiedzili ten 
parking i tą ulicę, chodnik, które tam 
budujemy. 
 Rozpoczynamy dzisiaj koszenie 
stawów w Parku 1000- lecia to jest o tyle 
ważna wiadomość, że Państwo też obser-
wujecie jak to wygląda i stawy będą 
wybagrowane i wykoszone. 
 Miasto Chojnice przystąpi w najbli-
ższych tygodniach do szeregu różnych prze-

targów na zbycie nieruchomości. Jeżeli 
chojniczanie planują zakup nieruchomości to 
chojnickie będą bardzo konkurencyjne. 
Rozpoczynamy od ulicy Ustronnej, działki 
pod budownictwo jednorodzinne, za około 2,5 
miesiąca duży pakiet działek na osiedlu 
Leśnym i pod koniec roku przy ulicy Żerom-
skiego. Tak więc kilkadziesiąt działek pod 
budownictwo jednorodzinne uruchamiamy, 
mamy nadzieję, że Chojniczanie je kupią i bę-
dą budować firmy deweloperskie, które 
operują w mieście. 
 Chciałbym zawiadomić Wysoką 
Radę, że uzyskaliśmy akceptację arkuszy 
organizacyjnych na nowy rok szkolny przez 
Kuratora Wojewódzkiego, były drobne 
korekty, które wykonaliśmy i są już te nasze 
arkusze przyjęte - zaopiniowane pozytywnie.

 Jeżeli chodzi o przetargi organizo-
wane przez Wydział Budowlano-inwesty-
cyjny to dokładnie jutro rozstrzygamy plac 
zabaw przy oddziałach przedszkolnych 
Gimnazjum nr 1, jutro rozstrzygamy Kartu-
ską, jutro rozstrzygamy Kolejarza, 1 czerwca 
rozstrzygamy w Parku 1000-lecia tzw. Park 
Titiusa, również element związany z bojerami 
i z Duninem (rzeźba, na którą czekaliśmy 
bardzo dugo).
 Czekamy na uruchomienie przetar-
gu na węzeł integracyjny  transportowy
i na zakup autobusów. Dokumentacja jest 
gotowa, oddana do oceny ex-ante (termin 
ekonomiczny oznaczający analizę mającą na 
celu określenie (ocenę) zapotrzebowania na 
konkretne działanie. przyp. red.) do Urzędu 
Marszałkowskiego. Tam taką ocenę przecho-
dzi. Powinniśmy te przetargi ogłaszać. 
 Chojnickie Centrum Kultury. 
Wykonawca deklaruje, że złoży wniosek 
o wydłużenie terminu prac. Argumentacje są 
różne, przede wszystkim badania archeo-
logiczne, które można powiedzieć w 95% są 
zakończone, został mały skrawek, to powinno 
zająć tydzień i już nie hamuje prac co jest 
najważniejsze i różne inne kwestie związane 
ze sposobem realizacji tego zadania bo 

pamiętamy, że budujemy fragment nowy 
obiektu  a remontujemy kapitalnie obiekt, 
który powstał w 1970 roku. Będziemy 
negocjować to wydłużenie terminu. Ja bardzo 
chciałbym, żeby Chojnickie Centrum Kultury 
zafunkcjonowało jeszcze w tym roku, pod 
koniec tego roku. 
 W zeszłym tygodniu odbyły się 
konsultacje w sprawie tzw. zachodniej 
obwodnicy miasta Chojnice. Chciałbym 
uspokoić, na pewno skomunikowanie będzie 
pełne. Gospodarzem postępowania jest 
Zarząd Dróg Wojewódzkich ale my też mamy 
swój głos. Jeżeli nie będzie skrzyżowania tam 
gdzie mieszkańcy oczekują to będą drogi 
techniczne, które skomunikują z innym 
skrzyżowaniem. Na pewno nie będzie tak, jak 
pisały media czy ktoś pisał z internautów, że 

będzie ciągnik z obornikiem jeździł przez 
centrum miasta. To są złe wnioski one są nie 
potrzebne, natomiast ilość osób, które przy-
szły, temperament i atmosfera tej rozmowy 
była budująca. Myślę, że warto takie 
konsultacje realizować. Taki bezpośredni 
kontakt z projektantem czy z urzędnikiem był 
bardzo potrzebny. W tej chwili mamy ankiety, 
projektanci będą te ankiety analizować i od-
będą się kolejne konsultacje, do końca roku 
ma powstać projekt naszej obwodnicy i po-
zwolenie na budowę. Tu chciałbym też 
przypomnieć, że w pierwotnych planach 
miel iśmy zachodnią obwodnicę dużą
z węzłem w Topoli przechodzącą przez 
Nieżychowice, łączącą się z drogą 212. Ta 
obwodnica miałaby ok. 10 km, koszt jej 
budowy od 150 do 200 mln. zł. Wybór tej 
mniejszej obwodnicy jest spowodowany 
możliwością pozyskania środków unijnych, 
mniej więcej w kwocie ok. 40, 45 mln. zł. 
Jeżeli krytycy zarzucają mi, że ta obwodnica 
nie spełni swojej funkcji to dedykuję w tej 
chwili miesiące, które są przed nami, przede 
wszystkim letnie na ulicy Bytowskiej, Batore-
go i Szerokiej. Oczywiście, że chciałbym 
budować dużą obwodnicę ale Urząd Marszał-
kowski nigdy nie znalazł by pieniędzy dla nas 

w kwocie ok. 200 mln złotych, ponieważ 
województwo pomorskie ma inne priorytety, 
przede wszystkim drogi do portów, połącze-
nie województwa z autostradą A1 itd. itd. 
Równolegle składamy dokumenty do Gene-
ralnej Dyrekcji bo jak pamiętają Państwo 
mamy gotową koncepcję węzła, który połączy 
zachodnią obwodnicę, której projekt będzie-
my mieli do końca tego roku, z naszą 
obwodnicą zachodnią. W tej koncepcji dokła-
damy tam drugą jezdnię w tym fragmencie
w którym jej nie ma i komunikujemy w sposób 
bez kolizyjny. Tutaj gospodarzem postępowa-
nia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad i mamy nadzieję na współpracę
i na realizację tego zadania zsynchronizowa-
ną najlepiej z budową zachodniej obwodnicy. 
Jeżeli nie zsynchronizujemy to i tak zacho-
dnia obwodnica Chojnic te wszystkie skutki
i efekty jakie ma przynieść, przyniesie, po za 
jednym nie będziemy mieli zkomunikowania 
mówiąc kolokwialnie prawo, lewo z południo-
wą obwodnicą ciągle to zkomunikowanie 
będzie przez stację Pana Mariana Odejew-
skiego. 
 Kolejna sprawa. Chciałbym zako-
munikować, że złożyliśmy wniosek do Urzędu  
Marszałkowskiego o rewitalizację. Państwo 
znacie temat – to nie tylko elewacje ale też 
obiekty, droga i park. Wartość działań infra-
strukturalnych to jest 9 milinów 427 tysięcy 
złotych. Planowane dofinansowanie 6 milio-
nów 940 tysięcy złotych. I mamy nadzieję, że 
to dofinansowanie otrzymamy.  
Temat ostatni, to place zabaw. W 100% 
odebrany jest plac zabaw na Sybiraków. 
Bardzo dobra jakość prac, wszystko termi-
nowo. W trakcie odbioru są ulica Dworcowa, 
Małe Osady, Żwirki i Wigury i Skrajna – tam 
mamy drobne uwagi które, wykonawcy mam 
nadzieję, naniosą. 30 odbieramy Karsińską, 
Kopernika, Jabłoniową, Modrzewiową i Spor-
tową. I mamy przesunięcie na Modraku, tam 
był problem mapy projektowej, na 5 czerwca, 
czyli z delikatnym poślizgiem, przede wszy-
stkim motywowanym warunkami pogodo-
wymi, ale sądzę, że na wakacje te place 
zabaw będą funkcjonować”.
 
     Następnie radni pożegnali odchodzącego 
z Rady, w wyniku utraty mandatu, wieloletnie-
go Przewodniczącego Rady Miejskiej Miro-
sława Janowskiego. Jego następcą, w wyni-
ku tajnego głosowania, został „Radny Senior” 
Antoni Szlanga. 

Ograniczona ilość miejsca nie pozwala na 
opisanie wszystkiego co działo się podczas 
obrad sesji. Z wynikami głosowań nad 
projektami uchwał i dyskusją radnych można 
zapoznać się na stronie UM. Pełny protokół
z XXXII sesji dostępny jest w zakładce BIP 
(Biuletyn Informacji Publicznej).

Foto: Radosław Osiński

Pożegnanie Mirosława Janowskiego.



Przedstawi się Pan Chojniczanom?
Jestem rodowitym Chojniczaninem a z wy-
kształcenia kierowcą-mechanikiem. Ukoń-
czyłem szkołę przyzakładową w PKS Chojni-
ce. Po szkole pracowałem w lokomotywowni 
PKP Chojnice skąd poszedłem do wojska. Po 
odbyciu służby wojskowej wróciłem do 
lokomotywowni gdzie pracowałem jako 
kierowca. Następnie rozpocząłem pracę jako 
kierowca-mechanik w Zakładowej Zawodo-
wej Straży Pożarnej przy Lokomotywowni
w Chojnicach. Mam dwoje dorosłych dzieci. 
Córka skończyła Politechnikę Koszalińską
w Chojnicach jako informatyk, syn ukończył 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego na kierun-
ku Wychowanie Fizyczne.
Przez 16 lat byłem członkiem zarządu klubu 
sportowego „Kolejarz” Chojnice. W 1999 roku 
przeszedłem na emeryturę.

Jak długo jest Pan radnym? Jakie są Pana 
największe osiągnięcia w poprzednich 
kadencjach?  Z czego jest Pan szczegól-
nie dumny?
Byłem radnym Rady Miejskiej w Chojnicach
w latach 1998-2002. Ponownie zostałem 
radnym w roku 2013. W roku 2014 zostałem 
wybrany radnym z „Osiedla Kolejowego”.
W 2011 roku wybrany zostałem jako przewod-
niczący Osiedla Kolejarz-Prochowa gdzie tą 
funkcję pełnię do dnia dzisiejszego. 

Jakie są największe problemy  mieszkań-
ców dzielnicy, którą Pan reprezentuje?
Największym problemem jest brak utwardzo-
nych dróg i brak chodników oraz oświetlenia 
na tych nieutwardzonych drogach.

Jak często spotyka się Pan ze swoimi 
wyborcami. Jak mieszkańcy mogą się
z Panem kontaktować.

Z moimi mieszkańcami mam stały kontakt
z racji tego iż jestem przewodniczącym 
osiedla. W każdej chwili można też zostawić 
dla mnie wiadomość w biurze Rady Miejskiej.

Jakie są według Pana największe i obecnie 
najpilniejsze potrzeby naszego miasta?
Największym problemem jest brak kanalizacji 
deszczowej oraz brak utwardzonych dróg na 
wszystkich osiedlach domków jednoro-
dzinnych.

Co Pan sądzi o projekcie chojnicko-
człuchowskiego miejskiego obszaru 
funkcjonalnego. Czy powinniśmy dążyć 
do utworzenia dwu-miasta.
Jestem za. Myślę, że można by takie dwu-
miasto utworzyć.

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, powie-
dzmy 10 milionów złotych,  na co by je Pan 
wydał?
Gdyby udało się otrzymać dodatkowe 
pieniądze przeznaczyłbym część na budowę 
domu komunalnego oraz na budowę dróg na 
osiedlach domów jednorodzinnych.  

Jak duży, według Pana, wpływ na opinię 
mieszkańców miasta mają media inter-
netowe? Czy czyta Pan na bieżąco infor-
macje zamieszczane na chojnickich 

portalach? 
Nie zajmuję się mediami internetowymi.

Jakie ma Pan plany działania na najbliższą 
przyszłość. Czym chce się Pan zająć.
Na najbliższe lata powinno się przeznaczyć 
więcej pieniędzy na infrastrukturę drogową
i sieć kanalizacji deszczowej.

Jakie ma Pan hobby? Jak Pan wypoczywa 
i jakie sporty uprawia?
Jestem fanem piłki nożnej oraz futsalu gdzie 
nie opuszczam żadnego meczu futsalowego 
rozgrywanego w Chojnicach.

Czy planuje Pan wystartować w nastę-
pnych wyborach?
Wystartuję w następnych wyborach samo-
rządowych o ile wyborcy mi zaufają i będę 
działał na rzecz miasta i mojego osiedla.

Co chciałby Pan powiedzieć Chojnicza-
nom?
Chojniczanom chciałbym powiedzieć żeby 
brali udział we wszystkich wyborach, a nie 
narzekali na brak możliwości działania oraz 
na wszystkich urzędników i radnych.

Dziękuję za rozmowę
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Radny wybrany z listy Komitetu Wyborczego Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego
Regionu Chojnickiego, wykształcenie zawodowe, emeryt

Okręg wyborczy Nr 18 obejmujący ulice:
18 Pułku Ułanów, 3 Maja, Armii Krajowej, Armii Ludowej, I Batalionu Strzelców, Dambka, Gryfa Pomorskiego, Jedności Robotniczej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Jagie-
llończyka, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Mastalerza, Mieszka I, Pomorska, Sybiraków, Władysława Jagiełły, Wojska Polskiego, Wrycza, Zawiszy Czarnego, Zygmunta Augusta.
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Zastanawiając się nad przyszłością naszej małej ojczyzny, 
udało mi się wyszczególnić główne szanse i zagrożenia na 
przyszłość. Postaram się je poniżej omówić i ewentualnie 
zaproponować pewne rozwiązania zagrożeń.

 Szanse
1. Rozwój infrastruktury turystycznej
2. Przedsiębiorczość mieszkańców
3.Silne marki: ZM Skiba, ZB Ginter, Marbruk, Meblik, 
    Urbaniak, Polipol, Sprameble

 Zagrożenia
1. Starzenie się mieszkańców
2. Ucieczka młodych do aglomeracji  i  za granicę
3. Stereotyp: „W Chojnicach nic się nie dzieje”
5. Zadłużanie się miasta 
5. Mała aktywność społeczna mieszkańców
6. Arogancja władzy
7. Konsumpcja Funduszy Unijnych- nie przekładająca się na
    bogacenie obywateli

 Szanse. 
        Od pewnego czasu władze lokalne postanowiły uczynić 
z Chojnic i okolic turystyczne centrum dla pieszych i rowe-
rzystów. Jesteśmy częścią klastra turystycznego subregionu 
południowego województwa pomorskiego. Dzięki temu 
mamy trasy rowerowe i wiele takich perełek jak na przykład 
plaża w Charzykowach. Zwiększa to ilość napływowych 
turystów i stwarza poważne szanse rozwoju dla Chojnic. 
Niestety sezon turystyczny na naszych ziemiach nierozer-
walnie związany jest z ciepłą i słoneczną pogoda. A na taką 
możemy liczy w 2-3 miesiącach w roku. Przekłada się to na 
wyniki firm około turystycznych, którym często trudno z krót-
kiego sezonu zarobić na cały rok działalności.  Dlatego 
można powiedzieć generalnie „z samej turystyki Chojnice się 
nie wyżywią”.

    Kolejną szansą dla Chojnic jest przedsiębiorczość 
chojniczan. To podobnież nasza cecha narodowa. Jesteśmy 
jednym z bardziej przedsiębiorczych narodów Europy, mimo 
że koszty prowadzenia niskodochodowej firmy są bardzo 
wysokie.  Sam od 2006 prowadzę działalność gospodarczą
i wielu moich znajomych również jest przedsiębiorcami. 
Często jak w moim przypadku zamiast czekać na pracę, 
której nie było postanowiłem sam ją sobie stworzyć. Wyniki 
takich działalności są bardzo różne - nie raz to bogactwo
a często ciężkie wiązanie końca z końcem. Szukanie 
klientów, walczenie z konkurencją itp. Dlatego chwała 
chojnickim przedsiębiorcom, że chcą tak pracować. W tej 
szansie widzę duży potencjał, bo mikro, małe i średnie firmy 
szybko reagują na potrzeby rynku a wpływy do budżetu  
wpłacane przez nich są największe.

Dzięki wrodzonej przedsiębiorczości Chojniczan powstały 
takie silne marki jak: Skiba, Ginter, Marbruk, Meblik, 
Urbaniak, Sparmeble. Są to w większości duże firmy ale 

zaczynały jak każdy przedsiębiorca od własnej pracy i, lub od 
zatrudniania kilku pracowników.

Firmy te rozwijają się bardzo dynamicznie: zdobywają nowe 
rynki zbytu, zatrudniają coraz więcej pracowników, wypraco-
wują nowe technologie, a co najważniejsze dla miasta płacą 
pokaźne podatki. W nich można również dopatrywać się 
największej szansy dla rozwoju miasta i powiatu. 

Ograniczeniem dla dużych przedsiębiorców są dzisiaj 
najczęściej braki rąk do pracy. Część tych firm ratuje się 
zatrudnianiem obcokrajowców (najczęściej Ukraińców). 
Dlaczego chojniczanie nie pracują w mieście ale gdzieś 
indziej? Bo cały czas wyczuwalny jest rozdźwięk miedzy tym 
ile powinni zarabiać pracownicy z duża praktyką a tym co 
zarabiają. 

 Zagrożenia.
     Przyglądając się chojniczanom zebranym w różnych 
miejscach publicznych można stwierdzić niezaprzeczalnie, 
ze miasto się starzeje. Przybywa osób w wieku poproduk-
cyjnym, którzy już skończyli karierę. Jesienią  wchodzi w ży-
cie reforma emerytalna i najpewniej nawet zachęty dodat-
kowych 10 tysięcy złotych nie przekonają pracowników by 
pracowali 2 lata dłużej niż to konieczne. Już teraz brakuje rąk 
do pracy w branżach usługowo- produkcyjnych. Pracowni-
ków sezonowych w turystyce bardzo Ciężko znaleźć. 
Jesienią może być problem ze znalezieniem pracowników 
administracyjnych, na których będzie duże zapotrzebowanie 
po wejściu w życie reformy emerytalnej. Chojniczanie bardzo 
często „za chlebem” wyjeżdżają do innych krajów UE 
(najczęściej Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Holandia) lub 
emigrują do dużych miast (do Trójmiasta, Poznania). Powód 
jest prozaiczny - tam można lepiej zarobić. Pracownicy z kwa-
lifikacjami są  tam w cenie. 

W/w sytuacje powodują liczne zagrożenia dla miasta m. in.:
- Brak rąk do pracy dla lokalnych firm. Mniejsze dochody 
przedsiębiorców to mniejsze podatki dla miasta;

- Mniej młodych obywateli to o wiele mnie dzieci w szkołach,
 a co za tym idzie konieczne redukcje ilości szkół i etatów 
nauczycieli;

- Mniej mieszkańców to mniej sprzedanych towarów w skle-
pach, mniejsze dochody przedsiębiorców;

- Mniej mieszkańców to mniej pieniędzy dla miasta z poda-
tków;

- Dużo większe zapotrzebowania na usługi medyczne i opie-
kę nad osobami starszymi, samotnymi. Są to bardzo duże 
kosztowne usługi;

- Większy odsetek niepracujących - to więcej pieniędzy na 
pomoc społeczną.

 Przyszła Rada Miasta (mam nadzieję mająca 
odmienny skład po wyborach w 2018 roku) musi pilnie zająć 
się tym problemem. Muszą wypracować rozwiązania syste-
mowych zachęt mających na celu zatrzymanie i ściągnięcie 

młodych do Chojnic. Miasto musi włączyć się aktywnie ( nie 
tylko na papierze) w politykę demograficzną i kontaktów
z przedsiębiorcami aby ściągnąć kolejnych inwestorów, 
którzy chcą więcej zapłacić wykwalifikowanym pracownikom. 

 Młodzi muszą chcieć się tu osiedlać i zakładać 
rodziny. Dobrym rozwiązaniem były by tu mieszkania z pro-
gramu Mieszkanie + i upusty na działkach sprzedawanych 
przez miasto przyszłym mieszkańcom naszego miasta. 
Oczywiście potrzebna jest też promocja w/w działań aby 
dotrzeć do jak największej ilości potencjalnych mieszkańców.

 Rozwiązaniem problemu rąk do pracy jest również 
ściąganie większej ilości osób zza naszej wschodniej granicy. 
Powinniśmy przypomnieć sobie o potomkach repatriantów, 
usuniętych przez bolszewików z naszego kraju.

 Jak na dzień dzisiejszy młodzi postrzegają Chojni-
ce? Miasto dla starych ludzi. Tutaj nic się nie dzieje. W gminie 
wiejskiej, a nawet w powiecie człuchowskim jest więcej 
imprez niż w Chojnicach. 

 Z  Imprez kierowanych do młodych jestem w stanie 
wymienić tylko Dni Chojnic. Dwa lata temu organizowany był 
Festiwal Marzeń przez prywatną firmę. Dlaczego miasto nie 
pomogło organizatorom, aby ta impreza dalej się odbywała? 
Była to wspaniała zachęta dla młodych, aby poczuć, że w tym 
mieście się coś dzieje. Sam bywałem na tych imprezach. Miło 
jest mieć wspomnienia z jakiegoś ciekawego koncertu. Ale 
nie w Chojnicach. Tutaj ciągle mamy operetki , poezje i żenu-
jących nieznanych wykonawców kowerów. Sam osobiście 
lubię  arie operowe ale również (a nawet bardziej), rock, 
metal, pop. Ktoś inny lubi jazz, disco polo, muzykę 
elektryczną.  Dlaczego w naszym mieście organizuje się 
tylko imprezy z ariami operetkowymi? Przecież ta muzyka 
prawie wcale się nie rozwija. Czy na prawdę jest to miasto dla 
starszych i na młodych już nie stawiamy? Kto podejmuje 
decyzje o wyborze i rodzajach imprez rozrywkowych
w Chojnicach?
 
 Skoro lokalni politycy nie stawiają na obywateli 
(szczególnie młodych) to obywatele nie chcą interesować się 
lokalną polityką, chojnickimi sprawami. Czy to przypadek ? 
Nie sądzę. Władza potrzebuje obywateli tylko na wybory aby 
przedłużać status quo . A tak na prawdę,  mniejsza frekwen-
cja, powoduje, że do urn pójdą przede wszystkim ci wyborcy, 
którym zależy na utrzymaniu dotychczasowych struktur i za-
sad funkcjonowania miasta/regionu. Szczególnie młodzi 
stracili złudzenia, że mają na coś wpływ. 

 Mój ruch społeczny organizuje młodych, którym 
zależy na przyszłości Polski. Mamy tez koło chojnickie, do 
którego serdecznie zapraszamy młodych, którzy chcieliby 
zmienić na lepsze naszą mała ojczyznę. Dla, których ważna 
jest przyszłość.
                                                            Michał Gruchała
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W czwartek 25 maja br. w sali obrad ratusza 
odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne 
w sprawie projektu budowy zachodniego 
obejścia drogowego miasta Chojnice.
     Szczegóły przebiegu drogi prezentowali 
reprezentanci projektanta, firmy Highway
z Gdańska. Droga wiodąca od ul. 14 Lutego 
do skrzyżowania z ul. Bytowską ma mieć dłu-
gość ok. 3000 metrów. Została zaprojekto-
wana jako droga kl. G, z planowaną maksy-
malną prędkością 60km/h. Będzie wyposa-
żona w kanalizację deszczową, oświetlenie 
na całej długości, chodnik i ścieżkę rowero-
wą.  W projekcie zaplanowano 5 skrzyżowań
w różnej formie z nowym przebiegiem drogi 
DW 212: rondo z ul. 14 Lutego, skrzyżowanie 
z sąsiedztwem strefy przemysłowej, skrzyżo-
wanie z ul. Żeromskiego oraz rondo u zbiegu 
ulic Bytowskiej i Leśnej. Prace budowlane 
mają być realizowane w latach 2019 – 2020. 
Droga klasy G to jedna z klas dróg publi-

cznych według podziału wprowadzonego 
przez Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
1999 nr 43 poz. 430). Rozporządzenie okre-
śla jakie wymagania techniczne i użytkowe 
powinna spełniać droga tej klasy. W przypa-
dku inwestycji w Chojnicach projektowana 
jest droga jednojezdniowa, z minimalną 
odległością między skrzyżowaniami wyno-
szącą 500 m na terenie zabudowanym.
     Mieszkańcy Chojnic obecni na spotkaniu 
wnioskowali o zmiany w projekcie. Wedle 
obowiązującej wersji wskutek budowy nowe-
go odcinka drogi DW 212, na jej trasie znajdą 
się ulice Zamieście i Witkacego bez skomu-
nikowania z nią. Efektem będzie też podział
i utrudniony dojazd do terenów rolniczych 
usytuowanych przy w/w ulicach.

Radosław Osiński

       3 maja o godz. 12 w Fosie Miejskiej 
rozpoczęło się wielkie świętowanie rocznicy 
uchwalenia pierwszej Polskiej Konstytucji. 
Na początku uczniowie chojnickiej SP nr 7 
przedstawili prezentację na temat Konsty-
tucji, na najmłodszych czekała wspólna 
zabawa z Bocianem, możliwość wzięcia 
udziału w Narodowym Tańcowaniu Oberka 
oraz Wiejska Zagroda. Wszyscy zebrani 
mogli poczęstować się przysmakami przy-
gotowanymi przez panie z Chojnic, Pawłowa 
i pobliskich miejscowości – można było 
wybierać między kiełbaskami z rożna, 
grochówką, gulaszem dworskim, chlebem ze 
smalcem czy domowymi wypiekami.
O godz. 14 rozpoczął się IV Ogólnopolski 
Konkurs Kapel Ludowych Na Szlaku Kultur 
Chojnice 2017. Udział wzięły w nim chojnicka 
Kapela Kaszubska Purtki, Kapela Jana Kani 
z Lipnik, Kapela Dudziarska „Koźlary" z Do-

mu Kultury w Stęszewie, Kapela Ludowa 
„Pieńkowianie" (Centrum Kultury i Sportu
w Postominie), kwidzyński Zespół Pieśni
„Powiślanki", Kapela Regionalnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Tursko" z Turska, Zespół 
regionalny „Szczyrzycanie" ze Szczyrzyca. 
Pomiędzy występami poszczególnych zes-
połów gościnni przedstawiali się Młodzie-
żowa Kapela Dudziarska z Kościana, Zespół 
„Modrzanki" z Domu Kultury w Stęszewie 
oraz Zespół „Złoty Krąg" z Gminy Bobrowo.
Impreza została zorganizowana przez 
Stowarzyszenie „Dworek Polski", Chojnickie 
Centrum Kultury oraz SP nr 1 im. J. Rydzkow-
skiego. Wcześniej mieszkańcy mogli wziąć 
udział w Mszy Świętej w Kościele pw. MBKP 
w intencji ojczyzny, miasta i powiatu a także 
złożyć kwiaty pod pomnikami.

Katarzyna Korpal

19 maja o godz.12 spod SP nr 1 i Gim. nr 2 
wyruszył Marsz Nadziei – mający na celu 
wsparcie i manifestację jedności z osobami 
walczącymi z nowotworami. Uczestnicy 
przeszli deptakiem do Bazyliki i wrócili na 
Stary Rynek. Tam odbyły się występy 
uczniów z Zespołu Szkół nr 7 oraz wręczenie 
nagród laureatom konkursu zorganizo-
wanego przez Fundację Palium i Chojnickie 
Centrum Kultury. Konkurs podzielony został 
na 3 grupy wiekowe: przedszkola (praca
w technice kolażu) – I miejsce Aleksandra 
Meyer (Przedszkole Niepubliczne „Leśne 
Ludki" z Klawkowa), II miejsce Zofia Kropi-
dłowska (Przedszkole niepubliczne „Tęczo-
we Misie"), III miejsce Łukasz Olejnik (Przed-
szkole im. Kubusia Puchatka w Przechlewie) 
wyróżniono prace Magdaleny Weltrowskiej 
(Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Prze-

chlewie) i Matyldy Pałubickiej (Oddział 
Przedszkolny przy ZS nr 7 w Chojnicach). 
Uczniowie szkoły podstawowej musieli 
zaprojektować kapelusz, toczek, czapkę, 
melonik, cylinder lub beret z motywem 
żonkila) - I miejsce Pola Sakowska (CHCK),
II miejsce Marta Kowalska (SP 1), III miejsce 
Hubert Węsierski (SP 7), wyróżnienia 
powędrowały do Jakuba Drewczyńskiego 
(SP 7) i Natali i  Miszewskiej (SP 7). 
Gimnazjaliści stanęli przed zadaniem 
zaprojektowania bluzki, spodni, spódnicy, 
sukienki z motywem żonkilowym – I miejsce 
Wiktoria Aniśko, II miejsce Kinga Laska, na 
trzecim miejscu stanęły Zuzanna Kowalczyk, 
Dominika Czezowska i Kornelia Zemke.

Katarzyna Korpal
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Troje zawodników LKS Charzykowy rywalizowało w regatach 
o Puchar Warszawy rozgrywanych w dniach 26 – 28 maja na 
wodach Jeziora Zegrzyńskiego. Dla grupy B były to regaty 
g łówne za l i czane  do  Pucharu  Po lsk i  Po lsk iego 
Stowarzyszenia Klasy Optimist.  Przez 3 dni 127 zawodników 
grupy B zmagało się ze zmiennym i słabym wiatrem. W sobotę 
mimo wielu porób nie udało się rozegrać ani jednego wyścigu, 
gdyż wiatr był bardzo słaby i ze zmiennych kierunków. 

W sumie rozegrano 5 wyścigów. Z naszych zawodników duży 
sukces odniósł Antoni Lipiński zajmując 3 miejsce. Mateusz 
Grabowski uplasował się na 41 pozycji zajmując jednocześnie 
3 miejsce w klasyfikacji zawodników do lat 9. Trzeci z naszych 
zawodników Jakub Szczepański regaty ukończył na 46 
pozycji.

Parafia p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach i Choj-
nickie Centrum Kultury zaprosiły na wystawę, której wernisaż 
odbył się w piątek 26 maja o godz. 17:00 w Centrum Sztuki 
Collegium ARS. 
Na wystawie zaprezentowane stare fotografie Wiela zebrane 
od mieszkańców tejże miejscowości, przedstawiające 
najważniejsze obiekty, wydarzenia i ludzi. Pomysłodaw-
czyniami zbierania starych zdjęć były nauczycielki pracujące 
w Zespole Szkół nr 2 w Wielu – Adela Ebertowska i Jolanta 
Zwara, a wjej organizację włączyli się : Tadeusz Lipski, Piotr 
Pryba, Marcin Czapiewski, Maria Stobbe-Kuchta oraz Justyna 
Piekarska. 
Fotografie zaprezentowane na wystawie pogrupowane były
w kręgi tematyczne: przedstawiające Kalwarię Wielewską, 
dawną wielewską świątynię (drewnianą), Kościół pw. św. 
Mikołaja, cmentarz, grotę Matki Boskiej z Lourdes, kapliczkę 
Matki Bożej Różańcowej, słynnych wielewian (m. in. ks. 
Ottona Glocka, Jana Nowaczyka, Apolonię Plińską), ważne 
dla lokalnej społeczności wydarzenia (np. przyjazd prezyden-
ta Stanisława Wojciechowskiego w 1924 r. czy wielki pożar
w roku 1933), uroczystości (śluby, pogrzeby), szkołę, wielew-
skie pomniki (Hieronima Derdowskiego i Wincentego Rogali), 
domy, sklepy, wielewską codzienność na przestrzeni lat.
Zdjęcia opatrzone zostały opisami przedstawionych obiektów 
i wydarzeń oraz informacjami źródłowymi pochodzącymi z pu-
blikacji ks. Flisikowskiego, M. Orłowicza, K. Ostrowskiego, I. 
Knyby, J. Borzyszkowskiego i innych. Otwarcie wystawy 
uświetnił występ Zespołu Parafialnego EMAUS z Lichnów. 
Wystawa czynna była do 4 czerwca.
Organizatorami wystawy były: Parafia Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury, Dom 
Kultury w Wielu oraz Urząd Gminy Karsin.

20 maja chojniczanie mogli wziąć udział w wydarzeniach 
zorganizowanych w ramach Europejskiej Nocy Muzeów.

Z tej okazji swoje drzwi szeroko otworzył Kościół Gimnazjalny 
– można było wysłuchać koncertu „Od baroku po standardy 
jazzowe" oraz obejrzeć przedstawienie „Anioły Chełmow-
skiego", w podziemiach (Centrum Sztuki Collegium Ars) 
czekał kącik artystyczny dla dzieci i dorosłych – animacja 
komputerowa i drukowanie przestrzenne przy pomocy 
drukarki 3D, na poddaszu zaś obejrzeć wystawę fotogra-
ficzną Daniela Frymarka, "Sportowcy" czy grafiki Marty 
Aszyk. Oprócz tego do cofnięcia się w czasie zapraszało 
Bractwo Rycerskie Herbu „TUR". Chojnicka Bazylika 
Mniejsza zaprosiła do zwiedzania swoich zakątków z prze-
wodnikiem. Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. J. 
Rydzkowskiego przygotowało m.in. oprowadzanie kurator-
skie po wystawach ( „Skarby ukryte w ziemi. Łużycki depozyt 
z Charzyków w świetle kolekcji brązów pomorskich.", 
„Materialne dziedzictwo regionu Kaszub południowych" czy 
„Z przeszłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów II 
Rzeczypospolitej"), projekt multimedialny (Muzeum 
Utracone przywraca pamięć – Arrasy Wawelskie) czy quiz dla 
młodych historyków. Zainteresowanie wzbudził przede 

wszystkim jedyny w swoim rodzaju pokaz mody „Moda 
archeologiczna – od czasów pradziejowych do XVIII w." - 
swoje odkrycia w tak nietypowy sposób przedstawili badacze 
i konserwatorzy tkanin historycznych z Instytutu Archeologii 
UMK.
Ze Starego Rynku wyruszały grupy chętnych chcących 
zwiedzić miasto z przewodnikiem. W Fosie można było 
obejrzeć film w plenerowym kinie, podziwiać plenerowy piec 
do wypału ceramiki (złożony z cegieł, gliny i około 500 
butelek) czy wziąć udział w warsztatach malarskich. Swoje 
drzwi dla mieszkańców otworzyły również Kurza Stopa, 
Galeria-Muzeum Janusza Trzebiatowskiego czy Kolekcja 
Historyczno-Regionalna im. A. Makowskiego przy ul. 
Drzymały.

W organizację chojnickiej Nocy Muzeów włączyły się: UM
w Chojnicach, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Choj-
nicach, Chojnickie Centrum Kultury, Galeria-Muzeum 
J.Trzebiatowskiego, Bractwo Rycerskie Herbu „TUR", portal 
www.historiachojnic.com, 40 Drużyna Harcerska im. Zawiszy 
Czarnego działająca przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz 
partnerzy.

Katarzyna Korpal

Podczas XXXII sesji Rady miejskiej 29 maja 2017 r. chojniccy 
radni dokonali wyboru nowego przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Został nim Antoni Szlanga. Wybór był konieczny
z powodu wygaśnięcia mandatu Mirosława Janowskiego.
W toku obrad radni zaproponowali troje kandydatów: 
Antoniego Szlangę z listy Komitetu Wyborczego Wyborców 
Arseniusza Finstera, Marzennę Osowicką z Projektu Choj-
nicka Samorządność oraz Leszka Peplińskiego z Platformy 
Obywatelskiej. W wyniku tajnego glosowania kandydaci 
otrzymali następująca liczbę głosów: Antoni Szlanga – 13, 
Marzenna Osowicka – 2, Leszek Pepliński – 2. Przed 
wyborami radni pożegnali Mirosława Janowskiego, który 
zakończył 20-letnią pracę w samorządzie gminnym. Radni 
dokonali także zmian w składach komisji. Nowym 
przewodniczącym komisji ds. komunalnych i mieszkaniowych 
został Stanisław Kowalik a szefem komisji ds. ochrony 
środowiska – Marek Bona. Radny Bona zastąpił również 
Antoniego Szlangę w składzie komisji rewizyjnej.
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W poniedziałek 8 maja o godzinie 17 w Cen-
trum Sztuki Collegium ARS odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej 
poświęconej chrześcijaństwu. Zdjęcia uka-
zują wnętrza kościołów, a także budowle 
związane z chrześcijaństwem. Autor chciał 
przekazać, jak ważna jest wiara w dzisiej-
szych czasach. Wystawę podziwiać można 
było do 19 maja, po wieczornych nabożeń-
stwach.

Sebastian Jutrzenka Trzebiatowski jest 
absolwentem Technikum nr 2 w Chojnicach. 
Fascynują go podróże, zarówno krajowe jak
i zagraniczne. Wcześniej wystawiał swoje 
prace w ramach Małej Galerii Fotografii,
a w przyszłości planuje profesjonalnie zająć 
się fotografią. Wernisaż zorganizowany 
został przez Parafię p. w. Ścięcia Św. Jana 
Chrzciciela oraz Chojnickie Centrum Kultury.

Katarzyna Korpal

13 maja w sali „Bohema" odbyły się pierwsze 
zajęcia poświęcone twerkowaniu. Co to 
oznacza? Twerk polega na rytmicznym 
potrząsaniu pośladkami w rytm muzyki. Jest 
to jeden z najbardziej zmysłowych tańców na 
świecie, skierowany przede wszystkim do 
kobiet. Wywodzi się z tańca typu dancehall, 
od kilku lat staje się coraz popularniejszy. 
Trening skupia się przede wszystkim na 
rozwijaniu świadomości swojego ciała, 
pozbywaniu się kompleksów i niepewności 
siebie. Ma na celu uzmysłowić kobietom fakt, 
iż każda potrafi dobrze wyglądać podczas 

tańca oraz nauczyć kontroli nad poszcze-
gólnymi sekwencjami swojego ciała. Twerk to 
także zbiór ćwiczeń wzmacniających, które 
pomogą w uzyskaniu idealnej sylwetki. Pod-
czas zajęć, oprócz mile spędzonego czasu, 
nauczyć można się było różnych technik po-
trząsania pośladkami, wzmocnić i wysmuklić 
swoje ciało a co za tym idzie nabrać więcej 
pewności siebie, poczuć się kobieco i sek-
sownie. Prowadząca zajęcia, Magda Prusi-
nowska, tańczy dancehall od sześciu lat, 
twerkingiem zainteresowała się niespełna 
trzy lata temu.                    Katarzyna Korpal

      W ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki 
(24.-27.05) zorganizowano w Chojnicach 40 
imprez, wszystkie bezpłatne ale na niektóre 
(zwłaszcza warsztaty) obowiązywały zapisy. 
Rozpoczęcie miało miejsce w auli ogólniaka 
przy Nowym Mieście, gdzie odbył się koncert 
Big Bandu i przedstawienie teatralne"Śluby 
panieńskie".  Wśród zgłoszonych imprez 
znalazły się m.in. wykłady: „Umundurowa-
nie i wyposażenie Wojsk Wielkopolskich 
w latach 1918-1920", warsztaty (Festiwal 
Eksperymentarium, dietetyka dla seniorów), 
pokazy i zabawy ruchowe (tańce, „Dekora-
cyjne inspiracje", pokaz resuscytacji i zaopa-
trzenia urazów).
       W piątek na Starym Rynku chętni mogli 
na własnym ciele odczuć zderzenia cząste-
czkowe – dzięki tzw. bubble soccer. Toruń-

skie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 
zorganizował także sporo atrakcji dla młod-
szych – ogromne wersje popularnych kloc-
ków, jengi czy domina. Na fanów przyrody 
czekały stanowiska z mikroskopami i lupa-
mi, dzięki którym można było obserwować 
owady.
     Majsterkowicze mieli szansę zmierzyć się 
z budowaniem i programowaniem robotów. 
Oprócz chojnickiej Starówki zajęcia w ra-
mach Festiwalu odbywały się w Ekspery-
mentarium, muzeum, chojnickich szkołach
a nawet w Ratuszu. Partnerami chojnickiej 
edycji byli m.in. UM Chojnice, Szpital Specja-
listyczny im. J.K. Łukowicza, chojnicka PP-P, 
MBP, CEW, Technikum nr 2, Starostwo 
Powiatowe, M. H.-E. im. J. Rydzkowskiego.

Katarzyna Korpal

Dnia 9 maja , z okazji ,,Dnia Europy'', w auli 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach, 
odbył się V Festiwal Piosenki Obcojęzycznej  
,,EURO-SONG” Chojnice 2017, którego 
organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 
w Chojnicach, a współorganizatorem Choj-
nickie Centrum Kultury. Festiwal został 
uroczyście otwarty przez p. Edwarda Pietrzy-
ka – wiceburmistrza miasta, oraz p. Ewę 
Modrzejewską  - dyrektora szkoły. Celem 
festiwalu była prezentacja umiejętności 
językowych i wokalnych dzieci i młodzieży, 
popularyzacja i propagowanie nauki języków 
obcych poprzez formę piosenki, oraz pozna-
wanie kultury innych narodów w duchu przy-
jaźni i pokoju.  W tegorocznych prezenta-
cjach konkursowych, wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych naszego regionu, 
prezentując piosenki w językach: angielskim, 
niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpań-
skim. Jury tworzyli nauczyciele języków 
obcych oraz muzycy:  p. Magdalena Koso-
bucka,  p. Janusz  Łangowski i p. Arkadiusz 
Gierszewski. Festiwal prowadziły uczennice  
LO im. Filomatów Chojnickich : Paulina 
Wróblewska i Julia Jamrozik. W czasie 
przerw organizatorzy przygotowali dla 
uczestników i opiekunów słodki poczęstu-
nek. Na zakończenie festiwalu wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a najlepsi wykonawcy puchary, które zostały 
uroczyście wręczone przez p. dyrektor  Ewę 
Modrzejewską i p. wicedyrektor Ewę 
Jóźwiak. W tym roku w ramach współpracy 
międzyszkolnej,  ciekawą inicjatywę zapro-

ponowało Technikum nr 3 w Chojnicach. 
Uczniowie tej szkoły kształcący się na 
kierunkach: fototechnik oraz grafika kompu-
terowa pod kier. nauczyciela informatyki p. 
Zenona Graszka przygotowali fotoreportaż
z przeglądu oraz wykonywali zdjęcia uczes-
tnikom festiwalu, które tego samego dnia 
wykonawcy otrzymali jako pamiątkę z festi-
walu.   Wyniki:
kategoria - szkoła podstawowa kl. I - III
I m. – Bianka Żmudzka – Zespół Szkół 
Sportowych - Człuchów
kategoria - szkoła podstawowa - kl. IV - VI
Zespoły: I m. - Trio: Paulina Kononowicz, 
Zuzanna Krysa, Katarzyna Wołujewicz 
– Miejski Dom Kultury - Człuchów
Soliści: I m. - Agata Brandenburger - Piła
kategoria - szkoła gimnazjalna
Zespoły: I m. – Trio ,,Smile'': Martyna 
Muszyńska, Marianna Ekert, Klaudia 
Urban – Miejski Dom Kultury – Człuchów
     - Zespół ,,Young Dreamers'' – Zespół 
Szkół – Charzykowy
Soliści:
I m. – Julia Kamińska - Chojnice
kategoria - szkoła ponadgimnazjalna
Zespoły: I m. - Duet: Michalina Gliwka i 
Mateusz Kruszliński - Miejski Dom Kultury - 
Człuchów
Soliści: I m. – Kaja Kurowska – Zespół Szkół 
Społecznych STO - Człuchów

Nagroda ,Michalina Gliwka i Mateusz 
Kruszliński, GRAND PRIX''  festiwalu - 
Duet:  - Miejski Dom Kultury - Człuchów



       Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pn. „Ubierz 
się w książkę” odbyło się 8 maja 2017 roku w Czytelni MBP. 
Konkurs organizowany był w ramach akcji Dwa tygodnie
z książką trwającej od 23 kwietnia do 8 maja. Rozdanie 
nagród połączone było ze spotkaniem z fotoreporterem 
Aleksandrem Knitterem.

     Na początku podsumowania prezes Stowarzyszenia 
LekTURa Weronika Sadowska przeczytała protokół z posie-
dzenia jury w składzie: Aleksander Knitter – przewod-
niczący, Marek Hackert – członek, Weronika Sadowska – 
sekretarz. Na konkurs wpłynęło 10 prac, w tym 7 wykona-
nych przez pracowników i podopiecznych Domu Dziennego 
Pobytu w Chojnicach. Jury postanowiło przyznać trzy 
miejsca i dwa wyróżnienia. 1 miejsce zdobyło zdjęcie, 
którego bohaterem jest Kazimierz Idzikowski, 2 miejsce 
uzyskała Julia Windorpska z Chojnic, a 3 miejsce zdjęcie, 
którego bohaterem jest Józef Koperski. Wyróżnienia 
otrzymali chojniczanie Wojciech Czapiewski i Aleksandra 
Karwalska. Jury zdecydowało także, że podopieczni Domu 
Dziennego Pobytu otrzymają jako nagrodę zestaw książek.
Po wręczeniu nagród przewodniczący jury Aleksander 
Knitter omówił przysłane na konkurs prace. – Nie mieliśmy 
wątpliwości co do pierwszego miejsca. Zdjęcie to spodobało 
nam się z kilku powodów – powiedział. Podkreślił m.in., że 
jest ono idealnie skomponowane. Pozostałe zdjęcia także 
omówił pod kątem kompozycji i sposobu wykonania.

    Następnie gość pokazywał wykonane przez siebie zdjęcia 
i opowiadał o pracy fotoreportera. Jak mówił, zaczynał jako 
dziennikarz w „Gazecie Pomorskiej” i dopiero z czasem 
narodziła się jego pasja do fotografowania. Na początku nie 
miał żadnego pojęcia o robieniu zdjęć. – Teraz zdecydowa-
nie wolę robić zdjęcia, niż pisać artykuły – mówił Aleksander 
Knitter. W czasie prezentacji pokazał kilka zdjęć przedsta-
wiających zmieniające się Chojnice. – Fotografia ma także 
wymiar archiwalny – dodał. Zdjęcia przedstawiały m.in. 
dawne chojnickie budynki, rynek, park Tysiąclecia.

     Kolejnym punktem prezentacji były serie zdjęć i fotore-
portaży. Oglądający mogli się przekonać, że dzisiaj każdy 
może robić zdjęcia, jednak nie każdy może zostać foto-
grafem. – Fotoreporter nie powinien kreować, musi pokazy-
wać rzeczywistość taką, jaka jest – podkreślił Aleksander 
Knitter. Pokazując reportaże, opowiadał zarówno o ich 
tematach, jak i o sposobach wykonywania konkretnych 
zdjęć. Tematem pokazanych fotoreportaży były: barwy 
narodowe, 103 urodziny mieszkanki Domu Pomocy Społe-
cznej w Chojnicach oraz ekstremalna droga krzyżowa. 
–Fotoreportaż powinien zaczynać się od zdjęcia, które 
zachęci do dalszego oglądania i wciągnie w temat – 
stwierdził. Na zakończenie można było zobaczyć zdjęcia 
uliczne, na których wykonanie nierzadko trzeba poświęcić 
sporo czasu. – W fotografii ulicznej trzeba uchwycić 
decydujący moment, który sprawi, że zdjęcie będzie 
interesujące – mówił Aleksander Knitter. Jak podkreślił 
fotograf, nieraz zdarzyło mu się czekać kilkadziesiąt minut, 
aż coś takiego się wydarzy.

     Podsumowanie konkursu i spotkanie z fotoreporterem 
odbyło się w ramach Dwóch tygodni z książka organizo-
wanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach
i Stowarzyszenie LekTURa. Zdjęcia nadesłane na konkurs 
„Ubierz się w książkę” można było  oglądać w Czytelni MBP.

http://bibliotekachojnice.pl/aleksander-knitter-gosciem-
podsumowania-konkursu-fotograficznego/
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1-miejsce - bohater - fot. - Kazimierz-Idzikowski Laureatka 2 miejsca - Julia-Windorpska

Aleksander Knitter

Konkurs, zorganizowany po raz 11, rozpoczął się o godz. 11 
przesłuchaniami uczniów, podczas których każdy z nich 
musiał zaprezentować dwa utwory – klasyczny i rozrywkowy. 
Trwające 5 godzin przesłuchania zakończyły się wręczeniem 
dyplomów i nagród oraz koncertem laureatów. Młodych 
muzyków oceniało Jury w składzie: Wojciech Daszkowski 
(dyrektor SM I st. w Chojnicach), Adam Zok (Państwowa 
Szkoła Muzyczna w Bydgoszczy) oraz Artur Grudziński 
(pianista, kompozytor, dyrygent). Ten ostatni nie szczędził 
pochwał uczestnikom konkursu i podkreślał, jak wysoki 
poziom reprezentowali. Jury oceniało uczestników w trzech 
kategoriach: soliści, duety oraz zespoły. Na koncert laureatów 
przybyli rodzice, nauczyciele oraz fani muzyki klasycznej. 
Nagrodzeni w konkursie to:
Soliści:
I miejsce - Julia Szczepanowska (saksofon) – Państwowa 

Szkołą Muzyczna I st. w Kwidzyniu
II miejsce - Kajetan Szewczyk (trąbka) – Szkoła Muzyczna I st. 

Gdańsk - Wrzeszcz
III miejsce – ex aeqou Mateusz Viegas-Wesołowski 

(fortepian) - OSM I i II st. Gdańsk i Monika Wardyn 
(fortepian) - SM I st. Chojnice

Wyróżnienia powędrowały do Igora Świątka (fortepian) - OSM 
I i II st. Gdańsk oraz Ignacego Kapicy (trąbka) - SM 
I st. Gdańsk

Duety:
I m. - Jan Viegas-Wesołowski (skrzypce) i Mateusz Viegas-

Wesołowski (fortepian) - OSM I i II st. w Gdańsku
II m. - duet fortepianowy Marika Klińska i Miron Augustyn 

Łajming - PSM I st. w Kartuzach
III m. - duet fortepianowy - Maja Dobosz i Zuzanna 

Buchowiecka - PSM I st. w Kwidzynie

Zespoły:
I m. - Julia Szczepanowska, Oliwia Fudala, Tymoteusz 

Karwowski i Alicja Kędzior (kwartet fortepianowy) - 
PSM I st. w Kwidzynie

II m. - Łukasz Szydarowski, Michał Szydarowski i Stanisław 
Latuszek (trio klarnetowe) - Sopocka Szkoła Muzyczna 
I stopnia

III m. - Julia Stoltmann, Zofia Gierszewska i Monika Wardyn 
(trio fortepianowe) - SM I st. Chojnice 

Katarzyna Korpal
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Inwestycje drogowe.

Rozpoczęliśmy zaplanowane inwestycje drogowe, które 
przyniosą bardzo wymierne efekty, ale niestety w naj-
bliższych miesiącach będą poważne utrudnienia. Latem nie 
jest łatwo poruszać się po Chojnicach, a z przykrością 
zmuszony jestem zakomunikować, że w tym sezonie będzie 
bardzo źle. Niestety nie ma lepszego terminu na budowę
i remonty dróg niż miesiące letnie. Z góry Państwa przepra-
szam za utrudnienia. Bądźmy dla siebie życzliwi na drodze,
a ja sam też proszę o zrozumienie. Za kilka miesięcy 
będziemy wspólnie korzystać z efektów jakie przyniosą 
modernizacje i remonty. Największą inwestycję prowadzimy 
na ul. Człuchowskiej do miejscowości Topole. Powstaną 
nowe chodniki, ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie, kana-
lizacja deszczowa, a także przebudujemy kilka skrzyżowań. 
To bardzo ważna i oczekiwana inwestycja, która w pełni
i bezpiecznie skomunikuje miasto ze „strefą przemysłową”
w Topoli. Latem na tej inwestycji nie przewiduję dużych 
utrudnień, ponieważ prace prowadzone będą poza jezdnią,
a remonty skrzyżowań rozpoczniemy po sezonie letnim. 
Drugą drogową inwestycją jest pakiet ulic na osiedlu Byto-
wskim. Beneficjentami efektów modernizacyjno-remonto-
wych będą głównie mieszkańcy tego osiedla, ale niestety 
również latem będą mieli utrudnienia. Jednym z celów tej 
inwestycji jest też poprawa bezpieczeństwa w otoczeniu 
Zespołu Szkół nr7. 
            Trzecią najtrudniejszą inwestycją będzie przebudowa 
i modernizacja ulicy Strzeleckiej. Gdybyśmy dzisiaj posiadali 
już „łącznicę” czyli drogę komunikującą skrzyżowanie 
Derdowskiego – Igielska -Ceynowy z Morozowa to problemu 
komunikacyjnego związanego z tym remontem by nie było. 
Niestety „łącznica” jest dopiero w planach i musimy problem 
rozwiązywać inaczej. Otóż od 15 czerwca cała ulica Strzele-
cka będzie zamknięta. Wjazd na nią będzie udostępniony 
tylko mieszkańcom i klientom funkcjonujących przy ul. 
Strzeleckiej działalności gospodarczych. Dojdzie do dużego 
utrudnienia dla mieszkańców Chojniczek, którzy będą 
musieli wybrać inną drogę skomunikowania się z miastem. 
Jest kilka alternatyw, a ta najprostsza to przejechać ulicą 
Karnowskiego i Podlesie do ulicy Morozowa. Będzie to 
możliwe jednak tylko dla samochodów osobowych. 
Samochody ciężarowe będą musiały jeździć przez 
Charzykowy. 

Skutecznie sprzedaliśmy Aptekę przy ulicy Kościerskiej.

Piszę o tym wydarzeniu ponieważ uzyskaliśmy rekordową 
cenę za 1 m2 powierzchni użytkowej 11.262,00 zł! Za cały 
lokal uzyskaliśmy kwotę 1mln 616,00 tys. zł., z czego 1mln 
179 tys. zł., trafiło do budżetu miasta, a 463 tys. zł., trafiło do 
budżetu Gminy Chojnice. Środki uzyskane ze sprzedaży 
zostaną wykorzystane na finansowanie inwestycji miasta 
Chojnice. 

Chojnickie Centrum Kultury.
Niestety będzie opóźnienie w wykonaniu tego zadania,
w mojej ocenie około 2 miesięcy. Planowaliśmy zakończyć tę 
inwestycję 20 października b.r., a jeżeli zakończymy ją do 
końca grudnia to będzie dobrze. Jakie są powody opóźnienia 
prac? Pierwszy to badania archeologiczne, które przecią-
gnęły się ze względu na dużą ilość szczątków ludzkich i tru-
mien – przypominam, iż kiedyś w przeszłości funkcjonował 
tam cmentarz ewangelicki. Drugą przyczyną są problemy 
techniczne ze starą częścią budynku, które zauważono po 
odkryciu fundamentów. Trzeba było wykonać prace dodat-
kowe warunkujące dobrą jakość nowego obiektu. 

Przed nami lato i chojnickie imprezy!

W tym roku warto wziąć udział w Dniach Chojnic, Teatrach 
Ulicznych, Nocy Poetów, Wieczorkach Operetkowych. Mam 
nadzieję, że po tych imprezach powiecie Państwo, że 
wzmocniliśmy ich jakość, a przede wszystkim wartość 
artystyczną. Będzie wiele gwiazd i jak zawsze w takiej 
sytuacji głównym zmartwieniem będzie pogoda. Historycznie 
2 ostatnie imprezy odbędą się w Fosie Miejskiej, która 
jesienią będzie poddana pracom rozbiórkowym i w nowym 
sezonie 2018 planujemy zbudowanie nowego obiektu. 

MOPS, tancerze i plastycy z CHCK-u
w nowym obiekcie. 

Po 13 latach użytkowania obecnego obiektu MOPS przenosi 
się do frontowego budynku Starego Szpitala. Zafunkcjonuje 
tam od 1 lipca b.r. Zwiększamy powierzchnię biur i komu-
nikacji, będziemy mogli korzystać z windy, której nie było 
dotychczas, instalujemy biuro podawcze i nową salę 
„doświadczania świata”. Z jednej strony poprawiamy warunki 
pracy, a z drugiej warunki obsługi naszych interesantów. Na 
parterze tego budynku, w pięknej dużej sali „zainstalują” się 
nasi sławni tancerze, a na 1 piętrze nasi równie utalentowani 
plastycy. 

Nowy rok szkolny przed nami.
Jeszcze nie ma wakacji, a my już jesteśmy gotowi do 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zrealizowany jest 
nabór nowych uczniów. Zatwierdzone zostały przez Pomor-
skiego Kuratora Oświaty arkusze organizacyjne, jest praca 
dla wszystkich nauczycieli. Od września w Gimnazjum nr 1 
przy ul. Młodzieżowej będą funkcjonowały w zmodernizo-
wanych pomieszczeniach, z nowym placem zabaw oddziały 
przedszkolne. 

Palce zabaw w Chojnicach.
To duża inwestycja za ponad milion złotych realizowana
z tzw. budżetów samorządowo-obywatelskich. Myślę, że jest 
to bardzo ważna i potrzebna inwestycja, która poprawi 
warunki korzystania z przestrzeni publicznej przez dzieci i ich 
rodziców. Oprócz zabawek są siłownie, nowe boiska i miej-
sca do spędzania czasu wolnego. 
Za kilkanaście dni lato i sezon urlopowy, życzę Państwu 
udanego odpoczynku, wielu wrażeń, a dzieciom i młodzieży 
udanych i bezpiecznych wakacji.    



13

Reklama

Nr 6/2017 (57)   CZERWIEC 2017

Co tam, panie, w powiecie?

Jesteśmy po sesji absolutoryjnej, na której głosowałem 
za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 
wykonanie budżetu w 2016 roku. Powiat jest w dobrej 
kondycji finansowej – zadłużenie sięga 19 %, sprawnie 
sięgamy po fundusze unijne. Natomiast styl rządzenia 
Powiatem nie budzi mego entuzjazmu. Duszna  
atmosfera ciągnie się już od pierwszej sesji, gdzie 
brutalnie uformowano Zarząd. Odnoszenie się Starosty 
i niektórych innych członków zarządu, do niektórych 
radnych, zbyt często przybiera arogancką formę 
(wymijające odpowiedzi, ograniczania dociekliwości 
radnych i ich „przepytywanie”, agresywny ton). Zarząd 
popełnia błędy, co jest wybaczalne, ale warunkiem jest 
przyznanie się i zmiana postępowania. Brak takiej 
refleksji przy rozliczaniu ronda biszkoptowego (gene-
rującego kolejne koszty), czy konkursach na dyrektorów 
szkół ponadgimnazjalnych, gdzie radnych nie 
dopuszcza się do komisji konkursowych (w odróżnieniu 
od przytłaczającej większości samorządów w Polsce!). 
Niepokój budzi sytuacja naszego szpitala, który pod-
lega powiatowi. Generuje coraz większe długi i odeszło 
z niego zbyt wielu lekarzy, którzy cieszyli się uznaniem 
wśród pacjentów. Jeśli dołożymy do tego brak reguł 
finansowania szpitali w  drugim półroczu 2017, to mamy 
prawo oczekiwać od władz powiatu poważnego 
podejścia do tematu, a nie chowania głowy w piasek.                  
     Ostatnie tygodnie, to także zarzuty wysunięte wobec 
starosty, o możliwości popełnienia przestępstwa. Jako 
zatroskani mieszkańcy powiatu chojnickiego, powin-
niśmy oczekiwać, że okażą się bezpodstawne. Jeśli 
jednak okażą się prawdziwe, to będą godziły w dobre 
imię naszej wspólnoty samorządowej. Wtedy decyzja 
jest tylko jedna…

Rodzinne świętowanie
26 maja mieliśmy Dzień Matki. Jest to okazja, by 
docenić, ile dla nas zrobiły i ile znaczą w naszym życiu. 
To nie tylko dziewięć miesięcy noszenia pod sercem, 
nieprzespane noce i inne chwile, gdy matczyne serce 
drżało z niepokoju o nas. To ciepło, wrażliwość i inne 
uczucia wyniesione z rodzinnego domu. Razem z Tatą, 
który będzie świętować 26 czerwca, pokazywali nam 
otaczający nas świat i uczyli, jak żyć. Dzięki Nim 
odnaleźliśmy swoje miejsce na ziemi i popełniliśmy 
mniej głupstw. Zawsze są cząstką nas samych i podzię-
kujmy im za ich miłość, nawet jeśli nie potrafili wprost jej 
okazywać, to była i jest zawsze przy nas, choć czasem 
Rodziców fizycznie nie ma już na tym świecie…

Na koniec piękne słowa ks. Jana Twardowskiego:
„Dziecięctwo nie kojarzy się z wiekiem. Można mieć lat 
pięćdziesiąt i osiemdziesiąt i stale być dzieckiem. Nie 
dziecinnym, ale dziecięcym.”

Wszystkim Dzieciom 
                              życzę wielu radości każdego dnia ;)

 Róbmy swoje…, jak mądrze zachęcał w piosence
św. p. Wojciech Młynarski. Podoba nam się ta filozofia. Nie 
martwimy się więc zanadto sprawami, na które nie mamy 
wpływu. Ale bardzo doskwiera nam, gdy uniemożliwia się 
poprawienie tego, co pozostaje w granicach naszych 
możliwości. Powinno to przyświecać i samorządom; najpierw 
wykonującym swoje zadania (własne i zlecone), a gdy już 
sobie z tym poradzą – „uszczęśliwiającym ludzkość”. Do 
woli…! Tymczasem burmistrz Finster postanowił zacząć od 
końca. O ile PChS w swoim programie zachęcało do 
promowania w Chojnicach skutecznej polityki osiedleńczej
i powstrzymania procesu wyprowadzania się mieszkańców
z naszego miasta, o tyle nasz włodarz postanowił zwiększyć 
zaludnienie drogą… sztucznego zapłodnienia. Jego dekla-
racja z 8 marca, złożona w trakcie tzw. „czarnego protestu”, 
zapowiadała, że już w maju br. miał ruszyć u nas program 
wspierania dzietności metodą in vitro. Rozgoryczony propo-
zycjami dwukadencyjności i bez nadmiernej refleksji, wdał się 
w spór ideologiczny, który wkrótce zyskał ogólnopolski 
oddźwięk na bulwarowych portalach i w „śniadaniowej 
telewizji”, w których można było śledzić kolejne odcinki 
chojnickiej wojny „wójta z plebanem”. 

 Dzielenie ludzi według kryterium ideologicznego 
wymusza proste opowiedzenie się po jednej ze stron konfliktu. 
Nikt nie słucha argumentów, bo argumentem stają się 
wyłącznie emocje i chęć wymuszenia przystąpienia do 
jednego ze zwalczających się obozów. W praktyce sprawa nie 
jest jednak taka prosta. Każda ze stron ma przecież swoje 
argumenty i każda broni określonych wartości. Jako PChS 
nigdy nie stanowiliśmy ideologicznego monolitu. Mamy w na-
szym gronie katolików, ateistów, anarchistów, lewicowców i li-
berałów… I nigdy nie przeszkadzało to nam we współpracy. 
Naturalnie, jesteśmy podzieleni w sprawie in vitro, podobnie 
jak chojniczanie. Są wśród nas zarówno zwolennicy, jak
i zdeklarowani przeciwnicy tej metody. Potrafimy jednak 
porozumieć się co do dwóch kwestii: kultury dyskusji i sza-
cunku dla opinii innych. Miały one mieć swój wyraz w plano-
wanych konsultacjach, które A. Finster zapowiedział, a których 
jak dotąd nie było. Zamiast nich zafundowano nam spektakl 
telewizyjny, w trakcie którego wypowiadała się zaledwie jedna 
strona ideologicznej barykady, przy asyście kunktatorskiego 
stanowiska dyrektora Wajlonisa reprezentującego „urlopu-
jącego” burmistrza.

 Inną kwestią jest stopień zaangażowania władz i lo-
kalnej społeczności w dyskusje, debaty i spory. Gdy burmistrz 
brakiem czasu i urlopem tłumaczy swoją nieobecność na aż 10 
zebraniach osiedlowych, gdy nie uczestniczy w konsultacjach 
o przebiegu tzw. zachodniej obwodnicy, gdy w końcową fazę 
realizacji wchodzi rewitalizacja, i mówi się głośno o poślizgu
w remoncie centrum kultury, a także przeciąga się w czasie 
remont dworca, to czy możemy uwierzyć w pogłębioną 
dyskusję nad niepłodnością i szukaniem skutecznych metod
w jej zwalczaniu? A może chodzi raczej o szum medialny, 
kolejną pyskówkę, po której uchwali się coś naprędce, aby… 
wszystko zostało tak jak jest! 

 Nie mamy też wątpliwości, że wszelkie podejmowane 
w tej sprawie decyzje muszą być zgodne z obowiązującym 
prawem. Zarówno wojewoda pomorski - odnośnie Gdańska, 
jak i kujawsko-pomorski w przypadku Bydgoszczy unieważnili 
ostatnio uchwały samorządów dotyczące finansowania in 
vitro. Czy zatem jest sens dzielić miasto na obozy, aby później 
walczyć przed sądami o prawo finansowania kontrowersyjnej 
procedury z publicznych środków? Wyniki prawników naszego 
urzędu są ostatnio żenujące, o czym świadczą m.in. przegrane 
procesy z dyrektorkami przedszkoli, w kwestii referendum
i sprawie Janowskiego. Nie sposób przecież zaprzeczyć, że do 
kompetencji samorządu miejskiego nie należą zadania
w zakresie finansowania zabiegów medycznych. Gdyby 
założyć coś innego, trzeba by wytłumaczyć mieszkańcom 
dlaczego nie wspieramy ich w wysiłkach poszukiwania 
skuteczniejszych metod leczniczych, gdy NFZ odmawia 
takiego leczenia? W Chojnicach wielu pacjentów czeka 
przecież na operacje i zabiegi ratujące życie, zdrowie lub 
decydujące o jakości życia, np. endoprotezy. Nie sposób też 
pominąć milczeniem kwestii finansowania tych zabiegów
z budżetu miasta. Mityczne "wolne środki" to suma jaka 
została w kasie miasta po tym jak w ubiegłym roku zaciągnęło 
ono wielomilionowy kredyt. Tego samego dnia, gdy miały 
rozpocząć się konsultacje dotyczące in vitro, ogłoszono 
otwarcie ofert na nowy kredyt dla miasta w wysokości prawie 
22 milionów zł! Sama spłata odsetek pochłonie ponad 3,5 
miliona zł. Czy stać nas zatem na dodatkowe wydatki, nie 
mieszczące się w katalogu naszych zadań? Warto przynaj-
mniej się na tym zastanowić. 

 Obecnym władzom miasta pozostał nieco ponad rok. 
Przyszłość określą kolejne wybory. Tymczasem proponowany 
program ma zostać wprowadzony na lata 2017-2020. 
Przyjęcie tej procedury wymaga też, po ewentualnym przygo-
towaniu projektu uchwały, nowych konsultacji i zaopiniowania 
przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 
Miasto nie uczestniczyło również w  opracowaniu programu 
polityki zdrowotnej, albowiem należy to przede wszystkim do 
gestii powiatu i samorządu wojewódzkiego. Naszym zadaniem 
jest jednak szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna. 
Realizuje się ją poprzez funkcjonujące placówki (gł. przy-
chodnie) i wdrożone programy profilaktyczne. Niestety, żaden 
z nich nie dotyczy zapobiegania bezpłodności. Mamy więc do 
czynienia z paradoksem: ubiegamy się o zadania, których nie 
powinniśmy realizować, a nie robimy tego, co do nas należy… 
Zmierzyć się z tym trudno, gdyż racjonalne argumenty 
zawodzą. Wypada więc odwołać się do mądrości 
renesansowego poety – imć pana Mikołaja Reja, z jego 
„Krótkiej  rozprawy między trzema osobami, Panem, Wójtem a 
Plebanem”:

„(…)A tak i ty miej na to baczenie,
Iż jest różne w ludziach przyrodzenie,
A rozlicznie ludzkie sprawy rządzi —
Cnoty sie dzierż, tać nigdy nie błądzi”.

M. Brunka, K. Kaczmarek
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W początkach szkolnictwa w Chojnicach szkoła 
parafialna mieściła się w budynku „starej plebani”.
W okresie pruskim istniała już prawdziwa elementar-
na szkoła miejska w, której uczyło 5 nauczycieli, przy 
ulicy Staroszkolnej. W roku 1849 uczęszczało do niej 
541 dzieci. W roku 1861 za bramą Człuchowską 
wybudowano nowy, widoczny na rysunku, większy 
budynek z przeznaczeniem na miejską szkołę pow-
szechną. Szkołę wybudowano w modnym wówczas 
„neogotyku angielskim”. Neogotyk będący stylem
w architekturze oraz rzemiośle artystycznym powstał 
około XVIII wieku w Anglii i trwał do początków XX 
wieku. Zaliczany jest do tzw. historyzmu, będącego 
niczym innym jak naśladownictwem stylistyki minio-
nych epok, w tym przypadku średniowiecznego goty-
ku. Najbardziej charakterystycznymi elementami 
budynku są cztery flankujące wieżyczki sterczynowe. 
Elewacja główna budynku  trzyczęściowa, 12 osio-
wa, na osiach otwory okienne o łukach pełnych w ge-
ometrycznych opaskach. Budynek po ukończeniu 
posiadał  20 pomieszczeń lekcyjnych i 4 pokoje admi-
nistracyjne. W roku 1865 do  szkoły uczęszczało 946 
uczniów, w tym 587 ewangelickich, 440 katolickich 
oraz 59 żydowskich, których uczyło dziesięciu nau-

czycieli i dwie nauczycielki. Pierwotnie jednopiętrowy 
budynek został silnie przebudowany w roku 1909 
przez berlińskiego architekta von Crossa na trzypię-
trowy z użytkowym poddaszem. Zmieniono ciągi 
komunikacyjne likwidując wejścia  od strony ulicy 
Człuchowskiej (obecnie 31 stycznia) i przenosząc je 
na ścianę południową od podwórka. W trakcie 
przebudowy, na drugim piętrze, powstała przepiękna 
neobarokowa aula, która dzięki swoim rozmiarom,  
była przez wiele lat chętnie wykorzystywana w celu 
publicznych zgromadzeń i imprez kulturalnych.
W latach trzydziestych kierownikiem szkoły był Cze-
sław Wycech. W pamięci Chojniczan pozostanie jako 
autor monografii "Powiat chojnicki", Marszałek 
Sejmu PRL-u (1957-1971) oraz „pomocny duch”
w tworzeniu komunikacji miejskiej w Chojnicach.  We 
wrześniu 1944 r. w budynku szkoły urządzono polowy 
szpital niemiecki. W tym samym celu od 2 III do 20 IV 
1945 roku budynek był wykorzystywany przez wojska 
sowieckie. Otwarcie Szkoły po okresie okupacji 
nastąpiło 7 maja 1945 r.  Od dnia  23 lutego 1996 roku 
szkoła nosi imię Juliana Rydzkowskiego.

Jacek Klajna
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          Pomimo usilnych starań Niemcom nie udało się zataić 
przed światem swoich zbrodni. Pilnowano by egzekucji doko-
nywać w miejscach ustronnych, a mimo tego trafiali się nao-
czni świadkowie, między innymi, sami uciekinierzy z miejsc 
kaźni, którzy dają świadectwo prawdzie. Ogromu tych 
zbrodni nie dało by się ukryć. Kilka dni po dokonanym 
mordzie w lasku miejskim na trójce mieszkańców Chojnic, 
mieszkańcy budynku strzelnicy Bractwa Kurkowego przy ul. 
Strzeleckiej nr 90 (obecnie nr 76) udając się do lasku 
zauważyli wystającą dłoń ze świeżo rozkopanej ziemi. 
Oznaczono to miejsce wyciętymi na drzewach znakami, tak 
by po zakończeniu działań wojennych można było to miejsce 
ustalić. Obowiązkiem tych co przeżyli koszmar okupacji, było 
uwiecznienie pamięci tych którzy zginęli, ponosząc najwyż-
szą cenę, oddając życie.

Inicjatywę przejął starosta powiatowy, mgr Tadeusz Rześnio-
wiecki zwołując na dzień 6 czerwca 1945r. przedstawicieli 
władz i urzędów, organizacji politycznych, zawodowych i spo-
łecznych do lokalu Urbana (obecnie Pl. Królowej Jadwigi nr 6) 
celem utworzenia „Powiatowego Komitetu Uczczenia Ofiar 
Zbrodni Hitlerowskich”.
          Na zebraniu wybrano dr med. Jana Łukowicza 
przewodniczącym, red. Franciszka Lemańczyka zastępcą, 
Jana Krajeckiego sekretarzem. Po jego wyjeździe z Chojnic, 
od 25 VII 1945r. sekretarzem został Marian Grochowski. 
Głównym zadaniem Powiatowego Komitetu było ustalenie 
miejsc kaźni, ekshumacja ofiar, ustalenie listy ofiar, założenie 
cmentarza dla szczątek bohaterów narodowych oraz usta-
lenie nazwisk zbrodniarzy hitlerowskich. Do Komitetu powo-
łano ks. prob. Brunona Riebandta, starostę powiatowego 
Tadeusza Rześniowieckiego, burmistrza Jana Fonsa, 
prezesa sądu okręgowego Zwierzyńskiego, prokuratora 
Klewenhagena, inspektora szkolnego Stanisława Karpusa.  
Powołano „Biuro Historyczne”, którego zadaniem było 
badanie metod stosowanych przez hitlerowców, a następnie 
komisję śledczą przy Sądzie Grodzkim której przewodniczył 
Sędzia Okręgowy Jan Ornas.

          

Komitet od samego początku natrafił na wielkie trudności. 
Samo ustalenie dokładnych miejsc masowych mogił, 
sprawiało duże kłopoty ze względu na brak bezpośrednich 
świadków. Dopiero zeznania rodzin poległych oraz 
uczestników ucieczek doprowadziło do wskazania niektórych 
miejsc zbrodni. Masowe groby odkryto na polach Daleckiego 
przy szosie Bytowskiej, w żwirowni i lesie Doksa, na polach 
igielskich w tak zwanej „Dolinie śmierci”, na „Witkach” tuż za 
Zakładem Poprawczym. Ujawniono miejsce na „Ostrówku”, 

gdzie w styczniu 1945 roku zamordowano i spalono około 
800 osób spędzonych tu z Warszawy i Grudziądza. W paź-
dzierniku 1945 roku, Wincenty Pokrzywiński powiadomił, że 
dalsze masowe groby pomordowanych Polaków przez 
hitlerowskich bandytów, znajdują się na polach między 
Jarcewem a Czartołomiem przy drodze na polu byłego 
obszarnika Fiszera. W/g zeznań powyższego znajdują się 
między wielu innymi zwłokami ob. Prof. Wagner. Major 
Nieborak, Chrzanowski, Pruszak, strażnik graniczny Cier-
niak, kolejarz Wyrobek, urzędniczka Banku Polskiego nie 
znanego nazwiska, jak również Urzędnik Celny. Głównymi 
sprawcami tych zbrodni są: kupiec Schau, syn Doksa, Walner 
(skład rowerów), Gierkie (skład samochodów) i Hamerski 
(fryzjer).
          Najważniejszą sprawą Komitetu utrudniającą dalszy 
bieg prac, było znalezienie miejsca gdzie mogły by spocząć 
ofiary Niemieckiej zbrodni. Jednym z projektów było, żeby 
grób i pomnik powstał przy placu Królowej Jadwigi przed 
hotelem Urbana. Projekt ten jednogłośnie upadł ze względu 
na zbyt ruchliwe miejsce na ten cel. Na posiedzeniu Komitetu 
w dniu 6.06.1945r. Ob. Jakusz stawia wniosek o uwzględnie-
nie przy tych pracach, również grobów poległych podczas 
wojny polsko-niemieckiej żołnierzach. Sekretarz PPR Ob. 
Śmigielski, zwraca uwagę na odnośne przepisy prawne.
W końcu wybrano stary zamknięty cmentarz katolicki przy 
zbiegu ulic Wysokiej i Gdańskiej. 
          W dniu 6 lipca 1945r. o godz. 16.00 odbyła się pierwsza 
ekshumacja w lasku miejskim. Ekshumacja ofiar ze względu 
na nieodpowiednią porę ograniczyła się na razie do trzech 
ofiar, które były jakoby sumą wszystkich ofiar całego powiatu. 
Przerodziła się ona w pierwszą wielką manifestację w Choj-
nicach. W dniu 8 lipca 1945r. o godz. 10.30 odprawiono 
uroczystą mszę żałobną celebrowaną przez proboszcza 
Góreckiego na stadionie miejskim, po czym ruszył kondukt 
żałobny przemieszczając się ulicami Mickiewicza, Młyńska, 
Rynek, Dmowskiego, Szosa Gdańska na cmentarz bohate-
rów.
          Noszono się z zamiarem poszerzenia terenu pod 
cmentarz i w związku z tym prowadzono negocjacje z p. Lan-
dowskim zam. przy ul Gdańskiej nr 1-3 w celu zburzenia 
spichrzów i przekazania tej ziemi pod cmentarz. Dla miasta 
żądania p. Landowskiego były za duże i komitet zrezygnował 
z dalszych negocjacji. W ostateczności miasto sprezentowa-
ło kawałek ziemi miejskiej leżącej za trzema grobami ofiar 
zbrodni hitlerowskiej, pochowanych na nowym cmentarzu
a Ob. Landowski został zobowiązany do natychmiastowego 
zamurowania wszystkich otworów spichrza i ich otynkowania 
od strony cmentarza i szosy Gdańskiej.
          Bardzo ważną sprawą było pozyskanie drewna na 
trumny. Z tą sprawą zwrócono się w dniu 24 września 1945r. 
do Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z siedzibą
w Sopocie i po negocjacjach otrzymano zgodę na pozyskanie 
20 m3 tarcicy z odbiorem w Nadleśnictwie Rytel – Tartak 
Państwowy w Rytlu. Do odbioru Komitet upoważnił ob. 
Marchlewicza. 
          Nadeszła jesień roku 1945, Komitet wykonawczy po 
przezwyciężeniu wielkich trudności mógł nareszcie przystą-
pić do ekshumacji na wielką skalę. Przy ekshumacji w Chojni-
cach zatrudniono Niemców, co niejako było zadośćuczynie-
niem dla ofiar. W dniach 3-4 października 1945 roku przystą-
piono do ekshumacji zamordowanych na polach Daleckiego, 
gdzie odkopano 11 osób, w tym 7 mężczyzn i 4 kobiety, a 5 
października 1945r. w lasku i żwirowni Doksa, gdzie odkopa-
no 3 osoby w tym Alfonsa Szycę z Brus. Ekshumacja odbyła 
się przy udziale komisji sądowo – lekarskiej, sędziego Jana 
Ornasa, dr med. Jana Łukowicza i Mariana Grochowskiego, 
syna zamordowanego inspektora szkolnego Stanisława 
Grochowskiego. Ekshumowane ofiary złożono do trumien
i przewieziono do kostnicy parafialnej w celu rozpoznania 
przez rodziny.
          Komitet Powiatowy przystąpił po wielkich trudach 
przygotowawczych do największej ekshumacji na terenie 
Chojnic która odbyła się na „Polach Igielskich” koło majątku 
Igły, a także na „Ostrówku” w dniach 21 listopad do 1 grudnia 
1945r. 

Protokół Ekshumacji zwłok Polaków zamordowanych przez 
hitlerowców w czasie od 24 października do 24 listopada 
1939r. na polach Igielskich, koło Chojnic.
 Obecni: Sędzia Sądu Okręgowego, Jan Ornas
 Lekarz Dr. Jan Łukowicz
 Sekretarz komitetu Marian Grochowski

          Ekshumacji dokonano na polach Igielskich położonych 
w pobliżu Chojnic na lewo od drogi wiodącej do Czartołomia 
w czasie od 21 listopada do 1 grudnia 1945r. Odkopując byłe 
rowy strzeleckie z wojny polsko-niemieckiej na przestrzeni 
około 250 m. W bok w t.zw. „Dolinie Śmierci” natrafiono na 
głębokości około 0.80 m. na zwłoki pomordowanych polaków. 
Zwłoki leżały wzdłuż rowu warstwami w ilości od 16 – 20 ofiar 
w różnych pozycjach i były w całości dobrze zakonserwo-
wane. Razem wydobyto 107 ofiar, wśród których było 16 
kobiet, 90 mężczyzn i 1 dziecko. Przeważna część ofiar nie 

miała płaszczów, marynarek i obuwia. Kosztowności znale-
ziono jedynie w bardzo nielicznych wypadkach. Naoczni 
świadkowie stwierdzili, że zbrodniarze hitlerowscy po doko-
naniu morderstw, zabierali ofiarom odzież, obuwie i koszto-
wności. Czaszki wykazywały na ogół postrzał w tylnią ich 
część, w dużej ilości wypadków były one zgruchotane, a na-
wet zupełnie zmiażdżone. Rozpoznane zostały następujące 
ofiary (tu następuje spis 53 ofiar rozpoznanych 54 ofiar 
nierozpoznanych) Zwłoki złożono do trumien pochowano je 
na cmentarzu ofiar zbrodni hitlerowskich w Chojnicach.
                                                     Chojnice dnia 1.12.1945r.
(-) Jan Ornas     (-) Marian Grochowski     (-) Dr. Jan Łukowicz

          

Protokół podaje ogólną liczbę ekshumowanych nie podaje ile 
konkretnie ciał wykopano w rowie strzeleckim na „Ostrówku”, 
być może, że te ekshumowane ofiary nie zostały ujęte w 
protokole. Dalszych ekshumacji dokonano na tak zwanych 
„Witkach” położonych tuż za Zakładem Popraw-czym. 
Ekshumowano częściowo zwłoki starców i umysłowo 
chorych.
 
Protokół  Ekshumacji zwłok Polaków zamordowanych przez 
hitlerowców październiku 1939r. na tzw. „Witkach” koło 
Chojnic.
 Obecni: Sędzia Sądu Okręgowego, Jan Ornas
 Lekarz Dr. Jan Łukowicz
 Sekretarz komitetu Marian Grochowski
Ekshumacji dokonano w dniach 1 i 2 grudnia 1945 roku na tak 
zwanych „Witkach” położonych na lewo od drogi prowadzą-
cej tuż za Krajowymi Zakładami Opieki Społecznej w Choj-
nicach. Odkopując byłe rowy strzeleckie z wojny polsko-nie-
mieckiej na przestrzeni około 50 metrów, natrafiono na zwłoki 
dobrze zachowane. Na podstawie pieczęci na ubiorach i bie-
liźnie, stwierdzono, że są to zwłoki umysłowo chorych którzy 
w ilości 219 przebywali w Krajowych zakładach Opieki Społe-
cznej w Chojnicach. Wydobyto 61 czaszek i po złożeniu ich 
do trumien pochowano je na cmentarzu Ofiar zbrodni 
hitlerowskich w Chojnicach, zaś resztę ofiar pozostawiono na 
miejscu i usypano mogiłę.              Chojnice dnia 2.12.1945r.
(-) Jan Ornas     (-) Marian Grochowski     (-) Dr. Jan Łukowicz

          To miejsce również nie doczekało się upamiętnienia
i dzisiaj jest bardzo zaniedbane.
          
          Przy zjeździe na „Ostrówek” po lewej stronie przed 
strumykiem, znajduje się mała polanka (dziś zarośnięta 
droga) na której 18 stycznia 1945r. Niemcy zamordowali 
około 800 osób doprowadzonych tu z Grudziądza i Byd-
goszczy. Wśród nich byli warszawiacy, uczestnicy Powstania 
Warszawskiego. W tym miejscu dokonano spalenia ciał 
zamordowanych. Jeszcze przed kilkunastu laty (przed 
nawiezieniem ziemi umacniającej drogę dojazdową do 
pomnika) spacerując w tym miejscu, można było wyczuć pod 
stopami kostki spalonych ciał. To miejsce również wymaga 
upamiętnienia i oddania hołdu pomordowanym. Jeszcze 
przed kilku laty zrobiono tam sobie parking dla samochodów 
które zjechały na uroczystość 1 września. Zmuszony byłem 
osobiście interweniować i od tego czasu podczas uroczysto-
ści, zjazd na „Ostrówek” dla cywilnych samochodów jest 
zabroniony.
                                                               Andrzej Lorbiecki

Ekshumacja 21XI-1XII 1945r.
218 ofiar umysłowo chorych
wydobyto 61 czaszek
dla pozostawionych resztek
usypano grób

Ekshumacja
21XI-1XII 1945r.
NN osób

stos ciałopalny
ok. 800 osób
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Zakończyła się II edycja zorganizowanego 
przez Tesco oraz Fundację Tesco Dzieciom 
programu na lokalny projekt społeczny 
„Decydujesz pomagamy”. 

 Ideą konkursu było wspieranie akty-
wności w społecznościach lokalnych w róż-
nych sferach życia: ożywiania przestrzeni 
publicznej, edukacji dzieci i młodzieży, 
ochrony zdrowia i promocji aktywnego trybu 
życia. Zdrowy styl życia dla uczniów, ich 
rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7
w Chojnicach nie jest efektem chwilowej 
mody, ale sposobem na ciekawe, przyno-
szące ogromną satysfakcję spędzanie czasu, 
stąd pomysł wzięcia udziału w projekcie.
 
       W 145 mikroregionach 410 lokalnych 
organizacji zgłosiło 700 projektów, na które 
przez miesiąc głosowali mieszkańcy danego 
regionu, wrzucając żetony w sklepach Tesco. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki  przy-
gotowało projekt „Zdrowie weź w swoje ręce – 
zaufaj Siódemce” obejmujący organizację  
Festynu  Ekologicznego  na terenie szkoły, 

podczas którego będzie można m.in. 
skosztować  smakołyków  zdrowej kuchni, 
zamienić  makulaturę na drzewko i aktywnie 
wypocząć  w gronie najbliższych. W  trakcie 
festynu pozyskiwane będą środki na zało-
żenie siłowni na wolnym powietrzu, z której 
korzystać będą członkowie społeczności 
szkolnej i lokalnej. 
 Na projekt oddano 19855 głosów, 
dzięki czemu został uznany jako najlepszy
w 12. mikroregionie, który obejmował Choj-
nice i Człuchów. Uroczyste przekazanie sym-
bolicznego czeku odbyło się 8 maja w lokal-
nym sklepie Tesco. Stowarzyszenie wygrało 
grant w wysokości 5 tys. zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup urządzeń siłowni na 
boisku szkoły.  W ten sposób teren szkoły 
zostanie wzbogacony o nową, atrakcyjną 
formę spędzania wolnego czasu, przyjazną 
uczniom i ich rodzinom. 

Wszystkich sympatyków Siódemki i zdrowe-
go stylu życia zapraszamy na Festyn, który 
odbędzie się 3 czerwca na boisku szkolnym. 
Natomiast jesienią spotkamy się na kolejnej
w Chojnicach siłowni na świeżym powietrzu.

       
Alina Jaruszewska
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Przyszedł na świat 17 maja 1912 r. w niemie-
ckiej miejscowości Langedreer, w rodzinie 
polskich emigrantów, która po I wojnie świa-
towej zamieszkała w powiecie kościerskim,
a następnie przeniosła się do Chojnic.
Janusz Welke podjął naukę w słynnym na 
Pomorzu gimnazjum chojnickim, które 
ukończył w 1932 roku. Pasjonował się 
żeglarstwem i należał do organizatorów tego 
sportu w Charzykowach w okresie międzywo-
jennym.

W oficerskim mundurze
   Dwudziestoletni abiturient poświęcił się 
służbie wojskowej, po kilku latach studiów 
został oficerem Wojska Polskiego. W Bydgo-
szczy pełnił służbę w stopniu podporucznika 
broni pancernej. W 1939 r., podczas kampanii 
wrześniowej, był dowódcą 1 plutonu 81 
Dywizjonu Pancernego,  współdziałającego
z 18 Pułkiem Ułanów Pomorskich w obronie 
Chojnic i polskiego Pomorza. Dywizjon ten 
ubezpieczał mosty na Brdzie (m. in. w Męci-
kale) pierwszego dnia wojny. Trzeciego 
września 1939 r. ppor. Janusz Welke został 
ranny. 
    W latach 1944-1945 przebył wraz z II Armią 
Wojska Polskiego cały szlak bojowy aż do 
Budziszyna. W 1945 roku ożenił się w Gnie-
wie z Ireną Klein. Po wojnie ukrywał się, jak 
wielu innych oficerów WP, przed władzą ludo-
wą. Przez kilkanaście powojennych miesięcy 
był więziony i prześladowany. Po uwolnieniu 
służył w stopniu majora w jednostce w Cheł-
mnie do 1948 r., po czym w wieku 36 lat 
skierowano go do rezerwy. W latach 1952-
1957 znów przebywał w komunistycznym 
więzieniu.

Człowiek wielu pasji
   W 1949 r. Janusz Welke osiadł w Chojni-
cach. Był współorganizatorem i pracownikiem 
chojnickiego oddziału PKS – Państwowej 
Komunikacji Samochodowej. Od 1964 r. aż 
do przejścia na emeryturę w 1976 r. pracował 
w Zakładach Rybnych w Chojnicach.
   Rychło po przyjeździe do Chojnic zaprzy-

jaźnił się ze znanym już wcześniej Ottonem 
Weilandem, nestorem polskiego żeglarstwa. 
Doskonale zaaklimatyzował się w środowisku 
chojnicko-charzykowskich miłośników spor-
tów wodnych. Wraz z Weilandem, Olgierdem 
Turkiem, Czesławem Gierszewskim i innymi 

wodniakami organizował w Charzykowach 
liczne przedsięwzięcia żeglarskie, przyczynił 
się też do rozwoju ratownictwa (wspólnie
z Józefem Miszewskim i Konradem Kloskow-
skim) i powstania w 1968 r. Wodnego Ocho-
tniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). 
Pokochał jezioro Łukomie, nad którego brze-
gami wybudował domek letniskowy, użytko-
wany później przez synów: Jerzego (w latach  
1990-2002 wiceburmistrza Braniewa) i Mie-
czysława.  
 Kolejną wielką pasją wychowanka 
chojnickiego gimnazjum był teatr. W Powia-
towym Domu Kultury w Chojnicach pracował 
jako instruktor teatralny – organizował zespo-
ły, przygotowywał liczne inscenizacje (nawet 

komedie muzyczne), aktywnie działał również 
w terenie. Prócz teatru amatorskiego żywo 
interesował się operą; odnosił sukcesy jako 
wykonawca arii operowych i pieśni. Obdarzo-
ny był wspaniałym głosem. Zapamiętano go 
jako człowieka pełnego życzliwości i ciepła,
a przy tym znakomitego organizatora.

Zasłużony dla regionu
    Janusz Welke swoje społecznikowskie 
pasje rozwijał na różnych polach. Brał czynny 
udział w pracy organizacji kombatanckiej, 
przekazując młodzieży piękne tradycje walki 
z niemieckim najeźdźcą (szczególnie na 
obszarze ziemi chojnickiej). Zawsze czuł się 

ściśle związany z życiem kulturalnym i społe-
cznym regionu, dlatego energicznie działał
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Był 
także społecznym inspektorem ruchu drogo-
wego.
     Za swoją pracę zawodową i działalność 

społeczną Janusz Welke był wielokrotnie 
odznaczany, m. in. Złotym i Srebrnym Krzy-
żem Zasługi oraz odznaczeniami bojowymi. 
Zmarł 10 listopada 1979 roku w Chojnicach
i pochowany został na cmentarzu komunal-
nym.
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                     Alina i Kazimierz Jaruszewscy

Janusz Welke był pasjonatem żeglarstwa
i ratownictwa wodnego.
Foto: ze zbiorów Czesława Gierszewskiego

Foto: Kazimierz Jaruszewski

Charzykowy, początek lat 30-tych XX wieku.
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W czerwcowym wydaniu gazety pragnę państwu przedstawić 
list wysłany 4 września 1944 r. z obozu jenieckiego dla 
oficerów - Woldenberg, który oznaczony był jako Oflag II C. 
Niemiecki Woldenberg to dzisiejszy Dobiegniew, miasto 
położone w województwie lubuskim. Był to największy obóz 
jeniecki przeznaczony  wyłącznie dla oficerów Wojska 
Polskiego i ich ordynansów. Ciekawostką jest, iż w II połowie 
1944 r. trafiło tu 103 oficerów uczestniczących w Powstaniu 
Warszawskim, wcześniej polscy oficerowie zwożeni byli tu 
niemalże z całych Niemiec z mniejszych obozów.

             

Autorem tego listu jest podporucznik Jan Drogowski a 
adresatką, zamieszkała w Chojnicach przy ulicy Kościer-
skiej, Lucia Górnowicz. Z treści listu wynika iż była to 
wówczas bardzo młoda kobieta, a nadawca prosi ją o prze-
słanie aktualnego zdjęcia, gdyż „zapewne jest już dorosłą 
kobietą”, a on posiada jedynie to sprzed lat i w tym celu wraz
z listem przesyła jej 50 niemieckich marek, na fotografa.  List 
ogólnie zachowany w tematyce miłosnej, cenzurowany, co 
widać na pieczątce po słowie" Gepruft". Więzień oznaczony 
był numerem 685, a więc jak na ponad 6 tys. przebywających 
w obozie numer dość wczesny, mniemam iż dostał się do 
niewoli po kampanii wrześniowej.
            Tak się składa, iż całkiem niedawno stałem się 
posiadaczem znaczków  filatelistycznych z tego obozu, 
pochodzących z wystaw filatelistycznych, dlatego na 
wycinkach znajdują się kasowniki okolicznościowe, same 
znaczki były przebadane przez jednego z czołowych 
znawców filatelistyki w kraju i oznaczone przez niego na 
odwrocie znaczków. Historia znaczków obozowych z obozu 
jenieckiego Woldenberg to fenomen filatelistyczny na skalę 

światową. Autorami znaczków w powstałym Kole Filatelistów 
byli uzdolnieni artystycznie polscy żołnierze a pierwsze 
wydania znaczków odbito na papierze pochodzącym ze 
zbiórki zorganizowanej w obozie oraz z wykorzystaniem 
niemieckich gazet. Obozowi "filateliści" zyskali przychylność
i zainteresowanie przedstawicieli Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża, którzy pomogli rzeczowo na bardziej 
"profesjonalne" emisje znaczków. Żołnierze skonstruowali 
prymitywną prasę ręczną, na której odbijano pojedyncze 
znaczki na papierowych arkuszach, by potem przycinać je 

nożyczkami do odpowiednich rozmiarów. Powstawały 
pojedyncze znaczki jak i całe serie, jak np. "Hetmani" (jeden
z tej serii - Jan Zamojski - na zamieszczonym zdjęciu) miały 
na celu wzmacnianie narodowej dumy czy choćby seria 
"Wdowa", której dochody ze sprzedaży wpierały fundusz 
pomocy dla rodzin żołnierzy poległych w czasie kampanii 
wrześniowej oraz zmarłych w niewoli. Spośród pojedynczych 
znaczków najbardziej znany jest chyba z wizerunkiem gen. 
Władysława Sikorskiego, został on wydany tuż po katastrofie 

lotniczej, w której zginął.
Co prawda filatelistyka nie jest moją pasją, jednak akurat te 
znaczki to kawałek historii, dotykane przez polskich jeńców, 

oficerów Wojska Polskiego z czasów wojny i świetnie się 
wkomponowują w kolekcję obok prezentowanego listu czy 
obozowych zdjęć, które być może jeszcze kiedyś przedsta-
wię.
                                                           Krystian Reszczyński

Kościerska 3

Zdjęcie lotnicze z roku 1992
Autor: Jacek Klajna
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     Termin wyjazdu zaplanowaliśmy sobie na połowę marca. 
Kierunkiem, który konkurował z Mediolanem był Sztokholm, 
jednak stwierdzaliśmy, że wolimy połazić sobie w cieplejszym 
klimacie, więc szwedzka stolica musi jeszcze trochę pocze-
kać. Tak więc zakupiliśmy bilety  i wyruszyliśmy.  
      Do miasta dojechaliśmy około godziny 17 i natychmiast 
po wyjściu z busa zakupiliśmy 2 dniowy bilet uprawniający do 
korzystania z komunikacji miejskiej (jest  to jedna z najważ-
niejszych spraw, które trzeba załatwić od razu po przybyciu). 
Skoro już zaopatrzyliśmy się w przepustkę uprawniającą Nas 
do bezstresowego poruszania się po tej metropolii, to czas 
zrzucić bagaże. Wpakowaliśmy się więc w metro i krótkim 
przestudiowaniu mapy, dotarliśmy na San Siro, gdzie miało 
czekać na nas miejsce noclegowe.  By było szybciej zaraz po 
wyjściu z metra, ominęliśmy nagabywaczy wciskających 
kolorowe koraliki (na tych szczególnie trzeba uważać, bo gdy 
już zawiążą coś na rękę, to już nie odpuszczą dopóki nie 
dostaną kilku euro) i  wsiedliśmy do autobusu, by przejechać 
jeszcze 3 przystanki, tak jak poinformował nas wcześniej 
Hotel. I tu nastąpiło pierwsze zaskoczenie. Po wyjściu z poja-
zdu okazało się, że autobusy zatrzymują się tutaj tylko na 
życzenie i zamiast 3, przejechaliśmy 5 przystanków (tak więc 
jak będziecie korzystać z autobusów to pamiętajcie, że trzeba 
zadzwonić by wysiąść). Jednak w końcu odnaleźliśmy miej-
sce noclegowe i po lekkim odświeżeniu, pojechaliśmy zoba-
czyć centrum Mediolanu nocą. 

Po dotarciu na plac centralny zaniemówiliśmy. Wieczorna 
pora, mogło by się wydawać że ludzi powinno być mniej. Nic 
bardziej mylnego, miejsce to niczym światło przyciągające 
owady, przyciąga swoim przepychem tysiące turystów z każ-
dego zakątka świata. Niesamowite wrażenie monumen-
talnych budowli – katedry DUOMO i Galleria Vittorio 
Emanuele, potęgowane jest przez rewelacyjnie dobrane 
oświetlenie. Uwierzcie mi naprawdę warto zobaczyć  to miej-
sce, gdy już słońce zajdzie za horyzont. Tak zauroczeni 
pospacerowaliśmy 2 godzinki po okolicy. Nacieszyliśmy  
oczy widokami, a kubki smakowe jednymi z najsmaczniej-
szych lodów zakupionych w podobno najlepszej lodziarni
w mieście. Poczym stwierdziliśmy, że czas odpocząć, bo 
kolejny dzień będzie bardzo intensywny.

Nastał ranek. Po wypiciu kawy i zjedzeniu pożywnego 
śniadania, byliśmy już gotowi na podbój Mediolanu. Jako, że 
była dość wczesna pora, wyruszyliśmy zobaczyć pierwszą 
atrakcję, którą bez wątpienia jest kaplica czaszek znajdująca 
się kościele św. Bernarda.  Już wchodząc do metra można 
było zauważyć, że coś chyba będzie się działo w centrum,
a po wyjściu ze stacji, konsternacja. Gigantyczna masa ludzi 
z doczepionymi plastronami podążała w tym samym 
kierunku. Jak się później okazało, spod katedry  akurat w tym 
dniu  startował maraton. Po przebiciu się przez tą masę 
ludzką dotarliśmy w końcu do kościoła San Bernardino alle 
Ossa. Na miejscu okazało się jednak, że niestety w niedzielę 
zwiedzać kaplicy czaszek nie można, tak więc lekko 
rozdrażnieni powędrowaliśmy do katedry Duomo. Po 
wystaniu swojego w kolejce (warto być o wczesnej porze, bo 
po naszym wyjściu z katedry kolejka wydłużyła się 

kilkukrotnie) i przeskanowaniu przez żołnierzy czy czasami 
nie posiadamy substancji niebezpiecznych, weszliśmy do 
katedry. Tam zobaczyliśmy co jest pod nią, co jest w środku, 
co jest na dachu i dodatkowo, co jeszcze za skarby przecho-
wywane są w muzeum, a możecie mi wierzyć jest tego 
ogromna ilość.

     Po  zwiedzeniu każdego zakamarka Duomo wyruszyliśmy  
w stronę zamku Sforzów. Spokojnie, na pieszo, wszak nikt 
nas przecież nie pogania. Na sam zamek nie wchodziliśmy, 
po prostu nie mieliśmy tego zaplanowane, tylko po wejściu na 
dziedziniec i zobaczeniu zarysu zamku udaliśmy się na krótki 
odpoczynek po parku. Tam ogrzewani ciepłymi promieniami 
wiosennego słońca, rozmasowaliśmy obolałe stopy i posi-
liliśmy się lekko przed dalszym etapem spaceru, którym było 
dotarcie do Muzeum Nauki (Museo nazionale della Scienza e 
della Tecnologia "Leonardo da Vinci). Tam spędziliśmy bez 
mała prawie 4 godziny i po wyjściu w końcu natrafiliśmy na 
pierwszy sklep spożywczy. Zapytacie się pewnie dlaczego
o tym wspominam – Sklep znalazł i się cieszy, no dziwak 
jakiś!  Możecie mi wierzyć lub nie, ale tam znaleźć sklep, 
gdzie kupicie coś do jedzenia, czy uzupełnicie zapas wody, to 
nie jest taka prosta sprawa, jak by się mogło wydawać.  
Zresztą sam nie wierzyłem koledze, który dwa tygodnie 
wcześniej mówił mi, że znalezienie sklepu z produktami 
spożywczymi zakrawa o cud. Dlatego jeżeli jak już będziecie 
na miejscu i przypadkowo zobaczycie jakiś supermarket, to 
bez wahania uzupełniajcie braki w plecaku, bo kolejnego już 
możecie nie znaleźć.
 No dobra plecak uzupełniony i teraz pytanie do 
mojego przewodnika – To co tam mamy dalej na liście? – 
żona spojrzała w swoje notatki i wskazała kierunek – Nasz cel 
to dzielnica Brera. 

  

Brera jest to  jedno z tych miejsc, które będąc w Mediolanie 
obowiązkowo trzeba zobaczyć. Dawniejsza dzielnica 
artystów i cyganów, dzisiaj przyciąga turystów kolorowymi 
butikami, antykwariatami i zabytkami. To właśnie tam 
znajduje się Pinoteca di Brera, w której można nacieszyć 
oczy obrazami znanych i cenionych artystów. To także tam 
znajduje się Akademia Sztuk Pięknych, oraz ogród 
botaniczny po którym za darmo można pospacerować 
pośród pięknie utrzymanych roślin. Jednak to nie 
wspomniane wyżej atrakcje były naszym celem. Dzielnica ta 
słynie jeszcze z jednej rzeczy, mianowicie w każdą niedzielę 
na jej wąskich uliczkach wystawiane są stragany i urządzany 
jest jeden z największych pchlich targów, gdzie lokalni 
sprzedawcy wystawiają wszystko to co ma jakąś wartość i to 

właśnie tam spędziliśmy kolejne godziny. Czego tam nie ma? 
Jest i tandetnie i luksusowo. Jest i troszkę staroci, ale też 
można znaleźć rzeczy nowiusieńkie. Po prostu raj dla 
zakupoholika.

Zbliżała się godzina 17.00, w brzuchu zaczęło potężnie 
burczeć, a nogi zaczęły palić niemiłosiernie. Buty jak by 
zmieniły swoją strukturę na betonową i to właśnie był znak, że 
czas udać się do kolejnej dzielnicy. Tym razem już zmuszeni 
byliśmy do skorzystania z metra, które zawiozło nas do  
dzielnicy Navigllio.  Jest to kolejne miejsce które koniecznie 
trzeba zobaczyć będąc w tym wspaniałym mieście. Nie na 
darmo to miejsce jest nazywane małą Wenecją, bo głównym 
elementem otoczenia, wokół którego skupiony jest cały ruch, 
jest kanał Naviglio Grande.
Jak wspomniałem dotarliśmy tam po godzinie 17.00 i radzę 
Wam, jak będziecie kiedyś zwiedzać Mediolan, by to właśnie 
o tej porze do tej dzielnicy  trafić. Powód jest prozaiczny.
O godzinie 17:00 knajpki umiejscowione przy kanale urucha-
miają usługę popularnie zwaną Aperitivo, czyli w cenie 
zakupionego drinka bądź piwa, otrzymujemy możliwość 
nieograniczonego korzystania z suto zastawionego bufetu.  
Tam przez nikogo niepokojeni, odpoczęliśmy, najedliśmy się
i zaplanowaliśmy kolejny dzień.

Poniedziałek w większości spędziliśmy w Bergamo, jednak 
mieliśmy zaplanowane jeszcze jedną rzecz w Mediolanie, 
której grzechem by było nie zobaczyć. Szczególnie 
zainteresowane powinny być teraz Panie, bo poniedziałkowe 
popołudnie spędziliśmy na ulicy Via Monte Napoleone. Cóż  
takiego ciekawego tam się znajduje? To właśnie tam 
znajdziecie koszmar każdego faceta – butiki znanych 
projektantów. Już po samej ulicy i osobach spacerujących po 
chodnikach, obwieszonych torbami z nadrukowanymi logo 
znanych marek, widać  o co tutaj chodzi. Tutaj wydaje się 
pieniądze i to nie małe. Z moich obserwacji wynika, że czym 
dziwniej tym drożej. Temperatura 25 stopni nie jest ważna, 
ważne ze futro zapięte po szyję znakomicie prezentuje się
w zestawieniu z spodniami rurkami, poszarpanymi przez 
parę wściekłych bullterrierów. Zresztą co tu dużo mówić, 
zauważyliśmy, że w tym roku bardzo modne są rozczłapane 
buty z przydepniętą piętą, które z wystawy sklepowej 
straszyły ceną sięgającą 2000 euro. Po przyjeździe do domu 
sprawdziłem moje stare trampki, które swoje ostatnie dni 
spędzają jako właśnie takie kapciobuty, służące do szybkiego 
założenia i wyniesienia śmieci. No cóż, wyszło na to, że 
poruszam się po działce ubrany niczym dyktator mody.  
Zmęczeni tym maratonem skończyliśmy po raz kolejny dzień 
w dzielnicy Naviglio i najedzeni udaliśmy się na zasłużony 
odpoczynek. W końcu już jutro czekała na nas droga 
powrotna do Chojnic.



Jagoda Skwierawska  urodziła się 27.06.1950 r. w Złotowie. 
Ukończyła Szkołę Medyczną, jako dyplomowana pielę-
gniarka. W Chojnicach mieszka od 1971 r. Od najmłodszych 
lat śpiewała, tańczyła, recytowała i osiągała sukcesy 
sportowe . Nauki pobierała w Szkole Podstawowej Ćwiczeń
i w Domu Kultury w Złotowie. Uczyła się tańca baletowego, 
śpiewała na wszystkich uroczystościach Straży Pożarnej.
W Chojnicach była solistką w zespole „Chojny”, działającym 
przy Klubie „Medyk”, propagując kulturę kaszubską. Choroba 
spowodowała, że musiała przerwać pracę zawodową. 
Znalazła przystań w klubie Seniora w Spółdzielni Mieszka-
niowej w Chojnicach. Dzięki wsparciu członków klubu na 
każde spotkanie stara się napisać wiersz i go odczytać. 
Wielokrotnie reprezentowała Klub na różnych imprezach.
W swoich wierszach pisze na każdy temat, który podpowiada 
jej serce. Na potrzeby ukochanych wnuczek zmierzyła się
z pisaniem rymowanych bajek dla dzieci. Pani Jagoda jest 
osobą bardzo pogodną i deklaruje, że póki zdrowie będzie 
dopisywać, to będzie nadal dzielić się swoją twórczością.

Kasztany

Listopad daje się we znaki, powiędły kwiaty, 
zielone krzaki, widok się staje byle jaki.
Chociaż ta pora jest zawsze  ta sama,
czekam na opad, każdego kasztana.
Dzieci chcą szukać kasztanów wszędzie, 
by zrobić ludzika, czy łabędzie.
Tak też kasztany zapamiętałam,
bo zawsze sama je zbierałam.
To była frajda zrobić ludzika
i się pochwalić, zapałki powtykać.
Dziś dzieci siedzą przy komputerze,
nie znają ludzików, w których ja wierzę.
To co cieszyło każde dziecię,
już zapomniane w tym nowym świecie.
Każdy dziś tęskni za komputerem – pomyśl – 
czy dziecko nauczy się wiele?

Pielęgnuj wspomnienia

Pytasz się siebie, co dzień przyniesie, 
chodzisz i szukasz jak grzyby w lesie.
Dzień taki spokojny i pogodny,
ty nadal szukasz w nim swoich wspomnień.
 Wspomnienia twoje, są zawsze z tobą,
 chcesz się podzielić z inną osobą.
 Odrzucasz te przykre, co cię bolały, 
 wracasz do wspomnień, co w sercu zostały.

Wypełniasz nimi, każdy swój dzień,
lżej jest na duszy, każdy to wie.
Patrzysz przed siebie,  jak wszystko się zmienia,
jak lata lecą, a z nimi wspomnienia.
 Każde wspomnienie, co w tobie tkwi,
 pielęgnuj zawsze i o nim śnij.

Tygrysek
Dziś Tygrysek tak zaspany, robił sobie nowe plany. 
Chce od rana pójść do lasu, spotkać Liska i przyjaciół
Już pakuje swój plecaczek a w nim rzeczy i jedzenie,
Bo nie wróci na obiadek będzie bawił się z Jeleniem. 
Słońce Świeci dziś od rana, na polanie tam za domem, 
Będą bawić się zwierzątka, to ich będzie dziś przedszkole. 
Jeleń czeka na Tygrysia, Zając chowa się za domem, 
Sowa puka do Wiewiórki, ze swojej komórki. 
Wilk też mały przyszedł sobie, by pobawić się z innymi.
Lecz zwierzątka się schowały, bo się Wilczka troszkę bały.
Ptaszki też tu przyleciały i na drzewach posiadały. 
Już zaczęły pięknie śpiewać i obrywać listki z drzewa. 
Oj to była znów zabawa, każdy łapał listek mały, 
co na głowę im zleciały.
Teraz w kółko się bawiły i robiły śmieszne miny. 
Tak skakały, się huśtały, aż ich nóżki już bolały,
Pora kończyć te zabawy, bo już trzeba iść do domu. 
Jutro znowu się spotkamy, po polanie pobiegamy. 
Fajnie mieć przyjaciół wiele i polanę tą zieloną, 
Można bawić się codzienne, ze wszystkimi jest wesoło.

Polowanie na Zajączka
W ciemnym lesie, coś huczało, potem szybko uciekało.
Słychać było tylko strzały, więc dlatego uciekały.
Tylko  Zając sobie siedział, obserwował tego zwierza,
Jak ucieka przed strzałami, jak się chowa za drzewami
Zając nadaI się nie ruszył, było widać długie uszy.
Już nie było widać Dzika, od tych strzałów dalej zmykał.
Zając dalej siedzi w krzakach i ze strachu je „tik- tak”.
Polowanie nadal trwa, (Dzik umyka gdzie się da.
Zając teraz plan swój ma, zmylę tego Leśniczego,
by nie strzelał już do niego.
Niech Leśniczy się wyniesie, bo za długo jest w tym lesie.
Zając myśli, nasłuchuje i łapkami postukuje.
Trzęsie się, Kuli się lecz „tik-taka” dalej je.
To z tych nerwów, tak go wzięło, że mu w gardle już 
zatchnęło.
Trzęsie się na całym ciele, a Leśniczy jest tuż, tuż.
Teraz chce pogadać Zając, o połowach w lesie tym,
niech Leśniczy, już wychodzi, bo tu zwierząt nie ma w nim.
Polowanie się skończyło, Zając kulał się, tak  to teraz
Go śmieszyło, ze „tik-taka” tylko chce.
One go uratowały przed Leśniczym tym,
może też by pohandlował tym „tik,- takiem” swym.
Jeśli idziesz więc do lasu, to rozejrzyj się,
Czy nie widać Leśniczego, gdyż postrzelić może cię.
 

Figle Małpek
W wielkim lesie Małpki były i wesoło się bawiły.
Mamy ich patrzyły na nie, czy się bawią małe dranie.
Tak goniły się po drzewach, że gałęzie połamały,
potem głośno też krzyczały.
Nie słuchały swoich Mam i skakały tu i tam.
Mama woła zejdźcie z drzewa, zaraz obiad podam Wam,
Lecz te Małpki już nie chciały, bo banany pozjadały.
Ręce miały brudne teraz, więc wytarły je na drzewach.
Listki  z drzewa pospadały, gdyż te Małpki wciąż skakały.
Swe ogonki podwinęły, rączki długie wyciągnęły,
pohuśtały się na drzewach, już zabawę skończyć trzeba.
Całe mokre Małpki małe, Mama przytuliła i ręcznikiem je 
okryła.
Deszczyk padał sobie dalej, lecz Małpeczki się już grzały.
Tak im ciepło się zrobiło, że zasnęły koło Mamy.
Gdy się potem obudziły, chciały broić przez dzień cały.
Dalej cicho wciąż siedziały i za rączki się trzymały.
Dziś już wiedzą Małpki te, trzeba słuchać Mamy swej.
Schodzić z drzewa jak deszcz pada. Bo to nie jest już 
zabawa.

Jagoda Jadwiga Skwierawska
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W tym miesiącu zapraszamy wszystkich miłośników wina na 
wyprawę do niezwykłej „krainy wschodzącego słońca" – 
Lewantu, obszaru we wschodniej części Hiszpanii.
      Najważniejsze w tym regionie prowincje to Almiera, Alicante, 
Murcja i Walencja. Słyną one przede wszystkim z wyśmienitych 
win, które zapisały się na trwałe w historii światowego 
winiarstwa. Obecnie wina z Lewantu odradzają się na nowo. 
Powstające tam projekty winiarskie opierają się na doskonałych 
warunkach klimatyczno- glebowych, ale też na endemicznych 
szczepach winorośli.
     Jednym z takich szczepów jest monastrell, który potrafi 
sprostać wymagającym warunkom klimatycznym Murcji: letniej 
suszy i niewielkiej ilości opadów w roku. Monastrell służył 
dawniej do produkcji starzonego przez 20 lat wina królewskiego 
( vino de reyes), uwiecznionego przez m.in. Szekspira, Dosto-
jewskiego czy Dumasa. Obecnie dobre wina monastrell mają 
oleistą, aksamitną budowę oraz głęboką barwę. W jego 
intensywnym bukiecie dominują nuty jeżyn, śliwek oraz 
przypraw i ziół ( trufli, cynamonu, pieprzu, suszonej papryki).
W apelacjach leżących w obrębie Lewantu monastrell jest 
kupażowany z syrah, cabernet sauvignon lub merlot dając dobre 
wina stołowe. Wytwarza się tu również wina różowe i musującą 
cavę.
       Inną wartą polecenia odmianą winorośli z Lewantu jest 
bobal. Za jego kolebkę uznaje się okolice Walencji, gdzie 
stanowi aż 90% wszystkich upraw. Odporność i duża plenność 
bobala spowodowała, że tę odmianę uprawiano praktycznie 
wszędzie. Dopiero niedawno doświadczeni winemakerzy 
zaczęli produkować z niego wyjątkowo eleganckie wina. Młode 
wina bobal mają głęboki, wiśniowy kolor. Są soczyście owocowe 
i charakteryzuje je znaczna kwasowość, a wśród aromatów 

dominują nuty czarnych owoców. Poza tym cechuje je potężna 
zawartość garbników.
       Niedaleko Walencji leży szanowana przez znawców 
apelacja D.O. Utiel – Requena.  Jest ona znana z produkcji win 
czerwonych i różowych również ze szczepu bobal. Wina tego 
regionu to dobre wina czerwone, ale też doskonałe białe 
macabeo i merseguera.  
             Kolejną wartą uwagi apelacją jest apelacja D.O. Jumilla, 
obejmująca część Murcji oraz prowincji Albacete w Kastylii-
a Manchy. Tradycje winiarskie były tam rozpowszechnione już 
za czasów Imperium Rzymskiego. Wina z tej apelacji cieszą się 
sporym uznaniem w Hiszpanii oraz na światowych rynkach. 
Dominującą odmianą wykorzystywaną do wyrobu win są 
winogrona szczepu monastrell w dwóch mocno wytrawnych 
odmianach: czerwonej i różowej. Produktem, z którym apelacja 
D.O. Jumilla się identyfikuje, jest wino o nazwie Jumilla – 
Monastrell. Młode wina czerwone (Tintos jóvenes) mają 
przeważnie intensywnie purpurowy z fioletowymi refleksami 
oraz zdecydowany owocowy aromat. Charakteryzują się  
intensywnością smaku i zdecydowaną tanicznością. Inne 
bardzo dobre wina z tej apelacji to czerwone carianza, 
aromatyczne i dobrze zbudowane o wiele bardziej złożonym 
aromacie niż wina młode oraz wina różowe (rosados) o wyra-
zistym kwiatowym aromacie i owocowym smaku. W D.O. 
Jumilla produkuje się także wina słodkie (białe i czerwone) oraz 
wzmacniane Vinos de Licor.   
Wszystkich zainteresowanych degustacją wspaniałych win 
słonecznego Lewantu zapraszamy na zakupy do Winoteki 
Carmen  w Chojnicach, ul. Kasztanowa (obok Mrówki).
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 ZAPRASZA 
Na otwartą konferencję pt. 

„SŁUCH DLA WSZYSTKICH”

poświęconą problemowi niedosłuchu i leczeniu tej choroby. 
Będzie ona połączona z możliwością skorzystania z bezpłat-
nych badań oraz konsultacji laryngologicznych. Konferencja 
odbędzie się 3 czerwca 2017 o godzinie 15°° Centrum Park 
Chojnice,  ul. H. Wagnera 1
 
Zapraszamy szczególnie:

 - osoby cierpiące na głęboki niedosłuch
 - członków rodzin osób niedosłyszących 
 - wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz lekarzy 

pierwszego kontaktu chcących uzupełnić wiedzę

W programie:
 - omówienie przyczyn powstania niedosłuchu u różnych 

grup pacjentów i sposobów ich leczenia - audiolodzy i la-
ryngolodzy

- przedstawienie najnowszych metod pomocy osobom 
niedosłyszącym, w całości finansowanym przez NFZ - Dr 
n. med. Józef Mierzwiński, Ordynator Oddziału Otolaryn-
gologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgo-
szczy oraz wysokiej klasy inżynierowie kliniczni z Wro-
cławia

 - prezentacja efektów leczenia na konkretnych przykła-
dach - rozmowy z osobami korzystającymi z różnych 
metod

 - porady praktyczne związane z opieką nad osobami nie-
dosłyszącymi dla rodzin, nauczycieli, pracodawców itd.

 - profesjonalne badanie słuchu (z konsultacją laryngo-
logiczną podczas konferencji)

Istnieje możliwość przebadania słuchowe wcześniejszym ter-
minie - kontakt:

Punkt badania słuchu ul. Kościerska 9
 - tel. 601-411-689 lub 601-957-444

lub Organizator konferencji
M. Rekowska - tel. 502-517-661
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Tym razem  KLUB MOTOCYKLOWY AUROCHS z Chojnic 
na realizację wykonania zadania CAŁA POLSKA – 
MOTOCYKLIŚCI DZIECIOM  KREW  DAREM  ŻYCIA wy-
brał  niedzielę – 30 IV 2017 w CANPOLU Sieroczyn k. Człu-
chowa

            

PREZYDENT AUROCHS, dr RAFAŁ WINIECKI, wyraził 
zadowolenie z przeprowadzonej akcji. Do banku oddanej 
krwi wpłynęło przeszło 100 l krwi. Zgłosiło się więcej niż 
przypuszczano ofiarodawców szpiku kostnego. Zarejestro-
wano 300 motocykli, a drugie tyle pojazdów przyjeżdżało
i odjeżdżało do godz. 15:00. Zmieniali się pasażerowie. Po 
brzegi były wypełnione parkingi samochodowe. W długich 
kolejkach  czekało się na smakowite dania  w restauracji 
„Canpol". Przyjeżdżającym gościom zapewniono przeróżne 

atrakcje, a ich dzieciom plac zabaw. Rodzinnie spacerowano 
po alejkach ZOO. Widoczną aktywnością odznaczyło się  
CZŁUCHOWSKIE STOWARZYSZENIE HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI, którego celem jest przede wszystkim 
„ P R O PA G O WA N I E  I D E I  P O M O C Y D R U G I E M U 
CZŁOWIEKOWI W SPOSÓB BARDZO PROSTY I BARDZO 
DOCENIANY" - mówił o tym członek tego Stowarzyszenia 
STANISŁAW PYLAK. Krew oddawano w KRWIOBUSIE 
przybyłym ze Słupska.  Honorowi krwiodawcy otrzymywali 
przeróżne okolicznościowe gadżety w zaadaptowanym na 
ten cel namiocie, rejestrowano chętnych darczyńców. Na 
ogromnym ekranie mknęły informacje o sponsorach i ucze-
stnikach.  Adrenalina słownych emocji przenikała w  serce 
tłumu.  Wokół motorów przemieszczali  się kierowcy i zainte-
resowani kosmetycznie dopracowanymi harleyami, hondami 
250. Były suzuki,yamahy MWT – 9, a nawet quady. 
Profesjonalną konferansjerkę prowadził Mariusz Paluch i on 
również wręczał nagrody zwycięzcom. Wśród takiej widowni 
sprawnie przemieszczali się umundurowani panowie klubu 
Aurochs. Z różnych miejsc zerkałam ku radosnym właści-
cielom dopieszczonych kosmetycznie motorów. I mnie 
również wzięły ich emocje: xxx /wyruszyć z powiewem wiatru/ 
wpleść dłonie w skórę kierowcy/ i przemieszczać się przez 
nieznane szlaki/ wsłuchani w siebie/ w bicie swoich serc/ 
wchłaniać zapach lasów/ wspinać ku obłokom/ i... opadać//  
to jakże kuszące piękno ryzyka/ bycia kierowcą dwóch kółek/ 
wyjechać wschodem/ wracać mgłą błękitu przy świetle 
księżyca i gwiazd/ i z nostalgią wspominać smak przygody...

Maria Jolanta Kowalska

                      

Na technicznej mapie Chojnic pojawił się nowy punkt zwią-
zany z usługami informatycznymi – Serwis Komputerowy

Skąd wziął się pomysł na otwarcie w naszym mieście 
punktu serwisowania komputerów? Gdzie mieści się 
Serwis Komputerowy?
Nasza firma, Inpero.pl sp. z o.o., działa na rynku chojnickim 
już od 2010 roku. W tym czasie nasze usługi kierowaliśmy 
przede wszystkim do lokalnych firm. W odpowiedzi na 
rosnące zainteresowanie tego typu usługami wśród 
indywidualnych osób postanowiliśmy rozszerzyć naszą 
działalność i tak oto narodził się pomysł otwarcia łatwo 
dostępnego punktu dla mieszkańców Chojnic i okolic. Serwis 
Komputerowy  mieści się w Galerii K&M przy ulicy 
Sukienników 5, tuż obok marketu Tesco.

W jakich godzinach pracujecie? Jak można się z Wami 
skontaktować?
Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Nasi Klienci 
mogą się z nami skontaktować także poza tymi godzinami: 
telefonicznie (533 133 297) lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej ( )serwis@komputerychojnice.pl

Czym dokładnie się zajmujecie?
G łówną naszą działalnością jest naprawa sprzętu 
komputerowego – możliwa w punkcie lub u Klienta. 
Oferujemy również doradztwo w sprawie wymiany sprzętu 
komputerowego – posługujemy się strategią internetowego 
wyszukiwania sprzętu wraz z Klientem (dzięki takiej 
współpracy możemy na bieżąco dopasowywać sprzęt do 
potrzeb Klienta), współpraca z najlepszymi producentami
i hurtowniami  gwarantuje najlepszą jakość i cenę. Taki model 
pracy to gwarancja dla Klienta, że otrzyma sprzęt dosto-
sowany do swoich potrzeb już na drugi dzień po złożeniu 
zamówienia – służymy oczywiście pomocą w konfiguracji 
nowego sprzętu i np. podłączeniu go w domu.

Główną działalność już znamy – co jeszcze proponujecie 
Klientom?
W naszym Serwisie oferujemy akcesoria komputerowe, jak 
np. karty pamięci, myszki, klawiatury, kamery internetowe itp. 
Dodatkowo na miejscu jest możliwość wykonania ksero, 
skanu lub wydruku.

Dostarczenie sprzętu do Waszego Serwisu może być 
trudne, zwłaszcza dla starszych osób...
Jak już wcześniej wspomniałem, sprzęt możemy zdiagno-
zować i naprawić (w zależności od usterki) w domu u Klienta. 
Na terenie Chojnic możliwy jest również odbiór i dowóz 
sprzętu do Klienta.

Jak długo trwa naprawa? Czy udzielacie gwarancji?
Staramy się, aby diagnostyka i naprawa zamknęły się w 48 
godzinach – termin ten zależy oczywiście od rodzaju usterki 
czy awarii. Zawsze kontaktujemy się z Klientem w sytuacji, 
gdy nie uda nam się dotrzymać tego terminu. Na nasze usługi 
udzielamy 60-dniowej gwarancji, natomiast sprzęt zakupiony 
przy naszej pomocy otrzymuje gwarancję na 2 lata. 

Jak wyglądają Wasze plany na przyszłość?
Planujemy stworzyć własny sklep internetowy, mamy 
również plany stworzenia i prowadzenia szkoleń dla osób 
starszych z zakresu obsługi komputera, bezpiecznego 
użytkowania Internetu itp.

Życzę sukcesów w rozwijaniu firmy. Dziękuję za rozmowę. 
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Długi majowy weekend zaczął się dla żegla-
rzy bardzo pracowicie. Majowe zmagania na 
jeziorze Charzykowskim rozpoczęli zawod-
nicy w klasie 420, którzy rywalizowali w nie-
zwykle ważnych dla swojej klasy regatach - 
Eliminacja do Mistrzostw Europy Juniorów
w kl. 420. Regaty odbyły się w dniach 29.04-
01.05.2017 r. Stawka była bardzo wysoka, 
stąd też rywalizacja stała na najwyższym 
poziomie. Na starcie regat stanęło 16 najle-
pszych załóg z 8 klubów z całego kraju. 
       Po zaciętej walce, zwycięzcami zostali 
Kacper Paszek i Bartosz Reiter z OKŻ Ol-
sztyn. Tuż za nimi, ze stratą 4 pkt, uplasowali 
się Jakub Gołębiowski (MOS SSW Iława)
i Filip Szmit (UKŻR Niegocin Giżycko). Na 
najniższym stopniu podium znalazła się 
załoga w składzie Seweryn Wysokiński 
(CSW OPTY Ustka) i Mateusz Jankowski 
(MKS DWÓJKA Warszawa).
     W klasyfikacji dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęła załoga z KS SPÓJNIA Warszawa
w składzie Gabriela Czapska i Hanna Jarzą-
bekk. Na drugim miejscu regaty zakończyła 
załoga z YKP Gdynia - Barbara i Hanna Dzik, 
natomiast trzecie miejsce zajęły Aleksandra 
Roszkowska i Natalia Wocial z KS SPÓJNIA 
Warszawa.
    Regaty udało się zorganizować dzięki 
dofinansowaniu przez Urząd Miejski w Choj-
nicach, Powiat Chojnicki oraz Gminę Choj-
nice.
Po zakończonych Eliminacjach do rywalizacji 
przystąpili młodsi zawodnicy, którzy rywalizo-
wali w "Regatach Konstytucyjnych" w klasie 
Optimist Gr. B (02-03.05.2017 r.). Pierwsze-
go dnia regat, pomimo bardzo trudnych 
warunków wietrznych, większość zawod-
ników ukończyła wyścigi. Drugi dzień przywi-
tał najmłodszych żeglarzy umiarkowanymi 
wiatrami, i dzięki temu możliwe było 
rozegranie wszystkich zaplanowanych 
wyścigów. Przy tak zmiennych warunkach 

bezkonkurencyjny był Igor Rudek z MKŻ 
ARKA Gdynia. Na drugim miejscu uplaso-
wała się Maria Suchocka - również MKŻ 
ARKA Gdynia, a na trzecim miejsce regaty 
zakończył Maciej Ilnicki z ChKŻ Chojnice.
Pozostali zawodnicy ChKŻ Chojnice zajęli 
następujące miejsca:

7 miejsce Wiktor Pawłowski
8 miejsce Maksymilian Kabat
10 miejsce Krzysztof Szczodrowski
11 miejsce Tymon Wiatrowski
18 miejsce Arkadiusz Beski
21 miejsce Michał Urbaniak
29 miejsce Adam Ciemiński
35 miejsce January Szczukowski
38 miejsce Alicja Dampc
40 miejsce Igor Pawłowski
41 miejsce Zofia Prądzyńska
43 miejsce Borys Matysiak
44 miejsce Jan Kubiak
47 miejsce Franciszek Kosecki
51 miejsce Tadeusz Wiatrowski

Łącznie w regatach w klasie Optimist Gr. B 
startowało 53 zawodników.
Regaty udało się zorganizować dzięki dofi-
nansowaniu przez Urząd Miejski w Chojni-
cach, Powiat Chojnicki oraz Gminę Chojnice.
Równocześnie z "Regatami Konstytucyj-
nymi" odbywały się regaty dla klasy Korsarz
o "Puchar Jeziora Charzykowskiego". W re-
gatach tych rywalizują zarówno amatorzy, jak 
również bardziej doświadczeni żeglarze. 
Przy wietrznych warunkach udało się prze-
prowadzić 5 wyścigów. Na najwyższym 
stopniu podium stanęła załoga w składzie 
Jerzy Czerwiński i Kamila Maruszczak z Lu-
belskiej Grupy Regatowej. Na drugim miej-
scu regaty zakończyła załoga w składzie 
Janusz Winiarczyk i Olga Czerwińska - także 
z Lubelskiej Grupy Regatowej. Na trzecim 
miejscu uplasowała się załoga z YCPL/LGR 
w składzie Piotr Duda i Urszula Graniczek.

Dzięcielski Łukasz, ChKŻ

W dniach 19-21.05.2017 w Krynicy Morskiej 
odbyła się I część Pucharu PZŻ. Nasi zawo-
dnicy rywalizowali w dwóch klasach: Laser 
Radial oraz Laser Standard. Bardzo dobrze 
spisała się Magda Kwaśna, która w klasie 
Laser Radial zdobyła srebrny medal, prze-
grywając tylko z Agatą Barwińską z SSW 
MOS Iława. Trzecie miejsce zajęła zawod-
niczka także SSW MOS Iława Wiktoria 
Gołębiowska. Jednocześnie Magda zwycię-
żyła w klasyfikacji Młodzieżowców. Pozosta-
łe nasze zawodniczki w klasie Laser Radial 
zajęły miejsca:
Oliwia Laskowska - 16 miejsce ogółem, 13 
miejsce w kategorii Młodzieżowej, 12 miejsce 
w kategorii Juniorek
Hanna Romanowska - 31 miejsce ogółem, 
28 miejsce w kategorii Młodzieżowej
Łącznie startowało 38 zawodniczek.
Także Damian Kosmalski może zaliczyć 
regaty do udanych. W klasie Laser Standard 

zajął bardzo dobre 5 miejsce ogółem oraz 2 
miejsce w kategorii Młodzieżowej oraz 2 
miejsce w kategorii Juniorów. Trochę słabiej 
spisali się nasi pozostali zawodnicy, którzy 
zakończyl i  regaty na następujących 
miejscach:
Oskar Adamiak - 19 miejsce ogółem, 14 
miejsce w kategorii Młodzieżowej, 9 miejsce 
w kategorii Juniorów
Jakub Domagała - 23 miejsce ogółem, 18 
miejsce w kategorii Młodzieżowej, 13 miejsce 
w kategorii Juniorów
Mieszko Niewiarowski - 30 miejsce ogółem, 
24 miejsce w kategorii Młodzieżowej, 19 
miejsce w kategorii Juniorów
Oskar Sawicki - 39 miejsce ogółem, 31 
miejsce w kategorii Młodzieżowej, 24 miejsce 
w kategorii Juniorów
Łącznie startowało 48 zawodników.

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

Najmłodsi żeglarze, którzy rywalizują w kla-
sie Optimist, zakończyli właśnie niezwykle 
trudne regaty, jakimi był Memoriał Ottona 
Weilanda. Pomimo zmiennych warunków, 
czasami bardzo silnego wiatru i zimna, pomi-
mo strachu i łez, dzieci dzielnie rywalizowały
i walczyły o zwycięstwo. Dzieci miały możli-
wość wykazania się swoimi umiejętnościami
i zdobytym doświadczeniem, jeśli chciały 
myśleć o zwycięstwie.
Pierwszy dzień regat przywitał młodych że-
glarzy bardzo ładną pogodą i umiarkowanym 
wiatrem. W takich warunkach rozegrano 4 
wyścigi. Drugi dzień rozpoczął się od flauty 
na jeziorze i parogodzinnym oczekiwaniem 
na wiatr. Kiedy po południu żeglarze zeszli na 
wodę, to pogoda gwałtownie się zmieniła. 
Wraz z ochłodzeniem wiatr był bardzo pory-
wisty, że mniej doświadczeni żeglarze rezyg-
nowali ze startów, a nawet wśród tych bar-
dziej doświadczonych zdarzały się wywrotki. 
W tak niezwykle trudnych warunkach roze-
grano 2 wyścigi. Ostatni dzień regat rozpo-
czął się silnym wiatrem oraz ponownie niską 
temperaturą. Rozegrane 2 ostatnie wyścigi 
pozwoliły na wyłonienie zwycięzców regat. 
   Gospodarze regat, zawodnicy ChKŻ Choj-
nice, nie okazali się zbyt gościnni dla przyjez-
dnych ekip i wygrali rywalizacje zarówno
w Gr. B jak i w Gr. A.
W najliczniejszej klasie Optimist Gr. B, gdzie 
rywalizowało 241 zawodników, zwyciężył 
Jeremi Szczukowski (ChKŻ Chojnice) 
przed Jackiem Kalinowskim (UKS ŻEGLARZ 
Wrocław) i Michałem Biedalakiem (JKW 
Poznań). W klasyfikacji dziewcząt zwycię-

żyła zawodniczka YK STAL Gdynia Alicja 
Tutkowska. Na drugim miejscu regaty 
zakończyła Paulina Rutkowska z YKP 
Gdynia, natomiast trzecie miejsce zajęła 
Małgorzata Figel z OPTI CWM Gdynia.

Pozostali nasi zawodnicy zajęli następujące 
miejsca:

12 m. Maciej Ilnicki
52 m. Antoni Lipiński (LKS Charzykowy)
57 m. Krzysztof Szczodrowski
97 m. Maksymilian Kabat
101 m. Tymon Wiatrowski
114 m. Antoni Szyca (LKS Charzykowy)
144 m. Wiktor Pawłowski

Mniejsza frekwencja dopisała wśród zawod-
ników w klasie Optimist Gr. A, gdzie wystarto-
wało 12 uczestników. Całe podium zajęli 
zawodnicy ChKŻ Chojnice. Zwyciężył Patryk 
Kosmalski przed Kacprem Żywiczką i Agnie-
szką Pawłowską (1 miejsce w kat. dziew-
cząt). Na pozostałych miejscach uplasowali 
się:

4 m. Jan Krawczyk
5 m. Laura Szulc (2 m. w kat. dziewcząt)
7 m. Marcel Montrymowicz
10 m. Wojciech Kikmunter

Dokładne wyniki dostępne na stronie 
http://www.charzykowy.sailingnet.pl/
Regaty udało się zorganizować dzięki 
dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w 
Chojnicach, Powiatu Chojnickiego i Gminy 
Chojnice.
                            Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

Puchar Jeziora Charzykowskiego w kl. Korsarz

Regaty Konstytucyjne - Zwycięzcy OPP B open

MOW OPP zwycięzcy w Gr. B open_1
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03 Czerwca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na wystawę malarstwa 
Marcina Tandeckiego "Pod żaglami". Wernisaż wystawy
w Centrum Sztuki Collegium Ars (poddasze kościoła 
gimnazjalnego) godz. 18:00.

03 Czerwca
Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” we współ-
pracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Św. 
Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach serdecznie 
zapraszają na  „IV Chojnicki Marsz Życia i Nadziei”. Miejsce: 
Stary Rynek/Park Wodny.

03 Czerwca
W sobotę w Gimnazjum nr 1 odbędzie się II Regionalny 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wolności. W roz-
grywkach udział mogą wziąć dzieci, młodzież i dorośli. 
Impreza rozpocznie się o godz. 9:00.

03 Czerwca
Projekt Chojnicka Samorządność zaprasza do udziału w  IV 
Pikniku Obywatelskim, który jest organizowany wraz
z Samorządem Mieszkańców nr 1 Śródmieście w sobotę 
3.06.2017 w Fosie Miejskiej. W programie m.in. ratownicy 
WOPR o bezpiecznej kąpieli, występ Ryszarda Stopy, ZZO 
Nowy Dwór o segregowaniu odpadów.

03 Czerwca
Stowarzyszenie „Słyszeć bez granic” zaprasza na otwartą 
konferencję pt. „SŁUCH DLA WSZYSTKICH” poświęconą 
problemowi niedosłuchu i leczeniu tej choroby. Będzie ona 
połączona z możliwością skorzystania z bezpłatnych badań 
oraz konsultacji laryngologicznych. Konferencja odbędzie 
się 3 czerwca 2017 o godzinie 15°° w Centrum Park Chojnice
ul. H. Wagnera 1

03 Czerwca
Szkoła Podstawowa nr 3 organizuje festyn szkolny. Festyn 
odbędzie się  w ramach Dni Powiatu Chojnickiego z okazji 
145 lat Kolei w Chojnicach (impreza odbędzie się na 
stadionie CKS Kolejarz Chojnice).

03 Czerwca
OSP Pawłowo po raz drugi organizuje "Ogólnopolski Zlot 
Samochodów Strażackich, sprzętu pożarniczego i wszyst-
kiego co związane z pożarnictwem”. Tak jak w I edycji, 
miejscem zlotu są tereny przy chojnickiej galerii handlowej 
nieopodal Pawłowa. 

03 Czerwca
W godz. 10.00 – 13.00 w Fosie Miejskiej odbędzie się
I szkolny Festyn Rodzinny ,,Mama , tata i ja'' organizowany 
przez Szkołę Podstawową nr 1 w Chojnicach.

03 Czerwca
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Stowarzyszenie 
LekTURa organizują w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc 
Bibliotek” chojnicką edycję pod nazwą „Noc z gwiazdami”.
Noc w Bibliotece odbędzie się w Chojnicach po raz czwarty. 
W poprzednich latach organizowana była w kwietniu z okazji 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. „Noc z gwiaz-
dami” trwać będzie w godzinach 18.00-23.00. Miejsce: 
wszechnica chojnicka – Czytelnia.

03 Czerwca
Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei Serdecznie 
Zapraszamy na otwarcie Sali tradycji Kolejowej na dworcu 
kolejowym w Chojnicach. Wystawa zlokalizowana jest w sali 
po dawnej restauracji dworcowej w budynku stacyjnym. 
Otwarcie wystawy będzie miało miejsce w sobotę 3 czerwca 
o godz. 11:00

03 Czerwca
MKS Chojniczanka 1930 zaprasza na ostatni w tym sezonie 
mecz o mistrzostwo I ligi - Chojniczanka Chojnice – Chrobry 
Głogów. Stadion miejski, Mickiewicza 12, (Sobota) 12:30.

03 - 04 Czerwca
Dni Powiatu Chojnickiego. Zapraszamy do udziału w ob-
chodach Dni Powiatu Chojnickiego, które odbędą się 3 i 4 
czerwca br. w Chojnicach. W programie m. in.:
Sobota 3 czerwca 2017 r. - 10.00-14.00
Festyn kolejowy – Stadion Chojnickiego Klubu Sportowego 
Kolejarz przy ul. Lichnowskiej 1 w Chojnicach:
- wystawa starych samochodów,
- gry i zabawy dla dzieci,
- zawody sportowe, wspólna Zumba z klubem KaNaMa,

- pokaz kulinarny,
- występy artystyczne i inne atrakcje

 Niedziela 4 czerwca 2017 r. Fosa Miejska
 Wojewódzkie Święto Ludowe
14.00 - uroczysta inauguracja Dni Powiatu Chojnickiego, 

program artystyczny, stoiska Kół Gospodyń 
Wiejskich, stowarzyszeń, gastronomiczne i 
handlowe, atrakcje dla dzieci,

15.00 - 19:30 – Biesiada Muzyczna i Potyczki Samorzą-
dowe,

19.30 – koncert zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy,
21.00 – koncert zespołu BAYER FULL

04 Czerwca
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza na „Niedzielne 
spotkania z parkiem dla najmłodszych”. Są to zajęcia 
edukacyjne dla dzieci w wieku 4-10 lat i ich opiekunów, 
połączone z zabawą  w godz. 10.30-12.30. Zapisy tele-
fonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 
pod numerem (52) 33 55 127. Udział w zajęciach jest bezpła-
tny. Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji Przyrodniczej 
Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie.

04 Czerwca
Festiwal Baniek Mydlanych. Tereny zielone wokół Centrum 
Park Chojnice. Niedziela w godzinach 15:00 - 17:00. Tysiące 
baniek w powietrzu, pokazy, strefy dla dzieci, młodzieży
i rodziców. Doskonała zabawa dla wszystkich, bez wyjątków !

05 Czerwca
Zarząd Miejski LOK organizuje Zawody strzeleckie o Puchar 
Dyrektora ALO w Chojnicach. Miejsce: strzelnica Gimnazjum 
nr 1

06 Czerwca
Wielokwiatowy Kiermasz Urodzinowy. 6 czerwca 2017 roku, 
godz. 12.00 – 18.00, Eksperymaentarium, ul. Marsz. Piłsud-
skiego 30b. W programie m.in.: kiermasz kwiatów i ręko-
dzieła, wata cukrowa, malowanie buziek, dmuchany zamek,
bańki mydlane, niezwykłe owady: patyczaki i straszyki, 

warsztaty dla dzieci w Eksperymentarium, Zapisy na 
warsztaty pod nr tel. 739 007 599.  O godz. 17.00 prelekcja 
dla rodziców: „Pszczoły nasi przyjaciele”, Tradycyjne ogrody 
przyjazne naturze i krajobrazom”, „Jak postępować w 
przypadku ukąszeń owadów (pszczoły, osy, kleszcze, 
komary)”

06 i 07 Czerwca
Przy przychodni Therapeutica, ul. Bytowska 70 odbędą się
bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie. 
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane 
kobietom w wieku 50 – 69 lat co 2 lata przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w 
ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne 
wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na 
badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 
24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

07 - 08 Czerwca
W dniu 07.06. od godz. 11:00 do 13:00 basen sportowy 
będzie niedostępny dla klientów indywidualnych, w dniu 
08.06. od godz. 14:00 do 16:00 rezerwacja całego basenu, 
basen będzie  niedostępny dla klientów indywidualnych.

08 Czerwca
Klub Sportowy ,,OSiR” – Centrum Park i Urząd Miasta 
Chojnice serdecznie zapraszają miłośników pływania na 
zawody pływackie dla dzieci z roczników 2009, 2008, 2007 
oraz 2006 o Mistrzostwo Chojnic i Puchar Burmistrza Miasta 
dla szkół podstawowych w stylu dowolnym (kraul ) i grzbie-
towym ( na plecach).

08 Czerwca
MKS „Chojniczanka 1930 zaprasza na XXV „Czwartki 
Lekkoatletyczne”. Stadion Miejski „Chojniczanka 1930”, 
godz. 15:00.

09 Czerwca
Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach, Bazylika Mniejsza
w Chojnicach i Chojnickie Centrum Kultury zapraszają na 
jubileuszowy XX Przegląd piosenki religijnej "CREDO - 
2017" pamięci św. Jana Pawła II i św. Jana Chrzciciela - 
patrona Chojnic, w roku 100 lecia objawień fatimskich. 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 4 czerwca na adres 

organizatora. Regulamin przeglądu oraz dokładne informa-
cje na stronie: sp1chojnice.szkolnastrona.pl

09 Czerwca
Powiat Chojnicki wraz z II Liceum Ogólnokształcące im. gen. 
Władysława Andersa zaprasza do udziału w Powiatowym 
Konkursie Matematyczno - Fizycznym "Potyczki Newtona".

09 - 11 Czerwca
Organizatorzy serdecznie zapraszają na kolejny „Marbruk 
triathlon Charzykowy. Szczegółowy harmonogram imprezy 
na poprzedniej stronie.

10 Czerwca
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach 
informuje, iż dnia 10 czerwca odbędzie się Festyn z okazji 
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod patronatem Starosty 
Chojnickiego i  Przewodniczącego Rady Powiatu 
Chojnickiego. Festyn będzie w Lasku Miejskim przy Tawernie 
"Antykwariat"  w godzinach od 11.00 do 14.00. 

13 Czerwca
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum zaprasza, do fosy 
miejskiej, na kolejne „Chojnickie Aniołowo”.

17 Czerwca
Zapraszamy na przejazd pociągiem specjalnym z Chojnic do 
Nakła nad Notecią, przez Sępólno Krajeńskie i Więcbork. 
Tegoroczny pociąg, pod nazwą "Żuraw" - nawiązującą do 
symbolu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, wyruszy w 
trasę 17 czerwca 2017r. Szczegółowy rozkład jazdy pojawi 
się nieco później. Internetowa rezerwacja biletów, na stronie 
internetowej www.smkchojnice.pl.

17 Czerwca
ChCK, Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej 
zapraszają wszystkich miłośników mocnych brzmień na 
Festiwal InterTony 2017.  17 czerwca - Stadion 'Kolejarz 
1926' w Chojnicach! Zagrają: Layo, Troops of Doom, 
Chelsea Smile, Rocket Shots, Moringa, Minnesota - grunge 
noise rock, Danos, Sautrus, Materia! 

17 Czerwca
MBP oraz stowarzyszenie LekTURa zapraszają na V Rajd 
rowerowy pn. „Odjazdowy Bibliotekarz”. Miejsce: Bory 
Tucholskie.

17 Czerwca
Chojnicki Klub Żeglarski  zaprasza  na  „WIANKI”
 
17 - 18 Czerwca
Akademia Tańca „Piętro Wyżej” zaprasza do  Hali widowis-
kowo-sportowej Centrum Park-u na  „Taneczną Fiestę 2017”

17 - 18 Czerwca
Chojnickie Towarzystwo Polsko Francuskie organizuje 
Rozgrywki o Mistrzostwo II Ligi w petanque. Miejsce: 
bulodrom w Parku 1000-lecia.

19 Czerwca
W dniach od 19.06. do 09.07 Park Wodny będzie nieczynny 
ze względu na przerwę technologiczną.

21 Czerwca
Koncert taneczny zespołów, duetów i solistów Chojnickiego 
Centrum Kultury. Aula Szkoły Podstawowej nr 7, godz. 18:00

21 Czerwca
Ośrodek Kultury w Rytlu zaprasza na XII Pomorski Piknik 
Seniorów, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich Rytel 
2017. Impreza odbędzie się na Strzelnicy Myśliwskiej Koła 
łowieckiego "BÓR" w Rytlu. Start godz. 11.00

23 - 25 Czerwca
Promocja Regionu Chojnickiego zaprasza do udziału
w Dniach Chojnic, które odbędą się w dniach 23 - 25 czerwca 
br. W tym roku będą miały trzydniową edycję. Łącznie
z Jarmarkiem Świętojańskim i Prezentacjami Gospodar-
czymi odbywać się będą występy artystyczne. Na chojnickiej 
scenie w piątek zaprezentuje się zespół Elektryczne Gitary,
w sobotę wystąpi Patrycja Markowska z zespołem, a w nie-
dzielę zespół Trzy Gitary oraz tenor Andrzej Kubacki. 

24 Czerwca
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje Charzykowy „Sailing 
Cup” – regaty o puchar „Relax-u” i „Westpol-u” w klasach 
turystycznych.

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


