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         Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół 
na Nowym Mieście, 28 maja z okazji Dnia 
Samorządowca,  przygotowali szereg 
atrakcji dla lokalnych samorządowców. 
Tematem przewodnim tegorocznej imprezy 
był „Apetyt na zdrowie”. Zaproszenie na 
tegoroczną edycję przyjęli: burmistrz 
Arseniusz Finster, przewodniczący RM 
Antoni Szlanga oraz jego zastępczyni radna 
Renata Dąbrowska. Starostwo powiatowe 
reprezentował  – starosta Stanisław Skaja
i członek zarządu Marek Jankowski.  Przybył 
także wicewójt gminy Chojnice, Piotr Stanke 

oraz reprezentanci szpitala, sanepidu, PCK
a także drużyna szkolna. Konkurencje 
polegały na rozwiązywaniu zadań zwią-
zanych z profilaktyką zdrowotną. Należało 
więc ułożyć piramidę żywieniową, rozpoznać 
składniki sałatki owocowej lub odpowiedzieć 
na pytania dotyczące zdrowego trybu życia. 
Były też konkurencje sprawnościowe. Ucz-
niowie przygotowali także własne prezen-
tacje taneczne i wokalne. Dodatkowo w pod-
ziemiach „Klubu Filomaty” czynna była wy-
stawa twórczości młodzieży zespołu szkół.

      Instytut Pamięci Narodowej poszukuje 
świadków pochówku lub osoby posiadające 
wiedzę  o miejscu pochówków żołnierzy 
Wojska Polskiego poległych w pierwszych 
dniach września 1939 roku w walkach o Choj-
nice.  W szczególności poszukujemy infor-
macji o lokalizacji mogiły przy cmentarzu 
parafialnym w Chojnicach przy ul. Kościer-
skiej  oraz świadków budowy hotelu „Olimp” 
przy ul. Kościerskiej w Chojnicach. 
     Osoby, posiadające wiedzę o powyższych 
wydarzeniach uprasza się o kontakt z Panem 
Remigiuszem Ławniczakiem, z delegatury 

IPN w Bydgoszczy:  tel. 52 321 95 00, 
kom. 784 645 031 
e-mail: remigiusz.lawniczak@ipn.gov.pl
     Poniższe zdjęcie wykonano w trakcie 
pierwszych prac poszukiwawczych, które 
były prowadzone wokół hotelu „Olimp” 21 
lipca 2017 r. Znalezione wówczas pochówki 
były częścią dawnego cmentarza ewangie-
lickiego i nie zawierały elementów uzbrojenia 
czy umundurowania. Istnieją poważne podej-
rzenia, że groby „wrześniowych obrońców” 
zniszczono podczas budowy hotelu. Bo to, że 
były w tym rejonie potwierdzają świadkowie.

             25 maja na zamku w Człuchowie 
miało miejsce uroczyste pożegnanie odcho-
dzącego na emeryturę podpułkownika 
Ireneusza Stosika - Wojskowego  Komen-
danta Uzupełnień w Człuchowie. Grała 
orkiestra wojskowa, a do pożegnania 
asystował poczet sztandarowy. O tym jakim 
był oficerem najlepiej świadczą tłumy ludzi, 
którzy na uroczystość pożegnania z mundu-
rem przyjechali w zasadzie z całej Polski. Byli 
przełożeni i koledzy z pozostałych WKU 
województwa pomorskiego oraz kierow-
nictwo Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Gdańsku, byli  koledzy z lat szkolnych,
a  nawet wychowawczyni ze szkoły średniej. 
W uroczystości wzięła udział rodzina i  naj-
bliżsi, którym pułkownik dziękował w szcze-
gólny sposób.  Ppłk Stosik trafił do Człucho-
wa z Lęborka, gdzie był dowódcą batalionu 
saperów. Wcześniej służył w Inowrocławiu, 
Świeciu i Bydgoszczy. Łącznie przesłużył
w  Człuchowie ponad 16 lat, kierując admini-
strowaniem zasobami osobowymi w trzech 
powiatach - człuchowskim, chojnickim i by-
towskim. Na koniec uroczystości przedstawił 
swojego następcę – mjr Grzegorza Nowaka. 

      21 maja do chojnickiej Straży Miejskiej 
trafiły dwa mobilne defibrylatory  o wartości 
12 tys. zł. Inicjatorką  zakupu tego wypo-
sażenia była radna Maria Błoniarz – Górna, 
przewodnicząca komisji ds. kultury i sportu, 
która wielokrotnie zgłaszała taką potrzebę.  
Jak się okazało, wyjątkowo skutecznie. Jed-
nocześnie  odbyło się też szkolenie z obsługi 
defibrylatorów, które niebawem trafią do  
samochodów municypalnych.  Użycie takie-
go defibrylatora w przeciągu trzech do pięciu 
minut od utraty przytomności przez poszko-
dowanego daje nam do 70% szans na 

przeżycie – mówił w trakcie szkolenia 
Mateusz Krzemiński, ratownik medyczny, 
który prowadził je ze strażnikami miejskimi. 
Jako pierwsi defibrylator mieli okazję prze-
testować Dariusz Wensker i Rafał Olkowski. 
Docelowo szkolenie mają przejść wszyscy 
strażnicy oraz pracownicy cywilni straży.  
Zakupiony sprzęt jest z najwyższej półki. 
Urządzenie samo wykonuje codziennie testy. 
Komunikuje, kiedy coś jest z nim, czy z ele-
ktrodami, nie tak lub  bateria będzie się  
kończyła. Zakomunikuje także wewnętrzny 
błąd systemu .

Szef WSzW Gdańsk płk Piecha i ppłk Ireneusz Stosik.
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01 Maja
Koło PZW Chojnice zorganizowało w parku Tysiąclecia 
otwarte spinningowe zawody wędkarskie pod nazwą 
"Szczupak wiosny". W zawodach udział wzięło 49 wędkarzy. 
W sumie złowiono 17 szczupaków. 1. miejsce Stojak Piotr 
(szczupak 77 cm i 81 cm), 2. miejsce Liszka Patryk 
(szczupak 101 cm), 3. miejsce Liszka Wiktor (szczupak 84 
cm). 

01 Maja
Drużyna Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach zagrała 
na Stadionie w Czersku towarzyski mecz w piłkę nożną
z księżmi reprezentującymi dwa dekanaty. Walka była 
zacięta, a mecz bardzo wyrównany. Policjanci strzelili 5 bra-
mek, a księża w ostatnich minutach wbili honorową bramkę.

01 maja
Od 1 maja Andrzej Bianga nie jest już trenerem Red Devils. 
Były trener reprezentacji Polski po awansie do Futsal 
Ekstraklasy pożegnał się z drużyną Red Devils Chojnice. 

02 Maja
Chojniczanie wspólnie świętowali Dzień Flagi na Starym 
Rynku.  Stumetrową flagę o szerokości trzech metrów roz-
winęli harcerze, a trzymali ją zebrani chojniczanie, którzy też 
pozowali do wspólnego zdjęcia, które ze strażackiego 
wysięgnika zrobił Daniel Frymark. W niebo poleciały biało - 
czerwone balony, a uczestnikom rozdawano flagi Polski, 
kotyliony i patriotyczne znaczki. 

03 Maja
O godz. 10.30 na Starym Rynku w Chojnicach odbyły się 
oficjalne uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. Delegacje 
przemaszerowały z rynku pod Pomnik Chrystusa Króla oraz 
pod Pomnik Orła, gdzie złożono kwiaty i wieńce. O godz. 
12:00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski została 
odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny i miasta.

03 Maja
Już po raz piąty stowarzyszenie Dworek Polski zorganizo-
wało majówkę pod hasłem Na Szlaku Kultur. Mieszkańcy 
Chojnic zostali zaproszeni na zaręczyny Tadeusza i Zosi na 
podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Odtańcze-
niem Poloneza uczczono 227 rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, a w fosie miejskiej można było podziwiać 
występy folklorystyczne zespołów, w ramach V Ogólnopol-
skiego Konkursu Kapel Ludowych.

04 Maja
Świetna walka i pewna wygrana w debiucie Kewina Gru-
chały. Chojniczanin Kewin Gruchała wygrał  w Kościerzynie 
swoją pierwszą zawodową walkę w boksie. Był zdecydo-
wanie lepszy od swojego przeciwnika i zwyciężył jedno-
głośnie na punkty.

05 Maja
Górnik Łęczna na własnym stadionie pokonał walczącą
o awans Chojniczankę, która spadła na czwarte miejsce
w tabeli.

05 Maja
166 zawodników wystartowało w XXXIV Chojnickich Bie-
gach Strażackich na dystansie 10 km. Zwycięzca Sylwester 
Szymański przybiegł na metę dokładnie po 35 minutach i 1 
sekundzie. Najszybszą kobietą okazała się Marlena Pawło-
wska z Człuchowa – jej czas to 39,57. Najstarszy zawodnik, 
82 - letni Zbigniew Wiśniewski z Floriana Chojnice, pokonał 
trasę w 59 minut i 53 sekundy.

05-06 Maja
W Lipienicach koło Chojnic od soboty do niedzieli trwała II 
Plejada Smaków Food Trucków. Trucki przyjechały  z całej 
Polski oferując różnorodne potrawy z wielu zakątków świata.

07 Maja
Rozpoczęła się naprawa i wymiana torów kolejowych 
pomiędzy  Czerskiem a Chojnicami. Wprowadzono tran-
sport zastępczy - autobusowy. Prace są częścią moderni-
zacji linii kolejowej Chojnice – Tczew.

09 Maja
Powiat chojnicki i II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wła-
dysława Andersa zorganizowały Powiatowy Konkurs Mate-
matyczno-Fizyczny "Potyczki Newtona".

12 Maja
Po raz szósty bibliotekarze, miłośnicy książek i rowerów 
wyruszyli spod siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach. Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz tym 
razem odbył się na trasie Chojnice – Kęsowo – Chojnice. 

12 Maja
W chojnickiej Szkole Podstawowej nr 8 odbyła się trzecia 
kolejka MALPS - Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej w kategorii dziewcząt szkół podstawowych,  
ponadpodstawowych oraz kobiet. 

15 Maja
Na trzy mecze przed zakończeniem sezonu, które zade-
cydują o awansie bądź nie Chojniczanki do Lotto Ekstra-
klasy, dyrektor sportowy Maciej Chrzanowski ogłosił, że po 
zakończeniu sezonu żegna się z klubem.

15 Maja
W Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach, w punkcie 
poboru krwi Centralnego Laboratorium Diagnostycznego, 
odbyła się rekrutacja osób do Centralnego Rejestru Nie-
spokrewnionych Dawców Szpiku. Akcja została zorgani-
zowana przy współpracy Poltransplantu, Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Szpitala Specja-
listycznego w Chojnicach.

16 Maja
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. An-
gowickiej w Chojnicach odbyła się 12 edycja Powiatowego 
Konkursu Umiejętności Zawodowych. Do trzech wcześ-
niejszych kategorii "sprzedawca", "kucharz" i "fryzjer" doda-
no po raz pierwszy rywalizację mechaników samochodo-
wych. 

17 Maja
Na płycie chojnickiego Starego Rynku miała miejsce 
uroczystość Powiatowego Dnia Strażaka. Zorganizowały ją 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzięli w niej udział m.in. 
zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP Dariusz 
Żywicki, komendant powiatowy Ochotniczych Straży 
Pożarnych Marek Buza, poseł Aleksander Mrówczyński, 
poczty sztandarowe z KP PSP oraz OSP z terenu powiatu 
chojnickiego, emeryci i renciści z PSP.

19 Maja
Koncerty, wystawy, spotkania z artystami oraz inne atrakcje 
towarzyszyły kolejnej Nocy Muzeów w Chojnicach. 
Najwięcej przedsięwzięć zorganizowało  Muzeum Histo-
ryczno - Etnograficzne, które jak zwykle profesjonalnie przy-
gotowało się na ten szczególny dla muzealników dzień.

19 Maja
W Gdańsku odbyły się XXVI Okręgowe Mistrzostwa Pier-
wszej Pomocy PCK. Powiat chojnicki reprezentowało Kato-
lickie Liceum Ogólnokształcące z Chojnic, które w Mistrzo-
stwach Rejonowych zajęło I miejsce, a w zawodach 
okręgowych II.

21 Maja
W sali obrad RM zostały przekazane chojnickiej Straży 
Miejskiej dwa defibrylatory, w które zostaną wyposażone 
radiowozy. Urządzenia kosztowały budżet miasta 12 tysięcy 
złotych. Inicjatorką ich zakupu była radna Maria Błoniarz - 
Górna.

22 Maja
W Baszcie Wroniej wicestarosta Marek Szczepański wraz
z dyrektor muzeum i kustoszem działu archeologicznego 
muzeum wręczyli panu Michałowi Marciniakowi, znalazcy 
„Skarbu z Charzyków”, nagrodę pieniężną w podziękowaniu 
za ofiarowanie zespołu zabytków archeologicznych do zbio-
rów muzeum w Chojnicach. Wcześniejszy wniosek o uhono-
rowanie znalazcy został odrzucony przez ministra kultury
i dziedzictwa narodowego.  

 22 Maja
Na posiedzeniu zespołu zadaniowego do prac nad progra-
mem wsparcia prokreacji omówiono rozbudowaną wersją 
naturalnej metody określanej jako naprotechnologia, czyli 
"Leczenie niepłodności metodą interdyscyplinarnej terapii". 
Ekspertem oraz prelegentem była dr Aleksandra Maria 
Kicińska z Gdańska.

23 Maja
W Sali obrad ratusza  handlowcy z targowiska przy ul. Mło-
dzieżowej zapoznali się z nową koncepcją zadaszenia 
terenu, gdzie funkcjonują. Przewiduje ona postawienie 
stalowej konstrukcji otwartej wiaty nad ok. 2 tys. m2 tar-
gowiska, pod którą będą pawilony oraz przejścia pomiędzy 
nimi.

23 Maja
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w fo-
sie miejskiej zorganizowało po raz 15 "ŚWIĘTO MUZYKI". 
Festiwal swym patronatem objął Starosta Chojnicki Stani-
sław Skaja.

24 Maja
Odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu. Ślubowanie nowych 
radnych, Ludmiły Paczkowskiej i Sławomira Rząski, oraz 
udzielenie absolutorium staroście i zarządowi powiatu za 
wykonanie zeszłorocznego budżetu było najważniejszymi 
punktami  sesji.

25 maja
W  fosie miejskiej odbył się II festyn rodzinny "Mama, tata
i ja" zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1. 

Niedaleko - na terenie szkolnego boiska obywały się zabawy 
sportowe.

26 Maja
Na rynku, w geście solidarności z protestującymi w Sejmie 
rodzinami osób niepełnosprawnych, odbyła się pikieta przy 
fontannie, która zgromadziła jednak niewiele mieszkanek 
miasta i paru panów.

26 Maja
W godzinach wieczornym nad miasto nadciągnęły czarne 
chmury, z których padał grad wielkości grochu. Gradobicie 
trwało ok. 30 minut, potem zamieniło się w nawałnicę, której 
wynikiem były liczne podtopienia chojnickich ulic.

27 Maja
Chojniczanka upokorzona w Legnicy. Miedź zasłużenie 
wygrała to spotkanie aż 5:1. Ten wynik pogrzebał osta-
tecznie marzenia o ekstraklasie w kolejnym sezonie.

28 Maja
Samorządy uczniowskie LO im. Filomatów Chojnickich oraz 
Technikum im. S.Bieszka zorganizowały  XIX Piknik 
Samorządowca pod hasłem „Apetyt na zdrowie”. W jego 
organizację włączyły się również: Szpital Specjalistyczny im 
J. K. Łukowicza, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Chojnicach, Medyczno – Społeczny Zespół Szkół 
Policealnych w Chojnicach, Chojnickie Stowarzyszenie 
Kobiet „Amazonki”, NZOZ „Gemini”, Gabinet FIT Medica 
Dietetyka i Oddział Rejonowy PCK w Chojnicach.

28 Maja
W ratuszu burmistrz Arseniusz Finster wręczył stypendia 
„kulturalne” dla twórców i animatorów kultury. Dostało je 
szesnastu mieszkańców w różnym wieku, w różnych dyscy-
plinach sztuki i  w zróżnicowanej wysokości: 2 – 8 tys. zł.

29 Maja
W sali obrad chojnickiego ratusza odbyło się inauguracyjne 
spotkanie komitetu organizacyjnego, odpowiedzialnego za 
realizację przedsięwzięć planowanych z okazji stulecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 

29 Maja
W Starostwie Powiatowym w Chojnicach odbyło się spot-
kanie z dyrektorem Pomorskiego Oddziału NFZ Elżbietą 
Rucińską - Kulesz. W spotkaniu wziął udział Starosta 
Chojnicki Stanisław Skaja, Wicestarosta Marek Szcze-
pański, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. K. 
Łukowicza w Chojnicach, Leszek Bonna oraz przedsta-
wiciele Rady Społecznej Szpitala w Chojnicach. Omówiono 
bieżącą sytuację służby zdrowia w powiecie chojnickim.

29 Maja
Jakub Mączkowski podpisał umowę i został oficjalnie 
trenerem drużyny Red Devils Chojnice. Po awansie do 
Ekstraklasy zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Biangę. 
Nowy trener to chojniczanin, który pracuje w SP 7  jako 
nauczyciel, a z drużyną Red Devils związany jest już ponad 
10 lat. 

30 Maja
Wiele kolumn wojsk Stanów Zjednoczonych przejechało 
obwodnicą Chojnic, kierując się, z portu w Gdyni, na poligon 
w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie). 

30 Maja
Po raz kolejny odbyło się wielkie dziecięce świętowanie na 
Starym Rynku. Centralny punkt miasta stał się areną 
zabawy dla najmłodszych i tych nieco starszych dzieci. Na 
scenie odbywały się pokazy sceniczne i wokalne, gry i za-
bawy a wokół rozmieszczone były liczne niespodzianki. 
Podopieczni chojnickich szkół i przedszkoli śpiewali, 
recytowali i tańczyli. Organizatorzy zadbali o dużą liczbę 
konkursów z nagrodami ufundowanymi przez licznych 
sponsorów.
 
30 maja
Fotograf i pisarz Mikołaj Grynberg gościł w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Chojnicach. Spotkanie odbyło się w ra-
mach cyklu „Czytamy z miłości do ojczyzny! Stulecie odzys-
kania NIEPODLEGŁOŚCI”.  Obok stałych organizatorów: 
Urzędu Miejskiego w Chojnicach i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej tym razem współorganizatorem był Klub „Tygod-
nika Powszechnego” w Chojnicach. Mikołaj Grynberg ma 
nominację do nagrody Nike, a jego książki dotyczą zagłady
i losów Żydów po wojnie.

31 Maja
Na ulicach miasta odbyła się  uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną Bożym Ciałem. To 
jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w Kościele 
rzymskokatolickim (w Polsce od 1320r.). Głównym punktem 
obchodów była procesja eucharystyczna ulicami miasta.   
Przy każdym z ołtarzy został odczytany fragment jednej
z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. 
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Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

 Na poniedziałkowej – 21 maja – konferencji 
prasowej Burmistrza Finstera przedstawiono szereg atrakcji 
przygotowanych na Dzień Dziecka, który odbył się 30 maja.
O programie V Chojnickiego Marszu Życia i Nadziei, który 
odbył się 2 czerwca opowiedział Jacek Hałuszkiewicz –
z ZSP 2 – oraz Krystyna Szadłowska – z Amazonek.

        Na spotkaniu głos zabrał Jacek Czapiewski z Akademii 
Tańca „Piętro wyżej”. Przypomniał o zakończeniu taneczne-
go sezonu, który przewidywany jest za miesiąc. Zwrócił 
uwagę na rozwijające się w Chojnicach środowisko taneczne 
i przybliżył sukcesy tancerzy w zawodach. Nie wszyscy 
wiedzą o fakcie, że Chojnice mogą się poszczycić 
tancerzami, którzy mają na swoim koncie wicemistrzostwo 
województwa pomorskiego w kategorii 10-11 lat. W tańcach 
standardowych wicemistrzostwo zdobyli Wiktor Cysewski
i Kinga Janicka, natomiast w tańcach latynoamerykańskich 
wicemistrzostwo zdobyli Dominik Czapiewski i Olivia 
Kwapisz. W kategorii 14-15 lat w obu stylach wicemis-
trzostwo województwa pomorskiego zdobyli Bartosz Po-
zorski i Aleksandra Siegmiller. Para jest najmocniejszym 
zawodnikiem w mistrzostwach Polski. W Chojnicach bardzo 
dobrze zapowiada się także nowa, świeża para seniorska. 
Jest to nowość, ponieważ do tej pory rozwijano młode talenty 
wśród dzieci i młodzieży. 
 
      16-17 czerwca odbędzie się Wielki Finał w Hali Centrum 
Parku. Projekt nazywa się „Taneczna Fiesta” i skupia kilka 
form rywalizacji tanecznej. Prezentować się będą pary klasy 

H, G i F. Pierwszego dnia galę wieczorną poprowadzi Iwona 
Pavlović. Zaplanowano wiele niespodzianek tanecznych
i muzycznych – jedną z nich będzie występ zwycięzcy VII 
edycji programu Mam Talent – Adriana Makar. Impreza jest 
biletowana – 20 zł, ulgowy – 10 zł. Dzieci do lat 7 – wstęp 
bezpłatny. 

         Joanna Gappa przedstawiła relację z pobytu delegacji 
w mieście partnerskim – Emsdetten. Umowa o partnerstwie 
została podpisana 22 lata temu, zaś 11 lat temu założono 
stowarzyszenie partnerstwa miast. Głównym celem dzia-
łalności jest wspieranie międzynarodowego zrozumienia
i tolerancji oraz wzajemnych relacji pomiędzy miastami 
partnerskimi. Stowarzyszenie liczy już 80 członków.
     W kwietniu tego roku Burmistrz i radni otrzymali zapro-
szenie do udziału w wystawie prac artysty pochodzącego
z Holandii – Hubertusa Jelkmanna. Wystawa nosiła tytuł: 
„Partnerzy”. Delegacja odwiedziła także Telgte i Warendorf – 
pobliże Muenster. W Warendorfie znajduje się Muzeum Prus 
Zachodnich, w którym można znaleźć chojnickie zdjęcia. 

      Wiceburmistrz Edward Pietrzyk opowiedział o wyjeździe 
delegacji do Korsunia na Ukrainie. Pobyt miał charakter 
partnerski – celem będzie podpisanie umowy, które nastąpi 
podczas Dni Chojnic. Delegacja wzięła udział w obchodach 
Dnia Matki – przy pomniku matki i jej 16. dzieci. 10 synów 
walczyło podczas II Wojny Światowej i wszystkim udało się 
wrócić do domu. 

          Jako kolejny na konferencji głos zabrał Sekretarz 
Miasta – Robert Wajlonis. Dyrektor Generalny opowiedział
o wizycie miejskiej delegacji we francuskim mieście partner-
skim – Bayeux. Współpraca Chojnic z tym miastem rozpo-
częła się w 1986 roku. Umowa jest ukoronowaniem długiej
przyjaźni między miastami.

       Jako ostatni na konferencji głos zabrał włodarz – 
Arseniusz Finster. Poinformował, że w sobotę –  22 września 
– o godzinie 18:00, w Chojnicach, w hali Parku Wodnego, 
wystąpi zespół Mazowsze. 

           W dniu konferencji prasowej odbyło się Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników ZZO Nowy Dwór. Rozmawiano 
na temat tzw. balastu, a dokładnie o wzroście opłat z nim 
związanych. Łącznie, produkuje się rocznie ok. 10 tysięcy 
ton. Burmistrz zapowiedział, że do końca roku nie będzie 
podwyżki za opłaty. Taka podwyżka jest nieunikniona, 
natomiast odłożono ją w czasie. Liderem w segregacji 
odpadów komunalnych jest Człuchów. 

Włodarz wyraził podziw wobec osób, które zgłosiły gotowość 
oddania szpiku kostnego. Zgłosiło się bowiem około 700 
osób, z których 100 zostało zakwalifikowanych. 

Ze względu na brak publikacji uchwały, nie rusza jeszcze 
program In Vitro.

Danuta Ciborowska

Podwórko talentów NIVEA

 Chojnice mają szansę zyskać nowoczesny i przy-
jazny plac zabaw fundowany przez firmę NIVEA. Gmina 
Miejska Chojnice zgłosiła swój akces w plebiscycie 
ogólnopolskim „Podwórka talentów NIVEA”. Wybrana 
lokalizacja to teren na obszarze  dawnych Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Metalowiec”. To najmłodsze dopiero 
co powstające osiedle mieszkaniowe. W przeciwieństwie do 
innych samorządów osiedlowych jest ono pozbawione 
jeszcze wielu elementów infrastruktury w tym brak placu 
zabaw dla dzieci. Organizatorzy akcji przyjmowali zgłoszenia 
lokalizacji do 30 kwietnia, głosowanie internautów trwa od 11 
maja do 21 czerwca. NIVEA zbuduje łącznie 20 podwórek: 5 
ocenionych najlepiej przez Jury oraz po 5 w kategoriach 
poniżej 20 tysięcy mieszkańców, od 20 do 60 tysięcy, po-
wyżej 60 tysięcy – w głosowaniu internautów. Więcej szcze-
gółów o akcji na stronie  www.podworko.nivea.pl.

Istotne decyzje o remontach dróg

 Po niedawnych konsultacjach z zarządcami dróg
w mieście, burmistrz Chojnic podjął decyzje o konieczności 
pilnego remontu dwóch ulic powiatowych – Wicka Rogali oraz 
Żwirki i Wigury. W przypadku drugiej z ulic najbardziej 
zniszczony jest odcinek od ul. Drzymały do Świętopełka.
– Nawierzchnie tych ulic uległy silnej erozji, ponadto 
praktycznie nie posiadają one kanalizacji deszczowej – 
informował burmistrz Arseniusz Finster na konferencji 
prasowej 28 maja. – Podjąłem decyzję, że włączamy środki 
miejskie, aby wykonać montaż instalacji przeciwdeszczowej 
oraz profilowanie nawierzchni drogi. Ze względu na duże 
koszty takich przedsięwzięć w 2018 roku, w taki sposób 
zostanie wyremontowany wspomniany już odcinek ul. Żwirki
i Wigury. Podczas niedawnej wizyty w Chojnicach Grzegorza 
Stachowiaka, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gda-
ńsku, burmistrz otrzymał zapewnienie, że w tym roku 
zostanie rozwiązany problem niedrożnej sieci kanalizacji 
deszczowej na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Tucholskiej.

Radni kontrolowali stan zieleni
w Parku Tysiąclecia i Lasku Miejskim

 Członkowie komisji ds. ochrony  środowiska wraz
z ogrodnikiem miejskim Waldemarem Spichalskim oraz 
Jarosławem Rekowskim, dyrektorem Wydziału Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska w środę, 23 maja 
zapoznali się z obecnym stanem zagospodarowania Parku 
Tysiąclecia i Lasku Miejskiego. Dbałość o zieleń w parku 
określono jako należytą i staranną, mimo niedostatków kadry, 
jaką ma do dyspozycji ogrodnik miejski. – Od czerwca zlecam 
Miejskim Wodociągom koszenie rdestnicy kędzierzawej
w parkowych stawach – informował Spichalski podczas wizji 
lokalnej. – Spółka miejska kupiła specjalistyczne urządzenie 
służące do tego celu, przeznaczone głównie do dbałości
o stawy w obrębie oczyszczalni ścieków w Igłach, ale 
Miejskie Wodociągi stworzyły też ofertę usługową w tym 
zakresie, z czego skrzętnie skorzystamy.

 Zupełnie inny widok radni zastali w Lasku Miejskim, 
gdzie w poszczególnych sektorach są usuwane wiatrołomy 

po sierpniowej nawałnicy. – Na bieżąco sprzedajemy pozys-
kane drewno. Planowanie gospodarki drzewnej na tym 
obszarze jest uzależnione od wskazań operatu leśnego, 
który będzie gotowy w tym roku – precyzował dyrektor 
Rekowski. – W nim będą określone parametry dotyczące 
nasadzeń – ilości, miejsc i wyboru gatunków spośród 
rodzimych odmian drzew występujących w naszej okolicy.

     W drugiej części posiedzenia komisji, radni już w ratuszu 
omawiali sprawy bieżące. Tematem dyskusji był pakiet 
inwestycji związanych z uporządkowaniem gospodarki 
wodami opadowymi. Informacji na ten temat udzielał Jacek 
Domozych, dyrektor Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego.

Dwie partnerskie umowy już podpisane

    19 maja br. podczas oficjalnych obchodów Dni Europy 
została podpisana umowa partnerska z francuskim miastem 
Bayeux. Jest ona ukoronowaniem długiej przyjaźni rozpo-
czętej w 1986 roku dzięki Towarzystwu Przyjaźni Polsko – 
Francuskiej. Sygnatariuszami umowy byli Robert Wajlonis 
dyrektor generalny Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz 
mer miasta Bayeux, Patrick Gomont.

    W delegacji chojnickiej znaleźli się: radna Marzenna 
Osowicka, Tomasz Kamiński, dyrektor Wydziału Programów 
Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej oraz Czesław 
Selke, prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej. – 
Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i opieką ze strony 
wicemer Christine Delecroix a także Therese Marie, prezes 
stowarzyszenia Bayeux – Chojnice – relacjonuje dyrektor 
Wajlonis. – Nasze partnerstwo nabrało kształtu prawnego, 
pozwoli ono na wymianę doświadczeń, będzie się odbywać 
na poziomie stowarzyszeń.
      Kilka dni wcześniej druga delegacja udała się do 
ukraińskiego Korsunia Szewczenkowskiego także w celu 
podpisania umowy partnerskiej. De facto partnerstwo z tym 
miastem funkcjonuje od lat 80 tych, lecz wskutek reformy 
administracyjnej zmieniła się struktura Ukrainy: zostały zli-
kwidowane powiaty, pozostały zaś gminy oraz województwa 
– wyjaśnia wiceburmistrz Chojnic Edward Pietrzyk, który 
przewodniczył delegacji. – Ze strony ukraińskiej umowę 
sygnował Aleksander Gajdaj. Drugą uroczystość planujemy
u nas 23 czerwca podczas inauguracji dni Chojnic.
    W składzie delegacji do Ukrainy znaleźli się także radni 
Józef Skiba, Bogdan Marcinowski i Marcin Łęgowski a także 
Roman Guzelak, prezes Promocji Regionu Chojnickiego.

Ankieta

 Ankieta ws. opracowania dokumentacji przedpro-
jektowej dla projektu „Prace na pozostałych liniach 
kolejowych należących do alternatywnego ciągu transpor-
towego Bydgoszcz – Trójmiasto i liniach stycznych oraz 
Chojnickim Węźle Kolejowym”. 

         PKP Polskie Linie Kolejowe SA planuje przeprowa-
dzenie prac na linii kolejowej przebiegającej przez teren 
naszej gminy w ramach projektu pn. „Prace na pozostałych 
liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu 
transportowego Bydgoszcz-Trójmiasto i liniach stycznych 

oraz Chojnickim Węźle Kolejowym” w ramach projektu „Pra-
ce przygotowawcze dla wybranych projektów”. W związku
z tym, w celu określenia potrzeb społecznych mieszkańców 
prowadzone jest badanie ankietowe. Ankieta dostępna jest 
tutaj:
                 https://goo.gl/forms/zmOYU7AM9jjnYglc2

oraz w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim. Zachęcamy 
do wypełnienia ankiety!

Jakość powietrza w Chojnicach
-  sprawdzisz na bieżąco

      Od 7 maja na stronie internetowej www.miastochojnice.pl 
znajduje się codziennie aktualizowana informacja o jakości 
powietrza. W menu głównym strony, w nagłówku „Nasze 
miasto” znajdziecie Państwo link  zatytułowany „Jakość 
powietrza w Chojnicach”, przekierowujący do specjalisty-
cznego serwisu internetowego Syngeos.

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=370

W celu kontroli jakości powietrza na terenie miasta Chojnice 
można pobrać także aplikację na telefon komórkowy firmy 
Syngeos  „Syngeos – Nasze Powietrze”. Można ją pobrać 
bezpłatnie z Google Play dla systemów Android jak i z APP 
Store dla systemów iOS. Aplikacja bazuje na własnej 
infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych
z Głównego Instytutu Ochrony Środowiska, dzięki czemu, 
dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia 
pyłów zawieszonych pm2,5 oraz pm10, w aplikacji spraw-
dzisz aktualną temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu
uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie miasta Chojnice

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady 
Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejsco-
wego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, 
Urząd Miejski w Chojnicach przedstawia do konsultacji 
projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chojnice.
W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego działających na terenie 
miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 
dnia 12 czerwca 2018 r. za pośrednictwem załączonego 
formularza zgłoszenia opinii. Uprawnionymi do udziału
w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
Formularz zgłoszenia opinii należy: przesłać na adres: Stary 
Rynek 1, 89-600 Chojnice lub złożyć osobiście w biurze 
podawczym lub przesłać zeskanowany dokument za pośre-
dnictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

 wso@miastochojnice.pl
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       Po raz szósty chojniczanie wzięli udział 
w rajdzie rowerowym Odjazdowy Bibliote-
karz. 12 maja 2018 roku 46 rowerzystów 
przejechało trasę Chojnice – Kęsowo – 
Chojnice. Łącznie pokonali ponad 50 
kilometrów.
      Uczestnicy pojawili się na starcie przed 
siedzibą MBP w Chojnicach przed godziną 
10.00. Na początku każdy dekorował swój 
rower przygotowanymi przez organizatorów 
gadżetami w pomarańczowym kolorze: balo-
nami, szprychówkami, tasiemkami czy flaga-
mi. Niektórzy rowerzyści przyjechali jedno-
śladami już udekorowanymi na pomarań-
czowo, w tym kwiatami, wstążkami czy 
nawet… wiatraczkami. Wszystkich zebra-
nych przywitała Anna Lipińska, dyrektor 
MBP. Weronika Sadowska, prezes Stowarzy-
szenia LekTURa przypomniała zasady ruchu 
drogowego, którymi mieli kierować się 
uczestnicy, a także przybliżyła trasę, która 
była do pokonania. Po wspólnym zdjęciu 
rowerzyści ruszyli w stronę Kęsowa. Pro-
wadzącym rajd był jak każdego roku Arka-
diusz Stasiak, który jest też autorem zdjęć.
     Pomarańczowa grupa jechała ścieżkami 
rowerowymi wzdłuż ulic: Gdańskiej, Tu-
cholskiej, Przemysłowej i Lichnowskiej. Na-
stępnie miłośnicy dwóch kółek skierowali się 
w stronę Lichnów, aż do Sławęcina, gdzie był 
pierwszy przystanek. Tam, dzięki uprzej-
mości sołtysa Kazimierza Sikory, przy wiej-
skiej świetlicy można było odsapnąć, zjeść 
drugie śniadanie czy uzupełnić niedobór 
wody, gdyż słońce świeciło coraz intensy-
wniej. Po chwili odpoczynku rowerzyści po-
dzieleni na grupy 15-osobowe ruszyli w stro-
nę Kęsowa. Podczas jazdy zwiedzali malo-
wnicze tereny gmin Chojnice i Kęsowo. Ko-
lejnym miejscem postoju był bunkier w oko-
licach Obrowa. Rowerzyści otrzymali ulotki, 
w których opisany był zwiedzany obiekt.
      Po dwóch godzinach odjazdowi uczestni-
cy dojechali do Kęsowa. Pierwszym punktem 
było zwiedzanie Gminnej Biblioteki Publi-
cznej, która znajduje się w Wiejskim Domu 
Kultury. W dalszej kolejności cykliści wyru-
szyli nad jezioro. Tam promenadą przejechali 
wzdłuż akwenu i udali się na miejsce pikniku 

przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kęsowie. Po chwili dojechali też uczestnicy 
Odjazdowego Bibliotekarza z Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Kęsowie i jej filii – w Droż-
dzienicy, Żalnie i Piastoszynie. Łącznie w pik-
niku wzięło udział 95 osób.
    Posileni grillowanymi kiełbaskami rowe-
rzyści byli gotowi wziąć udział w przygoto-
wanych zabawach i konkurencjach. Obo-
wiązkowym konkursem każdego rajdu jest 
wybór najbardziej pomarańczowego uczes-
tnika. Jak co roku konkurencja jest spora,
a uczestnicy zaskakują organizatorów 
swoimi pomarańczowymi elementami stroju. 
Pomalowane na pomarańczowo paznokcie, 
pomarańczowe skarpetki czy buty to już 
standardowy ubiór odjazdowych rowerzy-
stów. W tym roku po raz kolejny zwyciężył 
Janusz Kaszubowski, który miał na sobie aż 
20 rzeczy w kolorze pomarańczowym. 
Drugie miejsce zajęła jego żona Violetta 
Kaszubowska, a trzecie Alina Pelowska. Po 
konkursie zwycięzca zdradził, że w przy-
szłym roku już da szansę innym uczestni-
kom.
   Jedną z zabaw było układanie najdłuż-
szego wyrazu z literek znalezionych na 
miejscu pikniku. Młodsi uczestnicy mogli 
wziąć udział w konkurencjach chodzenia
z książką na głowie oraz rzucania hula-
hoopem na pachołki. Dorośli bawiąc się w ka-
lambury, wykazali się znajomością tytułów 
książek. Podczas pikniku można było zo-
baczyć wóz strażacki. Chętni mogli posłu-
chać o wyposażeniu wozu i akcjach stra-
żackich, o czym mówił strażak OSP Bogdan 
Gierszewski. Sympatyczne towarzystwo i ro-
dzinna atmosfera sprawiły, że, jak co roku, 
ciężko było się rozstać. Piękna pogoda 
spowodowała, że podczas powrotu rowe-
rzyści podzielili się na grupki. Niektórzy wra-
cali do Chojnic, inni udali się w dalszą trasę.
    Organizatorzy rajdu Miejska Biblioteka 
Publiczna w Chojnicach oraz Stowarzy-
szenie LekTURa dziękują wszystkim ucze-
stnikom za udział w akcji i już myślą nad trasą 
kolejnego Odjazdowego Bibliotekarza. Do 
zobaczenia za rok!

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

    Dnia 10 maja 2018 roku w Centrum Edu-
kacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory 
Tucholskie” w Chocińskim Młynie odbył się 
drugi etap XII Wiosennego Konkursu Wiedzy 
Przyrodniczej. Konkurs przeznaczony był dla 
dzieci z powiatu chojnickiego uczęszcza-
jących do klas pierwszych szkół podsta-
wowych oraz dzieci pięcio- i sześcioletnich
z przedszkoli. Warunkiem zakwalifikowania 
się do drugiego etapu było wykonanie pracy 
plastycznej pt. Hibernacja. Spośród 159 prac 
wybrano i nagrodzono 28. W II etapie 
spotkało się szesnaście dwuosobowych 
zespołów reprezentujących zwycięzców 
pierwszego etapu. Podczas konkursu 
należało wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. 
wiosennych roślin, zwierząt zasypiających 
na zimę, ptaków powracających do Polski
z zimowisk a także zagadnień ekologicznych.
Pierwsze miejsce zajęła grupa 6-latków
z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czer-
sku w składzie: Marcelina Rzepinska i Zuzan-
na Osowska (wychowawca Pani Ewelina 
Czarnowska i Pani Beata Czapiewska).
Zaledwie dwa i pół punktu mniej miała i tym 
samym zajęła II miejsce drużyna 6-latków
z Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” 
w Chojnicach, którą reprezentowała Wiktoria 
Bőetcher i Leon Szupke (opiekun Pani 
Jadwiga Megier).  Na trzecim miejscu ex 

aequo (ze stratą jednego punktu do II miej-
sca) uplasowała się grupa 6-latków  Przed-
szkola Niepublicznego „Wesołe Przedszko-
laki” w Chojnicach w składzie: Dominika 
Kulesza i Julia Miszewska (wychowawca 
Pani Ewa Kuczkowska) oraz uczniowie z kl. I 
c ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach 
(wychowawca Pani Agnieszka Matysiak).
W konkursie startowali również uczniowie
z: kl. Ia i Id ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Chojnicach, kl. Ib ze Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Chojnicach, Ia ze Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Chojnicach, grupa 5- latków ze Szkoły 
Podstawowej w Lichnowach, kl. I ze Szkoły 
Podstawowej w Nieżychowicach, kl. I ze 
Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, kl. I ze 
Szkoły Podstawowej w Silnie, kl. 0 z Oddziału 
Przedszkolnego przy SP w Brusach, kl. 0a
z Oddziału Przedszkolnego przy SP w Ko-
narzynach, grupa 5-latków z Przedszkola 
Niepublicznego „Promyczek” w Chojnicach 
oraz grupa 6-latków z Przedszkola Niepu-
blicznego „Tęczowe Misie” w Chojnicach. .
    Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy za udział w naszym 
konkursie. Składamy również serdeczne 
podziękowanie nauczycielom przygoto-
wującym dzieci do naszych zmagań.

/BG/
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 Podczas XXXIII-ej sesji Rady 
Powiatu Chojnickiego, która odbyła się 24 
maja o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa, 
zgromadzeni radni zapoznali się z porząd-
kiem obrad, które przedstawił Przewod-
niczący Robert Skórczewski. Głównym 
punktem i zarazem rozpoczęciem sesji było 
uroczyste złożenie ślubowania przez dwóch 
nowych radnych – Ludomiłę Paczkowską 
oraz Sławomira Rząskę. 
      Tradycyjnie już jako pierwszy głos zabrał 
Starosta Stanisław Skaja, przybliżając spra-
wozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 
Następnie, w kolejności, swoje sprawozda-
nia przedstawili przewodniczący Komisji: 
Edukacji, Rewizyjnej, Kultury, Infrastruktury
i Transportu, Rolnictwa i Budżetu. Po spra-
wozdaniach, jak zawsze, radni wygłaszali 
swoje interpelacje. 
     Sporo emocji tradycyjnie już wywołały 
interpelacje radnej Mirosławy Daleckiej. 
Dotyczyły one m.in.: kwestii kopii pisma do 
powiatu od rodziców uczniów I klasy KLO
w Brusach. Czynności tej bowiem zanie-
chano. Tematem, którego radna nie omiesz-
kała skrytykować było też wnioskowanie 
dyrektora Szpitala dotyczące podwyżki. 
Wystosowała zapytanie w kierunku Starosty, 
czy inni dyrektorzy powiatowych placówek 
również ubiegają się o podwyższenie 
wynagrodzenia. Mariusz Paluch upomniał 
radną, żeby wszystkie nurtujące ją sprawy 
omawiała na posiedzeniach klubu, nie tracąc 
czasu podczas Sesji Powiatu. Wśród rad-

nych nawiązała się słowna przepychanka. 
    Po interpelacjach, informacjach i pro-
jektach uchwał, głos zabrał obecny na sali 
dyrektor Szpitala – Leszek Bonna, prezen-
tując finanse placówki, którą reprezentuje. 

     Istotnym faktem podczas sesji było 
wnioskowanie, które przedstawił nowo za-
przysiężony radny – Sławomir Rząska. 
Zaproponował, żeby w Chojnicach nadano 
nazwę ulicy imieniem Janusza Palmow-
skiego. Ponadto w jego mniemaniu komuni-
katy meteorologiczne IMGW należałoby 
konsultować ze stacją meteo w Chojnicach.  

          Z ogromną przyjemnością informujemy, 
że pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. 
J. K. Łukowicza w Chojnicach:
Pani Gabriela Kartuszyńska – pielęgniarka 
koordynująca szpitalnym oddziałem ratunko-
wym, Pan Jakub Jażdżewski – lekarz kieru-
jący szpitalnym oddziałem ratunkowym zos-
tali wyróżnieni przez Ministra Zdrowia za pra-
cę i zaangażowanie w wykonywanie swoich 
obowiązków.
    Wyróżnieni pracownicy systemu Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego otrzy-
mali dyplomy w ramach inauguracji III Narady 
Krajowej Państwowego Ratownictwa Medy-
cznego, która odbyła się 23 maja 2018 r.
w Jastrzębiej Górze.

Alina Kamowska
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 Polskie społeczeństwo się starzeje. 
Chętnych do zamieszkania w domu seniora 
będzie w najbliższych latach coraz więcej. 
Domy opieki nad osobami starszymi są to 
placówki, które nie mają za zadanie wyłą-
cznie zorganizować czas wolny swoim 
mieszkańcom. Ich zadaniem jest zapewnie-
nie pomocy w czynnościach życia codzien-
nego, w ubieraniu się, jedzeniu, myciu czy 
kąpaniu. Do placówek należy także zała-
twianie prywatnych spraw mieszkańców,
w tym zakup odzieży i obuwia oraz pomoc
w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 
Taka instytucja powinna reprezentować 
wysoki standard i jakość obsługi. By dom 
seniora był przyjazny dla jego mieszkańców, 
nie powinien znajdować się w centrum 
miasta. Raczej powinien być usytuowany na 
obrzeżach, gdzie jest cisza i spokój, a jeśli nie 
dysponuje własnym ogrodem, w pobliżu 
powinien znajdować się park.
           Jeśli myślimy o wybudowaniu, w Choj-
nicach, domu od podstaw, to potrzebna jest 
działka o powierzchni przynajmniej 2–3 tys. 
m2. Podopieczni powinni mieć do dyspozycji 
pokoje jedno i dwuosobowe z których każdy 
powinien posiadać własną, dużą, wygodną 
łazienkę, przystosowaną dla osób niepełno-

sprawnych. Cała placówka powinna być 
pozbawiona  jakichkolwiek barier architek-
tonicznych. Opiekę nad pensjonariuszami 
domu seniora powinien sprawować doświad-
czony personel, w skład którego wchodzą 
pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci i tera-
peuci. Pielęgniarki oraz opiekunki powinny 
pozostawać do dyspozycji mieszkańców 
przez 24 godziny na dobę. Nad zdrowiem 
pensjonariuszy osobiście powinien czuwać 
lekarz.  Stawka miesięczna za pobyt to spory 
wydatek, a w skrajnych przypadkach, może 
wynieść nawet powyżej 3 tys. zł. 
      Od ponad roku o potrzebie budowy 
takiego domu mówią członkowie stowarzy-
szenia Rada Seniorów przy Burmistrzu 
Chojnic. Oddźwięku jak na razie nie słychać. 
Rada podjęła więc stosowną uchwałę (czytaj 
prośbę) skierowaną do Burmistrza by w no-
wym programie wyborczym swojego komi-
tetu zadeklarował budowę takiego domu. 
Inicjatywa ciekawa. A co na to Arseniusz 
Finster?  No cóż, wybory samorządowe tuż 
tuż. Seniorzy to duża grupa wyborcza i co 
najważniejsze „karna” – wybory to przecież 
obywatelski obowiązek.

JK
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 Już po raz piąty mieszkańcy po-
wiatu chojnickiego mogli obchodzić Święto 
Konstytucji 3 Maja w Fosie Miejskiej. 
Stowarzyszenie „Dworek Polski” zorgani-
zowało bowiem imprezę pod hasłem „Na 
Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2018”. 
 Występy wielu folklorystycznych 
zespołów z całej Polski zagwarantowały 
atmosferę staropolskich obyczajów. Rywa-
lizowały między sobą o miano zwycięzcy V 
Ogólnopolskiego Konkursu Kapel Ludo-
wych. Rozgrywkom towarzyszyły liczne 
zabawy i atrakcje dla dzieci. Dorośli również 
mogli się popisać wiedzą historyczną, za co 
przyznawane były nagrody. 
 W Wiejskiej Zagrodzie najmłodsi 
mogli się przejechać konno i wykonać 
malunki plastyczne w barwach biało-czer-
wonych. Imprezę umilały domowe wypieki
i ciasta, których można było skosztować
i kupić. 
 Fosę dekorowały wielokolorowe 

stroje ludowe, muzyka, tańce i tradycyjna 
polska kuchnia, której publiczność mogła 
zasmakować podczas występów. 
 Na scenie zaprezentowały się 
m.in.: Kapela Miód na Serce, Kapela Ludo-
wa Furman, Kapela Regionalnego Zespołu 
Tursko, Kapela Ludowa „Bławatek”, Kapela 
„Ela i kapela”, czy Kapela Jana Kani. Wyko-
nawcy reprezentowali m.in.: Warmię i Ma-
zury, Wielkopolskę, Dolne Powiśle, czy też 
Kurpie.  
 Głównym punktem programu był 
tort i inscenizacja zaręczyn Zosi i Tadeusza 
na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mic-
kiewicza. 
 Tegorocznym promowanym tań-
cem tradycyjnym był polonez. Współ-
organizatorami imprezy był Powiat Chojnicki 
i Gmina Miejska Chojnice, zaś partnerami – 
Chojnickie Centrum Kultury i Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Chojnicach. 

Danuta Ciborowska

 Komendy Powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Po-
żarnych zorganizowały w czwartek – 17 
maja – uroczystość z okazji święta Powia-
towego Dnia Strażaka. 
 Na Starym Rynku głos zabrali 
m.in.: komendant powiatowy PSP,  poseł 
Aleksander Mrówczyński, wicestarosta Ma-
rek Szczepański, wiceburmistrz Edward 
Pietrzyk, dyrektor szpitala Leszek Bonna, 
wójt Konarzyn Jacek Warsiński, wicebur-
mistrz Czerska Grzegorz Klauza, a także 
burmistrz Brus Witold Ossowski. 
 Na obchodach oprócz władz samo-
rządowych, swoją obecność zaznaczyły też 
poczty sztandarowe OSP powiatu chojnic-
kiego, z KP OSP oraz emeryci i renciści Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 
 Dariusz Żywicki – niegdyś komen-
dant powiatowy, a obecnie zastępca pomor-
skiego komendanta wojewódzkiego – opo-
wiedział o ogromnym zaangażowaniu ocho-
tników podczas usuwania zniszczeń po 
zeszłorocznej nawałnicy, która rozsiała 
spustoszenie w powiecie chojnickim. 
 Głównym punktem uroczystości 
było wręczenie medali, wyróżnień, nagród
i awansów. Dodatkowym akcentem doda-
jącym podniosłość całej uroczystości – była 
setna rocznica odzyskania niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej, która przypada
w tym roku. Awans otrzymało sześciu stra-
żaków: Tomasz Laska – na stopień aspi-
ranta, Karol Górnowicz – na stopień star-

szego ogniomistrza, Wojciech Cabaj – na 
stopień starszego sekcyjnego, Mateusz 
Cysewski – na stopień starszego sekcyj-
nego, Mikołaj Kęsik – na stopień starszego 
sekcyjnego oraz Bartosz Stachyra – na 
stopień starszego strażaka. Za szczególne 
osiągnięcia nagrody pieniężne przyznano: 
st. kpt. Błażejowi Chamier Cieminskiemu, st. 
kpt. Marcinowi Wróblewskiemu, mł. bryg. 
Henrykowi Koźlewicz oraz sekc. Monice 
Ostrowskiej. Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Chojnicach za 
wkład pracy w KP PSP przygotował listy 
pochwalne dla: asp. sztab. Andrzeja Gier-
szewskiego, st. ogn. Michała Leszczyń-
skiego, st. ogn. Krystiana Kaszubowskiego, 
st. ogn. Sławomira Wozinskiego, st. ogn. 
Sławomira Kiedrowicza, st. ogn. Arkadiusza 
Zilse, ogn. Marka Misztal oraz st. sekc. 
Jacka Hinc. Ponadto wyróżnienia dla stra-
żaków przyznał Starosta Chojnicki Stani-
sław Skaja, Prezydium Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Chojnicach wyróżniło druhny
i druhów. Warto wspomnieć, że pięciu 
strażaków zostało odznaczonych Brązo-
wym Medalem za Długoletnią Służbę – 
przez Prezydenta RP. St. kpt. Rafał Buszek 
otrzymał Dyplom Komendanta Głównego.
 Mimo niedopisującej pogody, na 
uroczystościach, obok strażaków i przedsta-
wicieli władz, zebrali się także przechodzący 
chojniczanie.  

Danuta Ciborowska

Reklama
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Reklama

 Obchodzony 2 maja Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polski zgromadził w tym 
roku tłumy chojniczan. Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez Biuro Parlamentarne 
posła Aleksandra Mrówczyńskiego, harcerzy 
ZHP na czele z Przemysławem Singerem 
oraz przy współpracy z Chojnickim Centrum 
Kultury i Komitetem Terenowym Prawa
i Sprawiedliwości. 
 Tradycyjnie już, mieszkańcom roz-
dawano flagi i chorągwie, a najmłodszym 
rozdawano baloniki i przyozdabiano twarze 
malunkami w kolorach biało-czerwonych. 
Pomysłodawcą i prowadzącym imprezę był 
Bartosz Bluma, który pokrótce opowiedział
o historii i okoliczności wprowadzenia Święta 
Flagi. Po jego wprowadzeniu, głos zabrali 
poseł Mrówczyński i wicewojewoda pomorski 
– Mariusz Łuczyk. 
 Głównym punktem święta było roz-
winięcie na rynku biało-czerwonej flagi

o długości 100 metrów i powierzchni 300 
metrów kwadratowych. Wszyscy zgro-
madzeni wspólnie przyczynili się do jej 
rozwinięcia, rozstawiając się po całej 
długości flagi, wspólnie podtrzymując 
materiał. 
 Całość została uwieczniona na foto-
grafiach, wykonanych przez Daniela Frymar-
ka – zdobywcy tegorocznej nagrody Grand 
Prix National Geographic. Fotoreporter wy-
konał zdjęcia z podnośnika przygotowanego 
przez Państwową Straż Pożarną w Choj-
nicach. 
 Na zakończenie uroczystości 
harcerze wypuścili w niebo biało-czerwone 
balony. 
 Na chojnickim Rynku swoją obec-
ność zaznaczyli przedstawiciele władz po-
wiatowych, natomiast na wydarzeniu nie 
pojawili się przedstawiciele władz miasta. 

Danuta Ciborowska

 W Auli Szkoły Podstawowej nr 1
w Chojnicach, 9 maja odbyła się szósta 
edycja Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 
„EURO-SONG”. Przybyłych przywitał wice-
dyrektor placówki – Michał Leszczyński oraz 
dyrektor Chojnickiego Centrum Kultury, które 
było współorganizatorem imprezy – Rado-
sław Krajewicz. 
 Dyrektor CHCK-u wraz z Przewod-
niczącym Komisji Edukacji – Bogdanem 
Kufflem – uroczyście otworzyli festiwal i za-
prosili do występów. 
 W tegorocznej edycji udział wzięli 
przedstawiciele szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. Zaprezen-
towano utwory w językach angielskim, 
niemieckim i francuskim. Zdecydowanie 
dominowały jednak występy anglojęzyczne. 
W komisji jurorskiej zasiedli muzycy i nauczy-
ciele języków obcych: Ewa Kałaczyńska, 
Marcelina Pestka i Henryk Kukliński. Dla 
uczestników i nauczycieli przygotowano 
poczęstunek, który umilał czas podczas 
krótkich przerw między występami. 

 Wszystkim uczestnikom wręczono 
dyplomy, zaś zwycięzcy otrzymali adekwatne 
puchary – z rąk organizatora festiwalu – 
Michała Leszczyńskiego. 
 W kategorii szkoły podstawowej 
klas I-III zwyciężył Franciszek Jarzembiński 
reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1
w Chojnicach. W kategorii szkoły podstawo-
wej klas IV-VI zwyciężyła Agata Branden-
burger z Młodzieżowego Domu Kultury 
„Iskra” z Piły i zespół „Netiro” (w składzie 
|Maja Czurejno, Maja Szmaglińska, Iga 
Bondarenko) – z Miejskiego Domu Kultury
w Człuchowie. W kategorii szkoły podstawo-
wej klasy VII i gimnazjalne – wygrała Martyna 
Muszyńska – z Miejskiego Domu Kultury
w Człuchowie oraz Klaudia Urban – również
z człuchowskiego domu kulury. 
 Oprócz wykonawców w Auli zgro-
madzili się uczniowie placówki oraz rodzice 
pociech biorących udział w festiwalu. 

Danuta Ciborowska
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    Członkowie chojnickiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego spotkali się 
w środę 23 maja 2018 roku na swoim 
cyklicznym zebraniu.

    Jednym z tematów spotkania było przypo-
mnienie sylwetki generał Elżbiety Zawackiej 
(1909-2009) – jedynej kobiety wśród cicho-
ciemnych. Jak zauważyła prezes oddziału 
Janina Kosiedowska, w walce o niepo-
dległość kraju to zwykle mężczyznom 
przypisuje się największą rolę, a to 
nieprawda, gdyż duży wkład miały też 
kobiety, często niedocenianie. – „Przypo-
mnijmy jedną z kobiet, które zasłużyły się dla 

odzyskania i utrwalenia niepodległości kraju” 
– mówiła Janina Kosiedowska. Zwróciła 
także uwagę na związki gen. Zawackiej
z Pomorzem i Kaszubami.

    Ponadto członkowie oddziału mogli 
zapoznać się z najnowszą książką Tomasza 
Marcina Cisewskiego „Korzenie drobno-
szlacheckie”, wydaną przez LGD Sandry 
Brdy. O publikacji opowiedział sam autor. 
Podkreślił, że jest to jego trzecia książka 
poświęcona genealogii i że te szkice 
genealogiczne są ściśle związane z historią 
naszego regionu.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

   Wszyscy, którzy podczas Europejskiej 
Nocy Muzeów zajrzeli do Wszechnicy 
Chojnickiej mogli przypomnieć sobie czasy, 
gdy w tym budynku mieścił się przez wiele lat 
szpital. Mogli dowiedzieć się więcej o historii 
obiektu, obejrzeć stare książki i wyroby 
kaszubskie.
     Wieczorem w sobotę 19 maja 2018 roku 
we Wszechnicy trwała akcja „W starym 
szpitalu… Historia, folklor, książki i duchy” 
zorganizowana przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną i chojnicki oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. W holu na parte-
rze witały bibliotekarki przebrane za pielę-
gniarki, siostra zakonna, dwie Kaszubki, do-
bry duch kaszubskich lasów Borowa Ciotka
i Smętek. Pojawiał się także duch…, czasem 
w windzie, czasem na schodach budynku.
    Pielęgniarki zachęcały do obejrzenia 
wystawy kaszubskiego rękodzieła. Można 
było podpatrzeć, jak się robi kaszubskie 
broszki – na szydełku oraz z filcu. Chętni 
mogli sami wykonać takie cacka. Ponadto na 
uwagę zasługiwała wystawa najstarszych 
książek w zbiorach Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chojnicach. Eksponowane były 
encyklopedie, książki związane z Pomo-
rzem, jak i powieści z drugiej połowy XIX w. 

Zainteresowanie wzbudzały piękne okładki 
woluminów, wygląd stron czy stare pieczęcie 
na książkach.
    Można było także obejrzeć wystawę 
poświęconą historii obiektu, w którym obe-
cnie mieści się MBP i swoją siedzibę mają 
organizacje pozarządowe, w tym ZKP. Histo-
ria budynku jest bardzo ciekawa i sięga 1864 
roku, gdy zrodziła się idea utworzenia koś-
cielnego zakładu wychowawczego dla dzie-
wcząt, zakładu opieki nad chorymi i sierociń-
ca. To tutaj funkcjonował Zakład św. Borome-
usza prowadzony od początku przez siostry 
franciszkanki. Kompleks obejmował aż 
osiem kamienic. Obok klasztoru, sierocińca 
czy szpitala przez wiele lat była tu Szkoła 
Gospodarstwa Domowego dla dziewcząt. Po 
wojnie całość obiektu zajmował szpital 
rejonowy oraz przychodnia zdrowia. Ekspo-
nowane były książki i inne zbiory biblio-
teczne, w tym świadectwo jednej z uczennic 
Szkoły Gospodarstwa Domowego z 1929 
roku i zeszyt z notatkami oraz fotografia 
absolwentek. Wystawę wzbogaciły m.in. 
stare zdjęcia Zakładu św. Boromeusza i księ-
ga pamiątkowa wypożyczone z Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

    W Mediatece we wtorek 22 maja 2018 roku 
odbyło się ostatnie spotkanie w ramach kursu 
komputerowego dla seniorów. Na zakoń-
czenie uczestnicy wysłuchali wykładu o bez-
pieczeństwie w internecie.

    Kurs ukończyło 11 seniorów. Podczas 10 
cotygodniowych spotkań poznawali oni pod-
stawy obsługi komputera i korzystania z inter-
netu. Nauczyli się m.in. wyszukiwać informa-
cje, wysyłać i odbierać maile czy pisać
w edytorze tekstu. Podczas ostatniego spot-
kania bibliotekarki Elżbieta Łońska i Agnie-
szka Kowalska, prowadzące w Mediatece 
zajęcia, podziękowały kursantom za udział
i wręczyły dyplomy. Wyraziły nadzieję, że nie 
jest to ich ostatnia wizyta w Mediatece, że 
będą przychodzić i doskonalić zdobyte umie-
jętności. Seniorzy z kolei podziękowali biblio-
tekarkom za szkolenie. Jak stwierdziła jedna 

z pań, mają nadzieję, że to czego się nau-
czyli, pozostanie im w głowach.

    Na zakończenie kursanci wysłuchali 
wykładu Magdaleny Stolp „Bezpieczni Senio-
rzy – w internecie też”. Dotyczył on internetu 
jako jednego z mediów, bezpiecznego korzy-
stania z sieci oraz odpowiedzialnego korzy-
stania z mediów społecznych. Prelegentka 
zwróciła uwagę na to, że trzeba zawsze 
dokładnie sprawdzać, komu podaje się w in-
ternecie swoje dane osobowe czy zdjęcia 
oraz uważać na to, co się pisze na portalach 
społecznych. Magdalena Stolp prowadzi 
szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w in-
ternecie i zajęcia dla studentów. Włączyła się 
w kampanię Dzień Bezpiecznego Internetu
i realizuje darmowe spotkania dla młodzieży
i dorosłych poruszające tę tematykę.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

     23 maja o godzinie 10:00 odbyła się 
jubileuszowa, piętnasta edycja Integracyj-
nego Festiwalu Piosenki „Święto Muzyki 
2018”. Na scenie wystąpili podopieczni 
kilkunastu szkół specjalnych i ośrodków 
wychowawczych. Pojawili się przedsta-
wiciele z Malborka, Lęborka, Gdyni, Tczewa, 
Człuchowa, Czerska, Bytowa, Warcza, Pel-
plina, Tucholi, Turska i oczywiście Chojnic. 
Tradycyjnie już, festiwal poprowadził Tomasz 
Klaman, z Zespołu Szkół Specjalnych
w Chojnicach. 
    Na imprezie swoją obecność zaznaczyły 
władze powiatu, będące patronem hono-
rowym wydarzenia – Starosta Stanisław 
Skaja i Wicestarosta Marek Szczepański,
a także dyrektor Chojnickiego Centrum 
Kultury – Radosław Krajewicz. 
   Festiwal jest organizowany przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 
Specjalnych w Chojnicach „RAZEM”. Prezes 
tego stowarzyszenia, Dorota Narloch, 

uroczyście przywitała zarówno przybyłych 
gości, jak i wszystkich uczestników.
    Publiczność mogła wysłuchać najwię-
kszych współczesnych przebojów, m.in.: 
„Zuzia lalka nie duża”, „Przez Twe oczy zie-
lone”, „W dzień gorącego lata”, „Laleczka
z saskiej porcelany”, czy też „Dni, których nie 
znamy”. Utwory wykonano indywidualnie,
w duetach i zespołach, w następujących ka-
tegoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum 
/PdP (Szkoła Przysposabiająca do Pracy).  
Ze szkoły podstawowej pierwsze miejsce 
jako solistka zajęła Wiktoria Krieger (Choj-
nice), zaś laureatem wśród zespołów został 
Zespół Zawsze Razem (Pelplin). Zwycięzcą 
wśród solistów w kategorii gimnazjum/PdP -  
została Ewa Smykla (Gdynia), a wśród 
zespołów – Zespół Urwis Band (Chojnice). 
    Dodatkowym aspektem umilającym publi-
czności występy uczestników była sprzyja-
jąca, słoneczna pogoda.

Danuta Ciborowska
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    W dniu 25.05.2018 r odbyły się kolejne 
zawody z cyklu Grand Prix Klas mundu-
rowych. Organizatorem zawodów były LOK 
Chojnice, JW. 3775, AZS Pomerania oraz 
Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Konku-
rencja, w jakiej konkurowali uczniowie klas 
mundurowych był bieg na dystansie 10 km 
zwany „Chojnickim Biegiem Kadetów” na 
trasie Drzewicz - Funka. Mimo wielkiego 
upału w zawodach wzięło udział 9 zespołów 
czteroosobowych reprezentujących szkoły
z Czerska, Czarnego, Człuchowa i Chojnic. 

W tej konkurencji wygrali uczniowie z Chojnic 
reprezentanci AZS Pomeranii w składzie: 
Banasiak Dawid, Szwoch Filip, Szwoch Artur 
oraz Kuciński Dawid. Drugie miejsce zajęła 
reprezentacja Człuchowa a trzecie miejsce 
Reprezentacja z Czerska. Indywidualnie
w klasyfikacji chłopców zwyciężyli bracia 
Szwoch Filip i Artur oraz Banasiak Dawid 
reprezentanci AZS Pomeranii. W klasyfikacji 
dziewcząt wygrała Przerada Wiktoria z BZDZ 
Chojnice przed Górnowicz Julią i Rzeczyń-
ską Alicją z LO Czersk.

     W dniach 8-11 maja 2018r. 3-osobowa 
delegacja z Chojnic, w tym p. Renata Dąbro-
wska – Zastępca Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Chojnicach, p. Jacek Klajna – 
Radny Rady Miejskiej oraz p. Joanna Gappa
z Urzędu Miejskiego  uczestniczyli  w wizycie 
w partnerskim mieście Emsdetten w związku 
z zaproszeniem otrzymanym ze Stowarzy-
szenia Partnerstwa Miast z Emsdetten do 
uczestnictwa w otwarciu wystawy ,,Partne-
rzy” z rysunkami p. Hubertusa Jelkmanna, 
która odbyła się w  Dniu Europy 9 maja 2018r. 
w Ratuszu miasta Emsdetten.
     Program pobytu chojniczan w partnerskim 
mieście przygotowany został przez Zarząd 
Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Człon-
kowie stowarzyszenia nieodłącznie towarzy-
szyli chojniczanom w realizacji kolejnych 
punktów programu. W programie pobytu, 
oprócz udziału w wystawie, zaplanowano 
zwiedzanie miasta Emsdetten, jak również 
dwóch zabytkowych miejscowości, tj. miasta 
Warendorf i Telgte położonych w okolicach 
Mü̱nster.
       Dnia 8 maja (wtorek) chojniczanie zostali 
zaproszeni do udziału w wycieczce rowero-
wej przez teren miasta Emsdetten, zwie-
dzając tereny mieszkaniowe oraz obszary 
leśne i rolnicze położone w najbliższej oko-
licy. Podczas zwiedzania nawiązano szerszą 
dyskusję i dokonywano porównań na temat 
planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz prawa budowlanego obowiązującego
w Niemczech i w Polsce. Przejazd przez 
Emsdetten zakończono zwiedzaniem przed-
szkola i jednocześnie tzw. centrum rodzin 
Heilig Geist w Hollingen, co umożliwiło na 
wymianę informacji na temat systemu edu-
kacji przedszkolnej w Niemczech i w Polsce. 
    W środę, 9 maja w  Dniu Europy chojnicza-
nie wzięli udział w uroczystości otwarcia 
wystawy rysunków p. Hubertusa Jelkmanna 

mieszkańca Emsdetten, która odbyła się
w Ratuszu. Udział w niej wzięło około 60 
osób, w tym przedstawiciele miasta Emsde-
tten, Chojnic i Hengelo, jak również członko-
wie Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz 
klubów fotograficznych z Emsdetten i Hen-
gelo.   
       Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał  
p. Christian Erfling Przewodniczący Stowa-
rzyszenia Partnerstwa Miast. Swoje mowy 
powitalne wygłosili również p. Georg Moeni-
kes-Burmistrz miasta Emsdetten, p. Renata 
Dąbrowska -Zastępca Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Chojnicach, p. Jan Broon-
reprezentujący miasta Hengelo z Holandii, 
jak również artysta p. Hubertus Jelkmann.
Najwięcej uwagi podczas otwarcia wystawy 
skupił obraz pt. ,,Parterzy”, którego autorem 
jest Hubertus Jelkmann artysta holender-
skiego pochodzenia mieszkający od kilkuna-
stu lat w Emsdetten, a który to obraz artysta 
namalował w roku 2014 na wystawę do Choj-
nic. Wystawa pt. „Emsdetten – mała ojczy-
zna” zaprezentowana została w roku 2014
w Baszcie Kurza Stopa Muzeum Historycz-
no-Etnograficznego w Chojnicach. Jej uro-
czyste otwarcie odbyło się w dniu  28 czer-
wca 2014r. z  udziałem gości z Emsdetten  
przebywających w naszym mieście z okazji 
Dni Chojnic. Artysta, p. Hubertus Jelkmann 
pomimo wcześniejszej zapowiedzi, że bę-
dzie uczestniczył w otwarciu wystawy
w Chojnicach musiał  zrezygnować w osta-
tniej chwili z przyjazdu z uwagi na nagłą 
śmierć bliskiej mu osoby. Koordynacją tego 
przedsięwzięcia zajmował się Wydział 
Programów Rozwojowych i Współpracy 
Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Choj-
nicach. Organizatorem wystawy było: 
Muzeum Historyczno-Etnograficzne w 
Chojnicach.

Joanna Gappa
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     12 Maja w Ostrowi Mazowieckiej odbyły 
się IV Mistrzostwa Polski Cheerleaders, 
będące eliminacjami do Mistrzostw Europy 
ECU 2018 , w których zespół ze Studia Tańca 
Move Your Body Chojnice zdobył srebrny 
medal w drużynie, w której skład wchodzą: 
Amelia Pawlak, Lena Mączyńska, Jasmina 
Kloskowska, Aleksandra Sikorska, Maja 
Pestka, Maja Samborska, Wiktoria Żywicka, 
Oliwia Krukowska,  Zosia Lewińska.
    W zawodach zaprezentowało się ponad 
1000 uczestników z całej Polski. W duetach 
Freestyle Pom. widowiskowo zaprezento-
wały się Lena Mączyńska i Jasmina Klosko-

wska, które zdobyły srebrny medal.
      Wyjątkowy popis umiejętności taneczno - 
gimnastyczno – akrobatycznych z pompona-
mi zaprezentowała w Solo Acro Amelia Pa-
wlak, która otrzymała IV miejsce. Amelia 
została również wytypowana przez prezesa 
Polskiego Związku Cheerlideringu do skła-
dania przysięgi sportowców.
    Cheerledering jest wyjątkowo widowis-
kowym sportem, który za 6 lat będzie 
dyscypliną olimpijską. Organizatorem Mis-
trzostw Polski był Polski Związek Cheerli-
deringu, a panel sędziowski składał się z sę-
dziów z Polski i zza granicy.
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     Już wkrótce rok szkolny się kończy. 
Uczniowie pożegnają nauczycielskie grono, 
bliskich sercu druhów i szkolne ławki. Zasłu-
żyli na odpoczynek, na wakacyjne wędrówki 
w nieznane strony lub do bliskich sobie 
miejsc wcześniej zaplanowanych.W zbliża-
jące się wakacje wkładają tyle nadziei. Jedni
i drudzy - nauczyciele i ich wychowankowie.
    Gdy świadectwa są promocją do nastę-
pnej klasy lub gdy punkty zdanej matury 
otworzą przed nimi uczelniane drzwi, mogą 
mówić o szczęściu i być dumni z osiągniętej 
wiedzy. Nauczyciele będą oczekiwać w szko-
łach na powakacyjne powroty uczniów z wia-
rą w moc nauki i realizacji marzeń podopie-
cznych. Wszak:"Marzenia się nie rodzą, bo 
zawsze były z nami, trzeba je tylko odnaleźć 
między jawą a snami".

                                                                      
NAUCZYCIEL

to tylko słowo
lecz ile treści w sobie mieści
ile pokory upadków wzlotów
ile smutków radości polotów
by z tabula rasy dziecka
wykrzesać architekta pedagoga wieszcza

kto zliczy jakie inne pasje i inne zawody
wyuczył On jeszcze?

bez świadectw dyplomów opinii szkoły
tylko z marzeniami  - żyć się nie da

czas płynie lata lecą
i w potrzebie może zabraknąć co nieco

wszak liczą się rzeczy
które po nas zostają
i przetrwać pozwalają

a co z akantu liściem
zapytasz po latach - ogniście...
gdy na absolwentów zjeździe
zabraknie szkolnego brata
który przybywał do szkoły
z samego końca świata

uznaniem serca i dłoni
przed Tobą Nauczycielu
nie jeden wdzięczny uczeń
się pokłoni

tyle pieśni śpiewały o Tobie pokolenia
i... do zawsze tak będzie
nauczyciel pierwszy i ostatni w myślach
w lustrze wspomnień uczniów jest wszędzie

                              Maria  Jolanta  Kowalska

     Wojciech Chylewski, urodzony i mieszka-
jący w Chojnicach, instruktor tańca ludowego 
i choreograf, współpracuje z Zespołem Pieś-
ni i Tańca GRAJEWIANIE. W dniach 7-10 
maja chojniczanin, wraz z grajewskimi 
artystami brał udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Sztuki w mieście Sighetu Marma-
tiei w północnej Rumunii, nieopodal granicy
z Ukrainą, w regionie Maramureş. Spośród 
24 zespołów biorących udział w festiwalu 
polska grupa GRAJEWIANIE została uzna-
na najlepszym zespołem artystycznym tego-

rocznej edycji. W oczach jurorów GRAJE-
WIANIE klasyfikują się jako zespół półpro-
fesjonalny, nie amatorski, znakomicie pre-
zentujący się na estradzie. Nagroda Grand 
Prix otrzymana m.in od byłego Ministra Kul-
tury Rumunii jest jednym bardziej znaczą-
cych sukcesów ZPiT GRAJEWIANIE.
      Ponadto Chylewski otrzymał rownież 
wyróżnienie indywidualne. Organizatorom 
zapadły w pamięci ciekawe i niepowtarzalne 
choreografie Zespołu. 

Foto: ZPiT Grajewianie

        17 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej 
nr 6 w Wejherowie odbył się wojewódzki kon-
kurs przyrodniczy dla klas III szkół podsta-
wowych pn.” Z PRZYRODĄ NA TY”.
     Wzięło w nim udział osiem 3 – osobowych 
drużyn, które wcześniej pomyślnie przeszły 
wszystkie etapy eliminacyjne. Były to szkoły: 
SP nr 20 w Gdyni, SP nr 2 w Sztumie, SP w 
Liczu, SP w Czarnem Dolnem, SP nr 1 w Sie-
rakowicach, Zespół Szkół w Parchowie, SP 
nr 7 w Chojnicach oraz gospodarze.
     Konkurs składał się z 8 rund. Konkurencje 
w pierwszej części sprawdzały wiedzę 
uczestników z zakresu przyrody; rozwią-
zywali oni test, identyfikowali dźwięki zwie-
rząt, nazywali organy wewnętrzne człowie-
ka, wykazywali się znajomością polskich 
parków narodowych, poznali zawartość 
skrzyni, pilnie strzeżonej przez tajemniczego 
klucznika oraz odpowiadali na „zatopione w 
piasku” zagadki. Następnie każda drużyna 
przedstawiła prezentację, która miała 
zachęcić do uprawiania  aktywnych form 
spędzania czasu wolnego. Nasz zespół na tę 

okoliczność przygotował teledysk do pio-
senki „Z poradnika młodego zielarza” („Pan 
Kleks”) zachęcając aby „…biegać, skakać, 
latać, pływać, w słońcu, w ruchu wypoczy-
wać.” W teledysku wystąpili uczniowie klasy 
3 e naszej szkoły. Ponadto odegraliśmy krót-
ką scenkę i zaprezentowaliśmy na makiecie 
ze zdjęciami możliwości jakie stwarza nasze 
miasto i okolice w zakresie sportów wod-
nych, wycieczek pieszych i rowerowych. 
Dalszy etap wymagał od uczestników ścisłej 
współpracy podczas wykonania projektu 
Eko-torby.
W zaciętej rywalizacji ostatecznie zwyciężyła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7
w Chojnicach, którą reprezentowali: Marceli 
Malinowski, Szymon Szarmach i Karol 
Zieliński i którą przygotowała wychowaw-
czyni Bożena Szmaglińska. Do współpracy 
włączyli się też rodzice reprezentantów. Była 
to dla nas wszystkich wspaniała praca 
zespołowa i jednocześnie dobra zabawa.

 

    Rozmowa z Wiolettą Polakowską pełną 
pasji i zapału nauczycielką tańca, choreo-
grafką i właścicielką Studia Move Your 
Body

Czym się zajmuje Studio ?

Główną działalnością studia jest taniec spor-
towy cheerleaders. W tej chwili posiadamy 
cztery zespoły cheerleaders w różnych 
kategoriach wiekowych. Poza zespołami 
cheerleaders posiadamy dwie grupy gimna-
styczno - akrobatyczne. Od niedawna 
zajmujemy się również takimi stylami tane-
cznymi jak: jazz rytmiczny i liryczny oraz 
taniec współczesny. Dwa razy do roku 
organizujemy warsztaty taneczne zapra-
szając: aktorów, tancerzy teatru tańca oraz 
gwiazdy „You Can Dance”.

Co to jest cheerleading?

Cheerleading jest dyscypliną sportu stworzo-
ną w celu dopingowania innym zespołom 
sportowym. Polega na łączeniu tańca, 
akrobatyki i gimnastyki. Równocześnie two-
rząc ciekawe rozwiązania choreograficzne. 
Podstawą choreografii w cheerleadingu jest 
arm motion czyli intensywna i właściwa praca 
rąk z użyciem rekwizytu, głównie pomponów. 
Jest dyscypliną zespołową gdzie jeden i ten 
sam ruch wykonuje wiele osób w tym samym 
czasie. Dlatego wymaga od zawodniczki 
precyzji i samodyscypliny.

Od jakiego wieku i gdzie można zapisać 
dziecko na zajęcia ?

Na zajęcia gimnastyczno – akrobatyczne 
zapraszamy dzieci już od 4 roku życia. 
Natomiast na zajęcia cheerleaders zapra-
szamy od 5 roku życia. W Chojnicach jedyne 
studio zajmujące się cheerleadingiem znaj-
duje się przy ulicy Kasprzaka 13.

Jakie cechy charakteru powinna mieć 
cheerleaderka ?

Powinna być charyzmatyczna, zdyscyplino-
wana, systematyczna, ambitna, odważna, 
lubiąca sport i taniec. Ważną cechą jest 
poczucie rytmu, ponieważ sport ten opiera 
się na wykonywaniu figur do muzyki.

Cheerleading – sport czy taniec ?

Zdecydowanie sport, choć na pierwszy rzut 
oka może się wydawać, że to taniec. 
Cheerleading łączy w sobie wiele dyscyplin 
sportowych. Przygotowując trening korzysta-
my z ćwiczeń charakterystycznych dla 
sportów walki, gimnastyki, lekkiej atletyki i fit-
nessu. Cheerleaderka musi mieć silne ciało, 
mięśnie brzucha, pleców, obręczy barkowej, 
silne nogi musi być doskonale rozciągnięta 
oraz skoczna. Cheerleading dzieli się na 
kategorie taneczne i akrobatyczne. W ka-
tegoriach akrobatycznych wykonuje się 
podniesienia tzw stundy oraz piramidy. 
Pokazuje się dużo salt, fiflaków i przejść, 
dlatego utworzył się Polski Związek Spor-
towy Cheerleaders i cheerleading stał się 
dyscypliną olimpijską. Po raz pierwszy na 
olimpiadzie będzie można zobaczyć cheer-
leading w 2024 roku.

Plany na przyszłość ?

Najbliższe to pokazy lokalne. Tuż po zakoń-
czeniu roku dwa rodzaje warsztatów, naj-
pierw taneczne ( taniec współczesny, 
modern jazz, taniec klasyczny), później 
cheerleaderskie ( stundy, skandowanie 
elementy akrobatyczne w powietrzu), w sier-
pniu obóz taneczno – akrobatyczny. Dalsze 
plany to poszerzenie oferty studia o zespoły 
tańca współczesnego oraz zespół cheer, 
czyli cheerleaders akrobatyczne.

Korzyści wynikające z przynależności do 
zespołu cheerleaders?

Cheerleading uczy pracy w grupie, dyscy-
pliny, kształtuje zdrową sylwetkę, uodparnia 
na stres, uczy dążenia do celu, formuje 
charakter, uczy radzić sobie z emocjami, 
kształtuje poczucie własnej wartości. 
Przynależność dziecka do zespołu daje 
korzyści również rodzicom. Mogą obser-
wować rozwój swoich dzieci podczas 
pokazów, mają chwilę wytchnienia w czasie 
kiedy dziecko jest na treningu lub obozie. 
Mogą budować więzi rodzinne podczas 
wspólnych wyjazdów i imprez towarzy-
szących.

Dziękuję za rozmowę.
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Amelia Pawlak - IV miejsce Mistrzostw Polski Solo Acro
z trenerem Wiolettą Polakowską



13

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

Nr 6/2018 (69)  CZERWIEC  2018

         Pisarski talent Ali Kropidłowskiej z klasy 
IIIB gimnazjum doceniło grono jurorów 
XXXIV Międzynarodowego Konkursu Lite-
rackiego, przyznając jej tytuł Laureata. 
Niezwykle uroczystą oprawę miało podsu-
mowanie konkursu, które odbyło się 21 maja 
w Filharmonii „SinfoniaBaltica” w Słupsku – 
wzięli w nim udział uczestnicy z całej Polski 
oraz zagraniczni goście. W gronie osób 
wręczających nagrody szczególne miejsce 

zajmowała córka Patronki konkursu – Ewa 
Chotomska znana bardziej jako Ciotka 
Klotka. Miłym akcentem była możliwość wy-
miany doświadczeń z jurorami. Wśród nich 
znalazła się Barbara Kosmowska – autorka 
naszej szkolnej lektury „Puszka” – która
z wdziękiem wpisywała dedykacje w pamią-
tkowym wydawnictwie zawierającym nagro-
dzone prace.

      W Bydgoszczy odbyły się XIV Ogólnopol-
skie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalo-
wą "Szlagier 2018". W konkursie udział 
wzięła Julia Kamińska, która w swojej 
kategorii wiekowej zajęła 1. miejsce. 
    W organizowanym przez Młodzieżowy 
Dom Kultury nr 5 festiwalu uczestniczyło 52 
finalistów wyłonionych spośród 106 zgłoszeń 
nadesłanych z całej Polski. Szlagier popula-
ryzuje od lat muzykę filmową i musicalową,
a impreza cieszy się rosnącym zaintereso-

waniem dzieci i młodzieży. Jurorzy podkre-
ślali wysoki poziom i dobór repertuaru pre-
zentowanych przez wykonawców przebojów.
Julia zaśpiewała francuską piosenkę 
„L'hymne d'amour” z filmu „Niczego nie 
żałuję”, dzięki której wygrała w kategorii 13-
15 lat. Młoda wokalistka została przygotowa-
na przez Adama Zarembę oraz instruktora 
Chojnickiego Centrum Kultury Janusza Łan-
gowskiego.

Gratulujemy!

       16 maja odbył się w Szkole Podstawowej 
nr 7 w Chojnicach konkurs wiedzy o patronie  
– Janie Karnowskim. W zmaganiach wzięli 
udział uczniowie klas II. Konkurs był niety-
powy, ponieważ organizatorki: Katarzyna 
Kniter, Dorota Pestka i Magdalena Ubowska 
p rzygo towa ły  go  w  fo rm ie  g ry.  Na 
uczestników czekały różne konkurencje m.in. 
rozpoznawanie portretu patrona, zdjęć choj-
nickich zabytków, losowanie pytań ze szkla-
nej kuli dotyczących życia i twórczości Jana 
Karnowskiego, układanie puzzli, klocków 
oraz rysowanie zabytków. Za prawidłowo 

wykonane zadania, wybrani uczniowie rzu-
cali kostką i przesuwali się po planszy. 
Wszystkie drużyny wykazały się ogromną 
wiedzą, ale do wygranej potrzebna była 
również odrobina szczęścia. I miejsce 
zdobyła klasa II a, natomiast drugie klasa II b. 
Podczas konkursu punkty za zadania przy-
znawała komisja w składzie: pani wicedy-
rektor Kamila Szulc i pani Ewelina Niech-
wiadowicz. Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom i ich wychowawcom za udział w zaba-
wie.

     W dniach 14-18 maja Szkoła Podstawowa 
nr 7 w Chojnicach organizowała w swojej 
szkole święto patrona Jana Karnowskiego. 
W związku z tym, że dzieci w chojnickiej 
„siódemce” uczą się języka kaszubskiego, 
ich starsi koledzy z Technikum nr 3 przygoto-
wali dla nich kaszubską atrakcję. Było nią 
krótkie przedstawienie kukiełkowe w języku 
kaszubskim o leśnym duszku – Borowej 
Ciotce. Główna bohaterka była duchem 
dobrym, bo pomogła dzieciom odnaleźć 
drogę do domu.
      Występ teatralny miał miejsce 15 maja br. 
na sali gimnastycznej. W przedstawienie bar-
dzo zaangażowali się uczniowie z grupy 
kaszubskiej z klas: 1 TG (Paulina Parszyk – 
autorka wszystkich kukiełek, Szymon Napi-

wodzki – w roli Tónka, Damian Muszak – czy-
tający rolę Tónka), 1 TF (Paulina Kamińska – 
w roli grzybków i czytająca rolę Waleski, Pau-
la Gostomczyk – w roli Waleski, Dominika Ki-
żewska – w roli duszka Grzeni), 2 TT (Patry-
cja Wollermann – w roli Borowej Ciotki), 3 TF 
(Alicja Czarnowska – czytająca rolę Waleski) 
i 2 TF (Paulina Sajkowska – autorka zdjęć). 
 Zarówno aktorzy jak i widzowie 
świetnie się bawili. Aż 3 razy przedstawienie 
o Borowej Ciotce pokazywane było dla dzieci 
z różnych klas SP 7 w Chojnicach. Na zakoń-
czenie wręczono podziękowanie dla dyrekcji 
Technikum nr 3 i słodki upominek dla wszy-
stkich aktorów.

Tekst: Katarzyna Główczewska
Zdjęcia: Paulina Sajkowska
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 Za nami super imprezy na Rynku. Dzień 
dziecka, który mam nadzieję przyniósł wiele radości 
najmłodszym. Pochwały należą się organizatorom
i wspierającym ich sponsorom.
 Przed nami Dni Chojnic - 22-24 czerwca. 
Wiem, że istnieją w obiegu różne opinie o „rzeczach 
dużych”, ale organizatorzy modyfikują formułę, tak aby 
każdy mógł coś dla siebie znaleźć. W tym roku 
„Poparzeni kawą trzy” i „Wilki”. Wybór ciekawy, ale nie 
zadowoli wszystkich, którzy będą te imprezy recen-
zować. Tak niestety już jest... Będziemy gościć 
naszych zagranicznych przyjaciół ze wschodu i za-
chodu. Międzynarodowa integracja jest jednym z celów 
naszego przedsięwzięcia. W czasie Dni Chojnic warto 
też zwrócić uwagę na to co  będzie się działo na scenie 
pod gwiazdami. Zapewniam, że wrażeń będzie dużo. 
Jak co roku martwimy się o pogodę, no cóż nie mamy 
na nią wpływu. Zapraszam do korzystania z oferty 
kulturalno-artystycznej tej imprezy.
 Przed Dniami Chojnic. 11 czerwca odbędzie 
się sesja absolutoryjna. To ta sesja, na której radni 
oceniają realizację budżetu roku poprzedniego. To 
moje jubileuszowe, bo 20-te absolutorium. Tak się 
zastanawiam - jak te 20 lat szybko przeminęły! Dwie 
dekady, to przecież długi dystans - tyle się wydarzyło, 
może czas zacząć pisać książkę o tych w sumie 
wspaniałych czasach. Przez 20 lat zmieniliśmy miasto. 
W ocenie wielu zewnętrznych instytucji i osób, również 
z zagranicy - zmieniliśmy bardzo na korzyść. Wśród 
mieszkańców oceny są pewnie różne, ale myślę, że
w większości jesteśmy z tych zmian zadowoleni.  
Często opinie mieszkańców o swoim mieście uzależ-
nione są od „poziomu szczęścia osobistego”, zależą 
też od tego w jakim zakresie mieszkaniec jest 
beneficjentem zmian jakości życia.
 Po Dniach Chojnic jak zawsze u nas trzy 
„sztandarowe imprezy”. W lipcu - Teatry uliczne, w sier-
pniu „Noc Poetów” i „Noce Operetkowe”. To spiętrzenie 
wydarzeń, w których uczestniczy po kilka tysięcy 
widzów. Nie zabraknie niespodzianek, wrażeń, 
wzruszeń...

 W tym roku oczekują nas też dwa specjalne 
wydarzenia, których nie ma w każdym roku.
 Obchodzimy 100 lecie niepodległości, to w tym 
roku, my Chojniczanie będziemy obchodzić tę rocznicę 
za dwa lata. Jesteśmy polakami i specjalne wydarzenia 
związane z tą rocznicą będą też w Chojnicach.
 22 września odbędzie się koncert legen-
darnego Mazowsza. To nasz narodowy zespół, który
w tym roku obchodzi 70 lecie istnienia. Koncert odbę-
dzie się w hali parku wodnego. Obejrzy go ok. 1000 
osób. Warto na żywo posłuchać naszej ludowej muzyki 
i oglądać kunszt tancerzy Mazowsza. Koncert finan-

suje powiat, miasto i gmina. Niestety nie unikniemy 
kosztów. Nie będą duże. 60% kosztów pokryją 
samorządy, a 40% osoby, które kupią bilety.
 Powołaliśmy komitet obchodów 100 lecia 
odzyskania niepodległości. Wiele wydarzeń nastąpi 
dzięki aktywności stowarzyszeń od Dworku Polskiego 
po Arkana Historii. Są też stałe wydarzenia, ale na 100 
lecie „wzmocnione”. Takim przykładem są Krojanty. 
Inscenizacja rok temu się nie odbyła z powodu nawał-
nicy, a w tym roku ma być największa i najpiękniejsza
w historii tych, które już były. Szczegółowy program 
obchodów 100 lecia pojawi się za ok. 3 tygodnie. 
Zachęcamy do uczestnictwa. Będą konferencje 
naukowe, publikacje, konkursy dla dzieci i młodzieży, 
wieczory muzyczne, inscenizacje...
 Drugim „specjalnym” wydarzeniem będą je-
sienne wybory samorządowe. Po 4 latach wybierzemy 
nowych wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych 
sejmiku, powiatu i radnych gmin. Wybory być może 
odbędą się z referendum konstytucyjnym, ale co 
będzie z inicjatywą p. Prezydenta A. Dudy wie tylko 
jeden człowiek - p. J. Kaczyński. Tak to się dziwnie 
ułożyło, że na początku czerwca nie wiemy kiedy będą 
wybory (czy w październiku czy listopadzie), nie wiemy 
czy będzie referendum? Są poglądy, wg których wybo-
ry powinny odbyć się na wiosnę 2019 roku. Dlaczego? 
Otóż ich sposób i organizacja przeprowadzenia budzi 
wiele obaw. Co będzie z transmisjami do internetu
z lokali wyborczych? Jak to się ma do prawa unijnego 
które przyjeliśmy (tzw. RODO). Jak zawsze przepra-
szam  za słowo, nagmatwaliśmy! Sami na własne 
życzenie.
 Reasumując - jest w czym wybierać, nie tylko
w Chojnicach. Przed nami wakacje i urlopy. Niech będą 
przede wszystkim bezpieczne, a potem udane i szczę-
śliwe. 

    Burmistrz Chojnic
    Arseniusz Finster
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     26 i 27 maja odbyła się druga 
chojnicka wystawa broni.
 
     Dzięki zaprzyjaźnionym klubom
i stowarzyszeniom z całej polski 
mogliśmy zobaczyć na prawdę 
niespotykane egzemplarze. 
   Kilka jednostek broni zostało 
odkupione z Łódzkiej Szkoły Filmo-
wej, np. taki rkm Bren, brał udział przy 
kręceniu bardzo znanego polskiego 
filmu "Jak rozpętałem II wojnę świa-
tową" i właśnie Franek Dolas zako-
puje ten rkm, w piasku Pustyni Błędo-
wskiej zresztą. Był też pistolet maszy-
nowy Lanchester, który grał w pier-
wszym odcinku "Czterech pancer-
nych", kiedy to strzelał z niego do 
Janka Kosa japoński spadochroniarz.  
     Oczywiście nie mogło zabraknąć 
broni rozdzielnego ładowania. Tutaj 
swoje piękne historyczne egzem-
plarze wystawiał Pan Henryk Mer-
chel. Był między innymi  muszkiet 
lontowy, który powstał gdzieś pod 
koniec XV w. Działał na zasadzie 
odpalania ładunku czarnego prochu 
poprzez zapalony lont. Były tez 
egzemplarze broni z okresu I i II Wojny 
światowej czy wojny secesyjnej 
odbywającej się w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki w latach 1861-1865. 
O ilości broni współczesnej nawet nie 
wspomnę. Było jej naprawdę dużo. 
Swoje eksponaty prezentował też 
Związek Strzelecki Strzelec (Jed-
nostka 4039 Człuchów) oraz Pasjo-
naci Historii Militarnej „Orzeł” Choj-
nice. Każdy zwiedzający mógł tez 
poćwiczyć na trenażerze wojskowym 
dzięki uprzejmości Jednostki Woj-
skowej 3637 i spróbować swoich sił
z pistoletu bojowego dzięki uprzejmo-
ści firmy AdvanceArms. Dziękujemy 
wyzyskiem za udział i już nie możemy 
doczekać się Trzeciej Chojnickiej 
Wystawy Broni. 

 Z poważaniem Karol Karnowski
v-ce Prezes Klubu



           Włodarze nie mają lekko. Wiadomo, władza daje – 
władza zabiera. Nie protestowali, gdy rząd pozwolił prze-
puścić świadczenie 500+ przez samorządowe budżety, co 
znacznie poprawiło wskaźniki budżetowe i pozwoliło na 
zaciągnięcie dodatkowych kredytów; nie protestują, że 
wzrastają płace pracowników, co zaowocuje wkrótce wzro-
stem  dochodów z samorządowego udziału w podatkach 
dochodowych… Ale zupełnie inaczej reagują na próbę 
ograniczenia własnych apanaży. Czy dużo zarabiają? Czy 
pozwalają zarabiać dużo innym? Swoim szeregowym pra-
cownikom na umowach śmieciowych raczej nie. Swoim 
ulubieńcom, prezesom i dyrektorom zdecydowanie tak! 
Rodzi to różne skojarzenia i podejrzenia, na przykład, że 
dochodzi do praktyki „dzielenia się kasą”. W końcu jak się 
daje niekompetentnemu kretynowi dziesiątki tysięcy, to 
pewnie dlatego, że „odpali dolę”… Nie oszukujmy się, „ci
w rządzie” nie są naiwniakami i „znają życie”. 

   Pomijając plotki są jednak problemy i wyzwania. Czy 
włodarz powinien zarabiać więcej niż minister, publicznie 
potępiać premiera za premie, gdy sam hojną ręką obdarza 
zaufanych, korzystać ze służbowych samochodów na pry-
watne imprezki? Przykładów takiego zachowania nie 
brakuje. Ostatnio starosta chojnicki przerósł samego siebie 
(a to przecież pokaźny chłop!), gdy bez żenady zauważył, iż 
jakieś przywileje chyba mu się jednak należą? Też tak 
uważacie? Z drugiej strony jest z niego „ludzki Pan”, 
zwłaszcza dla swojego dyrektora szpitala, któremu nie potrafi 
odmówić. Ten zaś prosi, że aż miło. Obecny lider chojnickiej 
PO potrafi być przekonywujący, szczególnie w swoich 
pismach proszalnych o podwyżki. Najstarsze z tych pism, do 
jakich dotarliśmy, pochodzi z sierpnia 2005 r., a najnowsze
z ubiegłego miesiąca. L. Bonna ma o sobie doskonałe 
mniemanie, skoro bez żenady ośmiela się pisać: „sądzę, 

że(…) swoją pracą, zaangażowaniem i osiągnięciami 
zasłużyłem na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby”. Na 
dowód przytacza powody, dla których tak się ceni; częstokroć 
wciąż te same. Szczególnie dobrze radzi sobie z tym co 
określa: „podjąłem szereg, często trudnych, decyzji perso-
nalnych korzystnych dla placówki” Wiecie co to znaczy! 
Czasami też zadziwia: „zażegnałem rodzące się w szpitalu 
konflikty”. Czytelnicy pewnie dostrzegą bez trudu ten 
specyficzny styl – czysty Paluch, nieprawda? Gdy jednak, to 
co pisze, porównać z zakresem jego obowiązków odkry-
libyśmy bez trudności, że robił zawsze to za co mu i tak 
dobrze płacono. Oczywiście jest też coś, co szczególnie 
Bonnę boli: „wiele osób w szpitalu zarabia więcej od 
dyrektora”. Tak, to prawdziwy problem. Kości złożyć nie umie, 
operacji na otwartym sercu też nie zrobi, nawet ze zrobieniem 
lewatywy by sobie nie poradził, ale chciałby przynajmniej 
zarabiać tyle co wykwalifikowany chirurg czy kardiolog… 
Świat stanął na głowie! Ale nie miejmy pretensji do partacza 
generującego straty, że się ceni, ale do tych, którzy bez 
szemrania byli i są gotowi dać mu co zechce… 

   To właśnie w takich okolicznościach pojawił się pomysł 
ograniczenia wynagrodzeń włodarzy. Populistyczny? Być 
może, ale nie żyjemy w społecznej próżni. Ludzie widzą 
bezczelność i żądają reakcji. Szkoda, że sam samorząd nie 
potrafi poszukać sposobów na ograniczenie pazerności. 
Łatwiej byłoby z populizmem. Stąd małe postscriptum do 
ostatniego tekstu A. Finstera. Rozumiemy, że walczy o swoją 
ratuszową pensję, bo na pisaniu tekstów nic by nie zarobił. 
Najbardziej niebezpiecznym populistą jest jednak ten, kto
z nadzieją, że ludzie tego chcą, w usta swoich przeciwników 
wkłada myśli, których nigdy nie wyrazili. Zdaje mu się, że 
ludzie w to uwierzą, że dadzą się zmanipulować, a co 
najważniejsze, że chcą w to wierzyć. To najgorszy rodzaj 
zakłamania, bo skierowany na siebie! W 2014 r. A. Finster 
twierdził, że nie mamy programu, a przez kolejne lata 
realizował kolejne jego elementy, np. jeden wiceburmistrz, 
budżet obywatelski, bezpłatna komunikacja miejska
(w połowicznym ujęciu!), zmiana zarządzania basenem, 
uczynienie z Chojniczanki spółki sportowej (ale bez złotej 
akcji!)… Robi to oczywiście źle, bo bardzo tego nie chciał i nie 
chce. Życie jednak wymusza na nim racjonalne zachowania 
więc robi się powoli racjonalny. Dziś chce PChSowi program 
napisać. Uchowaj Boże! Sami sobie z tym świtanie pora-
dzimy. Stąd nieprawdziwe są enuncjacje o rzekomej chęci 
PChSu zwolnienia wszystkich prezesów spółek komu-
nalnych. Jaką krzywdę im zrobiliśmy? Wobec kogo, z po-
minięciem basenu, złożyliśmy taki formalny wniosek? Gdzie 
nasz włodarz przeczytał o mieszkaniach komunalnych za 
5%? Jedno jest pewne, że tych za 50% nie potrafi sprzedać
i wciąż nie uzyskujemy z tego tytułu planowanych dochodów. 
Tylko wrodzona nam delikatność powstrzymuje od ostrych 
słów w sprawie wiedzy i kompetencji naszego krytyka w kon-
tekście stylu i kosztów remontu kinoteatru i innych sztan-
darowych inwestycji tej kadencji. W sumie warto pamiętać, że 
szarżowanie nieprawdami zachęci w końcu nas wszystkich 
do stworzenia kodeksu etycznego.

            W pierwszej połowie maja, przez Chojnice i okoliczne 
miejscowości, przewinęła się akcja rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku kostnego dla osób chorujących na białaczkę. 
Informacje na ten temat były praktycznie wszędzie. Efektem 
było prawie 400 osób, które zgłosiło się do punktu 
rejestracyjnego. Po wstępnej selekcji, do listy dopisano blisko 
100 osób. Dla porównania: w Trójmieście podczas  podobnej 
akcji, zarejestrowano około 30 potencjalnych dawców. 
        Już na etapie organizacyjnym dało się odczuć, że 
łańcuch ludzi dobrej woli jest potężny. Liczby są imponujące
i oszałamiającego efektu nie jest w stanie zepsuć drobny 
incydent próby lansowania się przy okazji przez jedną panią 
(ludzie ocenili jej postępowanie jednoznacznie negatywnie). 
“Brawo My!” Mamy wrażliwe serca i umysły. 
       Zresztą kilka miesięcy wcześniej okazaliśmy te 
przymioty, walcząc z sierpniową nawałnicą i wspomagając jej 
ofiary. Jeśli gdzieś tam docierają do nas incydentalne 
zjawiska niezbyt pozytywne, to tak naprawdę są one pro-
milem w całej spontanicznej reakcji Naszej Społeczności. 
Cieszmy się z tego i bądźmy dumni. Nie powinno nas to 
dziwić, bo od dwudziestu pięciu lat rokrocznie bijemy rekordy 
ofiarności w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Także 
w tej akcji przeszkadzacze są bez znaczenia. Źle napisałem - 
mobilizują Nas do większej ofiarności, więc niech “przesz-
kadzają” do  końca świata i jeszcze dzień dłużej! ;)
       Media w sporej części epatują nas morderstwami, 
wypadkami, zwyrodnieniami, walkami plemiennymi polity-
ków, a tak naprawdę są to promile ogólnoludzkiej i chojnickiej 
aktywności. Pokłady dobra są w nas niezmierzone. Aby je 
uruchomić, wystarczy tylko życzliwe spojrzenie, czy uśmiech, 
a może jeszcze staropolskie “dzień dobry”?

Podziękowania

Szanowni Państwo!

            Trudno czasami znaleźć słowa podziękowań, ale,  jak 
mawiał Święty Jan Paweł II,  "Człowieka trzeba mierzyć 
miarą serca - sercem". Dlatego z głębi serca, w imieniu dzieci 
i dorosłych, chorych na białaczkę, oczekujących na szpik, 
dziękuję Wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę:

- Osobom, które zgłosiły gotowość oddania szpiku,
- Organizatorom, a w szczególności pani dyrektor Ewie Wo-

dzikowskiej  i  pani doktor Marioli Wielewickiej,
- Sponsorom, mediom i ludziom dobrej woli, którzy rozpro-

pagowali akcję na niespotykaną skalę.

Wasz łańcuch ludzkich serc dał nam nadzieję na życie i za to 
dziękujemy.
                                                                  
                                                 Chorzy na białaczkę

reprezentowani przez Jolantę Muzolf.
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„Czerwona szkoła”
dla dziewcząt na starej fotografii

Wiesława Gołuńska

nauczycielka historii, regionalistka

          W II połowie XIX wieku wzrosła w Choj-
nicach liczba szkół. Wybudowano gmach 
szkoły ludowej dla chłopców (obecna Szkoła 
Podstawowa nr 1) oraz gmach wyższej szko-
ły dla dziewcząt, nazywanej szkołą ludową 
dla dziewcząt (dawne Gimnazjum nr 2, obe-
cnie część budynków Szkoły Podstawowej nr 
1). W wyniku wybudowania tych szkół w mie-
ście nastąpił podział chojnickiej szkoły ele-
mentarnej na dwie odrębne: dla chłopców
i dla dziewcząt. W szkole dla dziewcząt było 
zatrudnionych 12 nauczycieli, w tym 3 o pol-
skich nazwiskach. Szkoła posiadała 3 od-
działy, do których uczęszczało 187 uczennic. 
Według Kazimierza Wajdy w szkole żeńskiej 
w 1899 roku było 682 uczennic, w tym 329 
dzieci ewangelickich, katolickich 345 a ży-
dowskich 8. W męskiej szkole elementarnej 
naukę pobierało 736 uczniów, w tym ewan-
gelickich 380 dzieci, katolickich 346 i 10 
żydowskich. Łącznie uczęszczało tam 1418 
dzieci. Klasą najniższą była klasa szósta, 
najwyższą – pierwsza. W obu szkołach w kla-
sa szósta liczyła 337, piąta 280, czwarta 259, 
trzecia 223, druga 192 a klasa pierwsza 
najwyższa, 127 dzieci. Oznaczało to, że do 
klasy pierwszej docierało niespełna 38 % 
uczennic i uczniów klas niższych. Fakt ten był 
spowodowany pozostawaniem na drugi rok
w tej samej klasie. Większość dzieci nie 
kończyła pełnego kursu szkoły elementarnej, 
ponieważ w państwie pruskim obowiązek 
szkolny wymagał uczęszczania do szkoły, do 
14 roku życia, a nie ukończenia pełnego kursu 
szkoły elementarnej. Rodzice musieli za 
naukę w szkołach elementarnych uiszczać 
czesne, a tylko najuboższych zwolniono od 
ponoszenia tych opłat. W 1888 roku w pań-
stwie pruskim zniesiono odpłatność za naukę 
w szkołach elementarnych. 
    Budynek wyższej szkoły dla dziewcząt 
wzniesiono przy ulicy Szpitalnej, w pobliżu 
czternastowiecznych murów obronnych. 
 Nazwa ulicy przy której mieści się 
szkoła wywodzi się od szpitala przyległego do 
kościoła p.w. Św. Ducha, położonego na 
skrzyżowaniu ówczesnej ulicy Człuchowskiej 

z Placem Jagiellońskim opodal Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Na skutek nagłego pochylenia 
się wieży kościół rozebrano. Dziś miejsce to 
zajmują kramy kupieckie.
 Budowę szkoły z czerwonej praso-
wanej cegły rozpoczęto w 1881 roku. Oddano 
do użytku w 1889 roku. H. Porożyński w opra-
cowaniu „Szkolnictwo średnie Chojnic w la-
tach 1920-1939” podaje, że szkoła dla 
dziewcząt powstała w 1882 roku. Natomiast 
Kazimierz Wajda określił czas postania 
szkoły na lata 80. XIX wieku. W tym samym 
opracowaniu Józef Borzyszkowski precyzuje 
termin powstania żeńskiej szkoły na 1882 rok.

 Długoletnim kierownikiem Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Chojnicach była Fran-
ciszka Szablewska (zdjęcie ze zbiorów 
prywatnych Stanisława Szablewskiego).

Grono pedagogiczne Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Chojnicach w latach 30. 
Kierownikiem szkoły w latach 1933-1939 była Franciszka Szablewska (piąta od lewej w pierwszym 
rzędzie; zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stanisława Szablewskiego).

Szkoła Powszechna była miejscem częstych wizytacji. W czasie jednej z nich zbadano funkcjonowanie 
i organizację szkoły oraz wyniki nauczania „w przedmiotach pracy humanistycznej”, a także sytuację 
wychowawczą, sprawy prowadzenia zeszytów szkolnych. Pośrodku inspektor szkolny oraz Franciszka 
Szablewska (czwarta od lewej w pierwszym rzędzie; zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stanisława 
Szablewskiego).

Część 1
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          Zaraz po zajęciu miasta w dniu 1 września 1939r. 
niemiecka armia przystosowała do swoich celów opuszczone 
koszary polskie. W pierwszej kolejności wojska niemieckie 
zajęły koszary 1 Batalionu Strzelców przy ul. Świętopełka, 
oraz stare koszary przy ul. Nowe Miasto. W miarę rozwoju 
sytuacji na froncie, w Chojnicach zaczęło brakować miejsca 
dla maszerujących wojsk. Szczególnie dało się to odczuć na 
początku 1941 roku, kiedy przerzucano oddziały na wschód 
w celu rozpoczęcia wojny ze Związkiem Radzieckim. W tym 
celu wybudowano dwa miejsca koszarowe przy szosie do 
Brus (dzisiaj ul Kościerska). Obydwa zespoły koszarowe 
zabudowane były typowymi drewnianymi barakami i roz-
mieszczono je w rejonie dzisiejszej ul. Młodzieżowej oraz 
naprzeciwko cmentarza parafialnego (rejon dzisiejszego 
bloku mieszkalnego nr 8 i sklepu z farbami). Koszary te miały 
być koszarami przejściowymi dla maszerujących wojsk.

 Koszary usytuowane naprzeciwko cmentarza 
parafialnego zachowały swoją rolę do końca działań 
wojennych.  Po wojnie służyły jako zakwaterowanie 
oddziałów „Służba Polsce”, później jako magazyny budo-
wlane. Kiedy stały się zbędne, zostały rozebrane.
       
          Natomiast los koszar przy dzisiejszej ul. Młodzieżowej 
był inny; Jesienią 1943 roku w ramach rozbudowy ośrodka 
szkoleniowego dla SS w Wielkich Chełmach koło Brus 
sprowadzono tu jednostki z tego poligonu a koszary w Choj-
nicach stały się częścią tego poligonu. Kiedy w lipcu 1944r. po 
klęsce i rozbiciu 15 Dywizji grenadierów SS (1 łotewska) pod 
Ostrowem, utraciła ona zdolność bojową, przetransporto-
wano jej resztki wraz z dowództwem drogą morską do Gdyni, 
a stąd część żołnierzy odjechała na poligon w rejon Chojnic 
(Truppenübungsplatz „Westpommern” Konitz),  a część do 
Torunia. W związku z tym koszary przeniesiono do muro-

wanych budynków Zakładu Poprawczego przy Ul. Igielskiej
a w barakach zainstalował się szpital dla rekonwalescentów
z SS. Szpital został zbombardowany w 1945r., a baraki
w większości spalone. Starsi chojniczanie pamiętają poje-
dynczy barak zajmowany po wojnie przez GS jako biura.
W tym to baraku podczas funkcjonowania koszar stacjo-
nowała żandarmeria, w 1944r. przeniesiona do baraków 
naprzeciwko cmentarza parafialnego.
          Dzisiaj, po tamtych budynkach prawie nic nie 
pozostało. Jeszcze przed budową bloków mieszkalnych przy 
ul. Młodzieżowej, w miejscach gdzie stały baraki można było 
napotkać grube na 20 cm. betonowe płyty z kwadratowym 
otworem, prawdopodobnie były to nakrycia na schrony 
przeciwlotnicze. O pobycie jednostek litewskiej Dywizji SS
w Chojnicach świadczą tylko odnalezione na „Wale Pomor-
skim” nieśmiertelniki.

Andrzej Lorbiecki

Koszary przy ul Kościerskiej w 1941r.
Koszary przejściowe przy ul Kościerskiej 1941r.

Szkic rozmieszczenia niemieckich baraków SS naniesiony na współczesny podkład satelitarny Google. Szkic został wytrasowany z niemieckiego planu Chojnic z roku 1943.
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Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

            Zenon Frydrychowicz urodził się 20 grudnia 1851 r. 
w Tucholi, był synem Franciszka, poborcy podatkowego; 
bratem Romualda, księdza, zasłużonego historyka 
regionu i diecezji chełmińskiej (również wychowanka 
gimnazjum chojnickiego). Jego żona Stefania (1862-1924) 
pochodziła ze znanej rodziny ziemiańskiej Grzymała-
Łaszewskich z Brąchnówka. 

Ze „Szkoły Mickiewicza”

        Młody Zenon uczęszczał do progimnazjum Collegium 
Marianum w Pelplinie i gimnazjum w Chojnicach. Tu wspólnie 
z Antonim Wolszlegierem założył w 1870 r. tajne koło 
filomatów „Mickiewicz”, zwane też „Szkołą Mickiewicza” 
(należał do niego do 1872). Studia prawnicze odbył na – 
cenionym przez chojnickich gimnazjalistów - Uniwersytecie 
Wrocławskim i tutaj w latach 1873-1875 był członkiem 
Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. Jako uczeń gimna-
zjum i student był stypendystą Towarzystwa Pomocy 
Naukowej (TPN) w Chełmnie. 

Zdolny prawnik

          W 1875 r. rozpoczął pracę w sądownictwie niemieckim. 
Od 6 października 1880 r. był asesorem sądowym, w latach 
1881 - 1884 sędzią okręgowym w Koźminie, po czym radcą 

sądu okręgowego w Bydgoszczy. Był współautorem obszer-
nego dzieła Handbuch  des Grundbuchrechts. (Berlin 1901), 
zaś w 1914 r. otrzymał tytuł radcy tajnego za najlepszą pracę 
prawniczą na konkursie ministerialnym z dziedziny prawa 
hipotecznego. 15 grudnia 1919 r. objął służbę w polskim 
Zarządzie Wymiaru Sprawiedliwości w Podkomisariacie
w Bydgoszczy jako delegat Departamentu Sprawiedliwości.

Prezes sądu

       Trzynastego stycznia 1920 r. został mianowany pre-
zesem sądu okręgowego w Bydgoszczy i objął to stanowisko
9 lutego tego roku.
         Jako długoletni, doświadczony sędzia (w sądownictwie 
niemieckim pracował ponad czterdzieści lat) Z. Frydrychowicz 
należał do tych, którzy po odzyskaniu niepodległości przy-
czynili się do stworzenia organizacji struktur polskiego 
sądownictwa. W uznaniu jego zasług w tym zakresie, z okazji 
50-lecia jego służby w sądownictwie, otrzymał 20 grudnia 
1925 r. zaszczytny Order  Polonia Restituta (Odrodzenia 
Polski). W 1926 r. przeszedł na emeryturę. 

Kawaler komandorii

        Pochodzący z Tucholi Zenon Frydrychowicz aktywnie 
pracował jednak na polu narodowym, religijno-kościelnym

i charytatywnym; współdziałał przy tworzeniu Zakładu św. 
Floriana i budowie kościoła p. w. św. Trójcy w Bydgoszczy, był 
prezesem dobroczynnego Towarzystwa św. Wincentego
à Paulo. Za wybitne zasługi w działalności religijno-kościelnej 
otrzymał od papieża komandorię orderu Piusa IX. 

Ceniony organizator

       Zenon Frydrychowicz, wychowanek gimnazjum 
chojnickiego, był nie tylko prawnikiem o rozległej wiedzy,
w szczególności w zakresie prawa gruntowego, nie tylko 
dobrym organizatorem sądownictwa, lecz także człowiekiem 
o prawym charakterze, co wielokrotnie podkreślali również 
jego niemieccy przełożeni. Zmarł w Bydgoszczy 26 lutego 
1929 r.
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 Sezon urlopowy w pełni, kto tylko mógł i miał tyle 
szczęścia by dostać urlop w tym najpopularniejszym z okre-
sów, siedzi już zapewne na plaży czy wędruje po górach.
 Wyczekując na nasz własny urlop, któregoś 
wieczoru ogarnięty nostalgią przeglądałem stare fotografie
z „dawnych” czasów – przed tanimi przewoźnikami. Nawet 
niedaleka wycieczka była jak egzotyczna wyprawa. W od-
mętach katalogów pełnych fotografii z podróży znalazłem 
miejsce, które wspominam ze szczególną melancholią
i pewną tęsknotą. A to dlatego, że były to nasze pierwsze, 
prawdziwe wakacje tzn. moje i Magdy, a także dlatego, że był 
z nami Artur czyli Wielka Trójka, która zapoczątkowała ideę 
Naszych Szlaków.

Pomysł na urlop
 Wszystko zaczęło się od braku pomysłu na urlop, 
który zamierzaliśmy spędzić z Arturem. Postanowiliśmy 
podróżować autem. Jako, że mieszkałem w Anglii a  Artur
w Szwajcarii, naturalnym pomysłem były wakacje na 
przedłużeniu linii prowadzącej z wysp do państwa znanego 
ze scyzoryków i drogich zegarków. Braliśmy pod uwagę wiele 
miejsc lecz ostatecznie padło na Włochy a konkretnie okolice 
miasta Rimini, typowego letniego kurortu. Miasto samo
w sobie nie jest niczym szczególnym, poza ciągnącymi się 
kilometrami plażami i setkami hoteli nie ma specjalnie o czym 
pisać, za to okolica pełna jest atrakcji i to jakich.
 Dziś chciałbym opowiedzieć o jednym z najmniej-

szych państw w Europie, Republice San Marino. Tylko 
Watykan i Monako są mniejsze, poza tym San Marino 
podobnie jak Watykan tworzy enklawę na terenie Włoch,
z którymi graniczy na długości 39 km.

Wyjazd do San Marino
     Zatem, gdy tyko znudziło nam się pluskanie w ciepłych 
wodach Adriatyku na plażach Rimini, spakowaliśmy prowiant 
i aparat do nagrzanego jak piec auta. Ruszyliśmy do 
maleńkiej republiki San Marino. Na szczęście to tylko 20 
kilometrów więc nim dotarliśmy na miejsce byliśmy jedynie 
lekko podgotowani na miękko. Muszę przyznać, że trafiło 
nam się wyjątkowo upalne lato. Nawet nastawiona na 
maksimum klimatyzacja nie była w stanie schłodzić wnętrza 
samochodu. Ja i Artur uwielbiamy upały i słońce ale w oczach 
biednej Magdusi widziałem cierpienie. Chyba nawet obie-
całem wtedy, że następne wakacje spędzimy na Islandii.
 San Marino uważane jest za najstarszą istniejącą 
do dziś republikę świata. Została utworzona w III wieku przez 
św. Marinusa, który uciekał przed prześladowaniami chrze-
ścijan jakie urządzał sobie cesarz rzymski Dioklecjan. Z cza-
sem powstała tu wspólnota chrześcijańska, która istniała aż 
do wieku X. W roku 1243 wprowadzono rządy regencyjne
i mianowano dwóch regentów sprawujących władzę. Zwyczaj 
ten trwa do dziś i co sześć miesięcy zmieniają się osoby 

dzierżące regencje. W roku 1263 stolica apostolska pot-
wierdziła oficjalnie niezależność San Marino. Nadano mu pod 
władanie miasta Fiorentino, Montegiardino i Serravalle a po 
czterech latach miasto Faetano przyłączyło się do republiki

z własnej woli i obszar ten obowiązuje do dziś. Nawet gdy 
Napoleon w 1797 gotów był powiększyć obszar San Marino 
mieszkańcy sprzeciwili się. Jak można się domyśleć teren 
republiki był miejscem wielu bitew i okupacji na przestrzeni 
wieków. Tereny te często przechodziły z rąk do rąk lecz 
ostatecznie pozostały niezmienione z czego mieszkańcy są 
niezwykle dumni. Współczesne San Marino jako państwo 
utrzymuje stosunki dyplomatyczne z wieloma krajami Europy 
i świata, drukuje się tu własne znaczki pocztowe a także bije 
monety. Euro z San Marino osiągają spore ceny na rynku 
kolekcjonerskim ze względu na niewielkie serie w jakich są 
wypuszczane.

   

Położenie San Marino
 Co prawda teren państwa nie graniczy z morzem, 
ale widok z Apenińskich wzgórz na płaskowyż Rimini i Adria-
tyk jest nie do opisania. Najwyższym szczytem jest góra 
Monte Titano i wzbija się ku niebu na wysokość 749 metrów. 
Panuje tu typowy klimat śródziemnomorski z bardzo ciepłym 
latem i łagodną zimą a opady są niewielkie w okresach 
wiosny i jesieni, co czyni to miejsce idealnym do upraw 
winogron. W kraju praktycznie nie ma bezrobocia i nie istnieje 
dług publiczny a gospodarka i budżet dorocznie notują 
nadwyżki, można ?

 Co do atrakcji, to cóż, historia i jeszcze raz historia.
W mieście zachowały się średniowieczne domy, pałace
i fortyfikacje. Na wszystkich trzech wierzchołkach góry Titano 
stoją obronne zamki połączone murami, po których można 
spacerować. Pomimo całego bogactwa historycznego 
najbardziej zapadły mi w pamięć przepiękne panoramy 
roztaczające się z zamków i murów obronnych.
 Jednym ze starszych zabytków jest romańska 
dzwonnica z roku 600 roku stojąca nieopodal niewielkiego 
XVI wiecznego kościółka pod wezwaniem św. Piotra. Warto 
zobaczyć również XIV wieczny, gotycki ratusz. Mieliśmy 
szczęście gdyż trafiliśmy na coroczny festiwal średniowiecza 
„Medieval Days” podczas, którego rozgrywane są między 
innymi zawody kusznicze. W dawnych czasach kusznicy
z San Marino znani byli w całym zachodnim świecie i wielu 
kupców płaciło krocie za niewielki ich oddział na pokładach 
swoich statków. Poza kusznikami w czasie festiwalu można 
podziwiać liczne parady, bardzo realistycznie, poprzebiera-
nych mieszkańców. Możemy też posłuchać średniowiecznej 
muzyki i pośmiać się z akrobatów i kuglarzy. Na terenie 
miasta jest wiele muzeów i galeria, nam bardzo spodobało się 
muzeum tortur gdzie można zobaczyć dawne metody 
gruntowania wiary katolickiej. Od pasa cnoty dla żon 
zazdrosnych mężów, koła do łamania wszystkich możliwych 
kości aż po wielką żelazną babę, w której znajdowały się 
naostrzone kolce przebijające ciało delikwenta w niej 
zamykanego. Jest też muzeum broni, które warto zobaczyć
i jeszcze kilka innych bardziej lub mniej ciekawych, zależnie 
od upodobań. Spacerując po uliczkach atakowani byliśmy 
przez sprzedawców „oryginalnych”, „niepowtarzalnych” 
„jedynych w swoim rodzaju” pamiątek i produktów, naj-
częściej podróbek perfum, które pachniały pięknie przez 
pierwsze pięć minut. 

Mirabilandia
 Gdy już będziecie w opisywanych właśnie okolicach 
i macie przy sobie dzieciaki to pamiętajcie o wesołym 
miasteczku Mirabilandia, oddalonym zaledwie o niecałą 
godzinę drogi od San Marino. Do teraz jest to dla mnie 
najfajniejsze tego typu miejsce w jakim byłem. Na terenie 
parku są dziesiątki atrakcji, znajdzie się tam dla każdego coś 
dobrego. Piękne niewielkie karuzele z postaciami z bajek dla 
najmłodszych no i oczywiście to co twardziele lubią 
najbardziej mega szybkie rollercoastery, polecam iSpeed
i Katun. Poza tym sale grozy, wodny świat i oczywiście 
fantastyczne pokazy kaskaderskie w wykonaniu prawdzi-
wych „szaleńców” robiących cuda na motorach, samocho-
dach a nawet wielkich ciężarówkach, naprawdę dobra 
zabawa. Za wizytę w tym szalonym miejscu musimy 
podziękować Madzi, która jako dziecko spędzała kolonie we 
Włoszech i odwiedziła Mirabilandię i okazało się, że jej 
opowieści w pełni pokrywają się z prawdą.

Gdy zaliczycie już wesołe miasteczko i zostanie Wam trochę 
energii to polecam , prawdziwy wodny Aquarium Di Cattolica
świat. Można tu pobawić się z bardzo sympatycznymi 
płaszczkami a nawet popływać z mniej sympatycznymi 
rekinami. Pełno tu ryb i wszelkich morskich stworzeń, które 
możemy podziwiać z podwodnych, szklanych kopuł i tuneli.
Nasza wyprawa po północno wschodnich Włoszech trwała 
osiem dni i pewien jestem, że nawet kolejne tyle nie 
pozwoliłoby nam na nudę. Jeżeli wciąż wahacie się gdzie 
spędzić urlop to właśnie to miejsce jest bardzo kuszącą 
opcją, którą powinniście brać pod uwagę. My czego jestem 
pewien jeszcze tu wrócimy.
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Pani Małgorzato -  kilka słów o sobie…

Nazywam się Małgorzata Bratz-Ciemińska. Urodziłam się
w Chojnicach. Pierwszą szkołą, jaką ukończyłam – była 
Szkoła Podstawowa nr 3, następną - nasze najstarsze 
Liceum im. Filomatów Chojnickich, profil biologiczno-
chemiczny. Od ponad dwudziestu lat jestem absolwentką 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Dyplom z malarstwa obroniłam w pracowni prof. 
Lecha Wolskiego. Obecnie pracuję jako nauczyciel plastyki – 
aktualnie, po zmianach edukacyjnych w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Chojnicach. Uczę klasy gimnazjalne oraz prowadzę 
dodatkowe zajęcia plastyczne dla dzieci z oddziałów 
wczesnoszkolnych. Moją pasją zawsze było malowanie, bo 
już jako dziecko przejawiałam jakieś talenty w kierunku 
malarstwa i rysunku. Ale tak naprawdę pierwszym moim 
nauczycielem, bardzo ważnym dla mnie – to był mój tata. 
Pamiętam, jak malował w domu, przy sztaludze, a jego 
obrazy ozdabiały ściany naszego mieszkania i domów 
naszych krewnych. A teraz mam je u siebie… 

Czyli talent nabyty i wrodzony…

Tak można powiedzieć – talent z pokolenia. 

Jakimi technikami Pani tworzy?

Właściwie stosuję różne techniki. Kiedyś malowałam przede 
wszystkim olejami i pastelami suchymi. Generalnie u mnie to 
jest tak, że jak za dużo maluję farbami, to, żeby nie popaść
w rutynę –lubię powrócić do rysunku, do suchych pasteli. Albo 
do pasteli olejnych. Poza tym, w swoim malarstwie olejnym 
przestałam posługiwać się pędzlem, tylko używam tzw. 
szpachelki malarskiej. Dzięki temu można uzyskać czysty 
kolor, gdyż takie narzędzie łatwiej wyczyścić, a z drugiej 
strony jestem zmuszona do upraszczania formy obser-
wowanego obiektu. Szpachelka nie daje możliwości 
wykonania bardzo szczegółowych elementów. A taka 
synteza formy w malarstwie zawsze mi się podobała, jakieś 
skróty, uproszczenia. Wybrałam celowo to narzędzie, żeby 
rozwijać się artystycznie właśnie w tym kierunku. Interesuje 
mnie też kolaż, a dokładniej technika papier colle która 
również narzuca stosowanie uproszczeń. Ostatnio tworzę 
dużo takich prac. Wykorzystuję kolorowe kartki papieru, 
kolorowe gazety, papiery służące do opakowywania 
prezentów, resztki tapet, które łączę np. z malarstwem 
akrylowym. Zastosowanie techniki kolażu wymusiło na mnie 
zakup farb akrylowych. Łatwiej i bezpieczniej jest bowiem 
przyklejać kartki papieru do brystolu niż do płótna, na którym 
do tej pory malowałam farbami olejnymi. Tych ostatnich
z kolei nie można byłoby zastosować na niezagruntowanej 
kartce brystolu. Używam tych kolorowych papierów, jak plam 
barwnych, to tak, jakbym nimi malowała, naklejając je na 
płaszczyznę przyszłego obrazu. Przerzuciłam się więc na 
kartki brystolu, takie o wymiarach metr na siedemdziesiąt, bo 
taki większy format zawsze mnie najbardziej interesował. Te 

papierowe wyklejanki uzupełniam potem farbami akrylowymi 
albo suchymi, albo olejnymi pastelami…

A jaka jest główna tematyka Pani prac?

Od kilkunastu lat główną tematyką moich prac są kwiaty
i drzewa. Kwiaty, nie zawsze, ale najczęściej maluję tak, 
jakby one wyrastały prosto z ziemi, Nie maluję ich w wa-
zonach, doniczkach, koszach, itp. Natomiast, jeśli chodzi
o drzewa, to też fascynują mnie formy pni, gałęzi, konarów… 
Moje drzewa są pozbawione liści, bo to już nie jest dla mnie 
tak interesujące. Interesuje mnie gra poziomów i pionów, 
skosów, płynnej linii gałęzi, bądź jakichś ostrych załamań. 
Lubię też uzyskiwać przestrzeń i głębię w swoich obrazach, 
co udaje mi się poprzez odpowiednie zestawianie barw 
ciepłych i zimnych. W różnych tonacjach i różnych walorach. 

Kto Panią inspiruje?

Tak naprawdę wielu twórców. Znanych i mniej znanych. 
Zawsze, od niepamiętnych czasów podobało mi się 
malarstwo Cezanne'a. Na pewno też Matisse'a. Ja często 
powracam do swoich idoli. Często jeden staje się bardziej 
ważny, a za jakiś czas ten mniej ważny jest znowu 
najważniejszy. Więc powracam też i przeglądam twórczość 
Picassa, w której fascynują przede wszystkim  martwe natury 
– z tą formą uproszczoną przedmiotów. Jest też taki niemiecki 
artysta, nazywa się Kurt Schwitters, on też stosował kolaże.
I to na pewno jest dla mnie duża inspiracja. Uwielbiam także 
wszystkie uproszczone formy w twórczości Piotra Potwo-
rowskiego i genialnego dla mnie – Tadeusza Dominika, który 
świetnie operował kolorami. Jest też taka współczesna 
artystka – Katarzyna Banaś – której twórczość podziwiam od 
wielu lat. Ostatnio inspiruję się i fascynuję twórczością 
amerykańskich artystów – Roberta Kushnera i Briana Ruten-
berga. 

Pamięta Pani swoją pierwszą pracę? Taką poważną…

W 1995 roku miałam pierwszą wystawę – indywidualną –
w Chojnicach. W ówczesnym Domu Kultury, zorganizował ją 
pan Lemańczyk. Wystawiłam wtedy mnóstwo prac i to 
jeszcze takich studenckich. Wśród nich była taka praca, którą 
zrobiłam jeszcze przed studiami. To była praca z saksofo-

nem. Utkwiła mi w pamięci, bo byłam z niej bardzo dumna. 
Zastosowałam lawowanie czarną farbą temperową połą-
czoną z czarnym węglem i białą kredą. 

Pamięta Pani, ile miała Pani wystaw?

Indywidualną miałam jedną. Tę właśnie, którą zorganizował 
pan Lemańczyk. A potem miałam mnóstwo wystaw 
zbiorowych – albo wspólnych, albo poplenerowych. Żeby się 
rozwijać i wchodzić na wyższe poziomy, to trzeba tworzyć 
regularnie. 

Jak Pani wypoczywa?

Dla mnie czas wolny, to jest właśnie czas, który przeznaczam 
na malowanie, czy rysowanie. Tak, jak mówi przysłowie: 
„trening czyni mistrza”. Nie uważam się za mistrza, ale 
dostrzegam różnicę w tym, co robiłam 5 lat temu i w tym, co 
robię teraz. Dlatego praktyka i doświadczenie są bardzo 
potrzebne. A nie jest to łatwe, bo jestem matką i żoną, więc 
muszę sprostać moim bliskim. I pracuję też przecież 
zawodowo, więc czasami trudno z tym czasem. 

Pracuje Pani teraz nad czymś?

Tak, pracuję nad cyklem drzew. Mam plan, żeby połączyć 
dwa płótna tej samej wielkości – w jedno, dla uzyskania 
większej powierzchni do malowania. Inspiracją na tej 
płaszczyźnie jest dla mnie ogród, który sama uprawiam. 

Co chciałaby Pani przekazać chojniczanom?

Jeśli ktoś ma jakąś pasję, to niech ją po prostu rozwija. Bo to 
na pewno daje jakieś wyciszenie i zwiększa poczucie własnej 
wartości. Myślę, że każdy ma jakąś pasję, ale nie każdy o tym 
wie, nie każdy ją odkrył… 

Dziękuję za rozmowę
Danuta Ciborowska
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W polskiej tradycyjnej kuchni spory udział mają wędliny. 
Kupujemy je w dużych ilościach, nie zawsze zasta-
nawiając się nad ich właściwym wyborem.

O czym warto wiedzieć przy zakupie wędlin ?

Wszystko zależy od tego co chcemy kupić – wędlinę 
zapakowaną w postaci kawałków lub plastrów, czy wędlinę 
nieopakowaną. Wędliny, które są zapakowane możemy 
kupić ze sporym wyprzedzeniem i do tego z gwarancją ich 
świeżości. Ponadto mamy wtedy możliwość dokładnego ich 
obejrzenia i sprawdzenia etykiety. Informacje zawarte na 
etykiecie są głównym wskaźnikiem jakości takich wędlin. 

Sprawdzajmy więc następujące informacje:

·nazwę produktu – przy nazwie pamiętajmy o jednym: 
nazwa  handlowa  widoczna  w  głównym  polu widzenia 
i rzucająca się w oczy przy pierwszym zerknięciu na 
produkt, to nie to samo co nazwa opisowa produktu, 
która zazwyczaj jest umieszczona nad wykazem 
składników. W nazwie opisowej produktów mięsnych 
musi być podana informacja o dodanej wodzie i białku 
zwierzęcym oraz informacja o treści „z połączonych 
kawałków mięsa” – jeśli wygląd produktu sugeruje, że 
został on wytworzony z jednego anatomicznego 
kawałka mięsa (np. szynki) a w rzeczywistości do 
produkcji wykorzystano kawałki mięsa i „sklejono” je 
przy pomocy enzymów lub białek, wody oraz stabi-
lizatorów;

·termin przydatności do spożycia – wędliny (wszystkie 
poza dojrzewającymi, podsuszonymi i suszonymi) są 
produktami wrażliwymi mikrobiologicznie; wędliny, dla 
których skończył się termin przydatności do spożycia 
mogą być po prostu niebezpieczne i np. wywoływać 
zatrucia pokarmowe;

·oświadczenia producenta, czyli wszystkie wyrażenia, 
które przekazują nam podstawową wiedzę o produkcie; 
są to pierwsze informacje, na podstawie których można 
przeprowadzić wstępną selekcję artykułów wysta-
wionych na półkach, bo jeśli np. preferujemy produkty 
bez glutaminianu, bez fosforanów, bez konserwantów – 
informacje takie mamy wyróżnione tuż obok nazwy 
produktu;

·oświadczenia żywieniowe i zdrowotne producenta - 
w przypadku wyrobów wędliniarskich najczęstsze z nich 
to np. „źródło białka”, „wysoka zawartość białka”, „niska 
zawartość tłuszczu”, „o obniżonej zawartości soli”; na 
podstawie tych informacji możemy więc wysele-
kcjonować produkty o preferowanej i pożądanej 
wartości odżywczej.

Wyjaśnienia:

·„źródło białka” – oznacza, że przynajmniej 12% 
wartości energetycznej produktu pochodzi z białka;
·„wysoka zawartość białka” oznacza, że przynajmniej 
20% wartości energetycznej produktu pochodzi z białka;
·„niska zawartość tłuszczu” oznacza, że produkt 
zawiera  w 100 g nie więcej niż 3 g tłuszczu;
·„o obniżonej zawartości soli” oznacza, że zawartość 
soli w produkcie obniżono o co najmniej 25% w porów-
naniu z produktami podobnymi.

Przykłady produktów:

Nazwa handlowa: „Szynka od …”;
Nazwa opisowa: „Wędlina wieprzowa z połączonych 
kawałków mięsa, peklowana, wędzona, z dodatkiem wody
i białka wieprzowego”.

·ilość i rodzaje mięsa w składzie: wszystkie wędliny muszą 
mieć podaną informację o ilości i rodzajach mięsa, z jakich 
wytworzono produkt; informacja podana jest w składzie 
produktów lub nad składem w postaci wyrażenia: „100g 
produktu wytworzono z X g mięsa”;  oczywiście im więcej 
mięsa w produkcie, tym lepszej jakości będzie wędlina i tym 
dłuższą będzie miała trwałość;

·zawartość tłuszczu w danych o wartości odżywczej: 
wędliny wieprzowe charakteryzują się dość wysoką 
zawartością tłuszczu, co wynika z naturalnej wartości 
odżywczej mięsa wieprzowego, dodatkowo w przypadku 
wędlin rozdrobnionych (np. kiełbasy z mięsa mielonego) 
tłuszcz może być ukryty i wówczas nie jest widoczny na 
przekroju; warto sprawdzić informację o zawartości tłuszczu 
w danych o wartości odżywczej, bo może się okazać, że 
produkt zawiera ponad 30% tłuszczu, co niestety da się 
wyczuć na podniebieniu podczas jedzenia;

·substancje dodatkowe – wędliny przemysłowe lubią takie 
substancje jak: stabilizatory, przeciwutleniacze, regulatory 
kwasowości, wzmacniacze smaku, emulgatory; oczywiście 

im mniej tych substancji w wędlinie, tym jest ona lepszej 
jakości;

·substancje konserwujące – azotyn sodu (E250): jest to 
składnik soli peklującej, która nadaje przetworom mięsnym 
charakterystyczną różową barwę i zapobiega rozwojowi 
niektórych drobnoustrojów (także Clostridium botulinum 
wytwarzającej trującą toksynę – tzw. jad kiełbasiany). Od 
dawna wiadomo, że azotyn sodu jest substancją potencjalnie 
rakotwórczą, jednak nie wynaleziono jak dotąd innej o po-
dobnym działaniu konserwującym, więc jego stosowanie
w przemyśle mięsnym jest wciąż bardzo rozpowszechnione. 
Jedyne więc co możemy zrobić, to ograniczyć spożycie 
wędlin przemysłowych peklowanych – szczególnie wśród 
dzieci.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę
przy zakupie wędlin ?

Przy zakupie wędlin nieopakowanych, wyłożonych w ladach 
chłodniczych, przydatna jest choćby minimalna wiedza 
odnośnie oceny sensorycznej produktów mięsnych. 

Jeśli kupujemy wędzonki zwracajmy uwagę na: 

·wygląd ogólny i wielkość produktu: jeśli wędlina 
przypomina kształt anatomiczny i wielkość mięsa, z jakiego 
została wyprodukowana, to możemy przypuszczać, że 
będzie wyrobem o zadowalającej jakości i dobrym składzie; 
doskonale to widać na przykładzie polędwicy, która powinna 
być produkowana ze schabu wieprzowego; jeśli polędwica 
będzie znacznie grubsza niż schab – na pewno jest wyrobem 
wysokowydajnym, w którym mięso będzie stanowiło zale-
dwie 65-70% składu, a resztę uzupełnia woda, białko 
zwierzęce lub roślinne, błonnik, stabilizatory;

·przekrój: powinien być ścisły i zwięzły i nie może się 
rozpadać; jednak przekrój idealnie gładki, połyskujący, wil-
gotny może świadczyć o niskiej zawartości mięsa i wysokim 
dodatku wody, białka zwierzęcego/roślinnego oraz stabi-
lizatorów; taka wędlina (szczególnie po plasterkowaniu) nie 
poleży długo i jeśli chcemy podać ją na stół, to na pewno 
trzeba zaplanować jej zakup dzień przed spożyciem;

·barwa: powinna być typowa dla produktu; produkty 
peklowane będą różowe na przekroju, produkty niepeklo-
wane – charakteryzują się barwą szarą; barwa powierzchni 
będzie też uzależniona od rodzaju produktu, sposobu 
wędzenia i procesu obróbki termicznej, użytej posypki lub 
barwników – należy pamiętać, że intensywna bardzo ciemna 
barwa powierzchni może być wynikiem stosowania 
barwników, a nie wynikiem procesu wędzenia.

Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny
Więcej artykułów przeczytasz na stronie 

www.geminichojnice.pl 
w zakładce „Twój dietetyk – zdrowie od kuchni”
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        Od 11 do 13 maja rozegrano jedne z wię-
kszych regat śródlądowych w Polsce - Me-
moriał Ottona Weilanda. Była to już XXII 
Edycja tych regat. Corocznie nad Jezioro 
Charzykowskie przyjeżdżają najmłodsi że-
glarze w klasie Optimist. Frekwencja dopi-
sała i na starcie stanęło 227 zawodników
w klasie Optimist Gr. B oraz 25 zawodników
w klasie Optimist Gr. A. Młodzi żeglarze
z zapałem czekali na pierwszy wyścig, 
jednak z powodu braku wiatru, musieli spę-
dzić na brzegu aż dwa dni. Dopiero ostatni, 
trzeci dzień regat, pozwolił na rozegranie 5 
wyścigów. Pomimo tak małej ilości wyścigów, 
rywalizacja była bardzo zacięta.
     W klasie Optimist Gr. B chłopców 
zwyciężył Konrad Wlazłowski z YKP Gdynia 
przed Szymonem Wójcikiem z WKŻ Wol-
sztyn. Trzecie miejsce zajął Krzysztof Maksy-
mowowicz z KS Spójnia Warszawa.

    W klasie Optimist Gr. B dziewcząt pier-
wsze miejsce zajęła Lena Cituk z MBSW 
/UKŻR Niegocin Giżycko. Na drugim miejscu 
uplasowała się Alicja Michalewska z SSW 
MOS Iława, natomiast na trzecim Aleksandra 
Bobrowska z UKS Barnim Goleniów.
     W klasie Optimist Gr. A całe podium 
zajęli zawodnicy ChKŻ Chojnice. Na 
najwyższym stopniu stanął Jeremi Sz-
czukowski, przed Agnieszką Pawłowską 
(1 m. w kat. dziewcząt) i Jackiem Kali-
nowskim.
    Dokładne wyniki dostępne są na stronie 
regat http://www.charzykowy.sailingnet.pl/
   Regaty udało się zorganizować dzięki 
dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Choj-
nicach, Powiatu Chojnickiego i Gminy Choj-
nice.
     Nagrody dla zwycięzców ufundowała 
firma Rooster - serdecznie dziękujemy.

     19 maja br. na pływalni Centrum Park 
Chojnice Sp. z o.o.  odbyła się II rudna  Ligi 
Pływackiej Województwa Pomorskiego 
Młodzików. Organizatorami II rudny byli: 

1. Pomorska Federacja Sportu
2. Pomorski Okręgowy Związek Pływac-

ki w Gdańsku.
3. KS OSiR Chojnice
4. Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.

Wystartowało około 250 zawodników w 20 
różnych konkurencjach. Gościliśmy młodych 

pływaków z takich miast jak: Kwidzyn, Tczew, 
Słupsk, Starogard Gdański, Sopot, Lębork, 
Gdynia, Rumia i Malbork. 
Nie zabrakło oczywiście  reprezentantów 
Chojnic z Klubu Sportowego OSIR Chojnice. 
Zawodnicy ściągali się na dystansach 100, 
200 i 400 m w stylu – dowolnym, grzbie-
towym, klasycznym, motylkowym oraz zmie-
nnym.  Całość wieńczyła bardzo wido-
wiskowa sztafeta 4 x 50 m. 

     W dniu 11.05.2018 w Chojnicach na 
boisku przy ul. ulicy Tuwima 13 odbyły się 
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w piłce nożnej chłopców. Organizatorem 
zawodów była Szkoła Podstawowa nr 8
w Chojnicach, a poza nią w turnieju udział 
wzięły SP nr 2 w Czersku i SP w Ostrowitem. 
W wyniku rywalizacji pierwsze miejsce zajęła 
reprezentacja SP nr 8 Chojnice, drugie miej-
sce SP Ostrowite, trzecie – SP nr 2 Czersk.

Wyniki meczów: 
SP 8 Chojnice – SP 2 Czersk 3 : 0, 
SP Ostrowite – SP 2 Czersk 5 : 4, 
SP 8 Chojnice – SP Ostrowite 8:0.

Skład drużyny: od prawej Daniel Landowski, 
Dawid Kiedrowicz, Hubert Halik, Sylwester 
Narloch, Kacper Madej, Adrian Godlewski, 
Kacper Obrycki i trener Marek Tybura

Marek Tybura 

      W dniu 14.05.2018 reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Chojnicach zajęła pier-
wsze miejsce w półfinale wojewódzkim 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej 
chłopców, które odbyły się w Starogardzie 
Gdańskim. Poza reprezentacją Chojnic w za-
wodach udział wzięły następujące repre-
zentacje: PSP nr 1 w Starogardzie Gdań-
skim, SP w Pruszczu Gdańskim i SP w Gra-
bowie.

Wyniki naszej reprezentacji:
SP nr 8 Chojnice – SP Grabowo 3 : 0, SP nr 8 
Chojnice – PSP nr 1 w Starogardzie Gdań-
skim 1 : 0, SP nr 8 Chojnice – SP Pruszcz 
Gdański 2 : 2. Drużyna z Chojnic awan-
sowała do finału wojewódzkiego w Gdyni. 
Skład drużyny: od lewej Kacper Madej, Hu-
bert Halik, Filip Górecki, Sylwester Narloch, 
Dawid Kiedrowicz, Adrian Godlewski, Kacper 
Stachewicz i trener Marek Tybura. 





Gazeta LOKALNAZAPOWIEDZI  WYDARZEŃ

Biuro czynne w czwartki od 09:00 - 12:00, tel. 601 533 588
MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNO-HISTORYCZNY

REDAKTOR NACZELNY Wydawca: 
Inpero.pl sp. z o.o.

Druk:  Polska Press Bydgoszcz                     Nakład:  6000 egz.
Adres redakcji: Chojnice, Stary Rynek 9-10 (III piętro)

Redakcja: redakcja@chojniczanin.pl

Jacek Klajna naczelny@chojniczanin.pl

Dział reklamy: reklama@chojniczanin.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany i skracania tekstów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Anonimów nie publikujemy.

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

01-03 czerwca
Kaszubskie Stowarzyszenie Promocji Sportów Konnych 
oraz Kwieki koło Czerska uprzejmie zapraszają na Zawody 
Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu. Miejsce wydarzenia: Kwieki 
koło Czersk.

02 czerwca
Projekt Chojnicka Samorządność i samorząd osiedla 
Śródmieście zapraszają na piknik obywatelski „Sto lat 
Nepodległej”. Początek wydarzenia o godzinie 14:00. 
Miejsce: Fosa Miejska w Chojnicach.

02 czerwca
"Bieg Nadziei" to kontynuacja ogólnopolskich akcji wspie-
rających osoby chorujące na raka. W biegu na dystansie 5 
km zadbamy o zdrowie i pokażemy solidarność z tymi którzy 
na nas liczą. Impreza odbędzie się w ramach V Chojnickiego 
Marszu Życia i Nadziei, imprezy Amazonek, które z uczniami 
chojnickich szkół i przedszkoli zadbają o szeroką profilak-
tykę chorób nowotworowych. W biegu mogą wziąć udział 
wszyscy bez ograniczeń wiekowych. Dzieci poniżej 14 roku 
życia pod opieką rodziców. Miejsce zbiórki plac zabaw
w parku od ul. Sukienników. Nagrody - puchary za I, II, III 
miejsce w kategorii M i K ponadto puchary dla najmłodszego 
i najstarszego uczestnika biegu. Organizatorzy zapewniają 
medale pamiątkowe i dyplomy za uczestnictwo, ponadto 
napoje i poczęstunek. Zawodnicy nie są ubezpieczeni przez 
organizatora. W trakcie wielki festyn sportowo-rekreacyjny. 
Początek o godzinie 12:00. Miejsce: Park Tysiąclecia.

03 czerwca
Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum zaprasza na „Chojnickie 
Aniołowo”. Wystąpią m.in. Liliana Kafel, Marta Wieczor-
kiewicz, Pentasong, zespół GOOOD, Pierwiastek Z Trzech 
oraz  Alicja Różycka i Agnieszka Żychska. Początek 
wydarzenia o godzinie 13:00. Miejsce: Fosa Miejska w Choj-
nicach.

03 czerwca
W ostatniej kolejce rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi 
Chojniczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną Bytovi Bytów. Początek spotkania godzina 
12:45. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, 
ul. Mickiewicza 12.  

05 czerwca
Zapraszamy na dzień otwarty Samorządnego Centrum 
Młodzieżowego w Chojnicach! Samorządne Centrum 
Młodzieżowe to miejsce dające możliwość samodzielnego 
organizowania przedsięwzięć społecznych i kulturalnych, 
zgodnie z własnymi zainteresowaniami i umiejętnościami, 
poza zajęciami w szkole. Osoby zaangażowane w dzia-
łalność centrum są wolontariuszami. Przykładowe działania 
centrum to organizacja prób muzycznych w sali wyposa-
żonej m.in. w zestaw perkusyjny oraz comba do basu i gitar, 
organizacja spotkań poświęconych grom planszowym czy 
zajęć plastycznych. Dni otwarte odbywają się w ramach 
projektu „Organizacja działalności hobbystycznych grup 
wolontariuszy w Samorządnym Centrum Młodzieżowym
w 2018 roku” realizowanego przez Fundację Rozwoju Ziemi 
Chojnickiej i Człuchowskiej przy wsparciu środkami Powiatu 
Chojnickiego i Miasta Chojnice. Początek o godzinie 17:00. 
Miejsce: Samorządne Centrum Młodzieżowe, ul. Koszarowa 
8, Chojnice.

08 czerwca
Gorąco zachęcamy do udziału w XXI Przeglądzie piosenki 
religijnej ,, CREDO - 2018'' pamięci św. Jana Pawła II i św. 
Jana Chrzciciela - patrona Chojnic, w ramach jubileuszu 
Bazyliki Mniejszej w Chojnicach. Do udziału zapraszamy 
dzieci i młodzież (solistów, zespoły, schole), które zapre-
zentują piosenki religijne. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 3 
czerwca na adres organizatora. Dokładne informacje
i regulamin przeglądu na stronie:
sp1chojnice.szkolnastrona.pl Organizatorzy: Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Chojnicach, Bazylika Mniejsza w Chojnicach 
oraz Chojnickie Centrum Kultury.

09 czerwca
UKS Ósemka zaprasza na dwa turnieje o Puchar Wolności - 
szachy i tenis stołowy.

09 czerwca
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów mocniejszego 
brzmienia na koncert zespołów Pampeluna i Kaboom w Pub-
ie Wlad. Pampeluna to polski zespół wywodzący się z Ko-

szalina, grający muzykę z pogranicza rock/metal. Początek 
koncertu o godzinie 19:00. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, ul. 
Młodzieżowa 35.  

9-10 czerwca
Chojnicki Klub Strzelecki LOK zaprasza na Otwarte zawody 
strzeleckie z pistoletu centralnego zapłonu „Chojnickie LATO 
2018”. Miejsce: Strzelnica Rytel.

10 czerwca
Holi Festival Poland - największa ogólnopolska edycja 
imprez z kolorowymi proszkami zawita do Chojnic. Wstęp 
bezpłatny. Początek wydarzenia o godzinie 16:00. Miejsce: 
Centrum Park Chojnice Teren Zielony.

11 czerwca
Comiesięczne biegi w Parku 1000-lecia (centralnym miejscu 
miasta) organizowane dla uczczenia 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Organizowane 11 dnia każdego miesiąca 
przez rok, aż do 11.11.2018. Dystans 5 km, udział bezpłatny. 
Początek wydarzenia o godzinie 17:00. Miejsce: Park 
Tysiąclecia w Chojnicach.

15 czerwca
Chojnicki Klub Strzelecki LOK zaprasza na Zawody strze-
leckie o Puchar Dyrektora BZDZ Chojnice. Miejsce: 
Strzelnica Nieżychowice.

15 czerwca
Gorąco zachęcamy do udziału w czwartej edycji Triathlonu
w Charzykowach. Na zawodników czekają wyjątkowo czyste 
wody podczas etapu pływackiego, bardzo szybka trasa 
kolarska i widowiskowa trasa biegowa wiodąca promenadą 
wzdłuż brzegu jeziora i przystani jachtowej. Dzięki dużej 
przystępności lokalizacji strefy zmian względem tras 
wszystkich etapów triathlonu kibice z łatwością będą mogli 
śledzić przebieg rywalizacji w pięknej scenerii nad Jeziorem 
Charzykowskim. Podczas imprezy odbędzie się triathlon na 
3 dystansach, spośród których każdy znajdzie odpowiedni 
dla siebie. Dla osób, które nie zamierzają startować w peł-
nym triathlonie, odbędą się sztafety triathlonowe. Nie zapo-
mniano również o najmłodszych, dla których odbędzie się 
bieg oraz duathlon.
Harmonogram 1 dnia imprezy:

10:00 - 21:00 wydawanie pakietów startowych dla 
zawodników dystansów 112,99, 56,5 i 28,25 oraz sztafet
10:00 - 15:00 wydawanie pakietów startowych na duathlon 
i bieg dzieci
10:00 - 21:00 targi sprzętu sportowego expo
14:00 - 22:00 wstawianie rowerów do strefy zmian – 
dystans 28,25 i 112,99 16.00 start biegów dzieci 16:30 
start duathlonu dzieci
17:30 dekoracja duathlonu i biegu dzieci
17:00 - 20:00 pasta party dla zawodników na dystansie 
28,25 i 112,99.

16 czerwca
Triathlon w Charzykowach. Drugi dzień zmagań.
Harmonogram:
7:00 - 21:00 targi sprzętu sportowego expo
6:00 - 7:30 możliwość wejścia do strefy zmian dla 
zawodników dystansu 28,25
7:00 - 21:00 wydawanie pakietów startowych dla 
zawodników dystansu 56,5 7:15 obowiązkowa odprawa 
techniczna dla zawodników na dystansie 28,25
8:00 start zawodników na dystansie 28,25km (0,475 – 22,5 
– 5,275)
10:00 Ceremonia wręczenia nagród dla zawodników na 
dystansie 28,25km
9:30 - 10.30 możliwość wejścia do strefy zmian dla 
zawodników dystansu 112,99 oraz sztafet 10:15 
obowiązkowa odprawa techniczna dla zawodników na 
dystansie 112,99 oraz sztafet
11:00 start zawodników na dystansie 112,99km (1,9 – 90 – 
21,095) 11.30 start sztafet na dystansie 56,5km (0,95 – 45 
– 10,55)
15:00 przewidywany pierwszy zawodnik dystansu 
112,99km na mecie
19:00 ceremonia wręczenia nagród dla zawodników 
dystansu 112,99 oraz sztafet
16:00 - 19:30 odbiór rowerów dla zawodników na 
dystansie 28,25, 112,99 oraz sztafet
19:30 – 22:00 wstawianie rowerów do strefy zmian – 
dystans 56,5
17:00 - 20:00 pasta party dla zawodników na dystansie 
56,5.

16-17 czerwca
Chojnicki Klub Żeglarski uprzejmie zaprasza na REGALUX 
Delphia Cup. Miejsce regat: Charzykowy.

17 czerwca
Triathlon w Charzykowach. Trzeci dzień zmagań. 
Harmonogram:
8:00 - 15:00 targi sprzętu sportowego expo
8:00 - 9:30 możliwość wejścia do strefy zmian dla 
zawodników dystansu 56,5
10:15 obowiązkowa odprawa techniczna dla zawodników 
na dystansie 56,5
11:00 start na dystansie 56,5 (0,95 – 45 – 10,55) – I fala 
zawodników
13:00 przewidywany pierwszy zawodnik na mecie z 
dystansu 56,5
16:00 ceremonia wręczenia nagród dla zawodników na 
dystansie 56,5
15:00 - 16:30 odbiór rowerów dla zawodników na 
dystansie 56,5
16:30 oficjalne zakończenie imprezy.

22-24 czerwca
Burmistrz Miasta Chojnice oraz Promocja Regionu Choj-
nickiego z ogromną przyjemnością zapraszają Państwa do 
udziału w Dniach Chojnic, które odbędą się w dniach 22 - 24 
czerwca 2018 roku. W ramach imprezy odbywa się Jarmark 
Świętojański i Prezentacje Gospodarcze. Jest to jedna z naj-
ciekawszych imprez plenerowych, które goszczą wspa-
niałych rzemieślników, twórców ludowych, artystów, kolek-
cjonerów z całej Polski.Moc atrakcji będzie czekać na 
mieszkańców i odwiedzających Chojnice turystów. W tym 
roku gościć będziemy w piątek zespół Poparzeni Kawą 
Trzy,a w sobotę zespół Wilki. W niedzielę natomiast 
odbędzie się wspaniały Koncert Świętojański związany z 25-
leciem nadania kościołowi farnemu godności Bazyliki 
Mniejszej.

22-24 czerwca
Kaszubskie Stowarzyszenie Promocji Sportów Konnych 
oraz Kwieki koło Czerska uprzejmie zapraszają na Zawody 
międzynarodowe WKKW CIC. Miejsce wydarzenia: Kwieki 
koło Czersk.

23 czerwca
Uprzejmie zapraszamy Państwa na kolejną edycję Zlotu 
Pojazdów Militarno Pożarniczych w Gostycynie. Początek 
wydarzenia o godzinie 12:00.

23 czerwca
Chojnicki Klub Żeglarski uprzejmie zaprasza na Charzykowy 
Sailing Cup  Regaty o Puchar „Relaks”  - „West - Pol” kl. 
turystyczne. Miejsce regat: Charzykowy.

23 czerwca
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo na 
koncert zespołów Sharon Esther Spitz i Lowtide,  w Pub-ie 
Wlad. który odbędzie się 23 czerwca w Chojnicach w pubie 
Wlad.  Lowtide Lowtide powstał w 2008 r. w Świeciu (woj. 
kujawsko-pomorskie). Muzyczka to energetyczny i melo-
dyjny metalcore. Na koncie 3 płyty. Najnowsza to "In Our 
Veins" z 2015 r. Sharon Esther Spitz to koronowski zespół 
grający muzykę z pogranicza post-hardcoru i metalcoru 
aktywnie działający w Bydgoszczy i okolicach. Muzyka 
grana przez zespół łączy w sobie metalcorowe riffy, ale także 
wrażliwość i melodyjność. Całość dopełniają solidne 
breakdowny oraz osobiste teksty. Bilety: 15 zł. Początek 
koncertu o godzinie 20:00. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, ul. 
Młodzieżowa 35.  

30 czerwca
Grupa wolontariuszy z Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej
i Człuchowskiej wraz z przyjaciółmi z miast partnerskich 
Emsdetten (Niemcy) i Hengelo (Holandia) z nieukrywaną 
przyjemnością zapraszają na trzecią edycję plenerowego 
festiwalu muzycznego InterTony w Chojnicach! Organiza-
torzy chcą w ten sposób uczcić trwającą 12 lat współpracę 
między muzykami oraz organizacjami pozarządowymi z tych 
miast.  Bezpośrednią inspiracją dla organizatorów jest 
festiwal przeciwko rasizmowi i dyskryminacji DettenRockt 
organizowany w Emsdetten, w którego przeprowadzeniu co 
roku pomagają wolontariusze z Chojnic. Wstęp : bezpłatny. 
Początek festiwalu o godzinie 15:00. Miejsce: Teren 
stadionu „Kolejarz 1926” przy ul. Lichnowskiej w Chojnicach.

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

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


