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Verba volant, scripta manent

Szanowni Czytelnicy

Czas płynie nieubłaganie. Niedawno zaczy-
naliśmy, a tymczasem minęło pół roku i do 
waszych rąk oddajemy 7 numer reaktywo-
wanego Chojniczanina. Pierwszy numer 
(41) miał 16 stron. Od numeru 2/2016 
powiększył się do 24 stron i jak na razie 
wydaje mi się to wystarczające. Nakład
w wysokości 4000 tys. egz. powiększyliśmy 
eksperymentalnie w numerze 6 do 8000 
tys. Chojnicki rynek wchłonął go jak „gąbka 
wodę”. Ta próba pokazała jak wielkie jest 
zapotrzebowanie na lokalną, bezpłatną, 
prasę. Docelowo nakład i objętość ukształ-
tuje zapotrzebowanie społeczne i niestety 
możliwości finansowe wydawcy. W przy-
padku gazet bezpłatnych to reklamodawcy 
są siłą sprawczą każdego wydania. Pismo 
tworzy grupa „Chojnickich zapaleńców”, 
ludzi którym sprawy miasta nie są obojętne. 
W każdym numerze ponawiam swoje 
zaproszenie, do pisania, skierowane do 
wszystkich dla których dobro miasta jest 
celem nadrzędnym. Może zabrzmiało to 
trochę „pompatycznie” ale taka jest prawda 
- w naszej gazecie nie ma pensji ani honora-
riów. Oferujemy za to możliwość zaprezen-
towania swoich pomysłów na rozwój 

Chojnic, ukazania historii i zdarzeń, które 
zasługują na przedstawienie, podzielenia 
się relacjami z podróży czy zaprezentowa-
nia swoich pasji i zdolności. To naprawdę 
pismo o Chojniczanach i dla Chojniczan. 
Jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego 
typu gazetę niech świadczy fakt, iż w mar-
kecie Kaufland 1 czerwca rozeszło się, ze 
stojaka przy jubilerze Verona, 500 egzem-
plarzy chojniczanina. 
Od numeru bieżącego gazeta ukazywać się 
będzie w dniach 2 lub 3 danego miesiąca. 
Związane jest to z księgowością. W związ-
ku z tym w zapowiedziach wydarzeń umie-
szczane będą także zapowiedzi na trzy 
pierwsze dni kolejnego miesiąca. Zwię-
kszyliśmy także ilość punktów dystrybu-
cyjnych. Zawsze istnieje też możliwość 
otrzymania gazety w siedzibie redakcji.

Informacje docierające do mnie z rynku 
mówią, że szczególnie przypadła państwu 
do gustu rubryka „Zapowiedzi wydarzeń”. 
To dobrze, gdyż oznacza to, że gazeta  
Chojniczanin.pl gości u Państwa w domach 
cały miesiąc. A jeśli nie „ląduje” po przewer-
towaniu w śmietniku, to oznacza, że moja 
praca ma sens.
   Jacek Klajna

W czwartek 28 lipca 2016 r. w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
odbyła się promocja szesnastego numeru 
„Kwartalnika Chojnickiego”. Licznie przy-
byłej publiczności zawartość „Kwartalnika” 
przedstawił redaktor naczelny periodyku 
Kazimierz Jaruszewski. We wstępie do 
prezentacji podkreślił, iż 16 numer kończy 4 
rok działalności wydawniczej i kwartalnik 
wejdzie w 5 rok swojego istnienia. Łącznie 
w szesnastym numerze noszącym podtytuł 
Chojnicki „Kolejarz” znalazły się 22 różne 
artykuły. Pierwsze pięć dotyczy tematu 
przewodniego i opisuje historię ChKS 
„Kolejarz” oraz przedstawia sylwetki 
działaczy i sportowców tego zasłużonego 
klubu. Stosunkowo najobszerniej przedsta-
wiono sylwetkę Zbigniewa Wiśniewskiego, 
najbardziej utytułowanego zawodnika tego 
kluby, który notabene za swoje zasługi dla 
mias ta  o t rzymał  13  czerwca ty tu ł 
„Zasłużony Obywatel Chojnic”. W dziale 
„Kronika Chojnicka” 13 artykułów opisu-
jących wydarzenia społeczne i kulturalne 
ostatniego kwartału. W części poświęconej 
dziejom miasta arcy ciekawy artykuł 
Kazimierza Jaruszewskiego „Dziś już nikt 
tak nie rzeźbi. Wspomnienie o Wojciechu 
Durku (1881 -  1951) ” .  W oficyn ie 
artystycznej zaprezentowano postać aktora 

Chojnickiego Studia Rapsodycznego - 
Łukasza Sajnaja.
„Kwartalnik Chojnicki” jest czasopismem 
bezpłatnym wydawanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Nowy 
numer dostępny jest we wszystkich 
działach biblioteki, w sklepiku z pamiątkami 
Pana Blocha na płycie Starego Rynku oraz 
w Promocji Regionu Chojnickiego.

3 lipca rozpoczął się XXIV Festiwal Sztuki 
Ulicznej "Chojnicka Fiesta 2016". W pro-
gramie były spektakle teatrów ulicznych
z Polski, Węgier i Estonii oraz występy mu-
zyczne i liczne atrakcje dla dzieci. Uroczys-
tego otwarcia Festiwalu Sztuki Ulicznej 
„Chojnicka Fiesta" dokonał dyrektor ChCK  
Radosław Krajewicz. Natomiast Burmistrz 
miasta Arseniusz Finster wręczył aktorom 
symboliczny klucz do bram miasta. Jak co 
roku impreza rozpoczęła się barwną 
paradą, która przeszła ulicami miasta
z Chojnickiego Centrum Kultury na Stary 
Rynek.  Przedstawienia teatralne odbywały 
się w fosie i na płycie Starego Rynku. Na 
Starym Rynku o godz. 13:30 Chojniczanie 
zobaczyli "Błagalny taniec Apacza" - spe-

ktakl podopiecznych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, o godz. 14:00 spektakl „Pchła 
szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu” 
tym razem w Fosie Miejskiej. Teatr na 
Walizkach z Wrocławia o godz. 15:00 na 
płycie Starego rynku przedstawił spektakl 
„Satyriada”, a Teatr Nikoli z Krakowa
o godz. 16:00 spektakl  „Maruczella”  w Fo-
sie Miejskiej. W dalszej kolejności wystą-
piły: Winged Dragons Theatre z Węgier ze 
spektaklem „Saint George and the dragon”, 
” Teatr Ewolucji Cienia z Poznania ze 
spektaklem „Czas wilka oraz Teatr Giraffe 
Royal z Estonii ze spektaklem „Karnaval”. 
Na zakończenie w fosie miejskiej odbył się 
pokaz sztucznych ogni.
                                     Foto: Michał Włoch
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Redakcja Chojniczanina oferuje 
możliwość odbycia 6 miesięcznego 
stażu w naszej redakcji.

Szukamy osoby, która:
- interesuje się  życiem Chojnic i Chojni-

czan;
- interesuje się historią i problemami społe-

cznymi naszego miasta;
- jest wysoce komunikatywna z umieję-

tnością łatwego nawiązywania kontaktów;
- jest osobą bezrobotną 

Oczekujemy:
- bardzo dobrej znajomości zasad polskiej 

pisowni i lekkiego pióra;
- dobrej znajomości MS Office oraz mediów 

społecznościowych (Facebook, Twitter, 
YouTube);

- umiejętności tworzenia autorskich 
artykułów w oparciu o źródła i materiał 
reporterski;

- podstawowych umiejętności w obsłudze 
cyfrowych aparatów fotograficznych;

- punktualności, sumienności i „pędu do 
wiedzy”;

Oferujemy:
- możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia reporterskiego;
- poznanie zasad działania i obsługi portali 

internetowych;
- zdobycie doświadczenia w zakresie 

systematyzowania i katalogowania treści;
- zdobycie doświadczenia w prowadzeniu 

profili w mediach społecznościowych
- wynagrodzenie zgodnie z zasadami 

odbywania staży.

Osoby chętne do odbycia stażu mogą 
złożyć stosowne CV na adres redakcji: 
naczelny@chojniczanin.pl, lub pocztą na 
adres: Redakcja miesięcznika Chojnicza-
nin, Stary Rynek 9, 89-600 Chojnice. 
W CV prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
d a n y c h  o s o b o w y c h  d l a  p o t r z e b 
niezbędnych do real izacj i  procesu 
rekrutacji / zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 
r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. 
Ustaw nr. 133 poz. 883/”. 

Istnieje także możliwość umówienia się na 
rozmowę indywidualną: Redaktor Naczelny 
- Jacek Klajna, tel. 601 533 588

Reklama
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16 Lipca
W amfiteatrze letnim im. Ottona Weilanda w Charzykowy 
odbył się koncert  Zbigniewa Wodeckiego. Licznie 
zgromadzona publiczność wysłuchała m. in. takich 
utworów jak „Zacznij od Bacha”, „Opowiadaj mi tak”, „Raj”, 
„Rodacy”, „Z tobą chcę oglądać świat”. 

29  Lipca
W Fosie Miejskiej odbył się kolejny MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL FOLKLORU "Kaszubskie Spotkania
z Folklorem Świata".  Koncert poprzedził barwny korowód 
zespołów. Więcej str. 10.

27  Lipca
Chojnickie Centrum Kultury zorganizowało aukcję 
przedmiotów, które nie będą przydatne w nowej siedzibie 
po remoncie. Było można wylicytować między innymi fotele 
kinowe, żyrandole i umywalki. Największym powodzeniem 
cieszyły się fotele kinowe - sprzedano wszystkie.

27  Lipca
Na boisku MKS Chojniczanka 1930 odbyła się prezentacja 
sztabu szkoleniowego i nowych zawodników Chojniczanki  
przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu rozgrywek I ligi. 
Plany organizatorów pokrzyżowała lekko pogoda. Po 
bardzo upalnym dniu z nieba runęły strumienie deszczu 
przy akompaniamencie burzy z piorunami. 

27  Lipca
W obiektach Centrum Parku Chojnice przy ulicy Huberta 
Wagnera o godz. 17:00 odbył się spektakl Cyrku Korona  
pt. "Odwiedziny u Rodziny".

26  Lipca
Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki i MKS 
„Chojniczanka 1930” zorganizowali na Stadionie Miejskim  
Mityng Nocny w lekkoatletyce.

28  Lipca
W czwartek w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach odbyła się prezentacja szesnastego numeru 
„Kwartalnika Chojnickiego”. Tematem przewodnim był 
jubileusz 90-lecia klubu „Kolejarz”.

28 - 30 Lipca
Na Sali widowiskowej i boisku gminnym w Konarzynach 
odbyło się VI Święto Gminy Konarzyny i  Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem 
Świata”.

30  Lipca
Stowarzyszenie "Charzy..." wspólnie z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury Chojnice, Promocją Regionu 
Chojnickiego i  Zaborskim Parkiem  Krajobrazowym 
zorganizowało wokół charzykowskiego amfiteatru Jarmark 
Ekoturystyczny "Czym Chata Bogata" . 

30 - 31  Lipca
W kompleksie budynków stacji paliw państwa Odejewskich  
w Nieżychowicach Klub Strzelecki LOK przeprowadził 
„Kurs sędziowski III klasy” zakończony  egzaminem.

31  Lipca
Inauguracja kolejnego sezonu I ligi. W ramach 1 kolejki 
MKS Chojniczanka na własnym boisku zremisowała
z Zagłębiem  Sosnowiec 2:2.

30 - 31  Lipca
Zarząd Związku Kynologicznego Oddział w Chojnicach 
zorganizował 30 lipca III Krajową Wystawę Psów 2. Grupy 
FCI oraz 31 lipca XXXIX Kaszubską Wystawę Psów 
Rasowych. Prezentacje odbyły się przy Parku Wodnym
w Chojnicach. Ogółem ponad 400 wystawców zaprezen-
towało 685 psów w 150 rasach. Fotoreportaż na str. 21.

24 Lipca
W Centrum Handlowym Brama Pomorza odbył się  Before 
XXII Polish Boogie Festiwal. Główną atrakcją były pokazy 
tańca boogie – woogie. Pokazy tańca oraz koncert zespołu 
Blueberry Hill zaskoczyły kupujących swoją dynamiką oraz 
radością przekazywaną ze sceny. 

24 Lipca
Na plaży publicznej w Charzykowy odbyły się  Otwarte 
Mistrzostwa Gminy Chojnice w siatkówce plażowej. Do 
rywalizacji przystąpiło 10 drużyn. Turniej rozgrywano 
systemem brazylijskim. Po blisko 8-godzinnej rywalizacji 
wyłoniono zwycięzców. Mistrzostwo zdobyła para Konrad 
Rudnik/ Karol Sowiński, natomiast drugie miejsce 
wywalczyła para Jakub Roszyk/ Daniel Gierszewski. 
Trzecie miejsce przypadło parze Przemysław Knopek/ 
Sebastian Leszczyński.

02 - 03 Lipca
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy  zorganizował Regaty 
o Puchar Lata. Na starcie stanęło 20 zawodników w klasie 
Optymist  grupa A oraz 77 zawodników w grupie B.

03 Lipca
Na Starym Rynku i w Fosie Miejskiej odbył się XXIV 
Festiwal Teatrów Ulicznych „Chojnicka Fiesta 2016”. 

03 Lipca
Klub Strzelecki LOK Chojnice zaprosił na otwarcie 
strzelnicy dla klubowiczów oraz sympatyków klubu. Klub 
mieści się w budynkach Stacji Paliw Nieżychowice.

03 Lipca
Chojnickie Studio Rapsodyczne zdobyło nagrodę główną 
podczas VI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
w Policach. Nagrodę w postaci czeku o wartości 1500 zł 
przyznano za spektakl „Romeo i…” w wykonaniu Dominika 
Gostomskiego i Grzegorza Szlangi.  

01 Lipca
Zorganizowane rejsy po jeziorze charzykowskim rozpoczął 
statek wycieczkowy „TUR”. Rezerwacje na rejsy 
zorganizowane po jeziorze charzykowskim oraz wszelkie 
informacje: mail - biuro@gancza.pl, numery telefonów : 
600 952 666 lub 52 397 34 61 

02 Lipca
Na boisku sportowym w Nieżychowicach odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn seniorskich 
i młodzieżowych jednostek OSP z terenu Gminy Chojnice. 
W zawodach udział wzięło łącznie 28 drużyn

02 Lipca
W ramach obchodów 90 rocznicy nadania praw miejskich 
Czerskowi odbył się I Festiwal Swojskich Smaków. Można 
było spróbować przysmaków znanych z kuchni naszych 
babć oraz lokalnych wyrobów spożywczych.

01 Lipca
Gmina Miejska Chojnice złożyła wniosek o dofinansowanie 
projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integru-
jących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem 
sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie 
Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego”.

6 Lipca
Park Narodowy Bory Tucholskie w ramach Letniej Akade-
mii Przyrodniczej  zaprosił na  - zieloną ścieżkę dydak-
tyczną "Wokół jeziora lobeliowego Wielkie Gacno". 

06 Lipca
W ramach przygotowań do kolejnego sezonu I Ligii 
Chojniczanka  pokonała na własnym boisku ekstra ligową 
Lechię Gdańsk 2:1.

08 - 10 Lipca
Trzy dni trwały w Charzykowach regaty z cyklu Energa 
Sailing Cup w klasie Optimist grupy A o Puchar ChKŻ 
Chojnice. Były to ostatnie eliminacje przed wielkim finałem, 
który odbył się 28 lipca w Sopocie.

08 Lipca
W Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji
w Charzykowach  Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzy-
kowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” zorganizowała 
debatę nt.  „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
jako narzędzie rozwoju subregionu południowego”. 

05 Lipca
Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster wręczył dyplomy wraz 
z gratulacjami sportowcom z Gimnazjum nr 3 za zdobycie
V miejsca w Finale Ogólnopolskiej Gimnazjady w „6” 
Piłkarskich Chłopców. 

04 - 15 Lipca
Spółdzielnia mieszkaniowa w Chojnicach zorganizowała 
dla dzieci i młodzieży "Akcję letniego wypoczynku".  W pro-
gramie były zajęcia ruchowe i taneczne, liczne zabawy, gry 
i konkursy oraz  zajęcia sportowe w plenerze (tenis ziemny, 
boule).

25 Lipca
W dniu 25 lipca 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum 
Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach odbyła się XXIV 
(wyjazdowa) sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. 
Na obradach głos zabrali Burmistrz Arseniusz Finster
i Starosta Stanisław Skaja.

23 Lipca
MKS Chojniczanka wygrała z Kotwicą Kołobrzeg 3:2
i awansowała do 1/16 Pucharu Polski.  W 1/16 Pucharu 
Polski zmierzy się z drużyną FKS Stal Mielec, która 
pokonała  27 lipca Wisłę Płock 4:3.

16 Lipca
Centrum handlowe Brama Pomorza zorganizowało 
Mistrzostwa w jedzeniu Kebabów.  Zwycięzca uporał się
z potrawą w czasie 2 minut i 20 sekund.

16 - 17 Lipca
Chojnicki Klub Żeglarski zorganizował regaty „Chojnice 
Team Cup” – Drużynowy Puchar Europy kl. Optimist. Do 
regat zgłosiło się 9 drużyn m.in. z Gdyni, Goleniowa
i  Chojnic. 

17 Lipca
Po raz kolejny w CH Brama Pomorza odbyła się akcja 
charytatywna ,,Zeszyt dla ucznia”. Celem była zbiórka 
pieniędzy i przyborów szkolnych dla dzieci z gminy 
chojnice. 

17 Lipca
OSP Charzykowy zorganizowała „Dzień Otwarty”. Można 
było bliżej poznać strażacką służbę. Festyn rozpoczął się 
od prezentacji samochodów pożarniczych i sprzętu 
pożarniczego

18 Lipca
Osiemnastego czerwca w ratuszu została podpisana 
umowa na modernizację Chojnickiego Centrum Kultury. 
Głównym wykonawcą prac jest poznańska spółka RCI, 
reprezentowana przez Romana Sztubę. Realizację tego 
przedsięwzięcia pochłonie blisko 11 milionów złotych.

20 Lipca
Park Narodowy Bory Tucholskie w ramach Letniej 
Akademii Przyrodniczej  zorganizował wyprawę niebieską 
ścieżką dydaktyczną - "Piła Młyn" (5,5 km). 

21 Lipca
Przestało funkcjonować kino w budynku Chojnickiego 
Centrum Kultury. Wybudowany na początku lat 70-tych 
obiekt przejdzie gruntowną przebudowę i termomoder-
nizację. W  oczekiwaniu na nowe kino będziemy wspomi-
nać dawny „Kinoteatr”. Ostatnie seanse odbyły się 20 lipca. 
O godz. 17:00 film "Tini: Nowe życie Violetty" i o godz. 19:00 
"Zanim się pojawiłeś".

20 Lipca
W MKS Chojniczanka rozpoczęła się sprzedaż karnetów 
na mecze rundy jesiennej sezonu 2016/2017 I ligi. To już 
czwarty sezon Chojniczanki na zapleczu ekstraklasy. 

09-10 Lipca
Strażacy Ochotnicy z Pawłowa zorganizowali na terenie 
Galerii „Brama Pomorza” I Ogólnopolski Zlot Samochodów 
Strażackich, sprzętu pożarniczego i wszystkiego co 
związane z pożarnictwem. W ramach imprezy 
zorganizowano przejazd ulicami miasta(Bydgoska, 
Tucholska, Gdańska, Sukienników), liczne występy 
artystyczne, konkursy i loterię fantową, a w niedzielę 10 
lipca wystąpił kabaret „Kopydłów".

10 Lipca
W amfiteatrze letnim im. Ottona Weilanda odbył się koncert 
charytatywny "W rytmie Warsa i Fogga" zorganizowany
w celu pomocy dwójce chorych dzieci. 

10 Lipca
Finał EURO 2016. Francja przegrała z Portugalią 0:1. 
Chojniczanie oglądali mecz między innymi „pod 
parasolami” na płycie Starego Rynku.

12 Lipca
Na stadionie Dyskobolii w Grodzisku Wielkopolskim
w kolejnym meczu kontrolnym przed sezonem I Ligii MKS 
Chojniczanka pokonała GKS Tychy 0:2.

10 Lipca
W amfiteatrze letnim im. Ottona Weilanda i na plaży 
publicznej w Charzykowach odbyła się impreza „Familijna 
wyspa frajdy,sportowy piknik rodzinny”.

09 Lipca
 W kolejnym meczu kontrolnym Chojniczanka zmierzyła się 
z Pogonią Szczecin. Do spotkania doszło w Goleniowie. 
Pogoń Szczecin - Chojniczanka Chojnice 1:0 (0:0).

09 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zorganizował „Turniej piłki nożnej
o puchar Wójta Gminy Chojnice”. Zmagania odbyły się na 
boisku piłkarskim w Nowym Ostrowitym.

09 Lipca
W Wojtalu odbyło się coroczne „Święto Pstrąga”. Imprezę 
zorganizował Osrodek Kultury w Czersku i Zaklad Hodowli 
Pstraga –Zapora Mylof - Objekt Wojtal. Organizatorzy  
przygotowali moc atrakcji: nie zabrakło pysznego jedzenia 
oraz wspaniałej zabawy. 
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8 lipca 2016 r.  odbyło się  wspólne posiedzenie Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu 
i Rynku Pracy, Komisji Kultury i Sportu, Komisji Edukacji, 
Komisji ds. Społecznych oraz Rady Samorządów 
Osiedlowych. Spoza komisji w spotkaniu uczestniczyli: 
p.Waldemar Gregus - Dyrektor Wydziału Planowania 
Przestrzennego, p. Jacek Domozych - Dyrektor Wydziału 
Budowlani Inwestycyjnego, p. Jarosław Rekowski - 
Dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, P. Grzegorz Czarnowski - p.o. Dyrektora 
Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia, p. Joanna 
Gappa - Główny Specjalista Wydziału Programów 
Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej oraz przedsta-
wiciele mediów.
 Na początku Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mirosław Janowski przedstawił zmiany do  budżetu.
Miasto otrzymało dotację z Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w wysokości  329.436,99 zł na zakup 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych dla uczniów szkół. Z Ministerstwa 
Finansów otrzymano kwotę 8.000 zł na wyposażenie szkół 
podstawowych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W 
dalszej kolejności omówił przeniesienia środków finanso-
wych między zadaniami inwestycyjnymi.
„Jeżeli chodzi o przeniesienia środków między 
inwestycjami, to są wszystkie kwoty, które zostały 
zaoszczędzone w ramach przetargów, które już się odbyły
i przerzucamy te środki na zapłacenie odszkodowania na 
ulicę Miłosza i Bałuckiego, chodzi tutaj o Pana Stępkow-
skiego, kwota na odszkodowanie jest przygotowana, 
żebyśmy mogli wreszcie zamknąć tą sprawę, która się 
ciągnie prawie od 20 lat”. Podczas omawiania projektu 
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowane-
go i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice głos 
zabrała Joanna Gappa.
„Ten projekt uchwały kończy jakby nasze prace związane
z wyborem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitaliza-

cji na terenie miasta Chojnice. Chciałam tutaj podkreślić, 
że dla wybranego przez Państwa radnych obszaru 
rewitalizacji miasto Chojnice sporządzi do końca roku 
Gminny Program Rewitalizacji, w którym zapisane zostaną 
konkretne projekty i przedsięwzięcia planowane do 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego. Te projekty, które Samorząd Województwa 
Pomorskiego uzna do dofinansowania zostaną wpisane do 
tak zwanego Projektu Zintegrowanego..... W poprzednim 
roku zaplanowaliśmy wybór obszarów zdegradowanych
i obszarów rewitalizacji w ramach takiego dokumentu, 
który nazywa się Raport Delimitacyjny Obszarów 
Zdegradowanych Miasta Chojnice... w którym to uznano 
tylko i wyłącznie Dzielnicę Dworcową…Dzielnica Dworco-
wa planowana do rewitalizacji miała obejmować około 160 
ha i zamieszkiwać ją miało 7200 osób. … Odbyły się dwa 
spotkania, jedno spotkanie w dniu 17 maja tutaj w sali 
obrad, … natomiast drugie, bardzo robocze spotkanie 
odbyło się w Chojnickim Centrum Kultury dwa dni później
i w nim udział wzięło prawie 30 osób. W następstwie tych 
konsultacji wpłynęły do nas formularze konsultacyjne, 
łącznie 10 formularzy, w których interesariusze rewitalizacji 
wyrazili swoją wolę.… żebyśmy obszar Dzielnicy 
Dworcowej, planowanej do rewitalizacji, nieco zawężyli po 
to, aby można było włączyć do działań rewitalizacyjnych 
część Śródmieścia. ...Ta uchwała, którą Państwo 
otrzymaliście, przewiduje już, że włączamy dość dużą 
część obszaru dzielnicy Dworcowej do rewitalizacji, ale 
również część Śródmieścia. W tej chwili powierzchnia 
obszaru rewitalizacji wynosi około 170 ha i zamieszkuje ją 
29,9% ogółu mieszkańców, to jest około 11.750 osób. 
W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach 
(bardzo dalekiej Bytowskiej, chodzi bowiem o tzw. roboczo 
„Osiedle Trapezowe” , czyli obszar po prawej stronie ulicy 
Bytowskiej, za działkami „Metalowiec” ciągnący się aż do 

skrętu na Charzykowy. Przyp. red.).  Dyrektor Waldemar 
Gregus wyjaśnił: ”Jest to obszar położony za działkami 
„Metalowiec”, obszar o powierzchni około 15 hektarów z 
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Od strony 
ulicy Bytowskiej dopuszczamy też funkcję usługową”.
Przewodniczący Rady Mirosław Janowski poprosił 
Dyrektora Jacka Domozycha żeby udzielił radnym krótkiej 
informacji na jakim etapie są w tej chwili inwestycje 
miejskie: „ na ulicach Żeromskiego, Leśmiana, Bałuckiego 
i Jastruna, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
Dzisiaj jest odbiór końcowy ulicy Agrestowej z łącznikami. 
Rozpoczęto dosyć intensywnie prace przy ścieżce 
rowerowej i chodniku przy ulicy Morozowa, jak również 
przy ścieżce do Igieł…18 lipca mam spotkanie pierwsze
z przyszłymi wykonawcami Domu Kultury… zakładamy 
podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie, może się 
uda, placu budowy. Myślę, że zgodnie z uzgodnieniami od 
sierpnia wykonawca na budowie powinien się pojawić. 15 
lipca mamy odbiór robót budowlanych w Szkole Podsta-
wowej Nr 7, ta część inwestycji dotycząca adaptacji na cele 
przedszkolne. Otworzyliśmy oferty na przetarg wyposaże-
nia przedszkola, w poniedziałek powinniśmy rozstrzygnąć
i wygląda na to, że w połowie sierpnia już chyba będziemy 
gotowi z nowym odziałem przedszkolnym i myślę, że fajna 
inwestycja nam chyba wyjdzie. Jesteśmy również na 
etapie przygotowania wniosku wielkiego na kanalizację 
deszczową. W tej chwili składamy wnioski już o pozwolenia 
na budowę w Starostwie. Wszelkie decyzje niezbędne do 
tego uzyskaliśmy”. 

Na koniec posiedzenia  przegłosowano następujący 
wniosek: Połączone Komisje Rady Miejskiej w Choj-
nicach wnioskują do Burmistrza Miasta o podjęcie 
interwencji u zarządcy ulicy Kościerskiej w sprawie 
przyspieszenia wykonania przejścia dla pieszych na 
odcinku między ulicą Bałtycką a domem pogrzebo-
wym – na wysokości marketu „Biedronka”.

15 lipca 2016 roku odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej VII 
kadencji.  Do sesji zasiadło 20 radnych. Sesję poprowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski. 
Sekretarzem sesji została Maria Błoniarz Górna, a do 
komisji wnioskowej wybrano radnych J. Warczak i M. 
Bona. Bezpośrednio po otwarciu sesji radna Marzenna 
Osowicka złożyła wniosek „o zmianę porządku poprzez 
poszerzenie, o wprowadzenie dodatkowego punktu obrad 
w sprawie uchwały o wygaszenie mandatu mojego kolegi 
klubowego Mariusza Brunki”. Szerzej do tego wniosku 
odnosi się Burmistrz na str. 12. Zasadnicza część sesji 
rozpoczęła się od sprawozdania Burmistrza z działalności 
w okresie między sesjami. „Wysoka Rado. Szanowni 
Państwo. Chciałbym króciutko powiedzieć o czterech 
najważniejszych inwestycjach, które w tej chwili 
prowadzimy. Otóż w poniedziałek, i zapraszam serdecznie 
Państwa radnych i media, w tej sali o godzinie 11.00 
nastąpi podpisanie umowy na przebudowę i termo-
modernizację Chojnickiego Centrum Kultury. Tak więc 
dokonaliśmy wyboru. Wygrała firma, konsorcjum firm z Po-
znania, które przedłożyły najniższą ofertę. Nie było 
protestów, tak że temat jest rozstrzygnięty i w poniedziałek 
o 11.00 umowę podpisujemy. Będzie okazja zapoznać się 
z firmą, ponieważ poprosiłem osobę, która przyjedzie 
podpisać z nami umowę, żeby firmy wchodzące w skład 
konsorcjum też zostały publicznie przedstawione. Prace 
rozpoczną się w sierpniu. Wykonawca nawet deklaruje 
możliwość skrócenia terminu, który i tak jest bardzo 
napięty, ponieważ my zakładamy, iż ta inwestycja będzie 
trwała 12 miesięcy. Złożyliśmy wniosek dotyczący 
chojnickiego węzła integracyjnego. Razem z Człuchowem 
to jest kwota 62 mln zł. Podpisaliśmy wszystkie niezbędne 
umowy z PKP SA Nieruchomości, PLK, PKP, PKP 
Energetyka, z Powiatem Chojnickim. I nasz wniosek 
zawiera decyzje wszystkie ostateczne, czyli nie będzie 
przyczyn formalnych, żeby ewentualnie naszą dokumen-
tację odrzucić. To wiemy już na pewno. Również chciałbym 
powiadomić, że zrealizowaliśmy już wszystkie wykupy 
mieszkań Nad Dworcem 10 i 12 poza jednym, i to nie
z naszej winy, problem dotyczy postępowania spadkowe-
go w rodzinie, która to mieszkanie zajmuje, i czekamy na 
rozstrzygnięcia spadkowe i wówczas pieniążki wypłacimy. 
Z tych 62 mln zł przeszło 50 mln zł to są środki, które mają 
być zainwestowane w Chojnicach. Oczywiście trzeba 
spojrzeć na alokację. W tej alokacji jest 82 mln zł, wnioski 
złożyło sześć MOF-ów, w województwie jest osiem MOF-
ów. Druga alokacja też zawiera 80 mln zł. Zakładam,
i będzie okazja zapytać Marszałka o tą kwestię 25 lipca, 
kiedy będzie Sejmik obradował w Chojnicach, zakładam, 
że część alokacji tej drugiej zostanie przeniesiona do 
pierwszego konkursu, ponieważ niezasadne byłoby 
finasowanie dwóch MOF-ów kwotą 80 mln zł i sześciu też 
80 mln zł. Nie wiemy jak będzie procent dofinansowania, 
zakładamy że 85 %. Również weryfikacji będą poddawane 

nasze koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Należy 
założyć, że kwota 52 mln zł dla miasta Chojnice jest kwotą 
wstępną. Ona raczej będzie weryfikowana w dół, a procent 
dofinasowania zakładany przez nas 85 jest też raczej 
trudny do utrzymania, patrząc na koszty budowy innych 
węzłów. Ale to są rozstrzygnięcia, które są w gestii Zarządu 
Województwa Pomorskiego.
Trzecia duża inwestycja, tutaj przypominam, że będziemy 
ingerować w 25 ulic w mieście  i w kilkanaście również 
punktowo, to jest program gospodarowania wodami 
deszczowymi i opadowymi, czyli budowa zbiorników też 
retencyjnych, nowych kolektorów deszczowych. Ostatnie 
opady deszczu pokazały jak takie wielkie miasta jak 
Warszawa i inne nie radzą sobie z wodami deszczowymi. 
My już mamy zbiorniki retencyjne w Parku 1000-lecia, one 
zadziałały wczoraj bardzo dobrze, nie było żadnych 
podtopień. Natomiast chodzi o to, żeby z tą inwestycją 
pójść szerzej i uporządkować temat w skali prawie całego 
miasta. Tutaj mogę poinformować, że zakończyliśmy 
prace projektowe i jesteśmy już gotowi do aplikowania. 
W czwartej inwestycji mamy prawdziwy przełom, ponieważ 
zakładaliśmy, że będziemy udzielać pomocy publicznej 
Zarządowi Dróg Wojewódzkich, który będzie projektował 
drogę gminną, która potem miała być przekształcona
w drogę wojewódzką, mówię o obejściu zachodnim miasta 
Chojnice, czyli o obwodnicy zachodniej. Udało się 
przekonać Marszałka Województwa Pomorskiego, aby 
zrealizować ścieżkę pomocy publicznej udzielanej przez 
miasto na rzecz województwa pomorskiego, a to lokuje 
naszą inwestycję już od razu w kategorii dróg wojewódz-
kich. Czyli gospodarzem postępowania inwestycyjnego po 
wykonaniu projektu będzie województwo pomorskie, a nie 
miasto. My będziemy partnerem. Bardzo mi na tym 
zależało, odbyłem szereg rozmów z Panem Marszałkiem. 
Mocno wspierał mnie radny sejmiku, przewodniczący 
Komisji Budżetu, Leszek Bona. I Pan Marszałek i Zarząd 
przyjęli taki tok procedowania i historyczny moment, bo 
nasz regionalny parlament będzie obradował w Choj-
nicach 25 lipca w chojnickim CEW-ie, i taka uchwała
o przyjęciu pomocy publicznej, a my dzisiaj podejmujemy
o udzieleniu, zostanie podjęta. Zakładamy, iż projekt 
obwodnicy, czy obejścia zachodniego, zostanie wykonany 
w roku 2017. Równolegle projektujemy węzeł do 
obwodnicy i wówczas będziemy starali się tą inwestycję 
realizować w latach 2018-2019. Ona jest też o tyle bardzo 
ważna i istotna ze względu na starania jakie czynię 
wspólnie z Panem Wójtem Gminy Chojnice odnośnie 
nowej lokalizacji Polipolu, bo ta lokalizacja miałaby 
nastąpić właśnie w obszarze tego węzła. Tak więc to są 
cztery dla nas kluczowe tematy, z których jeden jest już 
rozstrzygnięty, a kolejne czekają na rozstrzygnięcie i cha-
rakterystyczne jest to, iż w tym roku one będą już 
rozstrzygnięte, mam na myśli gospodarowanie wodami 
deszczowymi i opadowymi, i węzeł integracyjny, 

i projektowanie obwodnicy. Tak więc będziemy mogli 
powiedzieć w połowie kadencji, że już zaczęliśmy 
materialnie realizować te bardzo duże inwestycje. 
Zakończyły się Dni Chojnic. Podpisaliśmy nową umowę 
partnerską po 20 latach. Przed nami Dni Emsdetten
w ostatni weekend września. Ja nie chciałbym oceniać Dni 
Chojnic, ponieważ od tych ocen są mieszkańcy, te oceny 
są różne. Natomiast w kontekście naszej współpracy 
z Emsdetten to chciałbym powiedzieć, iż ta współpraca 
rozszerza się na coraz to nowe zakresy i obszary, cho-
ciażby wskażę Państwu dużą aktywność młodzieży 
z Emsdetten, z Hengelo i z Chojnic w realizacji różnych 
przedsięwzięć. Chciałbym również zakomunikować, iż 
inauguracja roku szkolnego w Chojnicach, taka nasza 
miejska, odbędzie się w Zespole Szkół Nr 7. To jest szkoła, 
w której inwestujemy w tak zwany moduł przedszkolny, 
będziemy chcieli pokazać. Chciałbym Państwu zapowie-
dzieć, iż to będzie najnowocześniejsze, najlepiej wyposa-
żone przedszkole w Chojnicach, o czym będziecie się 
mogli Państwo przekonać bezpośrednio w czasie tej 
inauguracji. Chciałbym również zakomunikować, iż 
pomogliśmy rodzinie z Ukrainy. Jest już obecna 
w Chojnicach Pani Ljudmila Poluektova. Jest bardzo 
ciekawy dzisiaj z nią wywiad w „Czasie Chojnic”. Opiekuje 
się tą rodziną, na razie Panią Ljudmilą, bo ona pierwsza 
przyjechała, Michał Karpiak z Wydziału Programów 
Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej. Bardzo dziękuję 
różnym chojnickim firmom, które będziemy wymieniać
i dziękować im jeszcze publicznie w momencie kiedy cała 
rodzina będzie i remont mieszkania zostanie zakończony. 
A chciałbym Państwu powiedzieć, że firmy chojnickie 
wsparły, od firm meblarskich, poprzez firmy wykonawcze. 
Pani Ljudmila jest bardzo sympatyczną osobą, miałem 
okazję się spotkać i myślę, że również w najbliższym 
czasie też spotka się z Państwem i jestem bardzo 
szczęśliwy z tego powodu, iż Chojnice mogły przyjąć tą 
rodzinę do naszego grona mieszkańców. Życzę jak 
najlepiej. Opinie Pani Ludmiły o Chojnicach są bardzo 
korzystne. Mówi bardzo dobrze, moim zdaniem, posługuje 
się językiem polskim. Przez najbliższe 3 miesiące w ra-
mach prac interwencyjnych będzie pracowała w Wydziale 
Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, a to 
dlatego żeby właśnie ten język, mówiąc kolokwialnie, 
doszlifować i płynnie się tutaj zasymilować. To nie jest 
żadne obejście z mojej strony, bo prace interwencyjne to 
jest przecież program, który realizujemy. Ona jako osoba, 
która zamieszkała w Chojnicach, będąc faktycznie i pra-
ktycznie osobą bezrobotną, też może z tego programu 
skorzystać, a uważam, że moi urzędnicy i praca z nimi 
może przynieść też ten efekt związany z językiem. W swo-
jej pracy zawodowej była kadrową w bardzo dużej firmie, 
tak że jest to osoba wyksztłcona i przygotowana do 
pełnienia różnych tutaj funkcji. Mam nadzieję, że będzie
w Chojnicach szczęśliwa.                                c.d. na str. 6



Kilka słów o sobie.
Jestem chojniczaninem od urodzenia. Mam wspaniałą 
żonę Alinę i trzy córki, z których jestem dumny: Olę, Igę
i Sławkę. Pracuję jako nauczyciel języka polskiego w ZSP 
nr 1 w Chojnicach. 

Jak długo jest Pan radnym? Jakie są Pana największe 
osiągnięcia w poprzednich kadencjach?  Z czego jest 
Pan szczególnie dumny?
To moja druga kadencja. Wcześniej byłem radnym w latach 
2006-2010. W 2010 r. nie kandydowałem do Rady 
Miejskiej. Uważam, że każdy przedstawiciel Rady 
Miejskiej stanowi potrzebne ogniwo w jednym mecha-
nizmie samorządowym. Cieszę się na przykład z tego , że 
jako przewodniczący Komisji Edukacji zaproponowałem 
coroczne nagradzanie wyróżniających się uczniów 
podstawówek i gimnazjów. 

Jakie są największe problemy  mieszkańców dzielnicy, 
którą Pan reprezentuje?
Na Osiedlu Asnyka powstająca infrastruktura drogowa, 
natomiast na Osiedlu Bytowskim z kolei utrzymanie 
istniejących dróg w dobrym stanie. Mieszkańcy mówią też 
o potrzebie przebudowy placu zabaw przy ul. Kopernika. 

Jak często spotyka się Pan ze swoimi wyborcami. Jak 
mieszkańcy mogą się z Panem kontaktować.
Z mieszkańcami mam dobry kontakt. Prawie każdego dnia 
podejmujemy tematy ważne dla życia osiedla. Również 
mój numer telefonu jest dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych. 

Jakie są według Pana największe i obecnie najpil-
niejsze potrzeby naszego miasta?
Obecnie najważniejszą inwestycją jest, moim zdaniem, 
powstanie węzła integrującego. Chojnice zasługują na 
nowoczesne centrum komunikacyjne. Dworce: kolejowy
i autobusowy przestaną straszyć. Pilną potrzebą jest też 
modernizacja Chojnickiego Centrum Kultury.

Co Pan sądzi o projekcie chojnicko-człuchowskiego 
miejskiego obszaru funkcjonalnego. Czy powinniśmy 
dążyć do utworzenia dwumiasta.
Kiedy zrodził się ten pomysł, byłem jego zwolennikiem. 
Teraz jednak patrzę sceptycznie na możliwości powstania 

dwumiasta. Powinniśmy natomiast zacieśniać więzi 
gospodarcze, społeczne czy kulturalne. Mogę tu podać 
przykład dobrych praktyk, mianowicie podejmowanie 
licznych wspólnych inicjatyw na niwie kulturalno-naukowej 
przez Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej. 

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, nieprzewi-
dziane środki finansowe, powiedzmy 10 milionów 
złotych,  na co by je Pan wydał?
Nie wierzę w cudowne pomnożenie budżetu miasta. 
Uważam jednak, że priorytetem dla miasta i jego 
mieszkańców powinien być obecnie węzeł integrujący. To 
cel, w który warto i trzeba inwestować.

Jak duży, według Pana, wpływ na opinię mieszkańców 
miasta mają media internetowe? Czy czyta Pan na 
bieżąco informacje zamieszczane na chojnickich 
portalach? 
Media internetowe pozwalają na błyskawiczne przekazy-
wanie informacji. Takie środki komunikowania są 
wyróżnikiem naszych czasów. Wierzę jednak w mądrość 
chojniczan i ich umiejętności kształtowania własnych opinii 
na temat rozwoju miasta. Zapoznaję się również z wia-
domościami lokalnymi w Internecie.

Jakie ma Pan plany działania na najbliższą przyszłość. 
Czym chce się Pan zająć.
Chciałbym kontynuować swoją pracę samorządową 
mającą na celu wspieranie mieszkańców osiedla i miasta. 
Myślę ponadto o uczczeniu 50. rocznicy śmierci Ottona 
Weilanda w formie postawienia pamiątkowego obelisku
w naszym pięknym parku. Może uda się zrealizować to 
zamierzenie.  

Jak Pan wypoczywa i jakie sporty uprawia?
Lubię turystykę górską i wycieczki rowerowe.
 
Czy planuje Pan wystartować w następnych 
wyborach?
Tak. Planuję kandydować do Rady Miejskiej w 2018 roku.

I na koniec?
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Czytelników 
„Chojniczanina.pl” !  Życzę Państwu pogodnych 
sierpniowych dni!  Dużo słońca i uśmiechu!

ciąg dalszy ze str. 5
W dalszej części Rada przystąpiła do głosowania nastę-
pujących uchwał: Projekt uchwały w sprawie zmian w bu-
dżecie miasta Chojnice na 2016r. Projekt uchwały w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Samorządu Województwa Pomorskiego. Projekt uchwały 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzo-
ne przez Gminę Miejską Chojnice. Projekt uchwały w spra-
wie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie miasta Chojnice. Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej
w Chojnicach. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia 
dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg 
gminnych. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych. Projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnice. Projekt 
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnego (Marcina Łęgowskiego). Głosowanie przebiegało 
stosunkowo sprawnie i tylko ostatni projekt uchwały 
wywołał ożywioną dyskusję. Jako pierwszy zabrał głos 
radny Brunka. „Wysoka Rado. Chciałbym się odnieść do 
tego punktu, jesteśmy jako Klub za przyjęciem uchwały
w tej sprawie, mamy świadomość, że podtrzymujemy tutaj 
generalnie tą argumentację, jaka została postawiona na 
ostatnim posiedzeniu. Z ostatniej decyzji Pana Wojewody 
odnoszącej się do tego, że Pan Wojewoda postanowił już 
powiadomić Ministra Spraw Wewnętrznych, iż zamierza 

wydać zarządzenie zastępcze wynika jasno, że Wojewoda 
jest w tym zakresie zdeterminowany. Nie możemy tutaj 
mówić o tym, że ta działalność gospodarcza nie była 
prowadzona na mieniu gminnym, w 100% mieniu 
gminnym, w 100%”.  Sytuację radnego Łęgowskiego starał 
się wyjaśnić Burmistrz. „ja tylko chciałbym zwrócić się do 
mieszkańców Chojnic, żeby bliżej poznali sytuację, w któ-
rej znalazł się Pan radny Marcin Łęgowski, bo tutaj mój 
przedmówca określił, cytuję, „że w 100% to jest mienie 
gminne”. Otóż mienie, które jest mieniem Wspólnoty 
Mieszkaniowej z udziałem samorządu terytorialnego, czy 
spółki zależnej nie we wszystkich wyrokach sądowych jest 
definiowane jako mienie gminne, bo to jest mienie 
Wspólnoty. Sytuacja Pana Marcina Łęgowskiego, i tu 
spróbujmy użyć pokładu empatii, jaki mamy w sobie, otóż 
poprzednia osoba krewna otrzymała umowę na ten kiosk 
20 lat temu przez Wspólnotę Mieszkaniową podpisaną, 20 
lat temu. Marcin Łęgowski nie otrzymał tej umowy będąc 
radnym Rady Miejskiej, on otrzymał tą umowę kilka lat 
wcześniej zanim został radnym Rady Miejskiej. Tak więc 
chciałbym, żeby chojniczanie wiedzieli, że żadne tutaj 
powiązania związane w tym, że Pan Łęgowski jest radnym 
nie wpłynęły na to, że Wspólnota Mieszkaniowa, w której 
też jest część ZGM, dała temu Panu dzierżawę terenu pod 
kiosk ... Dlatego prosiłbym Wysoką Radę, Państwa 
radnych, którzy swój pogląd wyrabiają, żebyście nie 
wygaszali mandatu Marcina Łęgowskiego, ja uważam, że 
Sąd pochyli się nad tą sprawą”. Rada Miejska 2 głosami 
„ za ” ,  p rzy  15  g łosach  „p rzec iw”  i  2  g łosach 
„wstrzymujących” przegłosowała uchwałę Nr XXII/242/16 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – 

uchwała została odrzucona. Następnie przyszedł czas na 
interpelacje i zapytania radnych. Radny Kazimierz 
Jaruszewski zasygnalizował problem z uciążliwym dla 
mieszkańców parkowaniem przy posesjach na ulicy 
Tuwima przy Zespole Szkół Nr 7. Radny Jacek Klajna 
prosił Burmistrza o interwencję w sprawie zarastającego 
„metrową” trawą bulodromu przy ulicy Żwirki i Wigury oraz 
w sprawie bardzo uciążliwej, dla mieszkańców, 
sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu Drzymały i Gda-
ńskiej. Radny Marek Szank przypomniał o niezrea-
lizowanej do tej pory obietnicy wygospodarowania 
środków finansowych na stypendia dla „ludzi kultury”. 
Radna Joanna Warczak zwróciła się z prośbą by w przy-
padku zakupu nowych autobusów hybrydowych dla MZK 
były one „wyposażone w te wysuwane podnośniki dla osób 
niepełnosprawnych”. 
Ograniczona ilość miejsca nie pozwala na przedstawienie 
wszystkich spraw, które poruszali kolejni radni. Osoby 
pragnące szczegółowo zapoznać się z protokółem obrad 
Rady Miasta odsyłam na stronę internetową urzędu. Sesja 
zapowiadająca się na równie burzliwą co poprzednia 
czerwcowa zakończyła się stosunkowo szybko i o godzinie 
12:15 przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski 
zamknął obrady.

W sprawozdaniu z XXI sesji Rady Miasta, którą 
opisywaliśmy w poprzednim numerze wkradł się „czeski 
błąd”.  XXI sesja Rady Miasta odbyła się 13 czerwca 2016, 
a nie jak napisaliśmy 13 lipca. Bardzo przepraszamy. Jak 
mówi stare przysłowie: Nie myli się tylko ten, który nic nie 
robi. 
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Okręg wyborczy Nr 21 obejmujący ulice: Baczyńskiego, Bieszka, Bytowska od nr 1 - 61 (nieparzyste), Chopina, Dąbrowskiej, Długosza, Fredry, Gojawiczyńskiej, 
Gombrowicza, Heweliusza, Kochanowskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Lema, Moniuszki, Nałkowskiej, 
Niemcewicza, Prusa, Reymonta, Rodziewiczówny, Skłodowskiej-Curie, Słowackiego, Solskiego, Staszica, Tuwima, Wyspiańskiego, Zamieście.

Przewodniczący Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Wykształcenie 
wyższe – mgr filologii polskiej, nauczyciel w ZSP nr 1 w Chojnicach.



7

Z  ŻYCIA  MIASTAGazeta LOKALNA

Nr 7/2016 (47)   SIERPIEŃ 2016

26. 07. 2016 r na Stadionie Miejskim w Chojnicach odbył się 
Ogólnopolski Wieczorny Mityng Lekkoatletyczny, w którym 
startowali zawodnicy z całej Polski. Zmagania młodych 
lekkoatletów rozpoczęły się o godz,18.30 a zakończyły o 22.15 
przy sztucznym oświetleniu. W zawodach brała udział liczna 
grupa zawodników z Chojniczanki uzyskując bardzo dobre 
wyniki. Oto niektóre z nich.

100m M-Borzych Adam-12,42 ,Bączek Wiktor-11,90 ,
Szyca Aleksander-11,56 (r,ż)
200m M- Borzych Adam-25,18,Porożyński Mateusz-26,04
Szyca Aleksander-23,54 (= r. ż )
600m M- Krauze Bartosz -1;23,25 ( r. ż)- bardzo dobry start 
przed OOM w Wrocławiu 04- 06.08.2016r.
1000m M-Rudnik Damian-2;23,33 ( r. ż )

100m K-Ejsmond Alicja-13,79,Cysewska Zuzanna-
14,05,Grebin Patrycja 13,65
200m k-Leszczyńska Alicja-27,51
1000m K-Gostomczyk Ewelina -2.58,08(r.ż), Jasińska
Magdalena -2.59,29(r.ż), Grzelak Dominika -3.03,08.

W dniach 30-31.07 . 2016 r. w Jeleniej Górze odbędą się 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w LA ,w których startować 
będą:Gostomczyk E.i Jasińska M.-1500 m i 5000 m oraz Rudnik 
D.-1500 m i 5000 m.Kolejny Mityng Lekkoatletyczny na 
Miejskim Stadionie w Chojnicach odbędzie się 20. 08. 2016 r.
                                                                  Jarosław Wróblewski

Trwa „remont” starej baszty na ulicy Jeziornej. Baszta jest 
własnością prywatną i miasto od dłuższego czasu 
zabiegało o jej remont. Baszty były zazwyczaj budowlami 
typu otwartego, tzn., że miały tylko trzy ściany i od wnętrza 
grodu były otwarte. Spotyka się też baszty częściowo 
otwarte (arkadą) i baszty zamknięte (np. wieloboczna 
baszta „Jacek” w Gdańsku). Baszta na Jeziornej była typu 
otwartego, gdyż to właśnie odwarstwienie dobudowanej 
czwartej ściany wyłączyło obiekt z eksploatacji. Basztę 
wybudowali krzyżacy pod koniec XIV wieku i zgodnie ze 
stylem całości obwarowań chojnickich była kwadratowa 
(dokładnie jest to prostokąt), a nie okrągła ja np. baszty 

zamku w Bytowie. Obiekt, służący w wiekach późniejszych 
jako mieszkalny,  był wielokrotnie przebudowywany i w re-
zultacie zatracił wszelkie cechy stylowe, takie jak np. 
wąskie strzelnice od strony zewnętrznej. Został także 
podzielony na pomieszczenia przy użyciu dostępnych 
materiałów budowlanych i dlatego w bardzo niewielkim 
stopniu zachował się oryginalny materiał budowlany, czyli 
cegła gotycka 30x14x9 cm. Oryginalna jest tylko piwnica 
baszty i kolebkowy strop nad nią. Przeglądając „chojnickie 
portale” można się natknąć na „arcy ciekawe” komentarze 
o tym remoncie. Wstęp o charakterystyce baszt miał na 
celu uświadomienie tym „władcą klawiatury”, że przy-

wrócenie baszty do stanu pierwotnego, czyli otwarta od 
grodu, mająca trzy ściany jest niemożliwe, i chyba nie 
muszę tłumaczyć dlaczego. Oczywiście można było 
budować ją z cegły gotyckiej (można taką zamówić w ce-
gielniach) ale raz, że drogo a dwa, że problemy z docie-
pleniem. Baszta z siporexu zostanie, mam nadzieję,  
obłożona cegłą i tak jak baszta „Nowa” w fosie będzie 
udawać zabytek. Mam tylko nadzieję, że projektant ustawił 
kalenicę w linii murów, a nie tak jak w fosie prostopadle. 
Takich błędów jak dach baszty Nowej więcej nie 
popełniajmy.
                                                                   Jacek Klajna
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Chojnickie Centrum Kultury ze względu na przebudowę kino-teatru 
przenosi swoją siedzibę do części budynku Gimnazjum nr 1, mieszczącego 
się przy ulicy Młodzieżowej 44. Dyrekcja, administracja oraz instruktorzy 
przyjmują już interesantów w nowej siedzibie. Tam też będą odbywały się 
warsztaty muzyczne oraz próby teatralne. Zajęcia taneczne i plastyczne od 
września przeniosą się do frontowej części starego szpitala. KINO od dnia 
21 lipca 2016 r. do ukończenia remontu będzie NIECZYNNE.
                                         Nie zmienia się numer telefonu   52 397 22 15

Druhowie ochotnicy z jednostki OSP Pawłowo na terenie 
przylegającym do centrum handlowego Brama Pomorza 
zorganizowali, przy współpracy z tym centrum, „I Ogól-
nopolski Zlot Samochodów Strażackich, sprzętu pożarni-
czego i wszystkiego, co związane z pożarnictwem”. 
Trawiaste tereny wokół galerii wypełniły czerwone strażac-
kie pojazdy wielu marek, a pochodzące z różnych epok. Na 
zlot zgłosiło się około trzydziestu jednostek z bliższej i dal-
szej okolicy. Wśród nich: Nowa Cerkiew, Witkowo, Ogorze-
liny, Czapiewice, Gwieździn, Ostrowite, Czersk, Lichnowy, 
Lubnia czy Koczała. Impreza była dwudniowa i zaczęła się 
od parady pojazdów strażackich ulicami miasta. Widzie-
liśmy konne bryczki, zabytkowe ręczne pompy na konnych 
wozach, Mercedesy, Jelcze, Nysy, Żuki i Tarpany oraz mało 
kojarzące się z pożarami pontony ratownictwa wodnego.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się  „Turecka Sobota” - 
impreza zorganizowana przez Centrum Handlowe Brama 
Pomorza”. Było wszystko to z czym mieszkańcom północy 
kojarzy się  wschód: egzotyczne smaki i orientalny taniec. 
Tancerki ze studia Bohema prezentowały orientalne tańce
i zachęcały licznie zgromadzoną widownię do spróbowania 
swych sił. Ale największym zainteresowaniem cieszył się  
konkurs w jedzeniu kebaba na czas. Zawodnicy pragnący 
sprawdzić się w  szybkim pochłanianiu  bardzo popularnej
w Polsce potrawy, wystartowali w trzech rundach elimina-
cyjnych, które ostatecznie wyłoniły finałową trójkę. W sumie 
do rywalizacji zgłosiło się 15 amatorów kebabu. Zwycięzca 
rozprawił się z potrawą  w czasie 2 m. i 20 sek.! Na koniec 
trzech najlepszych zawodników jeszcze raz stanęło przed 
wyzwaniem, którym był duży kawałek ciasta kajmakowego.

Dnia 18 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Chojni-
cach odbyło się uroczyste podpisanie umowy na 
realizację zadania pn. „Termomodernizacja wraz
z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury”
w ramach projektu „Poprawa efektywności ener-
getycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-
Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 
– termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej”. Inwestycję wykona konsorcjum firm: 

RCI Spółka z o.o., Zakład Ogólnobudowlany 
TACZBUD Henryk Taczyński oraz TACZBUD – 
BIS Mariusz Taczyński za kwotę 10 mln 846 tys. zł.  
Umowę w obecności przedstawicieli firm oraz 
lokalnych mediów podpisali prezes poznańskiej 
spółki RCI Roman Sztuba oraz burmistrz Chojnic 
Arseniusz Finster. Prace rozpoczną się na 
początku sierpnia br. i potrwają do 30.09.2017 r.
                                      tekst i foto: Irmina Szyca



Kto powinien zrobić test na obecność HCV?
Na badanie powinny zgłaszać się przede wszystkim osoby, które były 
kilkukrotnie hospitalizowanie, miały przetaczaną krew, często zmieniały 
partnerów seksualnych, korzystają z zabiegów kosmetycznych zwłaszcza 
typu kolczykowanie i tatuażowanie.  Badanie trwa tylko 5 minut!

Wirus HCV, czyli wirusowego zapalenia wątroby typu C (żółtaczka typu C), 
zakaził 730 tysięcy Polaków, podaje Światowa Organizacja Zdrowia. 95 
procent zakażonych nie wie, że padło ofiarą HCV! W grupie ryzyka jest 
każdy, kto był u fryzjera czy kosmetyczki, miał usuwany ząb lub 
wykonywane inwazyjne badania diagnostyczne. Wirus HCV przenoszony 
jest przez krew i inne płyny ustrojowe. Można się zakazić za pośrednictwem 
niedostatecznie wysterylizowanych narzędzi medycznych i dentystycznych 
lub wielokrotnie używanych igieł i strzykawek, a nawet narzędzi fryzjerskich
i kosmetycznych. Feralne może okazać się wykonanie tatuażu (tak zakaziła 
się aktorka Pamela Anderson, aktorka znana m. in. z serialu Słoneczny 
Patrol) czy makijażu permanentnego, manikiuru i pedikiuru. Do zakażenia 
dochodzi również podczas stosunków seksualnych.

GDZIE WYKONASZ  BEZPŁATNY TEST NA HCV?

Centrum Medyczne GEMINI
ul. Młodzieżowa 35, Chojnice
tel. 52 397 40 33, 
www.geminichojnice.pl

W dniu 25 lipca br. w Centrum Edukacyjno-Wdro-
żeniowym w Chojnicach odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Sejmiku Województwa Pomorskiego. 
Reprezentantem Chojnic w sejmiku jest Leszek 
Bonna, dyrektor szpitala specjalistycznego.
           Podczas XXIV sesji możliwość wystąpienia 
oprócz radnych Sejmiku miał również starosta 
powiatu chojnickiego Stanisław Skaja oraz 
burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. Zarówno 
starosta jak i burmistrz przedstawili radnym 
najważniejsze informacje dotyczące miasta i po-
wiatu oraz inwestycje zrealizowane dzięki 
wsparciu unijnym, m.in. modernizację i zagos-
podarowanie budynku dawnych młynów oraz 
starego szpitala. Pracę włodarzy docenił 
marszałek Mieczysław Struk, chwaląc działania 

wpływające na rozwój samorządów oraz dbanie
o dziedzictwo kulturalne.
           W porządku obrad istotną część stanowiła 
dyskusja na temat audytu krajobrazowego w woje-
wództwie pomorskim, nawiązującego do projektu 
uchwały podpisanej w 2013 r. w Charzykowach 
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
Wśród uchwał była także ta przyjmująca pomoc 
publiczną miasta Chojnice w wysokości 1,5 mln zł. 
Środki przeznaczone będą na dokumentację 
techniczną obwodnicy zachodniej.
        W posiedzeniu Sejmiku Województwa 
Pomorskiego uczestniczyli także goście, a wśród 
nich europoseł Jan Kozłowski, poseł Marek 
Biernacki oraz poseł Stanisław Lamczyk.
                                        tekst i foto: Irmina Szyca
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W Technikum nr 2 w Chojnicach uzyskasz bez 
dodatkowych kosztów uprawnienia do obsługi 
wszystkich typów wózków widłowych:
- podnośnikowych ( w tym wysokiego składowa-
nia, boczne, systemowe),
- unoszących,
- ciągnikowych,
- naładownych,
- specjalnych,
- spalinowych, gazowych, elektrycznych.
Uprawnienia są bezterminowe - honorowane
w całej Unii Europejskiej (certyfikat w języku 
angielskim). Dodatkowo uzyskasz uprawnienia do 
wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.
Ponadto to jedyna szkoła w regionie w której 
uzyskasz Certyfikat potwierdzający znajomość 
systemów klasy ERP (kompleksowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem) na poziomie zaawanso-
wanym!

Technik logistyk to bez wątpienia  zawód z przy-
szłością. Zawód, w którym zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych pracowników jest większe niż 
oferuje rynek pracy. Wynika ono  z europeizacji
i globalizacji gospodarki. Obecnie coraz większą 
rolę odgrywają duże firmy, które sprzedają swoje 
produkty nie w  tylko  na rynku regionalnym, ale 
przede wszystkim  dążą do obecności w całym 
kraju oraz na rynkach  międzynarodowych. 
Istniejąca  tendencja spowodowała  szybki  rozwój  
i duże zapotrzebowanie na działalność firm 
logistycznych,  zajmujących się organizowaniem
i realizowaniem przemieszczania towarów.
W  naszym regionie  funkcjonuje   bardzo wiele 
firm logistycznych ,  a w ostatnich latach obserwuje 
się ich gwałtowny rozwój. Ta tendencja  niewątpli-
wie będzie się w najbliższym czasie  utrzymywała , 
ponieważ  region chojnicki usytuowany jest blisko 
międzynarodowych szlaków  transportowych.

17 lipca w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, odbył się turniej sportowy 
Zabory CUP. 
Turniej był rozgrywany wg obowiązujących przepisów gry - Baszka Méster 
Sport, w 3 kategoriach: indywidualnej, drużynowej oraz par. Zawodniczki 
oraz zawodnicy rozegrali 4 rundy po 40 rozdań. Wszyscy uczestnicy 
turnieju Baśki otrzymali pamiątkowy button.
Zabory CUP, wygrał Alfred Kosecki - Kaszëbë Baszka II Nowa Karczma, 
który zdobył nagrodę główną telewizor. Kolejne miejsca zajęli: Poerling 
Hubert - Karo Starzyno, Piełowski Janusz - Kaszëbë Baszka II Nowa 
Karczma, Karnowski Tadeusz - Toro Trans Chojnice, Bojka Jerzy - Bocar 
Osłonino. W rywalizacji pań, najlepsza okazała się Lidia Żywicka - Baszta 
Bytów II. 
Turniej drużyn w rywalizacji Zabory CUP, zwyciężył zespół Kaszëbë 
Baszka II Nowa Karczma - kpt. Kosecki Alfred, Czapiewski Bogdan, 
Mosiński Henryk, Piełowski Janusz. Drugie miejsce zajął zespół Toro 
Trans Chojnice - kpt. Cysewski Józef, Karnowski Tadeusz, Neńca 
Ryszard, Żynda Franciszek.  Trzecie miejsce wywalczył zespół MAR-woje 
Gdańsk - kpt. Duraj Wojciech, Bronk Andrzej, Kuczyński Mirosław, 
Woźniczka Ryszard.

Czwartego października 2016 roku rozpocznie się 
budowa 10 budynku mieszkalnego z mieszka-
niami na wynajem w zasobach Chojnickiego TBS 
sp. z o.o. Powstanie nowy budynek mieszkalny 24-
rodzinny wraz z infrastrukturą przy ul. Kartuskiej 5. 
Będzie to budynek 4 kondygnacyjny o powierzchni 
użytkowej mieszkań 1275 m2 i powierzchni 
zabudowy 533 m2. Kubatura budynku wynosić 
będzie 7195 m3. W budynku będzie 12 mieszkań 2 
pokojowych + wydzielona kuchnia,  8  mieszkań 3 
pokojowych z aneksem kuchennym i  4 
mieszkania 3 pokojowe z wydzieloną kuchnią. 

Projektantem budynku jest  Archiplan  sp. z o.o.
z Gdyni. 21 lipca zostały otwarte oferty przetargo-
we. Wykonawcą budynku będzie najprawdopodo-
bniej konsorcjum chojnickich firm (ostateczna 
decyzja zapadnie wkrótce). Planowany koszt 
docelowy (prognoza po wyborze najkorzystniej-
szej oferty) metra kwadratowego 3 686,28zł.  
Montaż finansowy inwestycji to: Kredyt z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  około 
60%, partycypacje od najemców i innych osób 
około 25% i środki własne TBS-u około 15%. 
Zakończenie prac planowane jest na  2-10-2017r.

W środę (27.07) z wizytą w ratuszu przebywali członkowie greckiego 
zespołu folklorystycznego Thessaloniki Thermi „Aleksander Wielki”. Goście 
przyjechali do Polski, aby wystąpić podczas Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”. Festiwal rozpoczął się 
27 lipca w Wielu i zakończy się 31 lipca w Brusach. W Chojnicach koncerty 
zespołów odbędą się w piątek 29 lipca.
Gości powitał w ratuszu wiceburmistrz Edward Pietrzyk. Następnie 
opowiedział o mieście i udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Podczas 
spotkania nie zabrakło śpiewu, tańca  i wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
                                                                     tekst i foto: Irmina Szyca
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Festiwal to z definicji impreza artystyczna. Może dotyczyć 
różnych dziedzin sztuki, ale zazwyczaj myśl przewodnią 
stanowi jeden, konkretny wątek. W naszym regionie nie 
brakuje tego typu rozrywek. Już w minio-nym miesiącu 
każdy z nas mógł stać się uczestnikiem dwóch 
wyjątkowych wydarzeń.

Pierwsze z nich to Polish Boogie Festival, który trwał
w Człuchowie od 27 do 30 lipca i miał swój epizod w Bramie 
Pomorza, tydzień wcześniej. Intrygująca nazwa, ale czym 
właściwie jest tytułowe boogie? W internecie czytamy: styl 
w muzyce country, charakteryzujący się szybkim tempem 
oraz skupieniem na grze instrumentów. Taka to właśnie 
kultura przygalopowała do nas na swoim koniu, z kow-
bojskim kapeluszem na łbie. Dodatkowo aby uatrakcyjnić 
wydarzenie dla wszystkich przybywają-cych, jako styl 
ubioru wybrano pin-up, czyli koktajlowe sukienki w kropki, 
bandany podtrzymujące fryzury i kolorowe, fikuśne 
garnitury. Impreza otwierająca całe wydarzenie, czyli 
występy w Bramie Pomorza, przyciągnęły tłumy 
przechodniów, którzy zatrzymywali się w pół kroku 
zakupów, ale również gości przyjeżdżających specjalnie 
po to, żeby wziąć udział w czymś nowym, zaskakują-cym. 
Jedna z czytelniczek, Ola z Pawłówka, stwierdziła, że takie 
imprezy częściej powinny odbywać się w okolicy. Pokazy 
tańca oraz koncert zespołu Blueberry Hill zaskoczyły ją 
swoją dynamiką oraz radością przekazywaną ze sceny,
a jednocześnie zrobiły ogromne wrażenie i zachęciły do 
wkręcenia się w ten gatunek muzyczny.

A skoro mowa o dobrej muzyce to nie może zabraknąć 
wzmianki o corocznym wielkim Festiwalu Folkloru 
mającym swój ośrodek w Brusach. Jest to między-
narodowe wydarzenie, na którym swoje umiejętności 
prezentują amatorskie zespoły folklorystyczne z całego 
świata. 
Przez cztery dni, od 27 do 31 lipca, na terenie nie tylko 
Brus, ale również np. Chojnic i Wiela można było natknąć 
się na kolorowo ubranych członków zespołów tanecznych 

z różnych zakątków świata, między innymi z Czarnogóry 
albo Indonezji. Nie mogło też  zabraknąć lokalnych 
przedstawicieli, czyli Krebane z Brus czy Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby”. 
           Występy wszystkich artystów łączyły w sobie 
ludowe tańce, muzykę, a za każdym krokiem na scenie 
można było dostrzec godziny ćwiczeń, pasję i ogromne 
zaangażowanie. Wszyscy występujący zgodnie stwie-
rdzali, że aby coś osiągnąć należy włożyć w to mnóstwo 
pracy i nie poddawać się po pierwszej porażce. Mimo 
wszystko są to przecież zespoły amatorskie, chociaż 
część, ma nadzieję, że już niedługo. 
Każdy pokaz budził emocje publiki, która za dnia cieszyła 
się dawką regionalnej kultury, natomiast wieczorem 
odkrywała przyjem-ności innego rodzaju muzyki. 
Gwiazdą występującą w piątkowy wieczór był Krzysztof 
Krawczyk, którego obecność wywołała niemały entuzjazm 
wśród młodzieży. Ponadczasowość tekstów tego muzyka 
wciąż trwa i kolejne pokolenia cieszą się mogąc zobaczyć 
swojego idolaw akcji. Ludzie pod sceną śpiewali 
szczególnie głośno „bo jesteś Ty…” albo „żony nie dałem, 
żonę wziąłeś sobie sam!”, bo zna to każdy, a kto nie zanuci 
jak leci w radio niech pierwszy krzyknie „żony nie dam, 
HEJ!”.
 Ogólne wrażenia po festiwalu są pozytywne, 
mieszkanka Brus- Ania, mówi nam, że co roku ogląda 
występy i bawi się w dyskotekowym klimacie wieczorami. 
Jest też fanką Krawczyka dlatego ten rok był dla niej 
szczególnie wyjątkowy. 

 Czy więc mogło być lepiej? Ci co byli mogą sami 
odpowiedzieć sobie na pytanie co by zmienili, a Ci, którym 
nie udało się dotrzeć powinni żałować, bo ominęły ich dwie 
naprawdę fantastyczne imprezy, po których wspomnienia 
będą trwały jeszcze długo w pamięci uczestników.

                                                                 Wiktoria Hoppe 

Zdjęcia z festiwalu Boogie: Marcin Sarnowski / Saren.Pro
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W poprzednim numerze Chojniczanina 
Panowie M. Brunka i K. Kaczmarek zajęli 
się budżetem Chojnic za 2015 rok. 
Stawiają tezę, że jeżeli coś się zgadza 
pod względem rachunkowym, to nie 
oznacza, że autor budżetu zasługuje na 
skwitowanie. Porównują mnie do Gomół-
ki, Bieruta i Gierka, bo oni też w PRL-u 
mieli większość, ja też mam, a nawet jak 
ją nazywają jest „mechaniczna”. 

Wiem skąd to porównanie. Otóż Pan M. 
Brunka jako były członek PZPR ma 
wielkie doświadczenia z tamtego czasu. 
Ciekawe czy współautor K. Kaczmarek 
wie o tym, że „wprowadzającym” Pana 
Brunkę do PZPR był Antoni Szlanga – 
radny z mojego klubu. Czasy się jednak 
zmieniły, bo jak dobrze pamiętam były 
wybory w okręgach jednomandatowych
i trudno obecnych radnych porównywać 
do tych z czasów PRL-u. 
Panowie piszą, że cytuję „można 
odmalować fasadę starego budynku, 
wybudować kawałek drogi (przy okazji 
zawsze do poprawki)...”. Ten cytat 
dowodzi indolencji i na dodatek jest 
podłym kłamstwem. W ciągu 18 lat 
wybudowaliśmy w Chojnicach przeszło 
80 nowych ul ic.  Tylko ki lka było 
naprawianych gwarancyjnie. Kłamstwem 
więc jest twierdzenie, że zawsze były do 
poprawki. To jest kłamstwo celowe. Czy 
malowaniem fasad jest rewitalizacja 
kompleksu po starym szpitalu, nowe 
budynk i  TBS-u,  s tad iony,  o r l i k i , 
restauracje zabytków, rewitalizacja 
rynku? To proste, Panowie muszą 
podszkolić się z podstaw budownictwa, 
aby odróżnić czym jest malowanie 
fasady, a czym jest wznoszenie nowych 
obiektów lub ich renowacja. 

Kolejna teza jest jeszcze ciekawsza. Oto 
ona, cyt. „w ciągu ostatnich 20 lat z perły 
polskiej gospodarki spadliśmy do 
obszaru problemowego, stając się 
centrum biedy i wykluczenia w północnej 
Polsce”. Panowie twierdzą, że „to dzieło 
domorosłych ekonomistów i samozwań-
czych samorządowców spod znaku 
ambasadora Kaszub, czy budowniczych 
Pomorza”. W tych cytatach jest kilka 
kłamstw. Pierwsze – nigdy nie byliśmy 
perłą polskiej gospodarki i drugie – nie 

jesteśmy centrum biedy i wykluczenia
w Polsce północnej. Nikt nie jest na tyle 
głupi, żeby w to uwierzyć. Są wskaźniki 
makro i mikro ekonomiczne, które 
przeczą takim tezom, ale skąd ja znam 
podobną filozofię: „czy Polska nie jest 
w ruinie?”. Gdyby Chojniczanie byli 
zamkn ięc i  w  swo im mieśc ie ,  to 
martwiłbym się, że mogą w takie brednie 
uwierzyć. Jako pierwsi po Gdańsku 
zbudowaliśmy obwodnicę, zrewitali-
zowaliśmy wiele zabytków, zbudowa-
liśmy wiele nowych obiektów, przeszło 80 
ulic, powstały nowe stadiony, nowy Park 
1000-lecia – inwestowaliśmy więcej
i szybciej niż nasi sąsiedzi. Jak to jest
z tym centrum biedy, że miasto i bur-
mistrz otrzymują nagrody od innych 
samorządowców. Czy dostalibyśmy takie 
nagrody gdybyśmy byli najgorsi? Cieka-
we jest to, że Panowie niszcząc mnie, nie 
oszczędzają też miasta w którym żyją. 
Przecież takie kłamstwa są nieprawdo-
podobne. 
Radnych nazywają samozwańczymi 
samorządowcami. To szczyt bezczel-
ności, ponieważ radnych wybierali 
mieszkańcy. Jeżeli nagrody są dla nich 
bez znaczenia, to ciekawe jakie oni 
posiadają? Otóż żadnych, bo nic jeszcze 
nie zrobili. Przestrzegam przed tymi 
Panami, to krytykanci, którzy jak udowa-
dniam, posługują się kłamstwem. 

Panowie dalej piszą, że cyt. „...a 
pieniądze można w końcu pożyczyć”. To 
ciekawe, bo w 2015 roku nic nie 
pożyczaliśmy, oprócz wykonanych 
inwestycji oddłużyliśmy miasto o około 8 
mln zł. 

Oceniając wykonanie budżetu autorzy 
posługują się też rewitalizacją, próbując 
wykorzystać zawarte tam informacje, np. 
cyt. „spadająca wykrywalność prze-
stępstw pomimo rosnących inwestycji
w zakresie monitoringu miejskiego”. Otóż 
to nieprawda, ponieważ wykrywalność 
przestępstw rośnie, o czym informują 
statystyki policyjne. 

O budowie węzła integracyjnego piszą, 
że jest to cyt. „dalsze dekorowanie 
miasta poprzez odmalowanie dworca
i przekopanie pod torami dziury na 

przejście wraz z garścią przystanków 
autobusowych”. Węzeł integracyjny to 
modernizacja, czyli budowa od nowa   
peronów, remont głównego budynku 
dworca, nowe parkingi, nowy tunel, 
windy, nowy dworzec autobusowy, nowe 
ścieżki rowerowe, nowe autobusy, mała 
architektura i wyposażenie. Sami 
Państwo oceńcie jak można tak ważną 
inwestycję nazwać dziurą w ziemi i deko-
rowaniem miasta.

Budowa nowego Centrum Kultury 
zdaniem obu Panów nic nie da, ponieważ 
otacza nas marazm. Czy marazmem są 
sukcesy aktorów, naszego teatru, sukce-
sy tancerek, kino cyfrowe i inne. Warto 
moim zdaniem stworzyć godziwe 
możliwości twórcom kultury, a także 
mieszkańcom, którzy są jej odbiorcami. 

Na koniec Panowie zarzucają, że nie 
zrealizowałem dochodów z majątku,
a budżet jest z nadwyżką.  W czym więc 
problem? Pomimo mniejszej sprzedaży 
majątku i tak mamy więcej pieniędzy niż 
zaplanowaliśmy. Problem jest sztuczny
i mógłbym pod koniec roku zmniejszyć 
planowane dochody z majątku o wielkość 
nadwyżki, ale nie zrobiłem tego ponie-
waż byłby to tylko techniczny zapis. Pod 
względem rachunkowym wszystko by się 
Panom jeszcze bardziej zgadzało.

Porównania do PRL-u pokazują, że obaj 
Panowie nie rozumieją czym jest budżet, 
jak się go planuje i realizuje. Dlaczego tak 
twierdzę? Otóż Panowie piszą, że PCHS 
nie mógł podnieść ręki za absolutorium 
dla tego, który na rozgrzeszenie nie 
zasługuje, bo nie spełnia podstawowego 
w tym kontekście wymogu – żalu za 
grzechy przeszłe i aktualne. Tak więc do 
oceny mojej osoby wykorzystali PRL
i Kościół.
Moja komiczna Opozycja, która posłu-
guje się takimi argumentami do oceny 
mojej działalności powinna przecież 
wywoływać moją wielką radość i satys-
fakcję. Ja jednak nie wiem, czy mam się 
smucić czy cieszyć. Na koniec powiem 
prawdę – jak przeczytałem artykuł obu 
Panów „śmiałem się przez łzy”. 
 
                                   Arseniusz Finster

Z wielką przyjemnością informujemy, że spektakl 
"Romeo i..." w wykonaniu Dominika Gostom-
skiego i Grzegorza Szlangi na Międzynarodowym 
Festiwalu Teatralnym w Policach otrzymał 
Nagrodę Główną.
Była to VI edycja festiwalu organizowanego na 
granicy polsko-niemieckiej. Po wstępnej kwa-
lifikacji do konkursu głównego zakwalifikowało się 
8 spektakli - 4 z Niemiec i 4 z Polski. Występowały 
teatry między innymi z Hamburga, Thuringen, 
Warszawy, Słupska i z… najmniejszych w tym 
gronie Chojnic.
To pierwszy międzynarodowy festiwal dla 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego i jak się 
okazuje nie ostatni. Członek jury Marcus Joos, 
który jest współorganizatorem festiwali w 
Niemczech, obiecał rekomendować ten spektakl 
na inne międzynarodowe festiwale. W jury 
zasiadał również znany i ceniony aktor Wojciech 
Wysocki. Spektakl został bardzo wysoko 
oceniony zarówno przez jury jak i przez 
publiczność.
"Bardzo cieszymy się z sukcesu, a jeszcze 
bardziej z faktu otwarcia nowych możliwości - 
wyjazdów zagranicznych" - mówi reżyser 
spektaklu Grzegorz Szlanga.                                    
                                                        Gratulujemy!
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Na wstępie pytanie zasadnicze:  piętnować kłamstwa, 
wyjaśniać insynuacje, czy pozostawiać to bez reakcji 
licząc, że czytający sam dojdzie do prawdy? Odpowiedź 
nie jest prosta, szczególnie dla mnie. Wiem, jak działają 
media, wiem jak działa moja nieliczna ,ale kłamliwa i butna 
Opozycja. Wiem, jak trudno jest żyć, gdy ignoranci bez 
wiedzy i szacunku oceniają moją pracę, posługując się 
kłamstwem. Odpowiadam więc, że warto i trzeba 
wyjaśniać kłamstwa i insynuacje. W jaki sposób? Na 
szczęście są źródła zdarzeń i dokumenty, które je opisują. 
To niestety też nie będzie proste, ponieważ kłamcyi kryty-
kanci podają często nieprawdziwe interpretacje z wiary-
godnych źródeł. 
W piątki organizuję konferencje prasowe. Informuję, 
wyjaśniam, prostuję. Nie mogę mieć pretensji do mediów, 
że nie wszystko są w stanie zamieścić, dlatego tam, gdzie 
to możliwe będę sam publikował. Publikacje i rozmowy to 
jedna metoda, jest też druga, po którą musiałem niestety 
sięgnąć. To postępowania sądowe, to moje prawo, aby 
kłamcy nie naruszali moich dóbr osobistych, aby swoim 
postępowaniem nie narażali mnie na utratę zaufania do 
pełnienia mojej funkcji.
Ze sprawami sądowymi jest komicznie, ponieważ Panowie 
M. Wałdoch i R. Sawicki oskarżają mnie w swoich 
publikacjach o różne sprawy, np. o korupcję, a ja wnoszę 
pozwy do Sądu, aby oni mieli szansę mi to udowodnić. Ktoś 
powie to absurd, ale co innego może zrobić pomawiany, 
jeżeli autor publikacji oskarżając nie informuje tzw. 
Organów Państwa uprawnionych do rozstrzygania takich 
spraw. Reasumując, są dwie drogi dochodzenia do 
prawdy. Będę korzystał z obydwu. 

Publiczne kłamstwo, brak logiki w działaniu, 
oskarżane i sądzenie – studium przypadku.

 Cofam się w czasie o kilka tygodni, znamy już 
termin sesji w lipcu. Trwają przygotowania, w tym samym 
czasie prokuratura stawia zarzuty Panu M. Brunce. 
Dotyczą one jego oświadczenia majątkowego. Zabrakło
w nim informacji o części oszczędności, zatajono dochody 
z najmu mieszkania i pojawia się też problem z datowa-
niem poprawek na tym dokumencie. Sytuacja staje się 
ciężka, ponieważ Pan Brunka doprowadził wcześniej do 
decyzji Pana Wojewody o wygaszeniu mandatu Pana M. 
Janowskiego (Rada Miejska odrzuciła tę decyzję) a na 
sesji mamy głosować o wygaszeniu mandatu Pana M. 

Łęgowskiego. Co robi zainteresowany? Otóż atakuje 
Prokuraturę, że jest dyspozycyjna wobec mnie, atakuje, że 
to ja dzwoniłem do Prokuratury. Oznajmia, że „jeńców nie 
bierze”, że na sesji wygasi mandat kolejnego radnego, że 
nie powie kogo, oznajmia, że radni mają dzwonić do niego, 
on będzie miał z tego powodu wiele radości. Jak to 
przeczytałem, doznałem szoku. Otóż na portalu 
chojnice24.pl prawie w każdym tekście Pani M. Szymecka 
podkreśla, że Pan Brunka jest prawnikiem lub prawnikiem 
z wykształcenia. To taki „szczególny lans” Pana Mariusza
u jego kolegi Pana Z. Tabatha na portalu, ale nic mi do tego. 
Jeżeli natomiast ktoś jest prawnikiem, to wypowiedzi o dys-
pozycyjności konstytucyjnych Organów Państwa są po 
prostu śmieszne i nie powinien się chwalić tym, że skończył 
prawo. Być może okolicznością łagodzącą jest fakt, że Pan 
Brunka nie ukończył aplikacji i nie może nazwać siebie 
„mecenasem”.
        Idźmy dalej – na sesji Pan Brunka mówi, że ja 
powiedziałem publicznie, że dzwoniłem do Prokuratora. 
Tak było, ale dzwoniłem w swojej sprawie, aby Prokuratura 
zbadała przekształcenie przedszkola Skrzaty, czyli 
mówiąc krótko, sam na siebie złożyłem doniesienie. Fakt 
ten zostaje perfidnie wykorzystany, na szczęście czujnie 
reaguję i odpowiadam na ten zarzut na sesji. Postę-
powanie Pana Brunki jest nielogiczne, ponieważ wiedział, 
że nie dzwoniłem w jego sprawie. Przejdźmy do sesji. 
Uchwalamy porządek obrad i nagle Pani M. Osowicka 
zgłasza w imieniu klubu PCHS projekt uchwały o wyga-
szeniu mandatu Pana M. Brunki. Pracuję w radzie miejskiej 
już 22 lata i napiszę dosadnie: takiej głupoty jeszcze nie 
widziałem! Klub jest dwuosobowy: Pan Brunka i Pani 
Osowicka. Brunka deklarował, że nie głosował, tzn. że 
inicjatywa pochodzi tylko od Pani Osowickiej! Idźmy dalej – 
projekt musi mieć formę pisemną, musi być umieszczony 
do porządku sesji na 7 dni przed jej terminem, musi mieć 
opinię prawną. Tego nie ma! Brunka i Osowicka na siłę 
próbują przeforsować swoją inicjatywę. Sami sobie 
przeczą, ponieważ kilka miesięcy temu, inny członek 
PCHS Pan J. Studziński, doprowadził do zerwania sesji, 
ponieważ radni dostali projekt uchwały na 6 dni, a nie na 7 
dni przed terminem sesji. Teraz dla swojej wygody chcieli 
wnieść uchwałę z zerowym terminem i od razu. Takiej 
sytuacji jeszcze nie doświadczyłem, ale później było 
jeszcze ciekawiej. Cóż mieliśmy głosować? Otóż Pan 
Brunka, prawnik z wykształcenia chciał, aby rada wygasiła 
jego mandat. Moim zdaniem uprawiał kpinę i szydził 

z Rady Miejskiej, ponieważ nawet gdyby rada tą uchwałę 
przegłosowała, to nie miała by ona mocy prawnej! 
Nadawała by się tylko do kosza. Rada odrzuca wniosek do 
porządku obrad i nie daje się Brunce sprowokować. Dalej 
jest jeszcze ciekawiej. Czekamy kogo PCHS chce 
wygasić, przecież była zapowiedź, a tu niespodzianka. 
Pan Brunka dokonuje retrospekcji oświadczeń majątko-
wych radnych i stwierdza, że prawie wszyscy popełniają 
błędy. Sam to sprawdził i sam osądził, ale pewnie błędy 
były zbyt małe, żeby 'kogoś wygasić”. Mówiąc o błędach, 
miał siebie na myśli, ale jego błędy kończą się zarzutami. 
Oczywiście o winie rozstrzygnie Sąd.
          Siedzę dalej na tej sesji i sam siebie pytam o logikę 
postępowania Pana Brunki. Zapowiada swoją weryfikację, 
zapowiada wygaszenie mandatu kolejnego radnego, a tu 
nic. Gdyby chciał postąpić honorowo, to powinien 
oświadczyć, że jeżeli będzie wyrok z karą, to sam się 
wygasi, ale zabrakło chyba odwagi. To zdarzenie zajmuje 
na sesji wiele czasu, ale cóż – demokracja! Na szczęście 
są granice głupoty, których „mechaniczna większość
z dyszlem” jak mówi Pan Brunka o większości w radzie, nie 
przekroczyła. Nie doszło do kompromitacji rady, 
skompromitował się Pan Brunka i PCHS. 
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Mała i duża Ojczyzna. Czy nie warto pospływać Brdą, Wdą 
czy meandrami Chociny, mając przed oczyma cudowne 
widoki, których wielu może nam pozazdrościć? A może 
pospacerować po Parku Narodowym „Bory Tucholskie”  
czy Zaborskim Parku Krajobrazowym i pochłaniać te 
„piękne okoliczności przyrody”? Przejść się pod najdłuższy 
akweduktem typu rzymskiego w Polsce w  Fojutowie? 
Poczuć magię „Kręgów Kamiennych” w Odrach czy 
Leśnie? Pospacerować  po chojnickim Rynku podziwiając 
jego poszczególne elementy, na które nie zwracamy uwagi 
w codziennym pośpiechu, a także przejść się wzdłuż 
pozostałości murów obronnych przenosząc się choć na 
chwilę w średniowiecze? Wejść do naszej Bazyliki i zatopić 
się w detalach? Relaksować się w Parku Tysiąclecia nie 
bacząc na spore koszty, które poniosła przede wszystkim 
Unia Europejska na jego rewitalizację ;)? Chłonąć kolebkę 
polskiego żeglarstwa spacerując po charzykowskiej 
marinie czy Zaciszu, Małych czy Dużych Swornegaciach? 
Podziwiać kosznajderskie pozostałości w Gminie Chojnice 
czy urokliwy skansen państwa Kopiszka w Objezierzu? 
Wsiąść na rower i rozkoszować się wieloma osobliwoś-
ciami  na szlaku „Kaszubskiej Marszruty”? … … … Tutaj, 
Drogi Czytelniku, dodaj jeszcze kilka miejsc, których nie 
wymieniłem, ale nad którymi warto się zatrzymać
i poświecić im swoją uwagę.

Jadąc „w Polskę” mamy wszystko, czego dusza zapragnie:  
Morze Bałtyckie z kurortami, ale i miejscami bardzo 
spokojnymi – wszak dzieli nas tylko sto kilkadziesiąt 
kilometrów od tych miejsc! Są tam miejsca wyrafinowane, 
ale też takie, gdzie można rozbić namiot bezpiecznie i za 
stosunkowo niewielkie pieniądze. Mamy mnóstwo jezior
w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Ponoć na 
Pojezierzu Pomorskim jest ich więcej  niż na Mazurach. 
Możemy podziwiać Zamość, Lublin, że o Krakowie
i Poznaniu nie wspomnę ;) Nieodkryte dla wielu jest 
niesamowite Roztocze. W Bieszczady jedzie się ponoć 
tylko raz, bo … potem się wraca. Beskidy, Tatry, 
Karkonosze, Góry Stołowe czy Świętokrzyskie mogą być 
obiektem westchnień podczas wędrówek pieszych
i rowerowych. Jeszcze sporo miejsc może wymienić każdy 
z nas, po chwili refleksji. Dojechać , w naszej pięknej 
Ojczyźnie, możemy praktycznie wszędzie w ciągu jednego 
dnia!
 „Cudze chwalicie, 
 Swego nie znacie ,
 Sami nie wiecie,
  Co posiadacie.” 
   Stanisław Jachowicz

Więc w drogę dalszą lub bliższą, Szanowni Czytelnicy 

 W kampanii wyborczej nasz włodarz obwieścił, że 
w obecnej kadencji postawimy na kulturę! Czy aby fakty nie 
przeczą tej deklaracji? Gościliśmy wprawdzie w  przeszło-
ści  różne gwiazdy na dniach Chojnic, mieliśmy też niezwy-
kle utalentowanych wykonawców na Nocach Poetów. Ale 
tegoroczne występy prezentują się jednak wyjątkowo 
słabo. Sąsiednie samorządy zaprosiły w tym roku 
niekwestionowane gwiazdy: Urszula, Big Cyc, Edyta 
Geppert (to Czersk!), Various Manx (to Tuchola!), Wodecki 
(to Charzykowy)! To wszystko przecież absolutny top 
polskiej rozrywki. Tymczasem do Chojnic na zaproszenie 
burmistrza zawitał… Szpak.

Nie tylko ze względu na oryginalny image artysty 
entuzjastów takiej decyzji nie było zbyt wielu. W poprze-
dnich latach regułą było zaproponowanie kogoś celują-
cego zarówno w gusty starszej, jak i młodszej publiczności. 
W tym roku zadowoleni mogli być tylko najmłodsi, bo już 
wśród 30-latków trudno szukać miłośników talentu tego 
wykonawcy.

Także w dziedzinie teatrów ulicznych zauważalne są 
dziwne „oszczędności” na kulturze. Z imprezy kilkudniowej 
przeszliśmy do jednodniowej i to z kilkugodzinną przerwą 
pomiędzy występami w dwóch blokach. Nie zaspakaja to 
ambicji organizatorów, nie zaspakaja apetytu miasta,
a także nienajlepiej świadczy o stosunku władz do tematu 
kultury. Mając w mieście doceniane teatry i uznawanych 
organizatorów należałoby lepiej wykorzystać ich ogromny 
potencjał. 

 Tymczasem rozgłos dużo większy od występu na 
tegorocznych dniach Chojnic zyskała wiadomość o tym, że 
pozew przeciwko Promocji Chojnic, sp. z o.o. złożył 
światowej sławy tenor Marek Tchorzewski, którego występ 
miał promować miasto w Polsce i na świecie. Informację
o złożonym pozwie przez rok ukrywano przed publiczno-

ścią (raczej: opinią publiczną), choć może wiązać się to
z wypłatą nawet 100 000 zł odszkodowania na rzecz 
artysty. Jak można było ukrywać przed mieszkańcami
i radnymi tą informację składając sprawozdanie z dzia-
łalności spółki? - trudno zrozumieć… Dla nas, jako opozycji 
oczywiste jest, że prezes po raz kolejny nadużywa 
zaufania, jakim go obdarzono. Upieranie się w sprawie, 
która dotyczy wprost prawa autorskiego i prawa do 
wizerunku, stawia nasze miasto w grupie kompletnego 
zaścianka… Dziś nikt nie kwestionuje zasady, że 
wyłącznym dysponentem wizerunku artysty jest on sam,
a tam gdzie się jej nie przestrzega nikt kto się ceni 
występować nie będzie…

 Skoro już mowa o prezesie Guzelaku warto 
poruszyć sprawę organizacji "dyskoteki pod gwiazdami", 
która w minionych latach organizowana była na zakoń-
czenie muzycznych występów w ramach "Dni Chojnic". 
Zapytania o dostęp do informacji publicznej w zakresie 
wynagrodzenia dla Bogdana Duraja, pozostają bez 
odpowiedzi.

            Odnajdujemy zatem nas samych w rzeczywistości,
w której miasto stać na hojne dotowanie profesjonalnych 
sportowców w barwach Chojniczanki i Red Devils, stać na 
wybieg dla psów za ponad 100 000 zł, stać na wyrzucenie 
w błoto ponad 500 000 zł przeznaczone na projekt 
"Balturium", stać na narażanie się na płacenie 
odszkodowań za awanturę z panem Tchorzewskim, ale nie 
stać na zapewnienie mocnej obsady w trakcie festiwalu 
teatrów ulicznych czy dni Chojnic. To o tyle smutne, że nie 
chodzi jedynie o igrzyska dla mieszkańców, ale atrakcję 
przyciągającą turystów do miasta i regionu.

 Poza licznymi delegacjami gości z miast 
partnerskich, najliczniejszą rzeszę turystów odwiedzają-
cych nasze miasto w okresie letnim stanowią przecież byli 
chojniczanie odwiedzający rodzinne miasto, a na co dzień 
mieszkający w Irlandii, Anglii, czy Niemczech. Jest to obraz 
smutny, ukazujący, że poza sentymentem miasto nie ma 
zbyt wiele do zaoferowania nie tylko w sferze tworzenia 
godziwych warunków do życia, ale nawet zwykłej rozrywki.
Inwestycja w kulturę to przede wszystkim inwestycja
w wizerunek, którego nie buduje się poprzez nową fasadę 
starego domu kultury, ale poprzez twórczość artystyczną 
mieszkańców, postulowane nie tak dawno stypendia dla 
artystów, wsparcie dla promocji rodzimej twórczości. 
Chodzi o rozbudzanie aspiracji, o szersze horyzonty,
o stawienie sobie i lokalnej wspólnocie większych wyzwań. 
Jeśli z uporem i mozołem robią to nasi poeci, regionaliści, 
malarze, muzycy…, to powinni w tym zakresie dostać ze 
strony władz miejskich stałe wsparcie i zachętę… I to 
dopiero byłoby rzeczywistym postawieniem na kulturę!

                                     Mariusz Brunka, Kamil Kaczmarek
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Rysunek przedstawia fragment ulicy Młyńskiej  około 
roku 1937.  Dzisiaj ten fragment miasta wygląda 
zupełnie inaczej. Kamienice  z prawej strony rysunku 
o numerach 6 i 8 istnieją do dnia dzisiejszego, chociaż 
z lekko przebudowanymi fasadami. Dawniej pod 
numerem 6 (skrajna prawa cześć rysunku)  był „Skład 
kolonialny i delikatesów”, który prowadził Tonn Herber. 
Na parterze kamienicy pod numerem 8  Józef Stęsze-
wski prowadził jedyną jak ogłaszał się w lokalnej 
prasie „Jadłodajnię na miejscu. Smaczne i tanie 
obiady oraz kolacje. Sympatyczne i wy-godne lokale 
towarzyskie. Osobne pokoje bilardowe.” Pomiędzy 
budynkami 8 i 10 widać wylot ulicy Spichrzowej. 
Kamienice od numeru 10- 18 zburzono i przebudo-
wano po II wojnie światowej. W kamienicy pod  nu-
merem 10, której właścicielem był Jan Rudnik, i  gdzie 
dzisiaj jest pizzeria „Wenecka” był „Dom Bławatów”. 
Reklamował się w lokalnej prasie: „Konfekcja damska, 
męska i dziecięca. Materiały damskie i męskie. 
Olbrzymi wybór w kapeluszach męskich”.  Pod 
numerem 12  Ryszard Wollenberg – mistrz fryzjerski 

prowadził  zakład fryzjerski dla pań i panów pod marką  
„Welke Emil”. W następnym małym domku z nume-
rem 14 mieszkał doradca prawny Brunon Felski.  
Kamienica nr 16 to budynek, który pamiętają starsi 
chojniczanie. Mistrz rzeźnicki Kraśkiewicz Klemens  
prowadził w tym budynku „Rzeźnictwo. Sprzedaż 
mięsa i wędlin wyborowych”. Mieszkali tam ponad to 
(1937) Dallek Paweł – mistrz piekarski, Maschke 
Gustaw - mistrz stolarski, Narloch Franciszek, Theus 
Jan i Wirkus Roman. W ostatnim budynku (Młyńska 
18) Drygalska Jadwiga prowadziła sklep pasman-
teryjny „Bławaty Bielizna – galanteria – Rzetelna 
obsługa. Ceny niskie”. Dzisiaj w tej kamienicy swoje 
studio fotograficzne ma Marek Hackert. Limuzyna 
stojąca na ulicy to Mercedes-Benz 770, luksusowy  
samochód osobowy produkowany pod marką 
Mercedes-Benz w latach 1930-1943. Powstało 
łącznie 205 sztuk  takich samochodów.

                                                              Jacek Klajna

Reklama własna



Stanisław Wiśniewski  (1937 - 2009) 
ksiądz, administrator parafii pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela w Chojnicach od 9 czer-
wca 1974 roku do 30 czerwca 1975 roku.

Po śmierci ks. dra Arkadiusza Lissa przez 
prawie rok zarządzał parafią pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela w Chojnicach. Urodził się 
17 stycznia 1937 roku w Grudziądzu. Tam 
uczęszczał do Liceum Ogólnokształ-

cącego, które ukończył zdaniem egzaminu 
maturalnego w 1954 roku. Następnie 
odbywał studia w Seminarium Duchownym 
w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 
19 września 1959 roku. Jego pierwszą 
placówką duszpasterską była parafia pw. 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach. 
Był najdłużej pracującym wikariuszem w pa-
rafii, bo aż do 8 czerwca 1974 roku. W latach 
1975-1979 był wikariuszem nowo utworzo-
nej parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny w Chojnicach. W 1979 roku został 
proboszczem w Karsinie. Ks. Stanisław 
Wiśniewski uzyskał tytuł magistra prawa 
kanonicznego. Zmarł 27 grudnia 2009 r.

Roman Aleksander Lewandowski  
(1932 – 2012) ksiądz, proboszcz parafii pw. 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela od 1 lipca 1975 
roku do 30 czerwca 1999 roku. 
Ksiądz, honorowy obywatel Chojnic. Urodził 
się 12 XII 1932 r. w Chełmży. Studia 
filozoficzno – teologiczne odbył w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie, tam 
też 21 grudnia 1957 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa Kazimierza Józefa 
Kowalskiego. Jako wikariusz przez dziesięć 
lat pełnił służbę duszpasterską w Brodnicy, 
w 1967 roku został wikariuszem w Żmijewie 
(dekanat brodnicki), a wkrótce probosz-
czem. 1 lipca 1975 roku został mianowany 
proboszczem parafii pw. Ścięcia św. Jana 

Chrzciciela w Chojnicach, która za jego 
kadencji stała się matką czterech nowych 
wspólnot parafialnych w Chojnicach oraz 
dwóch w Charzykowach i Nieżychowicach. 
W ofiarnej pracy duszpasterskiej szczegól-

nie kierował się troską o duchowość 
parafian, jednocześnie gorliwie pełni 
funkcję kustosza zabytkowej świątyni.
W 1985 roku otrzymał godność kanonika 
gremialnego kapituły kolegiackiej w Kamie-
niu Krajeńskim. W okresie stanu wojennego 
i w latach następnych pełnił duchową 
opiekę nad środowiskiem podziemnej 
„Solidarności”. Wśród wielu ważnych wyda-
rzeń w życiu chojnickiej fary najważniej-
szym było podniesienie świątyni do 
godności bazyliki mniejszej  bullą papieża 
Jana Pawła II z 11 marca 1993 roku. Po 24 
latach duszpasterzowania w Chojnicach ks. 
kan. Roman Lewandowski odszedł na 
emeryturę 30 czerwca 1999 roku i jako 
rezydent zamieszkał w naszym mieście.
9 października 2005 roku Rada Miejska 
podjęła uchwałę o nadaniu zasłużonemu 
proboszczowi tytułu honorowego obywatela 
miasta Chojnice. 12 grudnia 2007 roku ks. 
kan. Roman Lewandowski obchodził 75 
urodziny i 50 rocznicę święceń kapłańskich. 
W uroczystości uczestniczyli m.in. ks. 
biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy 
diecezji toruńskiej oraz ks. biskup Edward 
Zielski, ordynariusz Campo Maior w 
Brazylii. Ks. kan. Roman Lewandowski 
zmarł 20 stycznia 2012 r.

                                   Opracował 
                                           Bogdan Kuffel
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Msza Św. 1 Maja 1981 
roku w Chojnicach konce-
lebrowana przez kapela-
na Solidarności ks. kano-
nika Romana Lewan-
dowskiego.

Zdjęcia ze zbiorów 
Hieronima 

Szymańskiego.
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We wrześniu br. przypada 50. rocznica nadania imienia Filomatów Chojnickich Liceum Ogólnokształcącemu
w Chojnicach. Tajne organizacje patriotyczne zrzeszające polskich gimnazjalistów działały w naszym mieście już
w I połowie XIX wieku. Jednym z pionierów ruchu lomackiego był Florian Ceynowa. W tym numerze
CHOJNICZANINA przedstawiamy sylwetkę jednego z przewodniczących lomatów w początkach XX stulecia.

Leon Pełka (1886-1939) należał do grona 
na jba rdz ie j  zas łużonych  po l sk i ch 
absolwentów Królewskiego Katolickiego 
Gimnaz jum w Chojn icach.  Swoimi 
dokonaniami mógłby obdzielić kilku innych 
wychowanków. Urodził się 11 kwietnia 1886 
r. w Kruszynach k. Bobrowa (powiat 
brodnicki). Jego rodzicami byli nauczyciel 
Wincenty i Julia z Wilemskich. Bracia ojca, 
Stanisław i Walenty, należeli do stanu 
duchownego. Stryj Stanisław w młodości 
był filomatą brodnickim. 

Kapłan, pedagog, oficer…
Syn nauczyciela kształcił się w latach 1896-
1906 w Gimnazjum Chojnickim. Należał 
tam do tajnej organizacji patriotycznej.
W ostatnich latach nauki pełnił nawet 
obowiązki przewodniczącego koła filoma-
tów. Po maturze (1906) studiował najpierw 
w Seminarium Duchownym w Pelplinie, 
potem na uniwersytecie w Wȕrzburgu, aby 
w 1909 r. wrócić do Pelplina. Mimo iż nie 
pochodził z Kaszub, należał do Koła 
Kaszubologów (założonego przez jego 
rówieśnika Jana Karnowskiego). Wyświę-
cony został na kapłana 4 kwietnia 1911 
roku. Już podczas studiów interesował się 
pedagogiką. Widział siebie w roli nauczy-
ciela. Po ojcu odziedziczył zatem talent 
pedagogiczny, który łączył jednakże
z powołaniem kapłańskim. 

Pierwszy wikariat objął przy Kaplicy 

Królewskiej w Gdańsku. W czerwcu 1912 r. 
uczestniczył w gdańskim zjeździe założy-
cielskim Towarzystwa Młodokaszubów. 
Drugi etap jego duszpasterskiej wędrówki 
szczęśliwie wiązał się już z łączeniem 
posługi w parafii z nauczaniem. Ks. Pełka 
został wikarym w Kościerzynie i prefektem 
w tamtejszym Seminarium Nauczycielskim 
(1913-1914). Złożył egzamin państwowy do 
nauczania w szkolnictwie średnim i od 1914 
r. był nauczycielem w Seminarium Nauczy-
cielskim w Wałczu.  

Podczas I wojny światowej ks. Pełka w ran-
dze majora pełnił obowiązki kapelana 
wojskowego w Wałczu i Szczecinie oraz 
walczył na froncie zachodnim we Francji. 
Do rezerwy przeszedł w stopniu podpułko-
wnika. W 1918 r. został dyrektorem 
Seminarium Nauczycielskiego w Wałczu,
w którym już wcześniej był zatrudniony. 

Radio w praktyce szkolnej
W początkach II RP kontynuował pracę 
pedagogiczną. W 1920 r. objął stanowisko 
dyrektora Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego im. S. Staszica w Gru-
dziądzu. Organizował tzw. Kursy przyspie-
szone przeznaczone dla sił pomocniczych 
w szkolnictwie. Zatrudniał utalentowanych 
pedagogów poświęcających się dla 
wychowanków; zadbał o utworzenie inter-
natu. Poziom nauczania w grudziądzkim 
seminarium był bardzo wysoki, również 

dzięki dobrze wyposażonym pracowniom 
przedmiotowym. Z troską odnosił się także 
do kształcenia muzycznego; jako uzdolnio-
ny muzyk bardzo poważnie traktował naukę 
śpiewu i gry na instrumentach. Jako jeden
z pierwszych dydaktyków na Pomorzu 
wykorzystywał radio w procesie nauczania. 

Ks. Pełka bardzo aktywny był w ruchu 
społeczno-kulturalnym. Trudno wskazać 
wszystkie organizacje i instytucje, z którymi 
współpracował bądź które wspierał. Był 
m. in .  cz łonk iem Komi te tu  Pomocy 
Uchodźcom z Warmii i Mazur, działaczem 

Uniwersytetu Ludowego w Grudziądzu, 
współzałożycie lem Stowarzyszenia 
Kapłanów i Księży Prefektów Pomorskich. 
Ściśle współpracował z Radą Pomorską i jej 
prezesem Aleksandrem Majkowskim 
(wychowankiem Gimnazjum Chojnickiego), 
m.in. przy organizacji I Wystawy Sztuk 
Pięknych w Grudziądzu (1921). Należał do 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Zamordowany przez Niemców
W marcu 1928 r. został wikariuszem – 
substytutem (zastępcą) ks. stryja Stanisła-
wa w parafii św. Jakuba w Toruniu. Pół roku 
później po śmierci stryja objął parafię
w Kurzętniku, gdzie zbierał materiały do 
historii tamtejszego progimnazjum.  Ogłosił 
drukiem popularny  „Śpiewniczek religijny
z dodatkiem najwięcej używanych melodii” 
(Nowe Miasto Lubawskie 1936). Pierwsze-
go stycznia 1939 r. został proboszczem
w Świekatowie. Jako sprawny organizator 
rychło doprowadził do utworzenia przystan-
ku kolejowego w tej miejscowości (na trasie 
Bydgoszcz-Gdynia). 

Trzeciego dnia II wojny światowej udzielił 
ostatniego namaszczenia 26 Polakom 
rozs t rze lanym w Świeka towie .  22 
października 1939 r. został aresztowany 
przez Niemców i uwięziony w Luszkówku,
a następnie w Świeciu. Zamordowano go 2 
listopada 1939 r. w Górnej Grupie. 

Kącik Poetycki 
Poetycko zapowiada się w Chojnicach 
pierwszy weekend sierpnia 2016. W dniach 
od 04.08. - 07.08.2016 w Powiatowej 
Bursie dla Młodzieży Szkolnej -  dyr. jest 
Jan Bruski, odbędą się Ogólnopolskie Spo-
tkania Poetyckie, które wchłonie w swoje 
artystyczne wnętrze Chojnicka Noc Poetów 
(sobota 06.08.). Jej organizatorem jest 
Urząd Miejski w Chojnicach, Miejska Biblio-
teka Publiczna i Chojnickie Centrum 
Kultury. Uczestnicy  OSP będą stołować się 
w bursie, a pokoje uczniowskie zamienią 
się w sale wykładowe i warsztatowe.Poeci 
przywiozą ze sobą tomiki poetyckie, które, 
jak dotąd, będzie można nabyć podczas 
Chojnickiej Nocy Poetów. Uczestnicy OSP 
wezmą udział w poetyckim konkursie
"O SREBRNY  KLUCZYK".
    Przybyli goście ( W-wa, Bydgoszcz, 
Białystok,Gdańsk, Dębnica Kaszubska, 
Września, Zduńska Wola,Olsztyn, Pabiani-
ce,Ełk, Świebodzin, Gorzów Wielkopolski, 
Gostycyn, Szadek, Słupsk, Nowy Sącz) 
obejrzą w Prywatnej Klinice Rehabilitacyj-
nej w Krojantach wystawę obrazów mala-
rza z Raciąża Józefa Wróblewskiego, 
wezmą udział w warsztatach literackich:
1) POECI I CZYTELNICY W ŚWIETLE 
LIRYKI - prowadząca Maria Aulich, 
zarazem przew. jurorów Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza 
na XXII Chojnicką Noc Poetów;
2) FRASZKA I AFORYZM - prowadzenie 
Kazimierz Słomiński z Białegostoku i juror 
konkursu na XXII CHNP;
3)TWORZYMY  HAIKU - prowadzenie 
Irena Grabowiecka z Białegostoku - także 
juror konkursu na XXII CHNP i XII OSP
u boku w/w.
  Uczestnicy odbędą rejs statkiem 
spacerowym po Jeziorze Charzykowskim, 
zwiedzą Chojnice i Park Narodowy oraz 
Fojutowo, a konkurs "O SREBRNY  KLU-
CZYK" będzie rozstrzygnięty w artysty-
cznych salach kościoła gimnazjalnego 
(Collegium  Ars).

XII Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie 
poprowadzi w Powiatowej Bursie Maria 
Jolanta Kowalska.

A  JEDNAK

wciąż wracam z daleka
ku bliskim mi stronom

ku ludziom
co w krew moją wrośli

powracam z tęsknotą
pod Eifflem tłumioną

w kraj snów do spełnienia
ku... codzienności
----------------------------------

TĘSKNOTA SZEPTAŁA... WRÓĆ

echem powróciłam
poprzez burze
powietrze i światło

w kosmyki bluszczu
wplotłam nić złotą
niech strofy wiersza
promienie oplotą

przybyłam szeptem

wróciłam Pegazie
gdzie złotem gwiazd
zaznaczyłeś moje dłonie
i błyszczą poezją
gdzie rozum w sercu tonie
gdzie pachnie frezją
---------------------------------------

PRZYJDŹ

przyjdź tej nocy
wtulony w płaszcz
z gwiazd
i opleć mnie
złotem ich warkoczy

przyjdź do mnie miłością
tęsknotą  nabrzmiałą
tak trudno związać w supeł
chwile szczęścia
bez ciebie

CHOJNICKA  FOSA NOCĄ  POETÓW

sierpniowa noc żarem poezji roztańczona
snuje się nad miastem
unosi ku gwiazdom
i z rozśpiewanych obłoków
spływa do fosy

nawet echo porywa wiersze
ku kaszubskim borom
gdzie
wierzby w jeziorach pączkują
wiatr trawy czesze
i pląsa leniwie w konarach
tej nocy poezja
sercom wskazuje kierunek
-----------------------------------------

W  PUŁAPCE ŚWIATA

dni życia przeczesują
piasek w klepsydrze
w myślach królują
błękity szepty trele ptactwa

Boże
pokieruj ich lotem
by otuliły mnie rapsodią

gdy kamienie i przedmioty
snują wspomnienia
sekrety mojej Małej Ojczyzny
- kaszubskiej ziemi
echo porywa z pułapki
przed oczy duszy
ku źrenicom nieba
-------------------------------

JEGO IMIĘ CZŁOWIEK

miękkie światło wieczoru
oplata kwietne pyłki

w ich koronie odpoczywa
ukochany wytęskniony znużony

nieważne
dobry czy zły
wymarzona czułość piękna

CÓRKA

wybija północ

czułe dłonie
masują zmęczone nogi matki

kremowa alga
wianuszkiem palców
oplata stopy
przepływa ku udom
łagodząc opuchliznę

pajączki żyłek
zasypiają pod powłoką bandaży
-------------------------------------------

FASCYNUJE I PRZERAŻA

tornado
- wszystko w ramionach bestii

z oddali - fascynuje
gdy jest - przeraża
niszczy

na jego skinienie rzeki opuszczają brzegi
obłoki dachami się stają

przez twoją słoneczną twarz
też przemknęło
ale zostałeś
- dla mnie
a dla ciebie
jestem ja

powstaniemy z kolan

obiecuję
razem osiągniemy niebo

Maria Jolanta Kowalska
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Kolejne pocztówki jakie chciałbym 
państwu przedstawić ukazują dzisiejszy 
Plac Niepodległości a wysłane zostały
w 1903 i 1905 roku. 
W czasach zaboru pruskiego ów plac 
nazwano Wilhelmsplatz na cześć cesa-
rza Niemiec Wilhelma I Hohenzollerna, 
którego pomnik stał tam do 1920 roku, 
czyli do powrotu Chojnic w granice 
Polski. Po usunięciu pomnika plac 
otrzymał nazwę Królowej Jadwigi, 
obecnie jest to Plac Niepodległości a na 
miejscu pomnika cesarza stoi figura 
Chrystusa Króla. Odsłonięcie obecnej 
figury nastąpiło w 1931 roku. Po 
wkroczeniu hitlerowców do Chojnic, 
obecną figurę przed zniszczeniem 
uratował ówczesny kościelny Leon 
Lehman, gdyż Niemcy mieli już ją 
zrzuconą a cokół rozebrany. Nawiązując 
do samego cesarza Wilhelma miał on 
pośredni wpływ na rozwój naszego 
miasta, którego rozwój gospodarczy 
przypadł właśnie na XIX wiek.
" Białobrody" w dużej mierze przyczynił 
się do zjednoczenia Niemiec, jako król 
Prus a potem cesarz Niemiecki stawiał 
na reformy oraz rozwój gospodarczy 
swego kraju co również dało wymierny 
efekt naszemu miastu. Proszę zauważyć 
iż miasta pozostające pod zaborem 
rosyjskim jeszcze dziesiątki lat po 
odzyskaniu niepodległości odstawały 
tym, które były pod zaborem pruskim. Za 
czasów Wilhelma miasto zaczęło 
kwitnąć również administracyjnie, 
zlokalizowano dyrekcję poczty, zaczął 
działać sąd okręgowy i prokuratura 
obejmująca swym zasięgiem kilka 
sąsiednich powiatów. W 1871 roku 
miasto otrzymuje połączenie kolejowe
z Berlinem a dwa lata później zbudo-
wano odcinek kolejowy do Tczewa. 
Ciekawostką jest iż przy powitaniu 
pierwszego pociągu w Chojnicach na 
peron zawitało prawie całe miasto. 
W y z n a c z e n i e  m i a s t u  f u n k c j i 
administracyjnych spowodowało napływ 

ludności niemieckiej a wraz z nią 
gotówki. Powstawały sklepy, warsztaty 
rzemieślnicze i zakłady. Działalność 
Wilhelma już w 1829 roku zauważyli 
przedstawiciele Królestwa Polskiego
( Kongresowego ) odznaczając go 
Orderem Orła Białego. Ciekawostką jest, 
iż jego pierwszą miłością była Eliza 
Radziwiłłówna, para planowała nawet 
ślub jednak wobec sprzeciwu części 
rodziny i pruskich polityków Wilhelm 
porzucił swe zamiary a Eliza nigdy już nie 
wyszła za mąż, zmarła na gruźlicę osiem 
lat po rozstaniu.

Okres panowania "Białobrodego" na 
stanowisku cesarza Niemiec to również 
okres politycznego spokoju w Europie
a przede wszystkim co miało olbrzymie 
znaczenie dla Polski zainicjował 
spotkanie przywódców trzech mocarstw 
rozbiorowych co zapoczątkowało tzw. 
Sojusz Trzech Cesarzy.

Rządy cesarza Wilhelma I wywarły 
ogromny pozytywny wpływ na rozwój 
naszego miasta, mimo iż znajdowaliśmy 
się pod obcym zaborem Chojnice za jego 
panowania rozwijały się w bardzo 
szybkim tempie.  Na nasze szczęście
"Białobrody" nie dążył też do wojny z Ro-
sją mimo, iż jego priorytetem było zacho-
wanie silnej armii, trudno sobie wyobra-
zić losy naszego kraju gdyby do niej 
doszło, być może Polacy musieliby 
stawać pomiędzy siebie gdyby zaborcy 
wprowadzili pobory do wojska pośród 
naszych rodaków, tak się jednak nie 
stało a pokój, który cesarz zapewnił był 
dla Chojnic zbawienny.

                           Krystian Reszczyński



Kiedy rozpoczęła się Pani przygoda ze sztuką?
Każdy chyba rysuje od dziecka, więc dokładnie nie 
pamiętam, ale tak bardziej serio zaczęłam rysować, kiedy 
pod swoje skrzydła wzięła mnie wspaniała pani Danka 
Wolińska z Chojnickiego Domu Kultury, która nauczyła 
mnie rysowania od podstaw, zdopingowała do przejścia na 
duży format i przygotowała do egzaminów wstępnych na 
Akademię Sztuk Pięknych. 

Gdzie szuka Pani natchnienia, co Panią inspiruje, co 
pobudza kreatywność?
Jestem malarką, więc inspiruje mnie głównie kolor. 
Uwielbiam morze. Jeżdżę na plenery w Polsce i za 
granicą.Co roku przyjeżdżam do Funki, gdzie jest cisza, 
spokój, sosny, widok na jezioro, które choć przyjeżdżam od 
wielu wielu lat, zawsze jest inne i zawsze czymś mnie 
zaskoczy; czy to mgłą unoszącą się o poranku, czy ulewą, 
w której drugi brzeg jest prawie niewidoczny, czy taflą 
spokojną jak lustro, w której odbijają się zjawiskowe 
chmury, już nie wspominając o spektakularnych 
zachodach słońca. Kolorystyczne kontrasty lub gamy 
różnego rodzaju szarości w wietrzny dzień, Funka to jest 
moje ukochane miejsce i letni plener daje mi energię na 
cały rok.
Którą  uczelnię artystyczną Pani ukończyła?
Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na 
Wydziale Malarstwa, ale każdy artysta, żeby się rozwijać, 
musi również uczyć się sam, Akademia to nie Politechnika, 
tam nikt nie podaje studentom przepisu na sztukę jak 
równania na wytrzymałość mater ia łów czy ich 
przewodnictwo cieplne. Tworzenie sztuki to sposób 
myślenia, poszukiwanie, a nie realizacja z góry 
wytyczonych zadań.

Zdolności artystyczne ma Pani więc bardziej 
wrodzone czy wyuczone?
Nie mam pojęcia! Jedno wiem na pewno: talent bez pracy 
to za mało. 

Czy ma Pani swój ideał artystyczny, artystę, który jest 
dla Pani mistrzem i którego Pani podziwia?
Och, bardzo wielu artystów podziwiam. Dzielę ich na 
takich, których uwielbiam, bo robią rzeczy, których ja bym 
nigdy nie zrobiła, bo nie chcę robić takiej sztuki albo nie 
przepadam za robieniem takiej sztuki, albo nie umiem robić 
takiej sztuki; i takich, którzy robią coś, co albo jest mi bliskie 
(Rothko, Newman), albo jest… dokładnie tym, co ja 
mogłabym i chciałabym zrobić, ale np. okazuje się, że 
powstało już 40 lat temu. Niedawno trafiłam na obraz Jana 
Andriesse„Spektrum światła dziennego” i to jest dokładnie 

coś, co ja mogłabym namalować i to jest wspaniałe, że ktoś 
myśli dokładnie tak jak ja i namalował obraz dokładnie taki, 
jaki ja mogłabym namalować (no, może ja namalowałabym 
go w pionie) i fajnie by było się z nim spotkać i porozmawiać 
o tym, jak dwie różne drogi artystyczne mogą się przeciąć 
w pewnym punkcie i dlaczego. Może kiedyś się uda.

Jakie formy sztuki są Pani najbliższe?  Jakie formy 
sztuki oprócz malarstwa Panią interesują? Co sprawia 
Pani największą satysfakcję?
Najbliższe jest mi malarstwo i ono daje mi najwięcej 
satysfakcji. I to robię najlepiej. Głównie maluję obrazy 
olejne na płótnie, ale mam także swoją mieszaną technikę 
na papierze i bardzo lubię to medium. Jeden z moich 
„papierowych” obrazów znajduje się w Muzeum
w Chojnicach. Oczywiście, robię też inne rzeczy.

Proszę powiedzieć, jak to wszystko wygląda
w praktyce. Czy ma Pani swoją pracownię? Jak łączy 
Pani pracę zawodową ze sztuką?
Mieszkam teraz głównie w Warszawie, bo wykładam 
historię sztuki dla studentów anglojęzycznych w War-
szawskiej Szkole Fotografii i Projektowania Graficznego,
a także prowadzę dla nich zajęcia praktyczne (malarstwo, 
rysunek, technologia malarstwa) i własnej pracowni na 
stałe nie mam; wynajmuję przestrzeń, jeśli nadarzy się 
okazja, ale wiadomo – wszystko zależy od aktualnej 
sytuacji finansowej, która jeśli chodzi o artystów w Polsce, 
nie wygląda zbyt różowo. Wciąż wiele osób uważa, że 
bycie artystą to nie jest praca, a hobby; zdarza się nawet, 
że ludzie pracujący w sektorze kultury mają takie podejście 
(np. galerie, które nie płacą artystom honorariów za 
wystawy), co już w ogóle sprawia, że opadają mi ręce; 
klientom komercyjnym się wydaje, że nie muszą płacić za 
przygotowanie i pracę nad projektem, a tylko „za to, co 
kupią”, czyli wersję ostateczną i trzeba tych klientów 
edukować – popatrzmy zresztą wokół i zastanówmy się, ilu 
Polaków uważa się za grafików („ja też bym tak potrafił”), 
przyjrzyjmy się tym reklamom zgrzytającym kolorami, 
dziesięcioma fontami na dziesięciu centymetrach 
kwadratowych, miastom zaśmieconym obrzydliwymi 
szyldami pasującymi do architektury i tkanki miejskiej jak 
kwiatek do kożucha, dodajmy do tego brak edukacji 
wizualnej i szczątkową edukację kulturalną, przemnóżmy 
przez ilość menedżerów „zarządzających kulturą”, którzy
o kulturze nie mają pojęcia, bo ich horyzont zamyka się na 
tym, że w ich placówce ma być kino i zajęcia dla dzieci
i nawet jeśli są ludzie, jeśli są pasjonaci, którzy chcieliby 
prowadzić jakiś program, to nie ma dla nich miejsca, bo po 
co się męczyć, jeszcze coś niepolitycznego z tego 
wyniknie i się ze stołka zleci; więc po wykonaniu tego 
równania ukaże nam się dość ponury obraz sytuacji. Póki 
co, odpukać, mnie układa się dość szczęśliwie: maluję
i wystawiam, moja stała praca jest blisko związana ze 
sztuką, od chyba 10 lat maluję komiksowe portrety na 
zamówienie, poza tym jestem freelancerką. Projektuję, 
głównie ściany do wnętrz i materiały do druku, ale jeśli 
chodzi o chojnickie klimaty to robiłam też m.in. Grafitti
i Music dla Meblika, a także sporo materiałów dla 
Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum, które wspieram, jeśli 
chodzi o kontakt z holenderską fundacją Kienkeurig, no
i właśnie część materiałów drukowanych takich jak 
zaproszenia, plakat na Aniołowo czy banner na powsta-
jącym budynku hospicjum stacjonarnego. Robię ilustracje, 
plakaty, maluję murale… Moja praca jest nader różnorod-
na i interesująca…  Ostatnio wzięłam zlecenie namalowa-
nia 16-metrowej reklamy z Lewandowskim przy metrze 
Politechnika, moja babcia jest wielką fanką piłki nożnej 
(kibicuje Chojniczance), pomyślałam, że się ucieszy…

 Jakie ma Pani plany artystyczne na nadchodzący rok?
Malować, malować… I więcej malować, i większe formaty. 
Poza tym pewnie po raz trzeci poprowadzę warsztaty
w warszawskiej części międzynarodowego programu 
MovingBorders. Miałam też plany, żeby namalować mural 
w Chojnicach, a konkretnie najpierw na tej brudnej ścianie 
za Bazyliką, bo straszy, a potem na tym samym domu, ale

z drugiej strony. Rozmawiałam z administracją, są nawet 
otwarci na propozycje, ale… nie ma budżetu i planów 
naprawy komina. Ta sadza z komina zawsze będzie 
wychodzić na wierzch elewacji, jeśli się tego nie naprawi
i nie zabezpieczy. Początkowo myślałam o fresku i zapro-
szeniu do Chojnic Vica Calabro, mistrza fresku, konserwa-
tora fresków Giotta, może o zrobieniu chojnickiej małej 
edycji Międzynarodowego Festiwalu Fresku, który odbywa 
się w Zamościu, gdzie Vico przyjeżdża, ale teraz marzę, 
żeby udał się chociaż mural we współczesnej technologii. 
W zeszłym roku pytałam, czy mogę namalować fresk na 
budynku ChCK, skoro i tak ma być przebudowany, ale 
pomysł nie spotkał się z zainteresowaniem.

Gdzie można oglądać Pani prace, no i gdzie je 
ewentualnie nabyć? 
Moje obrazy można oglądać i w Chojnicach i w War-
szawie. Sporą część moich obrazów, a także portretów 
k o m i k s o w y c h  i  m u r a l i  m o ż n a  z n a l e ź ć  n a 
www.annaeichler.pl.

Jak Pani ocenia „infrastrukturę artystyczną” Chojnic? 
… Pozwolę sobie skupić się na swojej działce - brakuje 
nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej, tak jakby do 
zrobienia wystawy wystarczyła „jakaś ściana i jakieś 
gwoździe, to się powiesi”. Jest piękna nowa sala nad 
kościołem gimnazjalnym, ale tak jak we wszystkich innych 
miejscach w Chojnicach brakuje jej porządnego systemu 
wystawienniczego. Muzeum jest ograniczone swoją 
architekturą, do której trzeba się dostosować, i choć mają 
tam miejsce rewelacyjne wystawy, jak na przykład 
Włodzimierza i Błażeja Ostoi-Lniskich, to nie można tam 
zrobić wszystkiego, a ChCK… A propos, czy w CHCK po 
modernizacji będzie sala wystawowa? Taka, którą będzie 
można łatwo aranżować, np. dzielić; gdzie będzie system, 
na którym prace można będzie wieszać nie tylko na 
ścianach, ale i w przestrzeni, oświetlenie z możliwością 
dostosowania temperatury barwowej i natężenia światła, 
ramy (nie antyramy!) do zdjęć i grafik, podstawowy chociaż 
zestaw do gablot…? Czy będzie można robić wystawy 
rzeźby, instalacji, malarstwa większych formatów? 

To pytanie zadamy Dyrektorowi Krajewiczowi.
                                 Dziękuję za rozmowę.   Jacek Klajna.
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Anna Eichler, malarka, graficzka, projektantka i ilustratorka urodziła się w Chojnicach, tu chodziła do Liceum Filomatów Chojnickich i z regionem jest nadal 
związana nie tylko więzami rodzinnymi, ale też pracą artystyczną. Co roku przyjeżdża do Funki na plener malarski, gdzie powstają jej szkice i mniejsze obrazy. 
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         Na pewno nie ma większego skupiska 
bogactw architektonicznych na świecie niż 
w Angkor Wat i prowincji Siem Reap.  
Pośród największych dzieł sztuki sakralnej 
świata, Angkor Wat to jedna z najważ-
niejszych i najbardziej imponujących 
świątyń na ziemi. Pierwotnie, świątynia była 

poświęcona hinduskiemu bóstwu Wisznu
i pozostawała miejscem jego kultu do 12 
wieku. Z czasem Khmerzy przyjęli Buddyzm 
i przerobili świątynie na buddyjskie w tra-
dycji Mahajany. Porzucona na wieki wśród 
wysokich drzew dżungli, Angkor Wat 
stanowi największą atrakcję Kambodży. 
Turyści od samego świtu zbierają się
w świątyni, żeby podziwiać jej bogactwo
o wschodzie słońca. Świątynia zajmuje 
prawie 500 akrów i jest uznawana za szczyt 
architektoniczny kultury Khmerów. Angkor 
Wat w języku Khmerów (oficjalnym języku 
Kambodży) dosłownie oznacza „świątynia, 
która jest miastem”. Budowę świątyni 
rozpoczęto około 1112 r. z inicjatywy władcy 
imperium khmerskiego, Surjawarmana II. 
Trwała do około 1152 roku, aż do śmierci 
króla Surjawarmana.. Skierowana jest ku 
zachodowi, symbolicznemu kierunkowi 
centrum wszechświata, ale też śmierci, 
dlatego wielu historyków uważa, że świą-
tynia pełniła również rolę grobowca dla 
Surjavarmana II. 
Budowla świątyni imponuje swoimi rozmia-
rami. Angkor Wat otacza fosa, której wody 
tworzą prostokąt o wymiarach 1,5 km/ 1,3 
km i symbolizują ocean. Od zachodu fosę 
przecina most, który prowadzi do głównej 
bramy świątyni. Oprócz wschodniej bramy, 
mury (symbolizujące kraniec świata) dzieli 
jeszcze brama północna, południowa oraz 
zachodnia, stanowiąca ujście ku majesta-
tycznemu kompleksowi świątyń prowincji 
Siem Reap. Główna brama Angkor Wat 
przyozdobiona jest l icznymi płasko 
rzeźbieniami i statuami, obrazującymi 
historię wierzeń hinduskich. Od bramy 
głównej do serca świątyni prowadzi, 
zdobiony przez balustrady w kształcie 
ogona węża Nagi, trakt o długości prawie 
pół kilometra. Po drodze mijamy dwie 
biblioteki i dwa stawy. Północny staw 

stanowi popularną atrakcję wśród turystów, 
którzy zbierają się o świcie, żeby fotogra-
fować świątynię i jej odbicie w tafli wody. 
Skraje świątyni i jej centrum oznaczają 
wieże, które symbolizują święte góry Indii. 
Do Angkor Wat najłatwiej dojechać tuk-
tukiem (rikszą) albo samochodem z kie-

rowcą, ale nie brakuje tam także rowerzys-
tów i tłumów turystów poruszających się 
klimatyzowanymi autokarami. Przed samą 
świątynią nie brakuje też innych atrakcji. 
Sąsiedni kompleks świątyń Angkor można 
zwiedzić na grzbiecie słonia lub podziwiać 
go z lotu ptaka, odbywając lot balonem.  
Leśne drogi wyznaczają dwa główne trakty 
pozwalające zwiedzić najważniejsze 
obiekty i świątynie. Jeżeli wybierzemy 
krótszą drogę, wówczas czeka nas około 17 
km trasy, przy dłuższej około 26 km. Żadna
z nich nie pozwoli nam obejrzeć całego 
obiektu, ale na pewno jego główne punkty. 
Angkor to miejsce, gdzie można zatracić się 
na kilka dni, a nawet tygodni, odkrywając 
kolejne tajemnicze ruiny lub/i wracając do 
tych ulubionych. Będąc w Angkor nie można 
ominąć Bayon i Ta Phrom.

Zjawiskowe Bayon uosabia osobę króla 
Jayavarmana VII, uznawanego przez 
historyków za kreatywnego geniusza
o „przerośniętym” ego, pewnie dlatego, że 
przyozdobione 54 wieże, mieniące się 
ogromnymi, uśmiechającymi się twarzami 
Avalokiteshvara, jednego z najważniej-
szych bodh isa t twów w buddyzmie 
Mahajany i Wadżrajany, przypominają 
twarz samego wielkiego króla. 
Jeżeli jako dzieci marzyliście o przygodzie 
w miejscu rodem z filmów o Indiana Jonesie 
czy Larze Croft z Tomb Raider, to na pewno 
Ta Phrom jest właśnietym miejscem.
W spowijającym ruiny cieniu, masywny 
system korzeni wplata się w antyczne 
budowle. Natura z impetem spaja się 
dziełem człowieka, tworząc najbardziej 

klimatyczne miejsce w całym kompleksie. 
Przemierzając Ta Phrom odnosi się wraże-
nie, że dżungla pochłania to miejsce. 
Ta Phrom znane było pod nazwą Rajavihara 
(Klasztor Króla). Jego budowa rozpoczęła 
się w 1186 roku i była dedykowana matce 
Jayavarmana VII.  
Przed zwiedzaniem Angkor Wat, jak i całego 
kompleksu Angkor, warto się odpowiednio 

przygotować. Bramą do zwiedzania Angkor 
jest miejscowość Siem Reap, która poza 
hotelami, butikami i lokalnym rynkiem nie 
ma wiele do zaoferowania. Stanowi jednak 
dogodne miejsce do zaplanowania całej 
wyprawy. W mieście znajduje się muzeum 
narodowe, gdzie znajduje się wyczerpująca 
ilość na temat historii Angkor. Najtańszym
i najłatwiej dostępnym środkiem lokomocji 
są tuk-tuki, które parkują praktycznie przy 
każdej ulicy w Siem Reap. Ponadto w ofer-
cie większości hoteli znajdziemy wynajęcie 
klimatyzowanego samochodu z kierowcą. 
Walutą obowiązującą w Kambodży jest 
dolar amerykański, dlatego najkorzystniej 
jest przygotować gotówkę przed przyja-
zdem do tego kraju. W mieście jest wiele 
bankomatów, więc nie ma problemu z ko-

rzystania z kart debetowych czy kredy-
towych. Bilet wstępu na teren kompleksu 
świątynnego można wykupić na jeden dzień 
(20$), na trzy dni (40$) lub na siedem dni 
(60$). Najlepiej wyruszyć przed świtem, aby 
móc podziwiać Angkor Wat o wschodzie 
słońca i uniknąć tłumów zalewających 
kompleks po porze śniadaniowej. Najlepszą 
porą roku na zwiedzanie obiektów jest pora 
sucha. Gleba w rejonie ma charakte-
rystyczny czerwony kolor i podczas prze-
jazdu po niej tworzy się przylegający do 
ubrań i ciała czerwony pył, dlatego warto 
unikać jasnych kolorów ubrań podczas 
zwiedzania. Warto też zadbać o kondycję 
fizyczną, bo zwiedzanie Angkor to kilometry 
korytarzy i schodów do pokonania. Podczas 
szczytu sezonu panują upały, więc bez 
zapasu butelkowanej wody mineralnej ani 
rusz. 

Mimo tłumów turystów odwiedzających 
Angkor, można tam znaleźć miejsca,
w których można poczuć ciszę, wewnętrzny 
spokój i moc natury, emanującej wysokimi 
drzewami i kakofonią dźwięków dzikich 
ptaków i małp. Poświęciłem temu miejscu 
trzy pełne dni i wróciłem z poczuciem 
tęsknoty i wrażeniem, że to zbyt krótko. Na 
pewno wrócę tego magicznego miejsca
i poznam je głębiej. 



20

MEDYCYNA  NATURALNA, ZDROWIE Gazeta LOKALNA

KUCHNIA

Nr 7/2016 (47)   SIERPIEŃ 2016



21

FOTOREPORTAŻGazeta LOKALNA

Nr 7/2016 (47)   SIERPIEŃ 2016

O B L Ę Ż E N I E   M  A L B O R K A
W poprzednim wydaniu Chojniczanina w rubryce „Zapowiedzi 
wydarzeń” zamieściliśmy informację o organizowanej insceni-
zacji pod zamkiem malborskim. Jakie było moje zdziwienie gdy 
udawszy się na ową imprezę na ulicach i parkingach Malborka 
ujrzałem dziesiątki tablic rejestracyjnych z prefiksem „GCH”. 
Chyba rzeczywiście chojniczanom potrzebna była komplek-
sowa informacja o imprezach organizowanych w Chojnicach
i okolicy. W cieniu zamku wysokiego odbywały się potyczki 
rycerskie (konne i piesze), pokazy średniowiecznego rzemiosła, 
przedstawienia teatralne dla dzieci oraz liczne zabawy i kon-
kursy nawiązujące do średniowiecza.                 
                                                                              Jacek Klajna

Foto: Marian Nowak

XXXIX KASZUBSKA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH

Kaszubska Wystawa Psów Rasowych w Chojnicach cieszy się 
renomą nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Oprócz 
rodzimych hodowców i wystawców zobaczyliśmy psy z Litwy, 
Szwecji, Danii, Niemiec, Białorusi, Rosji czy Austrii. W sumie 
zaprezentowano  685 psów reprezentujących aż 150 ras. 
Najliczniej reprezentowana była rodzima rasa - pies gończy 
polski – aż 29 egzemplarzy.

                 Jacek Klajna
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Wielkim sukcesem sportowym i medialnym zakończyły 
się regaty Energa Sailing Cup - Puchar ChKŻ Chojnice, 
które odbywały się w dniach 8-10.07.2016 r. Do 
Charzykowa przyjechali najlepsi żeglarze startujący w kla-
sie Optimist Gr. A. Była to ostatnia szansa na zdobycie 
kwalifikacji do startu w wielkim Finale Energa Sailing Cup 
w Sopocie, gdzie krajowa czołówka będzie walczyć o sty-
pendia Energii. 
Zawodnicy, pomimo młodego wieku, pokazali prawdziwą 
klasę i najwyższe umiejętności, a rywalizacja była 
niezwykle zacięta. Dodatkowym motywatorem był na 
pewno fakt, że regaty Energa są medialnym wydarzeniem 
i poza lokalnymi mediami zainteresowała się nimi także 
telewizja TVP (link do reportażu na dole artykułu). 
Przez trzy dni regat żeglarze nie mogli narzekać na brak 
wiatru. Warunki wietrzne były bardzo dobre, przerywane 
niekiedy opadami deszczu. W takich warunkach 
najmłodsi żeglarze mogli pokazać swoje umiejętności 
oraz doświadczenie. Zwyciężył zawodnik YKP Gdynia 
Kamil Manowiecki. Na drugim miejscu regaty zakończył 
Patryk Kosmalski z ChKŻ Chojnice. Na trzecim miejscu 
uplasował się Igor Kuczys z MKZ ARKA Gdynia.

Miejscowi zawodnicy zajęli miejsca:
15 m. Mateusz Grzempa (ChKŻ Chojnice)
22 m. Laura Szulc (ChKŻ Chojnice)
31 m. Jan Krawczyk (ChKŻ Chojnice)
34 m. Agnieszka Pawłowska (LKS Charzykowy)
39 m. Kacper Żywiczka (ChKŻ Chojnice)
86 m. Wojciech Kikmunter (ChKŻ Chojnice)
93 m. Barbara Mindak (LKS Charzykowy)

W kategorii dziewcząt zwyciężyła Gabriela Czapska z KS 
SPÓJNIA Warszawa przed Polą Dzik z YKP Gdynia i Zofią 
Korsak z MKS DWÓJKA Warszawa.
Zawodniczka ChKŻ Laura Szulc zajęła 7 miejsce 
natomiast zawodniczki LKS Charzykowy odpowiednio: 10 
m. Agnieszka Pawłowska i 25 m. Barbara Mindak.
Organizatorem regat był Chojnicki Klub Żeglarski przy 
współpracy z Energa Sailing, Polskim Związkiem 
Żeglarskim, Energa, Ministerstwem Sportu i Turystyki 
oraz Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optimist.
                                                                              
                                                      Łukasz Dzięcielski
http://gdansk.tvp.pl/26086273/odc-08072016

W dniach od 15 do 22 lipca w Crotone, na południu Włoch, 
odbyły się Mistrzostwa Europy w klasie Optimist. Uczestni-
czył w nich Mateusz Grzempa, zawodnik Chojnickiego 
Klubu Żeglarskiego, który w tym sezonie żeglarskim, 
razem z innym zawodnikiem ChKŻ Chojnice - Patrykiem 
Kosmalskim, wywalczył kwalifikacje do Kadry Narodowej 
Juniorów.
          Pod koniec czerwca emocjonowaliśmy się 
zmaganiami Patryka podczas Mistrzostw Świata w Portu-
galii, a w drugiej połowie lipca kolejnych emocji sympaty-
kom żeglarstwa dostarczył Mateusz. W Crotone rywalizo-
wali zawodnicy w wieku do lat 15. z 46. krajów, w tym z 33. 
europejskich i 13. spoza Europy, w tym m.in. z Singapuru, 
Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Kanady i Meksyku.
W sumie na starcie zameldowało się 290 zawodniczek
i zawodników, którzy ścigali się w pięciu grupach – dwóch 
dla dziewcząt i trzech dla chłopców.
Wbrew prognozom regaty przebiegały w trudnych warun-
kach. W pierwszych dniach zawodnicy, ze względu na silny 
wiatr i wysoką falę, schodzili na wodę dopiero po godzinie 
16.00, gdy wiatr tracił na sile. Po pierwszych dwóch dniach 
(po czterech wyścigach) Mateusz zajmował rewelacyjne, 
siódme miejsce wśród Europejczyków, a w klasyfikacji 
open miejsce dziewiąte. Po rozegraniu pięciu wyścigów 
nastąpił podział na grupy: złotą i srebrną dla dziewcząt 
oraz złotą, srebrną i brązową dla chłopców.
W całych regatach odbyło się dziesięć wyścigów. 
Ostatecznie zawodnik ChKŻ Chojnice uplasował się na 
wysokim 31. miejscu w klasyfikacji open (28. wśród 
Europejczyków). Polskę w Crotone reprezentowały 
jeszcze trzy dziewczynki i czterech chłopców. W kategorii 
dziewcząt miejsce 25. zajęła Gabriela Czapska z KS 
Spójnia Warszawa, Pola Dzik z YKP Gdynia miejsce 29.,
a Zofia Korsak z MKS Dwójka Warszawa - miejsce 34.
W kategorii chłopców w złotej grupie, poza Mateuszem, 
zameldowali się: Igor Kuczys z MKŻ Arka Gdynia – 21. 
miejsce i Filip Miłoszewski z UKS Barnim Goleniów – 57. 
miejsce.
Grupę srebrną wygrał Kamil Manowiecki z YKP Gdynia,

a Marcel Misiaszek z UKS Barnim Goleniów ukończył 
regaty na miejscu trzecim w tej samej grupie. Trenerem 
reprezentacji Polski na tegorocznych Mistrzostwach 
Europy był Tomasz Figlerowicz, a team leader'em Jacek 
Turczynowicz.
Mistrzynią Europy została Bergonzini Gaia z Włoch, drugie 
miejsce zajęła Antonia Schultheis z Malty, trzecie - Pappa 
Melina z Grecji. Wśród chłopców triumfował Ewes 
Wieduwild z Niemiec, przed Richardem Schultheisem
z Malty, a brązowy medal zdobył Eracca Paolo z Włoch.
Udział i dobre wyniki zawodnika Chojnickiego Klubu 
Żeglarskiego w regatach tak wysokiej międzynarodowej 
rangi to doskonała promocja regionu chojnickiego
i chojnicko-charzykowskiego żeglarstwa. Jest potwierdze-
niem dobrej pracy szkoleniowej w ChKŻ, a w szczegól-
ności obecnego trenera klubowego Patryka i Mateusza - 
Karola Jączkowskiego.
Wyjazd Mateusza na Mistrzostwa Europy w kl. Optimist 
udało się zorganizować także dzięki dofinansowaniu 
Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz Gminy Chojnice.

                                                           Mariusz  Grzempa

Zbigniew Piekarski (CHKŻ Chojnice) i Ewa Górska (UKS 
Navigo Sopot) wywalczyli trzecie miejsce w klasyfikacji 
załóg mieszanych i 6 w klasyfikacji generalnej w zakoń-
czonych właśnie mistrzostwach Europy w klasie Tornado. 

W regatach rozgrywanych w Cesenatico (Włochy) w dniach 
22 – 26 czerwca 2016 wzięło udział 25 załóg z 9 krajów. 
Przeprowadzono dziesięć wyścigów w różnych warunkach 
wiatrowych - od słabego do umiarkowanego wiatru. 
W klasyfikacji załóg mieszanych mistrzem Europy została 
załoga występująca pod banderą niemiecką w składzie 
Maria Tsaousidou (Grecja) i Marc Baier (Niemcy). 
Wicemistrzami - Austriacy Dietmar Salzmann i Silvia 
Salzmann. 
Tytuł mistrza Europy w klasyfikacji generalnej wywalczyła 
grecka załoga Nikolas Mavros i Alexandros Tagaropoulos. 
Wicemistrzami zostali Maria Tsaousidou (Grecja) i Marc 
Baier (Niemcy), a 3 miejsce zajęli Szwajcarzy Marcel 
Steiner i Joerg Steiner. 

"Bardzo udana impreza, pod względem organizacyjnym
i sportowym, pogoda super. Codziennie mieliśmy po dwa 
wyścigi, nie było zbędnego czekania na wodzie, wszystko 
szło wg planu." - mówi Zbigniew Piekarski. - "Sportowo też 
OK, no może lekki niedosyt. Przed ostatnim dniem 
zajmowaliśmy generalnie 5 pozycję z możliwością 
wskoczenia na czwartą (strata 2 punktów) i mieliśmy też 
szansę na srebro w mixie.   Ale nie wyszło :)."

W dniach drugiego i trzeciego lipca 2016 r. jak co roku LKS 
Charzykowy był organizatorem regat o Puchar Lata. 
Regaty te od kilku lat cieszą się sporym zainteresowaniem 
zawodników z całego kraju. W regatach tych wzięło  udział 
20 zawodników gr A i aż 77 z grupy B. W sobotę rozegrano
4 wyścigi wobec zaplanowanych 5. Ostatniego wyścigu nie 
zdołano rozegrać ze względu na nadciągającą  burzę.
W niedziele rozegrano 3 wyścigi. W grupie A bezkonkuren-
cyjny był zawodnik ChkŻ Chojnice Mateusz Grzempa.
O dwa pozostałe miejsca na podium walka trwała jednak do 
ostatniego wyścigu. Ostatecznie drugie miejsce zajęła 
zawodniczka LKS Charzykowy Agnieszka Pawłowska,
a trzecia była Laura Szulc z ChKŻ Chojnice. Druga nasza 
zawodniczka Barbara Mindak zajęła 6 miejsce.

W grupie B wygrała  Ewa Lewandowska AWFiS Gdańsk 
przed zawodnikiem z CHKŻ Chojnice Wiktorem Gmys oraz 
Filipem Kurczewskim z  MKŻ Żnin. Bardzo dobre 6 miejsce 
zajął zawodnik LKS Charzykowy Antoni Lipiński.
Pozostałe miejsca naszych zawodników w gr B :
  39 Jakub Szczepański,
 60 Mateusz Grabowski,
 71 Hubert Grzegórski
                                                       Sławomir Januszewski



Znamy plan przygotowań Red Devils do sezonu 2016/2017, 
który rozpocznie się 18. września. Tydzień wcześniej 
Czerwone Diabły zmierzą się w meczu o Super puchar 
Polski, a do treningów w hali powrócą 8. sierpnia. 

Podczas okresu przygotowawczego do następnego sezonu 
Futsal Ekstraklasy Czerwone Diabły mają w planach cztery 
mecze kontrolne. Tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek 
zmierzą się jeszcze w meczu o Superpuchar Polski z Mi-
strzem Polski – Gattą Zduńska Wola. Miejsce rozegrania 
tego pojedynku jest jeszcze nieznane. Nowy sezon 
ekstraklasy rozpoczniemy 18. września meczem z AZS-em 
UŚ Katowice we własnej hali.

Plan przygotowań Red Devils Chojnice do sezonu 
2016/17: 

27. lipca, 19:00 – mecz pokazowy: Chojniczanka vs. Red 
Devils (Stadion Miejski),
28-31. lipca – Mistrzostwa Polski w Beach Soccerze 
(Gdynia),
8. sierpnia – wznowienie treningów w hali,
13. sierpnia – mecz towarzyski: Red Devils vs. Pogoń ’04 
Szczecin (Chojnice),
20. sierpnia – mecz towarzyski: Red Dragons Pniewy vs. 
Red Devils (wyjazd),
27/28. sierpnia – mecz towarzyski: Red Devils vs. 
Politechnika Gdańsk (Chojnice),
3/4. września – mecz towarzyski: Red Devils vs. Team 
Unisław (Chojnice),
11. września – Superpuchar Polski: Red Devils vs. Gatta 
Zduńska Wola, 
18. września – ekstraklasa: Red Devils vs. AZS UŚ 
Katowice (Chojnice).
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W Ząbkowicach Śląskich  w dniach 4-9 
lipca zakończyły się ringowe zmagania

o tytuły mistrzyń i mistrzów Polski swojej grupy wiekowej 
U-16 w ramach XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży. Ekipa Boxing Team Chojnice pojechała w 4 osobo-
wym składzie pod dowództwem trenera Marcina 
Gruchały.
Po bardzo ciężkich pojedynkach, Mistrzem Polski został 
Kewin Gruchała ,który obronił tytuł z przed roku i Roksa-
na Giersz. Brązowe medale przywiozły Patrycja Kotlęga
i Wiktoria Dąbrowska. Maciej Kotlęga sklasyfikowany 
został na 13 miejscu. Medale wręczył Mistrz Olimpijski
z Tokio 1964  Marian Kasprzyk.
Klub z Chojnic po raz kolejny z rzędu okazał się najle-
pszym klubem na Pomorzu zarówno wśród dziewcząt jak 
i chłopców.
„ oczywiście, że jestem zadowolony z występu naszych 
podopiecznych.Pozostał lekki niedosyt bo mogło być 
jeszcze lepiej,ale naprawdę ciesze się z tego co jest i 
dziękuję wszystkim co pomagają naszemu klubowi” - 
powiedział trener Marcin Gruchała.

Droga do złotych medali Kewina i Roksany.

Kewin Gruchała KS Boxing Team Chojnice vs.Sylwester 
Lenczewski Hetman Zamość 2r.TKO 
Kewin Gruchała KS Boxing Team Chojnice vs. Dawid 
Tuchorski Start Włocławek pkt. 3:0
Kewin Gruchała KS Boxing Team Chojnice vs.  Damian 
Heymann Boks Poznań Team pkt. 3:0
Finał:
Kewin Gruchała KS Boxing Team Chojnice vs. Michał 
Jarliński Champion Włocławek pkt. 2:1

Roksana Giersz KS Boxing Team Chojnice– Aleksandra 
Eszrych Ziętek Team Kalisz1r. TKO
 Roksana Giersz KS Boxing Team Chojnice vs Paulina 
Pawlik GUKS Carbo Gliwice pkt. 3:0
Finał:
 Roksana Giersz KS Boxing Team Chojnice vs Aleksan-
dra Kucybała KS Korona Wałcz 1r.TKO 
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03 Sierpnia
Park Narodowy Bory Tucholskie w ramach Letniej 
Akademii Przyrodniczej  zaprasza na  - czerwoną ścieżkę 
dydaktyczną "Łąki Józefowskie" (5,3 km). Zapisy telefoni-
cznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 pod 
numerem (52) 39 88 397 (Liczba miejsc ograniczona).

24 Sierpnia
Park Narodowy Bory Tucholskie w ramach Letniej 
Akademii Przyrodniczej  zaprasza na  - "Pętla Lipnickiego", 
wrzosowisko (10 km). Zapisy telefonicznie od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem (52) 39 88 
397 (Liczba miejsc ograniczona).

27 Sierpnia
Chojnickie Centrum Kultury oraz bracia herbu TUR i GRYF 
mają zaszczyt zaprosić na X TURNIEJ RYCERSKI na 
placu turniejowym zwanym Fosą Miejską w Chojnicach. 
W programie pokazy rycerski, zabawy, tańce oraz inne 
atrakcje. Odbędą się następujące konkurencje z atra-
kcyjnymi nagrodami:
- Turniej Łuczniczy o nagrodę Burmistrza Miasta Chojnice,
- Turniej Tarczy i Miecza o nagrody przewodniczącego
  Rady Miejskiej,
- Pokazy tańca i zabawy plebejskie,
- Inscenizacja oblężenia Chojnic w 1466 roku.

27 - 28 Sierpnia
Na jeziorze Rychnowskim odbędą się Regaty o Puchar 
Starosty Człuchowskiego.

31 Sierpnia
Zarząd osiedla samorządu mieszkańców osiedla nr 9
w Chojnicach ogłasza konkurs na nazwę osiedla. Oferty
z propozycjami nazwy należy składać w terminie do 31 
sierpnia 2016 roku w zamkniętych kopertach na adres: 
Urząd Miejski Samorząd mieszkańców osiedla nr 9, Stary 
Rynek 1, 89-600 Chojnice z dopiskiem: "Konkurs na nazwę 
osiedla nr 9 w Chojnicach". Dla autora wybranej nazwy 
przewidziano nagrodę.

06 Sierpnia
Gmina Brusy oraz Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają 
na „Pieczenie Chleba w Widnie”. Impreza odbędzie się na 
placu przy piecu chlebowym w Widnie.

05 Sierpnia
Tawerna Buchta w Charzykowach organizuje koncert 
szantowy z cyklu "Szantowe Piątki". Tym razem wystąpi 
zespół „Qrtyna”. Początek o godz. 20:00, wstęp -  
bezpłatny. Formacja Qrtyna powstała w 2011r. Zespół 
tworzą: Ireneusz Drobiński (śpiew, gitara akustyczna)
i Radosław Osiński (śpiew, gitara klasyczna).

12 Sierpnia
Tawerna Buchta w Charzykowach organizuje koncert 
szantowy z cyklu "Szantowe Piątki". Tym razem wystąpi
„ Przemek Maruchacz”. Początek o godz. 20:00, wstęp -  
bezpłatny.

19 Sierpnia
Tawerna Buchta w Charzykowach organizuje koncert 
szantowy z cyklu "Szantowe Piątki". Tym razem wystąpi
„Marcin Magdziar”.  Start godz. 20:00, wstęp -  bezpłatny.

02 Września
Tawerna Buchta w Charzykowach organizuje koncert 
szantowy z cyklu "Szantowe Piątki". Tym razem wystąpi
zespół „JRM Jig Reel Maniacs Jigowo - Reelowi Maniacy”. 
Początek o godz. 20:00, wstęp -  bezpłatny.

03 Września
Gmina Czersk zaprasza na „Dożynki Gminy Czersk”, które 
w tym roku odbędą się w miejscowości Łąg Kolonia.

03 Września
Grand Prix Konarzyn. Turniej o tytuł Mistrza Konarzyn
w Kaszubską Baśkę. GOK Konarzyny. Info 59 833 11 18

03 - 04 Września
LKS Charzykowy organizuje Regaty o Puchar LZS w klasie 
OPT A B C, Laser 4,7 Miejsce: Charzykowy 

26 Sierpnia
Tawerna Buchta w Charzykowach organizuje koncert 
szantowy z cyklu "Szantowe Piątki". Tym razem wystąpi
zespół „Za Horyzontem”. Początek o godz. 20:00, wstęp -  
bezpłatny.

26 Sierpnia
CH Brama Pomorza zaprasza na pożegnanie wakacji
z Bramą Pomorza. Moc zabawy, koncertów i konkursów 
przez całe popołudnie. Gwiazda wieczoru  - koncert Cleo. 
Start imprezy godz. 15:00.

27 Sierpnia
Sołectwo Męcikał organizuje Festyn grzybowy. Miejsce: 
Półwysep w Męcikale. 

05 - 07 Sierpnia
Wybuchy, strzały i ryk silników pojazdów wojskowych to 
zapowiedź pikniku militarnego w Jastrowiu.  "Pierwszy 
Dzień Wolności" odbywa się corocznie w sierpniu i trwa 
przez trzy dni. Organizatorzy zapraszają na polanę przy 
ulicy Wojska Polskiego, która ożyje po raz piąty. 

04 Sierpnia
Stowarzyszenie „SWORY” i Gminny Ośrodek Kultury
w Chojnicach serdecznie zapraszają na "Czwartkowe 
wieczory kaszubskie". Przed Kaszubskim Domem 
Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach wystąpią kapele
i twórcy ludowi z regionu Kaszub. Na spotkanie w sposób 
szczególny zapraszamy najmłodszych wraz z rodzicami, 
opiekunami i dziadkami.

06 Sierpnia
Chojnickie Towarzystwo Polsko Francuskie zaprasza na 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski 
Weteranów w petanque. Zawody zostaną rozegrane na  
bulodromie  w Parku 1000-lecia.

06 Sierpnia
W „Galerii Oczko” w Męcikale, w artystycznym domostwie 
Joanny i Sławomira Mankiewczów, o godz. 16:30 nastąpi 
otwarcie wystawy poplenerowej  „XII Ogólnopolskiego 
Pleneru Plastycznego” (malarsko – rzeźbiarsko – 
fotograficzny). Na organizowanych w Męcikale plenerach 
już od kilku lat spotykają się twórcy z całej Polski.

06 Sierpnia
CH Brama Pomorza zaprasza 6 sierpnia w  godz. 12-18  na  
„Zabawę na plaży z Bramą Pomorza”. Miejsce: Plaża 
Charzykowy. W programie: 
- Zumba Fitness w wykonaniu KaNaMa Fitness Club
- akcja wyszukiwania skarbów
- bitwa na wodne balony
- gigantyczne bańki mydlane
- darmowa wata cukrowa
- wakacyjne malowanie buziek
- dmuchaniec
- animacje dla dzieci
- konkursy z nagrodami

07 Sierpnia
Chojnickie Towarzystwo Polsko Francuskie zaprasza na 
Otwarty Turniej Dubletów w petanque o Puchar Burmistrza 
Miasta Chojnice. Zawody zostaną rozegrane na  bulodro-
mie  w Parku 1000-lecia.

07 Sierpnia
W Kościele Gimnazjalnym odbędzie się Letni Koncert 
Organowy. Wielbiciele muzyki organowej wysłuchają gry 
Tomasza  Drążkowskiego  z Kartuz. 

20 Sierpnia
Pomorski Związek Lekkiej Atletyki i MKS „Chojniczanka 
1930” zapraszają na Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny 
Miejsce: Stadion Miejski „Chojniczanka 1930”

12  Sierpnia
Borne Sulinowo zaprasza miłośników militariów na XIII zlot 
„Gąsienice i Podkowy”.   Na imprezie tej będzie miała 
również premiera t-shirt'u „Pancerny Świat”. 

10  Sierpnia
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice w 1/16 Pucharu Polski 
zmierzy się z drużyną FKS Stal Mielec. W przypadku 
awansu Chojniczanki, w 1/8 finału czekać będzie Zagłębie 
Sosnowiec albo Wisła Kraków.

12 - 13  Sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na XVIII Festiwal 
Piosenki Żeglarskiej Charzykowy 2016.  Festiwal odbędzie 
się w Amfiteatrze im. Ottona Weilanda w Charzykowy.

piątek 12 sierpnia
 14.00 rynek Chojnice
  Drake
  Formacja
  Ryczące Dwudziestki
 19.00 amfiteatr Charzykowy
  Drake
  Formacja
  Klang
  Orkiestra Samanta
  Ryczące Dwudziestki
Sobota 13 sierpnia
 13.00 rynek Chojnice
  konkurs młodych wykonawców
 19.00 amfiteatr Charzykowy
  Atlantyda
  Chór Zawisza Czarny
  Cztery Refy
  Harmony Glenn
  Laureat konkursu
  Perły i Łotry
 00.00 tawerna festiwalowa
  Atlantyda
  Chór Zawisza Czarny
  Cztery Refy
(kolejność wykonawców została podana  alfabetycznie)

13  Sierpnia
W ramach XVIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej Charzykowy 
odbędą się także zmagania konkursowe w ramach 
odrębnego koncertu, który będzie miał miejsce w sobotę na 
rynku w Chojnicach.

13  Sierpnia
Ośrodek Kultury w Łęgu zaprasza na VIII Łęskie 
Kapuśniaki. W programie liczne konkursy i degustacje.

13  Sierpnia
W Człuchowie odbędzie się Turniej w Tenisa Ziemnego
o Puchar Dyrektora OSiR Człuchów

13  Sierpnia
Sołectwo Leśno zaprasza na „Festyn śliwkowy” połączony 
z turniejem sportowym promującym miejscowość.

13 - 14   Sierpnia
Urząd Miasta Chojnice oraz Chojnickie Centrum Kultury 
zapraszają na VI Chojnickie Noce Operetkowe. Impreza 
odbywać się będzie w fosie miejskiej.

14   Sierpnia
Otwarte zawody spławikowe „O Puchar Wójta” Konarzyny 
połączone z wędkarskim festynem rekreacyjnym. Miejsce:  
Jez. Zielone Duże, Zielona Chocina, Organizator:  PZW

21 Sierpnia
W Kościele Gimnazjalnym odbędzie się Letni Koncert 
Organowy. Wielbiciele muzyki organowej wysłuchają gry 
Przemysława Woźniaka i barytonu Adama Zaremby
z Chojnic.

20 - 21 Sierpnia
Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów 
Konnych zaprasza, do Kwiek, na Zawody Krajowe WKKW 
LL/L/P/CNC1*/CIC1* Eliminacje Pucharu Polski WKKW. 
Zawsze aktualne informacje o KSPSK znajdziesz na 
portalu: www.sportykonne.pl

06-07 Sierpnia
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje na jeziorze 
Charzykowskim regaty „Chojnicki Złoty Konik Morski” w kl. 
Optimist A i B , OPP UKS .

19 – 20 Sierpnia
Zapraszamy na VII Ogólnopolski Turystyczny Przegląd 
Piosenki Studenckiej „Bazuna”, który odbędzie się we 
Wdzydzach Kiszewskich (stanica wodna PTTK – Tel 607 
590 350). Możliwa rezerwacja noclegów. Dwa dni 
koncertowe, codziennie początek o 18:00. W piątek - 10 lat 
zespołu Calcjumfolii,  w sobotę - pięć lat na scenie Dorota 
"Sowa" Kuziela, która we Wdzydzach w roku 2011 na 
BAZUNIE wystąpiła po raz pierwszy.

20 - 21 Sierpnia
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje „Regaty odpustowe”. 
Miejsce Jezioro Charzykowskie

20 Sierpnia
Powiat chojnicki odwiedzi „mammobus”. Na parkingu przy 
sklepie Kaufland, ul. Obrońców Chojnic 1, można będzie 
wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Nie jest 
wymagane skierowanie lekarskie. Na badania prosimy
o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na
 http://www.mammo.pl/formularz.

06 Sierpnia
Urząd Miejski w Chojnicach oraz Chojnickie Centrum 
Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna mają zaszczyt 
zaprosić na XXII Chojnicką Noc Poetów. W trakcie imprezy 
nastąpi wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim Jednego Wiersza, a jego laureaci zaprezentują 
publiczności swoje wiersze. W tym roku gośćmi Nocy będą 
Ewa Serwa, Włodzimierz Matuszak i Paweł Królikowski. 
Muzycznie Noc ożywią zespoły Cisza Jak Ta i U Studni, 
wystąpi też Maciej Styczeń z zespołem.


