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

i zespołem redakcyjnym.  Chciałbym  by chojniczanin.pl stał się publikatorem opinii ludzi 

wrażliwych na problemy naszego miasta,  Gazeta jest bezpłatna,a cała redakcja na czele ze 

mną pracuje „non-profit”. To po prostu zespół zapaleńców i „chojnickich fanatyków”  

Zapraszam do pisania.

Jacek Klajna
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Sprawą ulicy 14 Lutego zainteresowałem 
się z dwóch powodów: oczywistej  „histo-
rycznej pomyłki” i chęci uratowania tej 
nazwy, a tym samym oszczędzenia 
mieszkańcom kłopotów. W numerze 
majowym dokładnie opisałem przebieg 
walk o miasto w 1945 roku i udowodniłem 
na podstawie źródeł historycznych, że 
Chojnice zostały wyzwolone spod okupacji 
Niemieckiej 15 lutego 1945 r i 14 lutego nie 
ma nic wspólnego z „nową okupacją”. 
Sprawa nie dawała mi jednak spokoju i wraz 
z Dyrektorem Wydziału Planowania Prze-
strzennego UM Chojnice Waldemarem 
Gregusem pojechaliśmy 19 czerwca do 
Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. 
Historycy IPN-u „uzbrojeni” w „ustawę 
dekomunizacyjną” skutecznie walczą
z wszelkimi datami wyzwolenia miast 
polskich spod niemieckiej okupacji moty-
wując to w ten sposób, iż w rzeczywistości 
są to daty początku „okupacji sowieckiej”
i jako takie nie mogą być gloryfikowane. 
Ręce opadają, ale cóż „twarde prawo, ale 
prawo”.  Jadąc do archiwum mieliśmy 
nadzieję, że uzasadnienie uchwały z roku 
1955 pozwoli uchronić 14 Lutego. Wyda-
wało nam się, że w 10 rocznicę zakończenia 
II Wojny Światowej przemianowano, ulicę 
Bydgoską, bo tak się wcześniej nazywała,
właśnie w tym duchu, że uzasadnienie 
będzie brzmiało „dla upamiętnienia zakoń-
czenia II Wojny Światowej” lub „zakoń-
czenia niemieckiej okupacji”. Srodze się 
zawiedliśmy.  

Protokół nr 1/55 z sesji Miejskie Rady 
Narodowej z 31.01.1955. 

Sesję prowadził Antoni Piątek. Na samym 
początku Przewodniczący Prezydium MRN 
„zgłosił jako wniosek nagły wstawienie do 
porządku obrad, w związku z uroczystością 
10-cio lecia wyzwolenia miasta Chojnic dla 
większego zadokumentowania tego mo-
mentu przemianowanie ul. Bydgoskiej na 
ul. 14 Lutego”. Miejska Rada Narodowa 
uchwaliła jednogłośnie przyjąć porządek 
obrad wraz z zgłoszonym wnioskiem.

Uchwała Nr.2/55
Miejska Rada Narodowa na zasadzie art. 6 
ustawy z dnia 20.3.50   o terenowych orga-
nach jednol i tej  władzy państwowej 
( D z . U . R . P.  N r  1 4   p o z . 1 3 0 )  d l a 
upamiętnienia 10-tej rocznicy wyzwolenia 
miasta Chojnice przez braterską Armię 
Radziecką uchwala jednogłośnie przemia-
nować ulicę Bydgoską szlakiem której 
wojska radzieckie wkroczyły do miasta 
Chojnic na ulicę „14.Lutego”. 
Wykonanie uchwały porucza się Ref. Gosp. 
Kom. i Mieszk. w terminie do 15.lutego 1955 
r. Odpowiedzialny za wykonanie Zast. 
Przewodn. Pr. MRN ob. Piątek.

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem zrozu-
mieliśmy, że ulicy 14 Lutego w starciu z IPN-
em nie da się obronić. Ustawa dała 
samorządom rok czasu na wprowadzenie 
zmian. Jeśli do września 2017 r. Rada 
Miejska nie zmieniłaby nazwy ulicy Woje-
woda wydałby w tej sprawie „zarządzenie 
zastępcze”, którym sam zmieniłby nazwę 
ulicy. Na jaką? Cóż, możemy się tylko 
domyślać. Ulica Sępoleńska to nowa 
nazwa, ale wpisująca się w historyczny ciąg 
nazewniczy tej ulicy. Początkowo była to 
„Szosa na Nakło”, później Nieżychowicka 
(niem. Szenfeldzka) i w końcu Bydgoska. 
Wszystkie te nazwy wskazywały bliższą lub 
dalszą miejscowość do której podróżowało 
się z miasta tą właśnie ulicą. Dlatego, mając 
na uwadze możliwość „rozstrzygnięcia za-
stępczego” Wojewody Pomorskiego radni 
Rady Miejskie na sesji w dniu 26 czerwca 
2017 roku podjęli uchwałę nr 34/393/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy 14 Lutego na 
ulicę Sępoleńską w dotychczasowym jej 
biegu.  Piszę o „dotychczasowym jej biegu”, 
bowiem na poprzedniej sesji padła  propo-
zycja radnego Brunki o podzieleniu tej ulicy 
na dwie części. Jedna od ronda „Solidar-
ności” do ronda „Wyszyńskiego” i druga 
część od ronda „Wyszyńskiego” do granic 
miasta. Zdania na ten temat wśród radnych 
były podzielone.
       Ja natomiast jestem zdecydowanym 
przeciwnikiem szatkowania ulic. Takie 
podziały nic nie dają dobrego doczesnym,
a i historykom bardzo komplikują życie. 
Mamy przykłady takich nieudanych podzia-
łów także w Chojnicach. W latach 30-tych,
a dokładnie 19 marca 1935 - połowa ulicy 
Dworcowej stała się ulicą Piłsudskiego.  
Dawne numery od 1 – 44 to dzisiaj ulica 
Piłsudskiego. Natomiast dawna Dworcowa 
45 to dzisiaj Dworcowa 1. Czytając księgi 
adresowe, książki  opisujące historię mia-
sta lub przedwojenne przewodniki zostaje-
my niejednokrotnie wprowadzeni w błąd.  
Otton Weiland, prekursor żeglarstwa pol-
skiego, miał swój warsztat na ulicy Dwor-
cowej 10 (kamienica naprzeciwko ulicy 
Swarożyca, która to ulica była kiedyś 
Cmentarną). Biada temu kto po przeczy-
taniu takiego zapisu uda się pod ten adres. 
Dzisiaj Dworcowa 10 to kamienica (dawna 
Dworcowa 54) obok placu zabaw na ulicy 
Dworcowej, naprzeciwko bardzo chara-
kterystycznej kamienicy „z żółtej cegły”. 
Dawniej Gdańska 21 to secesyjna kamie-
nica tuż obok Fary (Kościuszki 21), a dzisiaj 
udając się pod taki adres trafiamy na 
skrzyżowanie Gdańskiej z Drzymały (daw-
niej Gockowskiego). Prawdziwy galimatias 
nie zawsze na własne życzenie. Zostaliśmy 
zmuszeni do zmiany nazwy ulicy. Ale w imię 
zszarganych nerwów mieszkańców, nie 
szatkujmy ich jeszcze dodatkowo. 

Jacek Klajna

1 czerwca modernizację Chojnickiego Centrum Kultury oglądali Radni Rady Miejskiej
z Komisji Budżetu i Rynku Pracy wraz z Dyrektorem Domozychem i Kierownikiem Budowy 
Dariuszem Rząską. Wizyta była częścią obrad komisji. 
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01 Czerwca
Na chojnickim Starym Rynku kolejny raz Promocja Regionu 
Chojnickiego oraz firma Resler Junior zorganizowali Wielki 
Dzień Dziecka. Od 9.00 na scenie trwały występy przed-
szkolaków, uczniów SP i Gimnazjów.

02 Czerwca
Do Chojnic przyjechała Minister Edukacji Narodowej Anna 
Zalewska. Wzięła udział w wyjazdowym spotkaniu 
Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów 
Mieszkańców Polski Powiatowo-Gminnej. Zespołowi 
przewodzi chojnicki poseł PiS Aleksander Mrówczyński. 
Spotkanie w Chojnicach dotyczyło tematu "Rynek pracy
a kierunki kształcenia zawodowego". 

02 Czerwca
W Parku Wodnym odbyły się zawody w pływaniu klas 
młodszych (1i 2 oraz 3 i 4) szkół podstawowych o Mistrzo-
stwo Chojnic i Puchar Burmistrza Chojnic oraz Przewodni-
czącego Rady Miasta.

02 Czerwca
Chojniccy pszczelarze zorganizowali pokaz miodobrania
i podstawowych prac pasiecznych. Prezentacja skierowana 
była do uczniów klas II i III szkół podstawowych z terenu 
Gminy Chojnice. Zajęcia odbyły się w Terenowej Bazie 
Edukacyjnej PN Bory Tucholskie w Bachorzu. Dzieci 
zapoznały się  z ulami, ich budową i "wędrówką" pszczół
z lasów i barci do zagród i pasiek przydomowych.

03 Czerwca
W sali wystawienniczej na poddaszu kościoła gimnazjalnego 
odbył się wernisaż wystawy malarstwa Marcina Tandeckiego 
"Pod żaglami". Przybyli mieli okazję obejrzeć kilkadziesiąt 
obrazów o tematyce morskiej. Nie zbrakło także słodkiego 
poczęstunku i lampki wina.

03 Czerwca
Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” we współ-
pracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Św. 
Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach po raz czwarty 
zorganizowały Chojnicki Marsz Życia i Nadziei. Panie 
przemaszerowały ulicami miasta ze Starego Rynku do 
Centrum Park Chojnice.

03 Czerwca
Projekt Chojnicka Samorządność wraz z Samorządem 
Mieszkańców nr 1 Śródmieście zaprosił do udziału w  IV 
Pikniku Obywatelskim w Fosie Miejskiej. Mimo dobrej 
organizacji frekwencja mieszkańców była bardzo słaba.
.
03 Czerwca
W Centrum Park Chojnice Stowarzyszenie „Słyszeć bez 
granic” zorganizowało otwartą konferencję pt. „SŁUCH DLA 
WSZYSTKICH” poświęconą problemowi niedosłuchu
i leczeniu tej choroby. 

03 Czerwca
Szkoła Podstawowa nr 3 zorganizowała festyn szkolny. 
Festyn odbył się na stadionie ChKS Kolejarz Chojnice
w ramach Dni Powiatu Chojnickiego z okazji 145 lat Kolei
w Chojnicach . 

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

03 Czerwca
W  Fosie Miejskiej odbył się I szkolny Festyn Rodzinny 
,,Mama , tata i ja''. Organizatorem była Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Chojnicach.

03 Czerwca
W ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” Miejska 
Biblioteka Publiczna zorganizowała chojnicką edycję pod 
nazwą „Noc z gwiazdami”. Noc w Bibliotece odbyła się  po 
raz czwarty. 

03 Czerwca
W sali po dawnej restauracji dworcowej w budynku stacyj-
nym odbyło się otwarcie Sali Tradycji Kolejowej. Inicjatorem 
było Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.

04 Czerwca
MKS Chojniczanka 1930 w meczu o mistrzostwo I ligi
z Chrobry Głogów zremisowała 2:2. Piłkarze Chojniczanki 
muszą jeszcze poczekać na spełnienie snów o ekstraklasie.

03 - 04 Czerwca
Odbyły się Dni Powiatu Chojnickiego. Relacja na stronie 11.

06 Czerwca
Eksperymentarium  przy CEW zorganizowało Wielokwia-
towy Kiermasz Urodzinowy. W programie był kiermasz kwia-

tów i rękodzieła oraz liczne atrakcje dla dzieci: wata cukrowa, 
malowanie buziek, bańki mydlane, niezwykłe owady i dmu-
chany zamek.

07 Czerwca
Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Więź" zakończyło 
kolejny rok zajęć z języka angielskiego, ABC komputera
i Internetu, psychologii, warsztatów rękodzielniczych, popi-
sów kulinarnych. Od września rozpocznie się kolejny rok 
nauki - 2017/2018. Zapisy do Akademii 50+ można składać 
pod numerem 606 303 597.

07 Czerwca
Zawaliła się część muru miejskiego w ciągu ulicy Sukien-
ników podtrzymująca konstrukcję baszty "Kurza stopa". 
Przed dalszym zawaleniem mury zabezpieczyła chojnicka 
firma „Urbaniak”.

08 Czerwca
Na zaproszenie Klubu Historycznego im. gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” Ziemi Chojnickiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chojnicach gościem biblioteki był dr Piotr 
Grzelczak, który promował swoją książkę „Poznański 
Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989″.

08 Czerwca
Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju zorganizował na strzelnicy 
myśliwsko sportowej w Rytlu finał zawodów sportowo - 
obronnych klas mundurowych powiatu chojnickiego i człu-
chowskiego.

09 Czerwca
W baszcie Kurza Stopa przy ul. Podmurnej 3 odbyło się uro-
czyste rozstrzygnięcie I etapu Konkursu Plastycznego dla 
Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” połączone
z wernisażem wystawy prac zakwalifikowanych do II etapu 
oraz wręczeniem drobnych upominków autorom tych prac.

09 Czerwca
Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach, Bazylika Mniejsza
w Chojnicach i Chojnickie Centrum Kultury zorganizowały
w fosie miejskiej jubileuszowy XX Przegląd piosenki religijnej 
"CREDO - 2017" pamięci św. Jana Pawła II i św. Jana 
Chrzciciela - patrona Chojnic, w roku 100 lecia objawień 
fatimskich. 

09 - 11 Czerwca
W Charzykowy odbył się  kolejny „Marbruk triathlon 
Charzykowy. Świetnie przygotowana impreza przyciągnęła 
ponad tysiąc zawodników i niezliczone rzesze mieszkańców.

10 Czerwca
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zorga-
nizowało  w Lasku Miejskim przy Tawernie "Antykwariat"  
Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod 
patronatem Starosty Chojnickiego i Przewodniczącego 
Rady Powiatu Chojnickiego. 

13 Czerwca
W byłej sali restauracyjnej chojnickiego dworca o godz. 17. 
odbyła się promocja wydawnictwa „Stacja Chojnice – węzeł
z tradycją”. Autorem publikacji jest Damian Otta, prezes 
Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Album liczy 
136 stron, zawiera kilkaset fotografii ilustrujących 145 lat 
chojnickiej stacji kolejowej.

17 Czerwca
Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zorganizowało  
przejazd pociągiem specjalnym z Chojnic do Nakła nad 
Notecią, przez Sępólno Krajeńskie i Więcbork. Tegoroczny 
pociąg, pod nazwą "Żuraw" - o nr 55200/07 poprowadziła na 
trasie Chojnice - Nakło nad Notecią - Chojnice lokomotywa 
SM42-349.

17 Czerwca
Stadion 'Kolejarz 1926' w Chojnicach gościł miłośników 
mocnych brzmień w ramach  Festiwalu InterTony 2017.   
Zagrali: Layo, Troops of Doom, Chelsea Smile, Rocket 
Shots, Moringa, Minnesota - grunge noise rock, Danos, 
Sautrus, Materia! Organizatorem było  ChCK oraz Fundacja 
Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej.

17 Czerwca
Już po raz piąty w sobotę 17 czerwca 2017 roku odbył się rajd 
Odjazdowy Bibliotekarz. 30-osobowa grupa i rowerzyści  
wyruszyła spod Miejskiej Biblioteki Publicznej do Raciąża. 
Organizatorami rajdu, w ramach ogólnopolskiej akcji Odjaz-
dowy Bibliotekarz, było Stowarzyszenie LekTURa wraz
z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnicach.

18 Czerwca
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum zorganizowało kolejną 
odsłonę Aniołowa. Impreza miała charakter pikniku rodzin-
nego w Fosie Miejskiej w Chojnicach. Na scenie pojawili się 
najmłodsi mieszkańcy. Popisywali się podopieczni Moniki 
Michalewicz oraz tancerze z chojnickiego Studia Move Your 
Body

17 - 18 Czerwca
W hali widowiskowo-sportowej Centrum Park-u odbyła się 
zorganizowana przez Akademię Tańca „Piętro Wyżej”   
„Taneczna Fiesta 2017”

19 Czerwca
Park Wodny, ze względu na przerwę technologiczną, został 
zamknięty.

21 Czerwca
Obradowała Rada Powiatu Chojnickiego. Na sesji  podjęto 
uchwałę ws. uczczenia niedawno zmarłego samorządowca  
Mieczysława Pruskiego oraz pierwszego starosty chojnic-
kiego Janusza Palmowskiego. Porządek obrad poszerzono 
o uchwałę ws. nadania pośmiertnie Mieczysławowi Pruskie-
mu tytułu Zasłużonego dla Powiatu Chojnickiego. 

21 Czerwca
Odbyła się uroczystość wręczenia tytułu “Najlepszego 
Absolwenta Szkoły” w roku szkolnym 2016/2017 uczniom, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki. 
Nagrody wręczał Starosta Stanisław Skaja.

21 Czerwca 
Członkowie stowarzyszenia Chojnicki Bank Żywności 
spotkali się w sali obrad chojnickiego ratusza na walnym 
zebraniu, podsumowującym działania ChBŻ w 2016 r.

22 Czerwca 
Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster wręczył nagrody 
najlepszym uczniom z SP i Gimnazjów w kończącym się roku 
szkolnym 2016/2017. Podczas uroczystości byli obecni 
także wiceburmistrz Edward Pietrzyk, przewodniczący 
Komisji Edukacji Bogdan Kuffel oraz Grzegorz Czarnowski 
wraz z Januszem Ziarno z Wydziału Edukacji w UM 
Chojnice.

23 - 25 Czerwca
Odbyły się kolejne, zorganizowane przez Promocję Regionu 
Chojnickiego „Dni Chojnic”, W tym roku miały trzydniową 
edycję. Łącznie z Jarmarkiem Świętojańskim i prezentacjami 
gospodarczymi odbywały się będą występy artystyczne. Na 
chojnickiej scenie zagrały Elektryczne Gitary i Patrycja 
Markowska z zespołem, zespół Trzy Gitary oraz tenor 
Andrzej Kubacki. Miasto odwiedziły bardzo liczne delegacje 
z wszystkich miast partnerskich.

24 Czerwca
Krzysztof Wegner został 215 Królem Kurkowym chojnickiego 
Bractwa Strzeleckiego. Intronizacja miała miejsce na Starym 
Rynku w sobotnie  południe podczas Dni Chojnic 2017. Jego 
marszałkami są Tomasz Winiecki i Bernard Niesłony.

24 Czerwca
Na jeziorze Charzykowskim Chojnicki Klub Żeglarski zorga-
nizował regaty Charzykowy „Sailing Cup” – regaty o puchar 
„Relax-u” i „Westpol-u” w klasach turystycznych.

24 Czerwca
Na zaproszenie ks. Janusza Chyły, proboszcza parafii MBKP 
i jednego z najbardziej znanych w Polsce użytkowników 
Twittera, w sobotę w Liceum Katolickim w Chojnicach odbył 
się Zlot Prawych Twitterowiczów. 

24 Czerwca
Zawodnicy UKS Rugby Tur Chojnice rozegrali ostatni 
Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży, który odbył się na sta-
dionie CKiS w Pruszczu Gdańskim. Ostatecznie w klasyfi-
kacji  końcowej, na 11 zespołów,  dwa pierwsze miejsca 
zajęli Chojniczanie: 1. Tur Chojnice I, 2. Tur Chojnie II,
3. Czarni Pruszcz Gd. I.
     
24 Czerwca
Stowarzyszenie LekTURa wzięło udział w Pikniku Organiza-
cji Pozarządowych, zorganizowanym przez LGR „Mòrénka” 
w Fosie Miejskiej w ramach Dni Chojnic.

26 Czerwca
Na dodatkowej sesji Rady Miejskiej, w związku z wejściem
w życie tzw. „ustawy dekomunizacyjnej”, zmieniona została 
nazwa ulicy 14 Lutego. Obecnie będzie ona, na całej 
długości, nazywała się Sępoleńska.

27 Czerwca
W Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, 
odbyło  się otwarte spotkanie z parlamentarzystami Platfor-
my Obywatelskiej RP: posłami Cezarym Grabarczykiem, 
Stanisławem Lamczykiem i Danutą Pietraszewską. 
Poprowadził je Leszek Redzimski, lider powiatowej 
organizacji PO.

28 Czerwca
Burmistrz Arseniusz Finster, wraz z Marią Błoniarz - Górną, 
przewodniczącą komisji ds. kultury i sportu, wręczył
w Ratuszu  nagrody za osiągnięcia sportowe i artystyczne
w 2016 roku dla 15 sportowców, 4 trenerów i jednego twórcy 
kultury.
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Podsumowanie działań
Chojnickiego Banku Żywności w 2016 r.

21 czerwca członkowie stowarzyszenia Choj-
nicki Bank Żywności spotkali się w sali obrad 
chojnickiego ratusza na walnym zebraniu, 
podsumowującym działania ChBŻ w 2016 r.

Przychody z działalności statutowej kształto-
wały się na poziomie 4 117 207,14 zł, z czego 
4,71 proc. stanowią składki członkowskie. 
Przychód ChBŻ okazał się nieco mniejszy niż 
w 2015 r, ze względu na mniejszą o ponad 37 
proc. ilości żywności otrzymanej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014 – 2020, finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zara-
zem 2016 rok okazał się bardzo dobry pod 
względem samodzielnego pozyskania produ-
któw żywnościowych: od producentów i dy-
strybutorów – 382, 6 tony, ze zbiorek żywno-
ści-  44 tony.

Od kilku lat Chojnicki Bank Żywności prowa-
dzi też tzw. działania towarzyszące dystry-
bucji żywności – warsztaty kulinarne, dietety-
czne, edukacji ekonomicznej oraz niemarno-
wania żywności. Z tych działań skorzystało
w 2016 r. ok. tysiąc osób

Wskaźnik zwrotu z pozysku własnego dla 
żywności przekazanej członkom stowarzy-
szenia kształtuje się na poziomie 8,14 zł
(w ubiegłym roku 7,01 zł), co daje członkom 
ponad 8 – krotny zwrot z zaangażowanych 
środków finansowych. Natomiast średni 
wskaźnik uwzględniający wyłącznie żywność 
rozdysponowaną pomiędzy członków ChBŻ 
wynosi 16,23 zł.

Nagrody burmistrza za osiągnięcia
sportowe i artystyczne za 2016 r.

15 sportowców, 4 trenerów i 1 osobowość
z życia artystycznego – to tegoroczni benefi-
cjenci nagród Burmistrza Miasta Chojnice za 
osiągnięcia sportowe a także w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury. Burmistrz Arseniusz Finster 
wręczył nagrody wraz z radną Marią Błoniarz - 
Górną, przewodniczącą komisji ds. kultury
i sportu.
Jedyny wniosek dotyczący działań kultural-
nych dotyczy  osoby Krzysztofa Korczaka, 
obecnie aktywnego muzyka kapeli Purtki, 

działającej w ramach zespołu pieśni i tańca 
ziemi kaszubskiej Kaszuby. Wcześniej p. 
Korczak był instruktorem legendarnego 
zespołu Chojny.
W dziedzinie sportu nagrodzeni zostali trene-
rzy: Jarosław Wróblewski (MKS Chojniczan-
ka 1930 – lekkoatletyka), Marcin Gruchała 
(Boxing Team Chojnice – pięściarstwo), 
Mirosław Laskowski oraz Karol Jączkowski 
(Chojnicki Klub Żeglarski).

Na liście nagrodzonych sportowców znaleźli 
się:
- Lekkoatleci z MKS Chojniczanka – Damian 

Rudnik, Dominika Grzelak i Wiktor Bączek;
- Pięściarze z Boxing Team Chojnice: Larysa 

Sabiniarz, Roksana Giersz, Patrycja 
Kotlęga, Wiktoria Dąbrowska, Kewin 
Gruchała i Piotr Szczukowski;

- Kajakarze z sekcji Szansa: Miłosz Kasprzak, 
Tomasz Lepak, Damian Ossowski, Kamil 
Wrzeszcz;

- Sportowa kaszubska gra karciana „Baszka” 
– Alfred Kosecki.

Stacja krwiodawstwa
w nowym miejscu od 2018 roku

W 2018 roku chojnicki Szpital Specjalistyczny 
im. J. K. Łukowicza zamierza rozwiązać umo-
wę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Słupsku dotyczącą najmu 
lokalu dla chojnickiego oddziału terenowego. 
Decyzja ta ma związek z rozbudową szpital-
nego oddziału ratowniczego, pomieszczenia 
dla tej części szpitala mają znajdować się
w obecnej siedzibie punktu krwiodawstwa.
         Obecnie w chojnickim oddziale oddaje 
krew ok. 1200 dawców, to pokaźne wsparcie 
dla całej pomorskiej służby krwi. Ze względu 
na społeczne znaczenie przyszłości krwioda-
wstwa w Chojnicach, burmistrz Chojnic 
Arseniusz Finster zapowiedział działania 
zmierzające do znalezienia nowej siedziby 
stacji krwiodawstwa w Chojnicach. Inspiracją 
do działania były publikacje prasowe w Gaze-
cie Pomorskiej. - Byłaby to duża strata, skon-
taktowałem się już w tej sprawie z  dr Ryszar-
dem Jagusiem, dyrektorem RCKiK w Słupsku 
– poinformował burmistrz Arseniusz Finster 
na konferencji prasowej 23 czerwca. - 
Organizujemy spotkanie w Chojnicach 6 
lipca, spróbujemy znaleźć nową lokalizację. 
Wolne powierzchnie będą m.in. w obecnej 
siedzibie MOPS.

Program wsparcia prokreacji
dla mieszkańców Chojnic

Na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta 
Chojnice nr 74/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 
powołany został zespół zadaniowy oraz ze-
spół ekspertów ds. opracowania i wdrożenia 
programu polityki zdrowotnej  pn. „Program 
wsparcie prokreacji dla mieszkańców Chojnic 
na lata 2017 – 2020”.

W skład zespołu zadaniowego wchodzą 
przedstawiciele Rady Miejskiej oraz praco-
wnicy Urzędu Miejskiego: Edward Pietrzyk – 
przewodniczący, Arseniusz Finster – koordy-
nator, Joanna Warczak, Marzenna Osowicka, 
Maria Sulima Sułkowska, Antoni Szlanga, 
Marcin Łęgowski, Józef Skiba, Grzegorz 
Czarnowski. W pracach zespołu mogą 
uczestniczyć także osoby spoza jego grona, 
zaproszone w charakterze doradców lub 
ekspertów. Niezależnie od tego powołuje się 
zespół stałych ekspertów, zgłoszonych przez 
różne środowiska. W/w zespół tworzą: Marek 
Szymański – dr hab. n.med., ginekolog , 
onkolog; Aleksandra Maria Kicińska – dr n. 
med. internista, lekarz rodzinny; Aldona 
Jurgawska – Groth – psycholog; Adelina 
Jarzemska – pedagog.

Integralnym elementem zarządzenia jest 
także regulamin pracy zespołu zadaniowego. 
Pierwsze posiedzenie zespołu zostało 
zaplanowane 5 lipca o godz. 11

TPH zyska wsparcie nowych partnerów

Z inicjatywy Alberta Menheere, honorowego 
obywatela Chojnic z holenderskiego miasta 
Waalwijk w piątek 23 czerwca doszło do 
spotkania w ratuszu. Tematem dyskusji była 
przyszłość Towarzystwa Przyjaciół Hospi-
cjum. Albert Menheere – działający od lat na 
rzecz TPH za pośrednictwem fundacji 
Kienkeurig pozyskał do współpracy Janusza 
Lewandowskiego, posła do Parlamentu 
Europejskiego. Partnerstwo potwierdził też 
burmistrz Miasta Chojnice dr Arseniusz 
Finster.

TPH zamierza dokończyć proces budowy 
hospicjum stacjonarnego, usytuowanego 
przy ul. Strzeleckiej. Dotychczas na budowę 
stowarzyszenie pozyskało i wykorzystało ok. 

1 700 000 zł. Potrzeby są jednak dużo 
większe – ok. 5 000 000 zł na dokończenie 
inwestycji raz dodatkowy 1 000 000 zł na 
wyposażenie obiektu. Obecnie wolontariusze 
TPH obejmują opieka ok 130 -140 pacjentów 
rocznie w ramach hospicjum domowego.

W toku dyskusji uczestnicy doszli do kilku 
wniosków. W lipcu odbędą się kolejne 
spotkania. Mają one na celu wypracowanie 
formuły prawnej TPH. Partnerzy będą szukać 
możliwie najlepszych rozwiązań formalnych, 
które pomogłyby pozyskać zewnętrzne 
finansowanie – ze strony ościennych samo-
rządów a także środowiska biznesu. Europo-
seł Lewandowski obiecał lobbing w tej spra-
wie wśród instytucji finansowych i bizneso-
wych. Burmistrz Miasta Chojnice zapowie-
dział uruchomienie w drugim półroczu 2017 r. 
kolejnej transzy środków przeznaczonych na 
hospicjum w kwocie 300 tysięcy złotych.

Nagrody dla najlepszych uczniów
 w roku szkolnym 2016/2017

W czwartek 22 czerwca w sali obrad ratusza 
Burmistrz Miasta Chojnice wręczył nagrody 
dla najlepszych uczniów ze szkół samo-
rządowych oraz katolickich. Uczniów wytypo-
wano wg wewnętrznych regulaminów szkół.

Nagrody otrzymali:

Dominika Barbarska, Jakub Knitter, Maja 
Wojgienica (Szkoła Podstawowa nr 1), 
Aleksandra Mindak, Jan Sosiński, Martyna 
Majer (Szkoła Podstawowa nr 3), Nadia 
Stencel, Zuzanna Dróbka, Katarzyna 
Sołtysiak (Szkoła Podstawowa nr 5), Agata 
Wodowska, Anna Pukrop, Marta Wenderska 
(Szkoła Podstawowa nr 7), Maria Ryczek, 
Mateusz Pawlak, Jakub Barzyk (Katolicka 
Szkoła Podstawowa), Kamila Mielke, Julia 
Mól, Magdalena Bernaś (Gimnazjum nr 1), 
Aleksandra Glaza, Aleksandra Gostomska, 
Błażej Buchwald (Gimnazjum nr 2), Mikołaj 
Józefowski, Oliwia Wilczek, Ewa Stoltman 
(Gimnazjum nr 3), Remigiusz Buszkiewicz, 
Joanna Zielińska, Marta Leszczyńska 
(Gimnazjum Katolickie).

http://www.miastochojnice.pl/

12 czerwca 2017 roku odbyła się XXXIII sesja 
Rady Miejskiej VII kadencji.  Do sesji zasiadło 
19 radnych. Sesję rozpoczął  Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Antoni Szlanga. „Zanim 
przystąpimy do procedowania naszego po-
rządku obrad proponuję, abyśmy uczcili 
minutą ciszy dwie osoby, które w ostatnim 
czasie odeszły: Janusza Palmowskiego – 
pierwszego Starostę w nowej Polsce, pier-
wszego starostę chojnickiego, który został 
pochowany w ubiegłą sobotę. I wiadomość, 
która dotarła w ostatniej chwili. Długoletni ra-
dny Rady Powiatowej – Mieczysław Pruski, 
który zmarł w dniu wczorajszym. Proszę 
wszystkich o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy. Dziękuję.  Sekretarzem sesji został 
Marcin Łangowski a do komisji wnioskowej 
wybrano radnych M. Błoniarz-Górną i M. 
Brunkę. Zasadnicza część sesji rozpoczęła 
się od sprawozdania Burmistrza z okresu 
międzysesyjnego. (patrz str. 14).
Następnie wysłuchano informacji Przewodni-
czącego Rady Miejskiej o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
„Wszystkie pisma, które wpływały na moje 
ręce, zostały przekazane Państwu radnym, 
poza jednym pismem, które skierowałem do 
Przewodniczących komisji stałych, mianowi-
cie pismo zachęcające naszą Radę do 
przystąpienia do tzw. Karty Samorządności. 
To jest karta, która została opracowana
w Związku Miast Polskich. Przypominam, że 
miasto nasze nie należy do Związku Miast 
Polskich. Chodzi o to, że jest to karta, która 
niejako zachęca do tego, aby sprzeciwiać się 
działaniom rządu, ograniczającym działal-

ność samorządową. Skierowałem to pismo 
do Przewodniczących komisji stałych, ocze-
kując opinii. Takich opinii nie otrzymałem.
W związku z tym przyjmuję, że nie będziemy 
przystępowali do tej inicjatywy Związku Miast 
Polskich. Pozostałe informacje, tak jak 
powiedziałem, zostały Państwu przekazane 
na bieżąco”.
W dalszej kolejności nastąpiło przedłożenie 
przez Przewodniczących Komisji wniosków
i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym. 
Radna Maria Błoniarz-Górna – Przewodni-
czącaKomisji Kultury i Sportu poinformowała, 
że komisja wypracowała pięć wniosków:
1. „ Komisja Kultury i Sportu zwraca się
z prośbą do Burmistrza o realizację wniosku, 
podjętego w lutym br., o upamiętnienie 
pierwszego zbiorowego mordu w Chojnicach 
poprzez postawienie w Lasku Miejskim, do 1 
września 2017 r., kamienia z pamiątkową 
tablicą.”
2. „Komisja Kultury i Sportu wnioskuje o spo-
rządzenie rejestru zasłużonych chojniczan 
pochowanych na cmentarzu parafialnym i ko-
munalnym oraz stworzenie na obu cmen-
tarzach tablic z informacją graficzną o poło-
żeniu ich grobów.”  
3. „Komisja Kultury i Sportu zwraca się do 
Burmistrza z prośbą o stworzenie specjal-
nego funduszu albo zwiększenie budżetu 
Wydziału Komunalnego o kwotę, z której 
pokrywane będą opłaty za miejsca pochówku 
zasłużonych chojniczan na cmentarzu para-
fialnym i komunalnym.”
4. „Komisja Kultury i Sportu zwraca się do 
Burmistrza z wnioskiem o wykonanie tabli-

czek informacyjnych przed grobami Juliana 
Rydzkowskiego i Albina Makowskiego na 
cmentarzu komunalnym.”
5. „Komisja Kultury i Sportu zwraca się z wnio-
skiem do Burmistrza, aby galeria Pana Janu-
sza Trzebiatowskiego była czynna i dostępna 
w weekendy.” 
Następnie Przewodniczący Antoni Szlanga – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
rok 2016. Rada Miejska 17 głosami „za”, przy 
2 głosach „przeciw”, podjęła uchwałę 
Nr XXXIII/373/17 w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 
Przewodniczący Szlanga – przedstawił pro-
jekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika 
Gminy Miejskiej Chojnice.Czy Pan Burmistrz 
chciałby na ten temat coś powiedzieć?
Burmistrz Arseniusz Finster – jak naj-
bardziej. „Wysoka Rado, ja chciałbym, bo to 
jest moment szczególny i dla Pani Krystyny 
Perszewskiej, i dla mnie. Jeżeli dwie osoby ze 
sobą współpracują tak długo, a to ponad 21 
lat – 19 służbowo, 2 w czasie, kiedy Pani Kry-
styna była skarbnikiem, byłem przewodniczą-
cym Komisji Budżetu, to chciałbym przede 
wszystkim podziękować za to, czego się 
nauczyłem od Pani, dziękuję za Pani zaan-
gażowanie w pracę, dziękuję za Pani wiedzę, 
zaangażowanie, doświadczenie, za wszy-
stkie walory, które kreowały nasz budżet. Ja 
rzeczywiście przez te lata miałem wielki 
komfort w postaci osoby Pani Krystyny 
Perszewskiej, która była Skarbnikiem Miasta 

Chojnice. Jestem przekonany, że to były 
bardzo owocne lata dla miasta Chojnice. 
Oczywiście mogą być opinie odrębne, tak jak 
mojej opozycji, ale mnie interesują opinie 
mieszkańców. Będziemy tą opinię badać
w kolejnych wyborach, niestety już Pani Kry-
styna nie będzie pracowała w Urzędzie, 
będzie ze swojego środowiska domowego 
śledziła to, co się dzieje. Ja mówiłem bardzo 
jeszcze szczególnie i od serca o Pani Kry-
stynie na spotkaniu z załogą chojnickiego 
Ratusza. Te wszystkie słowa, które powie-
działem są bardzo prawdziwe. Jeżeli były 
momenty trudne, a takie się też zdarzały, 
jeżeli czymś Panią dotknąłem, to przepra-
szam, na pewno Pani urazy do mnie nie 
chowa żadnej, a jeżeli uraza by była, to ja 
byłbym niepocieszony. Dziękując za wszy-
stko te kwiaty są wyrazem mojej wdzięczno-
ści. Teraz Państwo możecie odwołać Panią 
Skarbnik”. 
Po odwołaniu dotychczasowej Skarbnik, 
Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu 
(19 głosami „za”-jednogłośnie) na stanowisko 
Skarbnika Pani Wioletty Szreder, doty-
chczasowej dyrektor Wydziału Kontroli 
Wewnętrznej. Następnie w związku z „ustawą 
dekomunizacyjną” podjęto uchwałę o zmianie 
nazwy ulicy „Armii Ludowej” na „Błękitnej 
Armii”.
Ograniczona ilość miejsca nie pozwala na 
opisanie wszystkiego co działo się podczas 
obrad sesji. Z wynikami głosowań nad 
projektami uchwał i dyskusją radnych można 
zapoznać się na stronie UM. Pełny protokół
z XXXII sesji dostępny jest w zakładce BIP 
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Radny wybrany z listy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność, 
Przewodniczący Klubu Radnych PChS, wykształcenie wyższe – prawnik, nauczyciel akademicki

Okręg wyborczy Nr 2 obejmujący ulice:
31 Stycznia od nr 2 - 32 i 1 - 27, Człuchowska od nr 1 - 29 i 2 - 36a, Grunwaldzka, Kwiatowa, Mickiewicza, Młyńska, Plac Piastowski, Pokoju Toruńskiego, San Carlos, Sukienników.

Foto:
T. Włoch
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- Co powie nam Pan o sobie?
- Moja rodzina od stu lat związana jest z Chojnicami. Tu się 
urodziłem, tu mieszkam i bardzo mi to odpowiada. Studio-
wałem w Toruniu. Tam też przez pewien czas pracowałem, 
ale tylko w Chojnicach czuję się u siebie.

- Przez kilka lat był Pan kanclerzem chojnickiej uczelni. 
Jak ocenia Pan rolę szkoły wyższej w naszym mieście?
- Powołanie uczelni nobilituje każde miasto. Toruń po II wojnie 
światowej stracił status stolicy województwa na rzecz 
Bydgoszczy, stając się miastem powiatowym. Ale utworzenie 
w nim uniwersytetu zapoczątkowało znaczący rozwój. Dziś 
nikt nie wyobraża sobie tego miasta bez UMK. Czy jednak 
możemy powiedzieć, że Pomerania przyczynia się do 
rozwoju Chojnic? Wydaje się, że pomimo licznych starań, 
wiele trzeba by jeszcze zrobić.

- To Pana pierwsza kadencja? Co traktuje Pan jako swój 
sukces, a co za porażkę?
- Już sam fakt wyboru jest dla mnie sukcesem. Radny ma 
przede wszystkim radzić. Z tej perspektywy, jako radny 
opozycji, mam pewne sukcesy. Przekonaliśmy burmistrza do 
realizacji kilku z naszych propozycji programowych. Zdyscy-
plinowaliśmy w pierwszym roku kadencji finanse i dzięki temu 
możemy dziś sobie pozwolić na intensywny program 
inwestycyjny. Mamy tylko jednego wiceburmistrza i niech już 
tak zostanie. Wprawdzie niedoskonałe, ale mamy również 
budżety osiedlowo-obywatelskie. Park Wodny w końcu 
zmienił prezesa.  W sumie, jak na zwalczaną i notorycznie 
krytykowaną opozycję, jest tego całkiem sporo. To daje 
satysfakcję.

- Jest Pan również przewodniczącym zarządu osiedlo-
wego w Śródmieściu. Z jakimi problemami stykają się 
mieszkańcy tej dzielnicy?
- Głównym problemem jest rozziew między urodą fasad 
kamienic, a nędzą ich środków. Paradoksem jest fakt, że 
dzielnicę którą „sprzedajemy” w folderach i na stronach 
internetowych zaliczono do strefy wymagającej rewitalizacji. 
Dlatego proponując zainstalowanie lodowiska chcemy 
zachęcić mieszkańców Chojnic do odwiedzania centrum. 
Niestety od dawna nie czują takiej potrzeby. Jeśli już 
wybierają się tam, to tylko po to, aby załatwić coś w urzędach 
lub odwiedzić swój bank. To stanowczo za mało. Dlatego 
zamierają tu handel i usługi, a także uciekają stąd ludzie 
młodzi.

- Czy często spotyka się Pan z wyborcami?
- Stale! Praktycznie co wtorek dyżuruję w ratuszu. W spra-
wach mieszkańców odbieram telefony i maile, na ich 
życzenie odwiedzam ich w domach. Nie spodziewałem się, 
że ludzie potrzebują aż tak intensywnego kontaktu?  Z drugiej 
strony dzięki temu mam okazję poznać realne problemy
i częstokroć zobaczyć te „inne Chojnice”. Te kontakty z kolei 
są podstawą zgłaszanych przez PChS inicjatyw i składanych 
przeze mnie interpelacji. Bez inicjatywy ze strony miesz-
kańców skazani bylibyśmy wyłącznie na własne pomysły 
albo recenzowanie działań burmistrza.

- Jakie według Pana problemy Chojnic są obecnie 
najważniejsze?
- Przełamanie prowincjonalizmu. Staczamy się. Wprawdzie 
nasze miasto wygląda ładnie, ale które okoliczne miasto 
wygląda obskurnie? Pod tą atrakcyjną powierzchownością 
ukrywają się jednak poważne problemy. Odpływ młodzieży, 
zanik funkcji produkcyjnych, nieefektywność edukacyjna, 
bierność społeczna, to tylko niektóre. Jedyną receptą na ten 
stan musi być aktywność i niezadowalanie się pozornymi 
rozwiązaniami.

- Czy dwu-miasto Chojnice – Człuchów to dobry pomysł?
- Dobrym pomysłem jest budowanie silnego miasta z am-
bicjami. Tymczasem raz po raz Człuchów udowadnia, że 
radzi sobie w wielu sprawach lepiej niż rzekomo silniejsze 
Chojnice. Wystarczy tylko porównać stan zasobów mieszka-
niowych obu samorządów. Osobiście wolę partnerstwo, które 
wcale nie zakłada, że partnerzy muszą być równi. Wystarczy, 
że się tak traktują i wspólnie osiągają zamierzone cele. Na 
przykład zintegrowaną komunikację miejską, uzupełniającą 
się ofertę edukacyjną i kulturalną, unikanie dublowania 
podobnych usług. Dwa baseny w tak niedalekiej odległości 
od siebie, to błąd samorządowców, który generuje już dziś 
kłopoty dla obu społeczności.

- Lubi Pan marzyć?
- Zdrowe marzenia to takie, które stają się początkiem 
ludzkich planów.

- A zatem gdyby w naszym budżecie znalazły się 
dodatkowe środki, powiedzmy 10 milionów złotych, na 
co by je Pan wydał?
- Najpierw sprawdziłbym źródło ich pochodzenia. Zwłaszcza 
dotyczy to tego co nam się pożycza, albo tego co się nam niby 
daje, żądając zarazem znalezienia środków na tak zwany 
wkład własny. Przypominam ciągle: nic nie spada z nieba! 
Prawie codziennie spotykam się z bankrutami, którzy o tym 
zapomnieli w swoim życiu prywatnym. Niepokoi mnie 
nonszalancja w zaciąganiu zobowiązań, zwłaszcza wtedy 
gdy środki wydaje się na upiększanie, kolejne pomniki 
włodarza, a nie na to co pozwala na rzeczywisty rozwój. 
Przez ten ostatni rozumiem inwestowanie w ludzi, zwiększa-
nie  możliwości. Zainwestowałbym więc w realny transport. 
Odnowiony dworzec bez dodatkowych połączeń komunika-
cyjnych będzie wyłącznie źródłem kolejnych kosztów, a nie 
zmniejszy problemów komunikacyjnych naszych mieszkań-
ców.

- Czy według Pana media internetowe mają duży wpływ 

na opinie mieszkańców i czy Pan je śledzi?
- Rosnący. Dotyczy to głównie młodszego pokolenia, które 
rzadko zagląda do prasy. Zresztą ta ostania również 
upodabnia się do Internetu, bo mało w niej treści, a dominują 
obrazki. Warto zauważyć, iż media te docierają do wielu 
osób, które nigdy nie szukałyby konkretnych informacji i nie 
wypowiadałby się na określone tematy. Nie przeceniałbym 
też zagrożeń. Na szczęście z wolna uodparniamy się na 
agresywną reklamę, prowokacje czy heitowanie. Koniec
z końcem Internet to tylko narzędzie, jak nóż. Można nim 
pokroić chleb, ale można też nim poderżnąć gardło żonie. 
Wybór należy do ludzi.

- Jakie są Pana zamiary w najbliższej przyszłości?
- Konsekwentnie robić to co robię. Pomagać mieszkańcom
w bieżących sprawach, upominać się o bezinteresowność
i uczciwość w życiu publicznym, przypominać o obowiązkach 
ciążących na samorządowcach. Mieszkańcy mają w równym 
stopniu prawo do poważnie traktującej swoje obowiązki 
władzy, jak i skutecznej i realnej opozycji. Ta ostatnia powinna 
być alternatywą dla rządzących. W sumie ma to dać 
chojniczanom szansę na przyszły wybór. Bieżąca krytyka zaś 
zmierza przede wszystkim do mobilizowania rządzących. 
Oczywiście nie decydujemy na przykład o działaniach na 
rzecz poprawy substancji mieszkaniowej ZGMu, ale przynaj-
mniej zwracamy uwagę na liczne nieprawidłowości i fatalny 
stan zasobów powierzonych tej spółce.

-  Jak zagospodarowuje Pan swój czas wolny?
- Niestety mam go mało. Mam naturę refleksyjną więc dużo 
czasu poświęcam lekturze, kontaktom z osobami, które mają 
ciekawy pogląd na sprawy. Refleksji sprzyjają również 
spacery, wycieczki rowerowe i praca na działce. Kocham 
nasze okolice. Od dawna nie czuję nadmiernej potrzeby 
podróżowania. Świata nie można się napatrzeć – świat 
trzeba kontemplować. A do tego wystarczają te same 
miejsca, pod warunkiem, że potrafimy na nie naprawdę 
patrzeć. Z drugiej strony często piszę o sprawach naszego 
regionu, a szczególnie jego historii. Poznając bliżej dzieje 
naszego miasta mocniej się z nim utożsamiamy. I dlatego 
warto poświęcać tej problematyce swój czas.

- A Pańskie plany wyborcze?
- Wprawdzie, jak już mówiłem, część naszego programu 
wyborczego została zrealizowana, niemniej sporo wyzwań 
przed nami. Jedna kadencja to chyba trochę mało, aby
w pełni się wykazać. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie 
bycia radnym przez dziesięciolecia. Nie wolno sobie z tego 
robić ani hobby ani dodatku do emerytury. Na dziś chcę się 
skupić na tegorocznych wyborach uzupełniających. PChS 
wysunie swoich kandydatów i będzie zabiegało o poparcie 
wyborców.

- Co chciałby Pan powiedzieć chojniczanom?
- Że są dla mnie ważni. Rozumiem, że obawiają się zmian, 
unikają kłopotów związanych z publicznym angażowaniem 
się w tak zwane życie polityczne. Ale nie ma innej rady. 
Zmiany przecież przyjdą same więc lepiej mieć na nie swój 
wpływ. A jeśli nie mamy możliwości wypowiedzieć się 
publicznie w pełni szczerze, to przynajmniej pamiętajmy
o wspieraniu tych, którzy biorą to na siebie.



7

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

Nr 7/2017 (58)   LIPIEC 2017

      Na zaproszenie Klubu Historycznego im. gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” Ziemi Chojnickiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chojnicach w czwartek 8 czerwca 2017 roku 
gościem biblioteki był dr Piotr Grzelczak, który promował 
swoją książkę „Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć
w latach 1956-1989″. Spotkanie rozpoczął wierszem Kazi-
miery Iłłakowiczówny „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu” 
przedstawiciel organizatorów Leszek Redzimski. Następnie 
przedstawił gościa i oddał mu głos. Piotr Grzelczak powrócił 
do recytowanego na wstępie utworu, opowiadając jego 
historię dotyczącą zarówno powstania, jak i późniejszych 
losów. – Wiersz jest jednym z symboli czerwca '56 – mówił 
autor publikacji. Dodał także, że wydarzenia, które miały 
miejsce w Poznaniu w 1956 roku wstrząsnęły ludźmi, a o tym 
jaki miały zasięg, mogą świadczyć statystyki: ok. 57 osób 
zabitych, 10 tysięcy żołnierzy na ulicach, 400 czołgów, 100-
150 tysięcy protestujących robotników. W latach 1956-1989 
poznańskie wydarzenia czerwca 1956 roku były różnie 
wspominane. Już w rok po wydarzeniach władza komuni-
styczna stworzyła jedyną słuszną definicję poznańskiego 
czerwca, która miała obowiązywać w społeczeństwie. 
Propagandzie tej ulegli m.in. niektórzy korespondenci 
Polskiego Radia czy pisarze, np. Roman Bratny. Obawiając 
się powtórki wydarzeń, urzędnicy zgodzili się jednak na 
upamiętnienie rocznicy w 1957 roku. Powstał specjalny 
komitet, który uczcił pamięć ofiar, a jego przedstawicielami 
nie byli robotnicy, lecz delegacje, w skład których wchodzili 
zwolennicy komunizmu. W 1958 roku władza państwowa 
była bardzo silna, w związku z czym nie było mowy o jakich-
kolwiek rocznicach i tak było do 1976 roku, w którym to 
zaczęły się pierwsze kryzysy rządzących. Na przełomie 1977 
i 1978 roku w Poznaniu działała już opozycja, odprawiane 
były msze w intencji ofiar wydarzeń z 1956 roku, pojawiła się 
także koncepcja postawienia pomnika, którego wygląd 
wywołał kolejny spór. Ostatecznie pomnik stanął w 1981 
roku, w 25 rocznicę wydarzeń czerwcowych i ma wygląd 
dwóch wielkich krzyży. – Drugim pomnikiem wydarzeń z 1956 
roku w Poznaniu jest książka „Poznański czerwiec 1956″ – 
podkreślił Piotr Grzelczak.
         Spotkanie w Czytelni uatrakcyjnione było zdjęciami
z tamtych czasów. Na zakończenie odbyła się dyskusja,
a autor – dr Piotr Grzelczak – podarował swoją książkę do 
zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

Foto i tekst: MBP

    W sobotę 3 czerwca 2017 boisko ChKS „Kolejarz" przez cztery 
godziny było areną rodzinnego festynu zorganizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 3 im. Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach. Coroczny 
rodzinny festyn zorganizowany został w tym roku w ramach Dni Powiatu 
Chojnickiego oraz jubileuszu 145 - lecia kolei w mieście. Liczne atrakcje 
przyciągnęły na płytę boiska całe rodziny i  każdy z nich znalazł coś dla 
siebie. 
       Swoje stoiska rozwinęły instytucje zazwyczaj pomagające dzieciom. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej. Migały 
mundury Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, zielone uniformy leśników
i plamiaste klas mundurowych, stowarzyszeń „rekonstrukcyjnych”
i agencji ochrony.  Nie zawiedli rycerze, harcerze a ze sceny dobiegała  
dobra muzyka w wykonaniu zaproszonych zespołów i solistów - 
„Qrtyna", „Ciągle na fali", Sylwii Mazur, młodzieży z Gimnazjum nr 2
w Chojnicach - Mai, Nadii, Pauliny, Jurka i Kuby  oraz zumba wprost
z Fitness Klubu KaNaMa.
Jak zwykle na festynie SP3 punkty gastronomiczne prowadzili rodzice 
uczniów szkoły. Można było zjeść grochówkę, kiełbaskę i chleb ze 
smalcem a na koniec degustować przepyszne lody i ciasta. Ci dla których 
zorganizowano ten festyn mieli do dyspozycji dmuchane zamki, basen
z wodnymi kulami, punkt lepienia z gliny, mini wystawę broni strzeleckiej, 
popularne „malowanie buziek” i liczne konkursy z nagrodami.  Grano
w piłkę i strzelano z łuku. Na mniej aktywnych  czekała wytwórnia waty 
cukrowej i popcornu.
        W  przygotowanie festynu włączyli się wszyscy nauczyciele i spora 
grupa rodziców. Koordynacją działań zajęli się Mirosława Czarnecka, 
Hanna Weltrowska i  Andrzej Schulz.
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          Festyn ekologiczny na stałe wpisał się 
w naszą szkolną tradycję. Jak co roku, tak
i tym razem, na nasze zaproszenie do wspól-
nej zabawy odpowiedziało wielu gości. Zna-
leźli się wśród nich nie tylko stali bywalcy 
Siódemki, czyli uczniowie, rodzice, nauczy-
ciele. Swoją obecnością zaszczyciły nas 
również dzieci. I to właśnie z myślą o nich 
organizatorzy festynu przygotowali mnóstwo 
atrakcji. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się gry i zabawy sportowe oraz 
przyrodnicze, dmuchany zamek, trampolina. 
Do najbardziej obleganych stoisk natomiast 
należały te, których gospodarze oferowali 
malowanie twarzy i zdrową żywność. 
Każdy, kto zdecydował się odwiedzić, Zespół 
Szkół nr 7, w minioną sobotę, 3 czerwca,

z pewnością znalazł coś dla siebie. Osoby 
zmagające się z otyłością, mogły zasięgnąć 
rady dietetyków, którzy podpowiadali, co 
zrobić, by stracić na wadze oraz uzyskać 
smukłą, szczupłą sylwetkę. Amatorzy dobrej 
kuchni z kolei zajadali się m.in. zupą grocho-
wą i kiełbasą z grilla. 
Dodatkowo na festynie można było pozbyć 
się makulatury albo niepotrzebnego sprzętu 
elektronicznego. Ci, którzy przynieśli do 
szkoły zalegające w domu odpady, otrzymy-
wali w zamian  sadzonki. 
      Kolejny festyn ekologiczny odbędzie się 
w przyszłym roku. Oby okazał się równie 
udany jak ten, który właśnie dobiegł końca. 
 
                                          Zespół Szkół nr 7

W piątek, 9 czerwca, w amfiteatrze fosa 
miejska w Chojnicach, odbył się XX Jubileu-
szowy Przegląd Piosenki Religijnej - CREDO 
2017, pamięci św. Jana Pawła II i św. Jana 
Chrzciciela - patrona Chojnic. Organizatora-
mi przeglądu byli : Szkoła Podstawowa nr 1
w Chojnicach, Bazylika Mniejsza w Chojni-
cach, oraz Chojnickie Centrum Kultury. 

     O godz. 10.00 uroczystego otwarcia do-
konali p. Ewa Modrzejewska - dyrektor SP 1, 
ks. prał. Jacek Dawidowski - proboszcz Ba-
zyliki Mniejszej, p. Janusz Ziarno - dyrektor 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta oraz p. Ra-
dosław Krajewicz – dyrektor Chojnickiego 
Centrum Kultury. W związku z jubileuszową 
edycją wspominano o początkach przeglądu, 
oraz o inicjatorach: p. Lidii i Leszku Chamier 
Cieminskich, s. Mironie Turzyńskiej – fran-
ciszkance, oraz p. Ludomile Paczkowskiej  - 
ówczesnego dyrektora szkoły. Wspomniano 
także o byłym dyrektorze Domu Kultury p. 
Halinie Gawrońskiej i p. Henryku Kuklińskim 
– wieloletnim jurorze przeglądu. Tegoroczne 
prezentacje konkursowe oceniało jury w skła-
dzie: p. Błażej Połom, p. Katarzyna Schefler, 
p. Przemysław Woźniak, oraz s. Michalina 
Brożyńska. Konferansjerkę poprowadził p. 
Dariusz Buczek . Wszystkie prezentowane 
piosenki były rejestrowane przez studio 
nagrań,, Hapiś Sound'' p. K. Kloskowskiego

z Charzyków. W przeglądzie uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i młodzież ponadgimnazjalna ( łącznie ok. 
250 osób.), z różnych miejscowości min. 
Rumii, Bytowa, Tucholi, Starogardu Gdań-
skiego, Aleksandrowa Kujawskiego, Maria-
nowa itp. SP1 reprezentowały w konkursie : 
Maja Dykier z kl. III e oraz Karolina Lewińska 

z kl. IV c, która zajęła II miejsce.  Po każdej 
kategorii wiekowej uczestnicy przeglądu 
wraz z opiekunami byli zapraszani na słodki 
poczęstunek i napoje. W długiej zaś przerwie 
na obiad i lody do stołówki SP 1, przygo-
towany przez panie kucharki a ufundowany 
przez sponsorów festiwalu  (Skiba, Rydu-
chowscy, Ringwelscy ). W tym roku za spra-
wą p. Zenona Graszka do współpracy włą-
czyło się Technikum nr 3 w Chojnicach, 
których uczniowie tej szkoły kształcący się na 
kierunkach: fototechnik oraz grafika kompu-
terowa, przygotowali fotoreportaż z przeglą-
du oraz wykonywali zdjęcia uczestnikom 
festiwalu, które tego samego dnia wykona-
wcy otrzymali jako pamiątkę z festiwalu.
O godz. 16.30 nastąpiło podsumowanie 
gminno – miejskiego konkursu ,,Spotkałem 
siostrę franciszkankę'' zorganizowanego
z okazji 150 lecia pobytu sióstr franciszkanek 
w Chojnicach oraz koncert sióstr. Po godz. 
17.00 w koncercie finałowym wystąpił Piotr 

Pawlicki z zespołem a następnie odbyło się 
uroczyste podsumowanie przeglądu, wrę-
czenie dyplomów i nagród, na którym byli 
obecni również sponsorzy festiwalu. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakie-
tki festiwalowe, smycze pamiątkowe a najle-
psi puchary, statuetki i płyty CD z nagraniami 
laureatów ubiegłego, XIX Credo 2016.   
Przyznano również nagrodę za najlepszą 
piosenkę o św. Janie - patronie Chojnic, którą 
była statuetka - rzeźba św. Jana wykonana 
przez p. Henryka Zarembę - chojnickiego 
artystę rzeźbiarza, oraz nagrodę Grand Prix - 
witraż św. Jana  ufundowany przez ks. Jacka 
Dawidowskiego, a wykonany przez p. 
Czesława Skajewskiego, chojnickiego 
witrażystę.
Komitet organizacyjny przeglądu tworzyli:
p. Michał Leszczyński (koordynator), s. Ber-
narda Charchut,  p. Renata Borzych, p. Iwo-
na Martyniuk, p. Anna Kłodzińska, p. Joanna 
Stoltman, p. Zennon Graszek. W organizacji 
pomagali również p. Leszek Karasiewicz
i uczniowie kl. VI b SP 1.
         Sponsorzy Credo 2017 : Urząd Miejski 
w Chojnicach, Gminny Zespół Oświaty, Euro-
standard, Polipol, Skiba, CMT, Temis, Rydu-
chowscy, Windex, piekarnia ,,Bagietka”, L. W 
Niciejewscy, , Wodnik, E. Hapka, M. Szank, 
Gwiździel, Polipol, Pizzeria Da Grasso, Re-
stauracja ,,Fosa'', Auto–Eko Grabowski, 

Firma Urbaniak.
        Organizatorzy dziękują także wszystkim 
mediom, prasie i portalom lokalnym za 
fotorelacje z przeglądu. Obszerne fragmenty 
można obejrzeć  na Chojnice.tv p. Jerzego 
Erdmana. Szczególne podziękowania dla 
diecezjalnego radia Głos z Pelplina i dyre-
ktora radia ks. dr Ireneusza Smaglińskiego 
za relację z przeglądu.

Tancerki z Chojnickiego Centrum Kultury 
obroniły Mistrzostwo Świata sprzed roku. Na 
Węgrzech zatańczyły w nowej własnej chore-
ografii pt. ,,Adwokat''. Olga Szynwelska 
ponownie otrzymała brązowy medal w solo 
fantasy powyżej 17 lat. 
     Od 31 maja do 4 czerwca w węgierskim 
mieście Pesc trwały Mistrzostwa Świata
w Tańcu Sportowym. Na Węgry zjechało 
ponad dwa tysiące tancerek i tancerzy
z całego świata.
Olga Szynwelska i Monika Guentzel 
rewelacyjnie zaprezentowały się szczególnie 
w duetach, gdzie wspólnie wytańczyły aż 
dwa pierwsze miejsca. W fantasy oraz funk 
jazz powyżej 17 lat zdobyły dwa tytuły 
mistrzyń świata. 
    W duetach dance show dziewczyny zajęły 
siódme miejsce.Chojniczanki świetnie zatań-
czyły także swoje solówki. Olga zdobyła 

brązowy medal w solo fantasy powyżej 17 lat 
i miejsce siódme w solo dance show. 
Zakwalifikowała się także do finału funk jazz 
solo pow. 17 lat i w finale wytańczyła miejsce 
siódme. Monika zdobyła czwarte miejsce
w solo fantasy do 16 lat i piąte miejsce
w dance show do 16 lat.
Dziewczyny spędziły wiele godzin na 
próbach w Chojnickim Centrum Kultury oraz 
w domu, każdą wolną chwilę poświęcając na 
przygotowanie układów w fantasy i dance 
show. W kategorii funk jazz nad choreografią 
czuwała Dominika Kołodziej. Przygotowanie 
aż dziewięciu choreografii było wyzwaniem 
karkołomnym, jednak włożony trud zaowoco-
wał świetnymi wynikami i  zdobytym 
doświadczeniem.
Trenerem tancerek jest instruktor tańca 
ChCK Monika Michalewicz.

Gratulujemy!

Nr 7/2017 (58)   LIPIEC  2017
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 W sobotę, 3 czerwca 2017r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Chojnicach odbył się I Szkol-
ny Festyn Rodzinny „Mama, tata i ja”. Na 
imprezę zaproszono Rodziców, uczniów i ich 
rodzeństwo oraz wszystkich sympatyków 
szkoły. Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor 
Ewa Modrzejewska, zapraszając wszystkich 
do wspólnej radosnej zabawy, mówiąc sło-
wami Janusza Korczaka, że „kiedy dziecko 
się śmieje, śmieje się cały świat”. Podzięko-
wała także sponsorom, dzięki którym mógł 
odbyć się nasz festyn.Organizatorzy zapro-
ponowali uczestnikom urozmaicony program 
i wiele atrakcji, każdy mógł znaleźć coś 
interesującego dla siebie. Na scenie w fosie 
miejskiej dzieci z poszczególnych klas pre-
zentowały swoje umiejętności. W programie 
pojawiły się piosenki, wiersze, tańce, quizy. 
To był piękny popis młodych talentów! 
Ogromne zainteresowanie wzbudził pokaz 
mody młodzieżowej. Dużym powodzeniem 
cieszyły się stoiska z malowaniem twarzy
i kolorowymi balonikami, przeobrażającymi 
się w zwierzątka i kwiatki. Przy kolejnym 
kramiku najmłodsze dzieci rozwijały swoje 
umiejętności plastyczne. Podczas festynu 
można było również zatracić się w smakach 
„chłopskiego jadła”. W kąciku smakosza 
każdy mógł poczęstować się kawałkiem 
pysznego chleba z jeszcze pyszniejszym 
smalcem i ogóreczkiem. Grochówka doło-
żyła nam kolejny „milion kalorii”. Oferowano 
także bogactwo ciast (a to za sprawą Rodzi-
ców uczniów), że trudno było zdecydować 
się, które posmakować! Następny stragan 
zajęty był przez panie z Centrum Medycz-

nego „Gemini”, które chętnym i odważnym 
mierzyły poziom cukru oraz informowały 
Rodziców o roli śniadań w żywieniu, nie tylko 
dzieci. Najdzielniejsi mogli obserwować mury 
miejskie i uczestników festynu z poziomu 
kilkunastu metrów, a to za sprawą wysię-
gnika. Na szkolnym boisku uczniowie brali 
udział w konkursach sportowych i zręczno-
ściowych. Można było sprawdzić swoje 
umiejętności na torze dla rowerów. Ogromną 
niespodzianką był przyjazd wozów straża-
ckich z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cha-
rzykowach. Druhowie pokazali sprzęt ratow-
niczy. Każdy chętny mógł poczuć się straża-
kiem, wejść do wozu, włączyć sygnał 
alarmowy, polać wodą z węży strażackich. 
Jednak kulminacyjnym punktem festynu było 
wydanie głównych fantów – nagród po rzu-
caniu lotką do celu. Główne trofeum – duży 
basen rodzinny, trafił do uczennicy z klasy 
trzeciej. Oj, działo się, działo!! Trudno to 
wszystko opisać! Myślę, że ten festiwal 
smaków, kolorów, rodzinnej radości i rozry-
wki na długo zostanie w pamięci całej 
społeczności szkolnej. Miłym wspomnieniem 
festynu będą na pewno zdjęcia z „fotoramką”, 
które wykonywały starsze koleżanki z za-
przyjaźnionego ze szkołą Technikum nr 3.
Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia byli
z nami. Dziękujemy uczniom za dyscyplinę
i wspólną dobrą zabawę. Dziękujemy Rodzi-
com za odwiedziny, wsparcie i humor. 
Dziękujemy wychowawcom, nauczycielom
i wszystkim zaangażowanym w organizację 
naszego festynu. Do zobaczenia za rok! Już 
dziś zapraszamy!

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Chojnicach, 
tradycją staje się, że nauczyciele z okazji 
Dnia Dziecka  przygotowują dla swych 
uczniów przedstawienie. Nie inaczej było
w tym roku. Przygotowywali się potajemnie, 
najczęściej wieczorami. I udało się! Dorośli
z okazji święta wszystkich dzieci 1.06.2017r. 
wystawili sztukę pt. „Bajkowy spektakl”,
w której główne postacie zbuntowały się, 
gdyż dzieci nie chcą czytać  bajek, wolą je 
oglądać w internecie. Wymyśliły więc, że 
zrobią sobie wakacje i zmienią styl życia.
W role aktorów wcielili się: Królowa – Klaudia 
Grabowska, Śnieżka – Marcelina Pestka, 
Małgosia – Lucyna Skórczewska, Jaś – 
Arkadiusz Gierszewski, Wilk – Michał 
Gierszewski, Kot w Butach – Mirosława 
Fedde, Czerwony Kapturek – Justyna 

Kozakiewicz, Baba Jaga – Anna Redzimska, 
Krasnoludki – Ilona Szulc, Iwona Stanek, 
Iwona Martyniuk, s. Bernarda, Ewelina 
Głomska, Urszula Michalik, Anna Kłodziń-
ska, narratorzy – Dorota Czarnowska i Jago-
da Wenderska.
 W tym szczególnym dniu uczniowie 
wysłuchali życzeń złożonych im przez Panią 
Dyrektor Ewę Modrzejewską, obejrzeli 
spektakl, otrzymali słodką niespodziankę-
czekolady ufundowane przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Nauczyciele zaś, mogli 
wyluzować i pokazać się uczniom z zupełnie 
innej strony – luźniejszej, śmieszniejszej. 
Nagrodzeni za to zostali gromkimi brawami. 
Cały spektakl można obejrzeć na Chojnice.tv 
p. Jerzego Erdmana.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach informuje, że od 24 czerwca do 2 września 2017 
roku obowiązywać będą wakacyjne godziny otwarcia.

Wypożyczalnia Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych, Czytelnia dla Dorosłych, 
Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa oraz Mediateka czynne będą w poniedziałki i czwartki od 
godz. 11.00 do 18.00, a we wtorki, środy i piątki od godz. 11.00 do 15.00. Wypożyczalnia
i Czytelnia dla Dzieci czynna będzie codziennie od godz. 11.00 do 15.00.
W czasie wakacji w soboty działy MBP będą nieczynne, z wyjątkiem Wypożyczalni i Czytelni 
Naukowej, która otwarta będzie w sobotę 24 czerwca, w godz. od 10.00 do 15.00.

Filia nr 6 przy ul. Młodzieżowej 35 w czasie wakacji czynna będzie w poniedziałki, środy, 
czwartki i piątki od godz. 10.00 do 15.00, a we wtorki będzie nieczynna.
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W sobotę 3 czerwca w sali dawnej restauracji 
na chojnickim dworcu kolejowym odbyło się 
otwarcie wystawy związanej z kolejnictwem. 
Wśród zebranych i udostępnionych przez 
członków Chojnickiego Stowarzyszenia 
Miłośników Kolei przedmiotów znalazły się 
m.in. rozkłady jazdy, fotografie przedstawia-
jące historie starsze i młodsze związane
z dworcem, dokumentacje techniczne, mapy 
i tablice kierunkowe, sprzęt znajdujący się na 
wyposażeniu kas biletowych oraz stare 
bilety, lampy kolejowe czy umundurowanie
a także urządzenia związane z obsługą 
pociągów – jak np. poniemiecki aparat 
blokowy (przybył aż z Morąga) z okresu 
międzywojennego (służący do sterowania 
ruchem kolejowym – używany do przestawia-

nia zwrotnic z poziomu nastawni - dzięki 
uprzejmości PKP PLK Olsztyn), pulpity 
sterownicze pochodzące z rozebranych 
składów (wrocławskiego EN 57 i kursującej
z Chojnic jednostki spalinowej). Dodatkową 
atrakcją, zarówno dla tych mniejszych jak
i większych, była możliwość zwiedzenia (przy 
peronie 2) części taboru użytkowanego na 
chojnickim dworcu – Polregio użyczyło 
SA139-023, SA133-025 oraz SU42-534
z wagonem piętrowym a PKP Cargo SM31-
145 i ET22-1109  – chętnych do zapoznania 
się z chociażby wnętrzem lokomotywy było 
wielu. Wystawa czynna będzie przez całe 
wakacje – w czwartki w godz. 16-19 oraz 
weekendy w godz. 14-19. 

Katarzyna Korpal

13 czerwca o godz. 17 w dawnej restauracji 
na dworcu PKP odbyła się promocja książki 
„Stacja Chojnice – węzeł z tradycją" autor-
stwa Damiana Otty. Publikacja jest tym bar-
dziej szczególna, że została wydana w tra-
kcie Roku Kolejarzy Chojnickich. Książka ma 
charakter albumu ukazującego zmiany za-
chodzące przez lata na chojnickiej kolei, 
znajduje się w niej 160 zdjęć – odszukanych 
w zbiorach prywatnych, pocztówkach (nawet 
z czasów pruskich) i kronikach stacyjnych,
a także na aukcjach internetowych. Dużą 
pomocą autorowi służyła Szkoła Podstawo-
wa nr 3, nosząca przecież imię Kolejarzy 
Chojnickich. Jest po pierwsza z części cyklu 

o naszym dworcu, następna pozycja ma być 
bardziej historyczną monografią, pełną 
faktów i treści, która z pewnością świetnie 
uzupełni wydany właśnie album. Pozycja 
wydana została przez chojnicki Ratusz, który 
w ten sposób chciał uhonorować wszystkich 
związanych z koleją. Na promocji pojawiło się 
wielu pasjonatów kolei, którzy przy okazji 
obejrzeć mogli wystawę zorganizowaną 
przez chojnickie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei. Chętni mogli również nabyć egzem-
plarz dla siebie – książka dostępna jest w sie-
dzibie Promocji Regionu Chojnickiego w ce-
nie 35 zł.  

Katarzyna Korpal

Sobotnie przedpołudnie 3 czerwca upłynęło 
pod znakiem czerwonego koloru i syren 
wozów strażackich – przez Chojnice przeje-
chała bowiem parada samochodów straży 
pożarnej, które pojawiły się na II Ogólno-
polskim Zlocie Samochodów Strażackich. Na 
wysokości budynku starego szpitala do 
parady dołączyli członkowie orkiestry dętej 
przy OSP w Bysławiu wraz z mażoretkami. 
Przejazd na kilkadziesiąt minut utrudnił 
przejazd przez centrum miasta – wzdłuż ulicy 
Gdańskiej zgromadziły się tłumy.
      Zorganizowany przy CH Brama Pomorza 
zlot zgromadził kilkadziesiąt jednostek 
używanych w różnych okresach, z takich 
miejscowości jak Ciechocin, Dąbrówka, 
Bysław, Sławęcin, Nowa Cerkiew, Pawłowo, 
Witkowo, Czersk, Ostrowite, Silno, Ogorze-

liny, Doręgowice czy Lubnia, dodatkowo 
jednostki z chojnickiej KP PSP a także wozy 
ze zbiorów Prywatnego Muzeum Pożarni-
czego PRL w Gwieździnie. Na placu przy 
galerii handlowej można było obejrzeć nie 
tylko wozy, ale także sprzęt związany
z pożarnictwem. Spotkanie zostało połączo-
ne z obchodami Dnia Dziecka, na młodych 
ludzi czekało mnóstwo konkursów, dmucha-
ne zamki czy trampoliny. W czasie zlotu 
wystąpiła wspomniana już orkiestra dęta
z Bysławia, Nagła Zmiana Klimatu, DJ Kuba 
oraz zespół disco polo CamaSutra.  Imprezę, 
podobnie jak w zeszłym roku, zorganizowali 
członkowie OSP Pawłowo przy wsparciu CH 
Brama Pomorza, gminy Chojnice i sponso-
rów. 

Katarzyna Korpal

3 czerwca w Centrum Sztuki Collegium ARS 
(poddasze Kościoła Gimnazjalnego) odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa Marcina 
Tandeckiego. Autor odkrył w sobie talent 
artystyczny w 2016 roku, kiedy po przejściu 
na emeryturę, spędzał czas nad polskim 
morzem. Chojniczanina interesują przede 
wszystkim żaglowce, a dzięki odpowiednim 
technikom i kolorom na płótnie stają się 

„żywe". Wystawę oglądać można było w nie-
dziele, środy i piątki w godz. 12:00-16:00, do 
18 czerwca. Goście przybyli na wernisaż 
mieli okazję obejrzeć kilkanaście obrazów 
oraz porozmawiać z autorem. Więcej o Mar-
cinie Tandeckim i jego pracach znajdziecie
w tym numerze Chojniczanina.pl, w dziale 
„Chojniczanie z pasją". 

Katarzyna Korpal
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Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Chojnicach wraz ze Stowarzyszeniem Na 
rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „Wspólny 
Dom” zorganizowało po raz  trzeci festyn dla 
rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka z terenu powiatu chojnickiego pod 
patronatem Starosty Chojnickiego oraz 
Przewodniczącego Rady Powiatu.  Na festy-
nie pojawili się również radni powiatowi.
Festyn odbył się 10 czerwca 2017r. w Lasku 
Miejskim przy Tawernie „Antykwariat” 
w godzinach 11.00 - 14.00. Uczestników 
festynu uroczyście powitał Dyrektor PCPR - 
p. Andrzej Gąsiorowski oraz prezes Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Rodzinnych Domów 
Dziecka „Wspólny Dom” - p. Monika Wen-
sker. Łącznie w festynie uczestniczyło 300 
osób. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z: 
- gier i zabaw ruchowych,
- twórczych zajęć manualnych  dla dzieci,
- eksperymentów  prowadzonych przez   

Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe
- zabaw na zamkach dmuchanych, 
- malowania twarzy,
- przejażdżki bryczką, 

- jazdy na kucyku, 
- konkursów przyrodniczych  prowadzonych
  przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 
- atrakcji militarnych - strzelania z broni,
  przejażdżki samochodem wojskowym, 
- fotościanki.

Uczestnicy festynu częstowali się kiełbas-
kami z grilla, wojskową grochówką. Były 
również pyszne drożdżówki, rogaliki i fa-
worki, wata cukrowa oraz kawa i herbata.
Podczas festynu odbyło się również rozstrzy-
gnięcie konkursu plastycznego pt: „Mój dom, 
moja okolica”. Wyłoniono 12 zwycięzców, 
którzy otrzymali cenne nagrody rzeczowe 
wręczone przez dyrektora PCPR - p. Andrze-
ja Gąsiorowskiego  oraz Starostę - p. Stani-
sława Skaję. Ponadto wszystkie dzieci 
biorące udział  w konkursie  otrzymało 
nagrody.

Dyrektor PCPR - p. Andrzej Gąsiorowski 
zapowiedział, że z prac plastycznych 
zostanie przygotowany kalendarz na 2018r. 
promujący rodzicielstwo zastępcze jak 
również nasz region.

Obchody Dni Powiatu Chojnickiego rozpo-
częły się 3 czerwca, na stadionie Kolejarza, 
gdzie zorganizowano Festyn Kolejowy. Na 
murawie stadionu można było  obejrzeć 
stare samochody oraz "kaszlaki", samochód 
wojskowy, porozmawiać z grupą ASG (airsoft 
guns) i zapoznać się z replikami broni, 
odwiedzić stoiska PN Bory Tucholskie, Stra-
ży Miejskiej i chojnickiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, zapoznać się z działalnością 
Bractwa Rycerskiego Herbu "TUR" oraz 
grupy Cosplay Chojnice. Na dzieci czekało 
mnóstwo gier, zabaw i konkursów – sporto-
we, strzelanie z łuku czy wspólna zabawa
z harcerzami. Zmęczeni udziałem w przy-
gotowanych atrakcjach mogli posilić się 
kiełbaską z grilla, bigosem czy grochówką,
a także domowymi ciastami i lodami. Na 
scenie wystąpili m.in. tancerze zumby z Klu-
bu KaNaMa i solistki z Rytla, Kamila 
Przybylska i Sylwia Mazur. Piękna pogoda 
sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu. 
Festyn zorganizowano przy pomocy Ośro-
dka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, 
chojnickiego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Samorządu Mieszkańców Osiedli nr 7, 8 i 9, 
ChCK, Urzędu Miasta Chojnice, Chojni-
ckiego Klubu Sportowego Kolejarz, SP nr 3. 
Oficjalne obchody Dni Powiatu Chojnickiego 

rozpoczęły się w niedzielę od mszy świętej, 
sprawowanej pod przewodnictwem J.E. ks. 
biskupa Ryszarda Kasyny. Następnie ucze-
stnicy przeszli do Fosy Miejskiej, gdzie głos 
zabrali Eugeniusz Kłopotek (poseł PSL), 
wicemarszałek województwa pomorskiego 
Krzysztof Trawicki oraz starosta chojnicki 
Stanisław Skaja. Wręczono  legitymacje 
partyjne nowym członkom, część działaczy  
została odznaczona Medalem Za Zasługi dla 
Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa 
oraz „Złotą Koniczynką", przyznawaną za 
szczególne i ważne osiągnięcia. Część 
artystyczna rozpoczęła się koncertem Orkie-
stry Ochotniczej Straży Pożarnej z Krokowej, 
wśród utworów znalazło się m.in. „Final 
Countdown" zespołu Europe. Duet Anna
i Romuald Spychalscy wykonał własne aran-
żacje znanych utworów – wśród wykonanych 
dzieł znalazły się te z repertuaru operetko-
wego, a także utwory A. Bocelliego, C. Dion, 
F. Sinatry, E. Presleya, M.  Buble'a, W. Hou-
ston czy przeboje z lat 50', 60' i 70'. Później 
na scenę wkroczyła Biesiada Muzyczna
z zespołem Lolek Orkiestra oraz Potyczki 
Samorządowe. Na zakończenie wystąpił 
olsztyński zespół Trzeci Oddech Kaczuchy
i gwiazda wieczoru - Bayer Full. 

 Katarzyna Korpal
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Ostatni weekend czerwca to trzy dni święta 
Chojnic – przeszkodą w dobrej zabawie 
mogła być tylko kapryśna pogoda.
Już od piątkowego rana na Starym Rynku 
pojawiły się różnorodne stanowiska – mięsne 
przysmaki z Litwy, lokalne sery czy gorące 
potrawy. Wata cukrowa, balony i komiksy 
cieszyły się popularnością wśród wszystkich 
odwiedzających, a stanowiska kolekcjone-
rów oferowały mnóstwo mniejszych i więk-
szych przedmiotów.
W piątek o godz. 18 Burmistrz oficjalnie 
rozpoczął obchody Dni Chojnic, podczas 
których odnowiono umowę o współpracy
i partnerstwie z przedstawicielami białorus-
kiego Mozyra; do miasta przyjechała również 
duża, ponad stuosobowa grupa mieszkań-
ców z Emsdetten. 
Wieczorem zebrana publiczność bawiła się 
dzięki Krzysztofowi Klonowskiemu (DJ 
Kuba), Elektrycznym Gitarom z Kubą Sien-
kiewiczem i Kamilowi Gierczakowi z Radia 
Weekend, który poprowadził zamykającą 
pierwszy dzień dyskotekę. 

W sobotę prezentowali się uczniowie lokal-
nych szkół – Gimnazjum nr 1, SP nr 1 i 3, ZS 
nr 7 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Swój 
czas mieli także podopieczni CHCK. Stałym 
już punktem drugiego dnia obchodów stała 
się intronizacja (już 215) Króla Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego z Chojnic – został nim 
Krzysztof Wegner, Tomasz Winiecki i Ber-
nard Niesłony zostali marszałkami. 
Kilkukrotnie na scenie pojawiał się zespół 
Poleska Zorka – od lat popularyzująca 
kulturę białoruską. Następnie zgromadzeni 
na Starym Rynku mieli okazję wysłuchać 
rodzimego Big Bandu oraz gwiazdy wieczoru 
Patrycji Markowskiej.
W niedzielę scena należała do tancerzy i wo-
kalistów (Studio Move Your Body, Liliana 
Kafel), popołudniu można było wysłuchać 
„Światowych przebojów muzyki klasycznej
i rozrywkowej" toruńskiego tenora Andrzeja 
Kubackiego.
Na zakończenie Dni Chojnic 2017 wystąpił 
zespół Trzy Gitary, wykonujący przeboje 
Czerwonych Gitar.

     18 czerwca w Fosie Miejskiej zebrali się 
sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Hospi-
cjum. Piękna pogoda zachęcała do wzięcia 
udziału w festynie. Na zgromadzonych 
czekały stoiska z domowymi ciastami, 
ręcznie wykonanymi ozdobami, punkt 
Technikum nr 2, gdzie można było wybrać 
nowe rośliny na balkon lub do ogrodu. 
     Pod namiotem Medyczno-Społecznego 
Zespołu Szkół Policealnych można było 
sprawdzić poziom cukru lub zmierzyć 
ciśnienie. Na scenie pojawiły się prezentacje 
artystyczne przygotowane przez uczniów 

szkół i przedszkoli a  umiejętności taneczne 
prezentowali uczniowie Studia Move Your 
Body. Poezję śpiewaną przedstawili tegoro-
czni laureaci Kwietniowych Spotkań z Poe-
zją, publiczność rozśmieszał kabaret „Bez 
Kitu" (Rzeczenica) a oprawę muzyczną 
zawdzięczamy Ryszardowi Stopie oraz ze-
społowi Big Band. Zebrane podczas festynu 
środki (ponad 17 000 zł) zostaną przezna-
czone na bieżącą działalność hospicjum oraz 
budowę nowego budynku przy ul. Strzele-
ckiej.

Katarzyna Korpal

Już po raz piąty w sobotę 17 czerwca 2017 
roku odbył się rajd Odjazdowy Bibliotekarz. 
Poranny przelotny deszcz wprawdzie wystra-
szył niektórych uczestników, ale zebrała się 
30-osobowa grupa i rowerzyści zgodnie
z planem wyruszyli spod Miejskiej Biblioteki 
Publicznej do Raciąża.
   Organizatorami rajdu, w ramach ogólno-
polskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz, było 
Stowarzyszenie LekTURa wraz z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Chojnicach. Akcja 
zaadresowana była do bibliotekarzy, czytel-
ników, miłośników książek i rowerów. Start 
był sprzed siedziby MBP, gdzie na chętnych 
czekały dyrektor MBP Anna Lipińska, prezes 
LekTURy Weronika Sadowska oraz bibliote-
karki. Wyjazd poprzedziło tradycyjne dekoro-
wanie rowerów szprychówkami i chorągiew-
kami z logo akcji a także omówienie przez 
prezes LekTURy spraw organizacyjnych.

Najmłodsi uczestnicy rajdu mieli 2,5 roku 
oraz 3 lata i jechali w fotelikach rowerowych. 
Wszyscy rowerzyści pokonali w sumie ok. 50 
km. Była to trasa Chojnice – Kłodawa – 
Jeziorki – Lotyń – grodzisko Raciąż – 
Raciąski Młyn – Raciąż – Wysoka – Silno – 
Ostrowite – Chojnice. Prowadziła ścieżkami 
rowerowymi i bocznymi drogami asfaltowy-
mi, a z Lotynia do Raciąskiego Młyna były 
leśne i polne dróżki. Malownicze krajobrazy 
przyciągały uwagę jadących. Jak się 
okazało, większość w okolicach Raciąża
i grodziska była po raz pierwszy. W Lotyniu 

na odjazdowych czekała archeolog Krystyna 
Trzcińska ze Stacji Archeologicznej Uniwer-
sytetu Łódzkiego w Białych Błotach, która 
niestety z powodu choroby i problemów
z gardłem nie mogła oprowadzić po raciąs-
kim grodzisku. Wszyscy otrzymali jednak 
ulotki a na terenie grodziska przeczytali 
zamieszony w nich tekst o historii grodu 
kasztelańskiego. Usytuowany on był na 
półwyspie jeziora Śpierewnik ok. 4 km od 
Raciąża i istniał prawdopodobnie do XIII 
wieku. Obejrzeli zrekonstruowane zabudo-
wania – w tym mostek nad fosą i wizualizację 
rozmieszczenia domów oraz zapoznali się
z tablicami informacyjnymi.

Po sesji zdjęciowej w grodzie rowerzyści 
ruszyli do Raciąskiego Młyna i dalej do 
Raciąża, gdzie na plaży nad jeziorem 
Rudnica odbył się odjazdowy piknik. Tam 
rozpalone już było ognisko, więc mogli upiec 
kiełbaski. Na głodnych czekały także 
odjazdowe pasty z soczewicy na kanapki, 
drożdżówka, kawa i herbata. Organizatorki 
dziękują wszystkim za udział w rajdzie oraz 
wspólną dobrą zabawę i już zapraszają na 
przyszłoroczną edycję.

W tym roku do ogólnopolskiej  akcj i 
Odjazdowy Bibliotekarz zgłoszonych zostało 
186 przejazdów w całej Polsce i poza 
granicami kraju. 

Foto i tekst: MBP w Chojnicach

Nr 7/2017 (58)   LIPIEC  2017

Zaproszeni goście i Radni RM 

Otwarcie „Dni Chojnic 2017"

Pierwsi goście przy
stoisku Chojniczanina.pl
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    Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej (w naszym kraju obchodzona już 
od 1320 roku) obchodzona jest zawsze 60 
dni po Wielkanocy, wierni wspominają 
Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba
i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa -
w tym roku przypadła na 15 czerwca. To 
radosne święto, podczas którego procesja 
przechodzi kolejno do 4 ołtarzy, symbolizu-
jących cztery strony świata, przy każdym 
odczytywany jest wybrany fragment Ewan-

gelii. Święto zostało ustanowione dzięki 
wizjom mistycznym augustianki, św. Julia-
nny z Cornillon. Procesje w naszym mieście 
wyruszyły z Parafii Matki Bożej Królowej 
Polski, Parafii p.w. Ścięcia Świętego Jana 
Chrzciciela, Parafii Matki Bożej Fatimskiej, 
Parafii p.w. Chrystusa Króla i bł. Daniela 
Brottier i Parafii Chrystusa Miłosiernego 
oraz Parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej 
Polski. 

Katarzyna Korpal

18 czerwca w Zespole Szkół Nr 7 w Choj-
nicach, odbył się turniej sportowy Brama 
Pomorza. Turniej został rozegrany pod 
honorowym patronatem Starosty Chojnic-
kiego. 
Turniej był rozgrywany wg obowiązujących 
przepisów gry - Baszka Méster Sport z Asem 
trefl. W turnieju zostało rozegranych 5 rund. 
Uczestnicy turnieju rywalizowali o puchary 
oraz nagrody rzeczowe. Organizator 
przygotował dla wszystkich uczestników 
pamiątkowy button.
      Tytuł „Brama Pomorza” zdobył Marek 
Cherek, który wygrał swój pierwszy turniej 
sportowy. Drugie miejsce zajął lider Masters 
Pomorze Ryszard Koziróg – Baśka Biało-
góra. Trzecie miejsce zdobył Marian Rutka – 
Szczupak 12 Brzozówka. Kolejne miejsca 
zajęli następujący zawodnicy:  Szczecho-
wiak Jan - Kaszëbë Baszka Nowa Karczma, 
Bruski Michał - Skowronki Kinice, Jamrus 
Jan - Baśka Białogóra, Karnowski Tadeusz - 
Asy Chojnice, Mosiński Henryk – Kaszëbë 

Baszka Nowa Karczma.
     W rywalizacji par wygrali Koziróg 
Ryszard i Baran Marek - Baśka Białogóra, 
którzy umocnili się na pozycji liderów 
Masters Pomorze. Drugie miejsce zajęły 
Skowronki Kinice - Czarnowski Zdzisław
i Bruski Michał. Na trzecim miejscu skla-
syfikowano Szczupak 12 Brzozówka - 
Olejniczak Benedykt i Rutka Marian.
W rywalizacji zespołów zwyciężyła niesa-
mowita Baska Białogóra – Kpt. Maszke, 
Andrzej, Baran Marek, Koziróg Ryszard, 
Jamrus Jan. Na kolejnych miejscach 
sklasyfikowano: Szczupak 12 Brzozówka, 
Kaszëbë Baszka Nowa Karczma, Boro-
wiacy Chojnice, Skowronki Kinice, Asy 
Chojnice, Pogodni Dziemiany.
     Turniej sportowy Brama Pomorza, został 
zorganizowany przez Oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego w Chojnicach, 
obchodzący jubileusz 60-lecia istnienia.

IV Letnie Koncerty Organowe odbędą się w kościele pod wezwaniem 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (gimnazjalny). 

2.07.2017  –  Michał Markuszewski (Warszawa)
9.07.2017  – Jerzy Kukla (Lublin)
29.07.2017  – prof. Roman Gryń – trąbka (Poznań), 
  – Bogdan Narloch – organy (Koszalin)
15.08.2017  – Tomasz Drążkowski (Kartuzy)
27.08.2017  – Zespół Laboratoire De La Musique w składzie: Karolina Jesionek
                     – flet traverso, Ewa Witczak – wiolonczela barokowa, 
          – Dorota Zimna – klawesyn
                     – Przemysław Woźniak – organy (Chojnice)
17.09.2017  – Aleksandra Klafetka – sopran (Tuchola-Poznań)
                            – Janusz Łangowski – trąbka (Chojnice)
                            – Przemysław Woźniak – organy (Chojnice)
Organizatorzy: 

Parafia Pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, Urząd Miejski w Chojnicach
Koncerty rozpoczynają się o godz. 20:00. Wstęp wolny - Zapraszamy

Prowadzenie koncertów i kierownictwo artystyczne: Przemysław Woźniak
Korekta instrumentu: Organmistrzostwo: Zdzisław Mollin

Michał Markuszewski

Tytuł „Najlepszy Absolwent Szkoły” przyznawany jest od 2008 r. dla uczniów, którzy ukończyli 
szkołę z najlepszym wynikiem. Uroczyste wręczenie nagród przez Starostę odbyło się 21 
czerwca w budynku Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W tym roku najwyższą średnią 
mogą pochwalić się:

Joanna Warnke  5,83 im. Filomatów Chojnickich 
Kamil Ryduchowski 5,53 II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach
Filip Kegel  5,53 LO im. Wincentego Pola w Czersku

Pozostali absolwenci:
Marcin Narloch  5,27 Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach
Karolina Rudnik  4,90 Technikum nr 2 w Chojnicach
Dominika Ringel  5,26 I Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach
Paweł Krause  5,34 Technikum nr 1 w Chojnicach
Paulina Nowakowska 4,89 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
Joanna Warnke  5,15 Technikum nr 3 w Chojnicach
Natalia Ryduchowska 4,89 Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach
Bartłomiej Kołatka 4,30 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w  Brusach
Marlena Kręcka  5,05 ZSZ im. Kazimierza Sikorskiego w Brusach
Joanna Górnowicz 5,04 Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie
Marzena Hudziak  5,32 ZSZ im. Augustyna Szpręgi w Malachinie
Lidia Synak  5,00 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chojnicach
Stanisław Sabiniarz 5,01 Szkoła Policealna w Chojnicach
Krystyna Megger  5,08 Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna dla Młodzieży 
Paulina Lemańczyk 5,19 Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 

Na wręczeniu nagród obecni byli także uczniowie, którzy wzięli udział w XII Pomorskim 
Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, oraz reprezentowali nasz Powiat 10 kwietnia 
br. w Gdańsku, są to:
 Agata Laska     – ZS Chojnice  – 31 pkt.
 Martyna Miszewska    – ZS Chojnice  – 30,5 pkt.
 Krzysztof Warsiński    – ZS Chojnice  – 26,5 pkt.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 40.

Ponadto po raz pierwszy zostały wręczone nagrody Starosty Chojnickiego dla zawodników za 
wysokie osiągnięcia w działalności sportowej. Nagrodzonych zostało 4 żeglarzy oraz jeden 
uczeń ZSP nr 1  w Chojnicach rywalizujący w kolarstwie przełajowym. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali nagrodę w wysokości 1 000 zł. (Patryk Kosmalski, Mateusz Grzempa, Kacper 
Żywiczka, Laura Szulc i Radosław Rocławski).

Foto: Ch24
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Sprawozdanie Burmistrza Arseniusza Finstera z okresu 
międzysesyjnego wygłoszone na XXXIII sesji Rady 
Miejskiej.

 – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. 
O kilku istotnych sprawach chciałbym powiadomić. 

Pomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował arkusze 
organizacyjne naszych szkół. Również, mamy bardzo 
dobry nabór do oddziałów przedszkolnych i do przyszłego 
przedszkola przy Gimnazjum Nr 1. Przed nami oczywiście 
problem wykonania prac adaptacyjnych, które się toczą
i rozstrzygnięcia przetargu na plac zabaw, a to dzisiaj,
w rękach Wysokiej Rady.

Odbyły się konsultacje w sprawie obwodnicy zachodniej 
Chojnic, przełożenia drogi 212. Te konsultacje prowadzą do 
kolejnych konsultacji. Projektanci będą proponowali alter-
natywne, zamienne rozwiązania. Przypominam, że proble-
mem jest umiejscowienie skrzyżowania, czy ma być to 
skrzyżowanie z ul. Witkacego, czy ma być to skrzyżowanie
z ul. Żeromskiego. Musimy dokonać jakiegoś wyboru, który 
da możliwość projektantom zakończenia prac. I te konsulta-
cje odbędą się jeszcze w czerwcu, bądź na początku lipca.

Odbyły się przetargi, których rozstrzygnięcie implikuje, no 
niestety, zwiększenie wydatków. Tutaj mam na myśli 
termomodernizację obiektów CHKS Kolejarz i właśnie 
tegoż placu zabaw. W jednym przetargu mamy mniejszą 
kwotę niż założyliśmy, to jest ul. Kartuska. Takie zbilanso-
wanie tych przetargów proponujemy w zmianie budżetowej
i uprzejmie proszę Wysoką Radę o zatwierdzenie tych zmian. 

Również jesteśmy w końcówce tak zwanych opinii ex ante 
dotyczących węzła. I lada dzień będziemy ogłaszać dwa 
przetargi. Pierwszy na wybór inspektora nadzoru, czyli 
inżyniera kontraktu naszego zadania. I drugi na zakup 
autobusów. Całość tego zadania dzielimy na kilka etapów, 
które będziemy realizować, oczywiście po wyborze firmy 
monitorującej nasze działania. Dwa, trzy miesiące, po tym 
wyborze, ogłosimy przetarg na wykonawcę. Znowu ocena ex 
ante, na którą trzeba czekać, co najmniej miesiąc. I w koń-
cówce roku będziemy rozstrzygać ten najważniejszy prze-
targ, czyli będziemy wyłaniać wykonawców lub wykonawcę 
tego zadania, ponieważ przetarg będzie dzielony na kilka 

modułów. Moduł pierwszy to będzie dworzec autobusowy
i ścieżki rowerowe. Moduł drugi to będzie budynek główny 
dworca, parking za budynkiem i teren przed budynkiem. 
Trzeci moduł to będą wszystkie tematy związane z PLK-ą, 
czyli perony, przejście podziemne. Czwarty moduł to będzie 
program „miejski rower”, mamy tutaj siedem stacji 
rowerowych w Chojnicach. I do tego modułu każda firma 
może składać na cały zakres aplikacje lub na jeden zakres. 
Tak, że być może będziemy mieli czterech wykonawców, być 

może będziemy mieli wykonawcę jednego lub dwóch, lub 
trzech. Tutaj ważne jest też to, że mamy pełne finansowanie 
tego zdania. Natomiast musimy je wykonać do końca III 
kwartału 2020 roku, czyli cały rok 2018, 2019 i pół roku 2020, 

jest do naszej dyspozycji, czyli to jest dobry czas na 
budowanie, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że też 
tam są budowle inżynieryjne, skomplikowane. Przede 
wszystkim to przejście podziemne, o którym mówiłem. 

Wpłynęły pieniądze do budżetu miasta za aptekę na 
Kościerskiej. Miasto otrzymało 1.179.000 zł, gmina Chojnice 
– 436.000 zł. To jest rekordowa sprzedaż jeżeli chodzi o cenę 
metra kwadratowego. Uzyskaliśmy 11.262 zł za m2. 

Jesteśmy już też w końcówce konkursu, który ma wyłonić 
tych, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach programu 
gospodarki wodami deszczowymi i opadowymi. To 
bardzo ważny projekt, przeszło 60 mln zł. I ten projekt 
nakłada nam się na projekt węzła. Nie można budować 
ścieżek rowerowych do węzła jeżeli nie odwodnimy 
niektórych ulic w Chojnicach. Staramy się, żeby jesienią te 
dwa programy nam się zbiegły. 

Jesteśmy też już przygotowani do ogłoszenia przetargu dla 
Szkoły Podstawowej Nr 3, czyli ten dodatkowy moduł, który 
będzie budowany, to są środki miejskie. I drugi projekt to jest 
termomodernizacja. Też czeka na ocenę ex ante w Urzędzie 
Marszałkowskim. Również pragnę zakomunikować, że
w zasadzie zakończyliśmy prace związane z placami zabaw
i obiektami kultury fizycznej na naszych osiedlach. Jeszcze 
jest do 14 czerwca, ma czas Wykonawca, aby zakończyć 
prace na Osiedlu Bursztynowym.

Przed nami, za niecałe dwa tygodnie, Dni Chojnic, w innej 
formule. W formule rozciągniętej czasowo. Będziemy po raz 
pierwszy zaczynać Dni Chojnic już w piątek. Otwarcie około 
godziny 1800. I pierwsza gwiazda już w piątek, potem
w sobotę i w niedzielę. Chojnice odwiedzą delegacje
z zaprzyjaźnionych miast. Najliczniejsza grupa oczywiście 
przyjeżdża z Emsdetten. To jest ponad 130 osób, które będą 
tutaj spędzać czas w Chojnicach. Niektóre grupy, czas 
znacznie dłuższy, niż tylko te kilka dni związanych z Dniami 
Chojnic. 

Z informacji, które posiadam, pragnę zakomunikować, iż 
jeszcze w czerwcu, będziemy prosić Państwa o krótką sesję 
Rady Miejskiej. To byłaby sesja związana z tzw. małymi 
grantami, które chcemy uruchomić jeszcze w tym pierwszym 
półroczu, czy powiedzmy w lipcu.     Dziękuję za uwagę.
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Najaktywniejszy cyklista.

Spodziewacie się ,że napiszę o jakimś rekordziście? 
Nie nie, choć przemierza kilometry każdego dnia. 
Wojciech Czapiewski, bo o nim myślę, od kilku lat 
walczy o lepsze warunki jazdy dla rowerzystów
w Chojnicach i okolicy. Psioczyłem na wysokie 
krawężniki wysepki przy „blaszaku” na Kościerskiej,
a na blogu rower-chojnice.blogspot.com wyczytałem, 
że Wojtek wystosował pismo do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i udowodnił, że nie spełniają one 
normy. Wkrótce zmieniono je na przyjaźniejsze 
cyklistom.  Zniszczyłem dętkę na uskoku  Sukien-
ników-Kościuszki, a reakcja służb miejskich na 
zgłoszenie WCz, była błyskawiczna. Dodam, że
o moich przygodach Wojtek dowiedział się w momen-
cie, gdy dziękowałem mu za skuteczne interwencje. 
Porządne stojaki w miejsce „wyrwikółek”, zapadliska 
na ścieżkach, zmiany organizacji ruchu, beznadziej-
nie wysokie krawężniki, to tematy podjęte przez 
niego. Interweniował u zarządców dróg miejskich, 
powiatowych czy wojewódzkich, bardzo często 
skutecznie. 

       Ostatnio wspomagam go w batalii o ograniczniki 
parkowania na ulicy Młodzieżowej, gdzie zwyczajowo 
samochody zajmują sporą część  ścieżki rowerowej, 
mając wystarczający zapas z tyłu pojazdu.  Niestety, 
także piesi zbyt często utrudniają życie cyklistom 
dziarsko maszerując po pasie rowerowym. Dziękuję 
Wojtku, za to co już zrobiłeś i wiem, że dalej będziesz 
walczył. Salut!

Zadanie na wakacje.

               Śledząc w umiarkowanym lub choćby 
minimalnym stopniu naszą rzeczywistość polityczną, 
nie sposób uniknąć wrażenia, ze niektórzy wypowia-
dający się mają nas za idiotów. Podobno nikt nam nie 
powie, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Nawet 
niewinne białe róże stały się „symbolem nienawiści
i głupoty”.  Świadczy to przede wszystkim o autorach 
podobnych słów. Bardziej niebezpieczne jest jednak 
dzielenie Polaków na różne sorty. Niektórzy chyba 
tylko wtedy potrafią funkcjonować . Takie słowa 
rzucane na górze i wypracowane tam schematy 
myślenia, dzielą nas na dole  – w pracy, wśród 
znajomych czy w rodzinie. Spróbujmy w wakacyjny 
czas odejść od tych schematów i naładować 
pozytywnie akumulatory na cały rok. Życzliwe 
spojrzenie na drugiego człowieka, niezależnie od 
jego poglądów politycznych, uczyni nasz wypoczy-
nek przyjemniejszym. Lato, to czas urlopów, 
koncertów, grillowania i dobrych spotkań z Rodziną
i Znajomymi. 

         Dobrych spotkań, czego Państwu i sobie życzę 

 Przez wieki zamieszkiwanie w granicach miasta było 
wyrazem wysokiego statusu, dającego poczucie bezpieczeń-
stwa, szanse na korzystanie ze zdobyczy cywilizacji (np. systemu 
wodociągów, kanalizacji, służb ratunkowych), w tym tych, 
wyznaczających wyższy poziom usług w sferze edukacji i kultury. 
Ludziom zależało na tym, aby żyć w mieście i „po miejsku”. Pod 
miastem zaś osiedlali się nędzarze i wykolejeńcy. Nie przesz-
kadzały w tym nawet tak częste niegdyś pożary czy epidemie. 
Władzom miejskim z kolei zależało na pozyskiwaniu „ludzi 
nowych”, którzy zwiększali miejskie zasoby i wspierali rozwój.
 Dziś zbliża się druga fala inwestycyjna. Wzrost gospo-
darczy i rządowy program wsparcia dla rodzin pozwoli wielu 
chojnickim rodzinom na podjęcie wysiłku wybudowania sobie 
domu. Jeśli jako miasto nie zareagujemy w porę, to powtórzymy 
porażki ostatnich dwudziestu lat i znów wygra na tym… wójt 
Szczepański. To on skorzystał najbardziej na tym, że tak wielu 
chojniczan zdecydowało się na wybudowanie swojego 
wymarzonego domu na terenie gminy. I tam dziś żyją, tam płacą 
podatki, gdy w tym samym czasie nasze miasto zapewnia im 
częstokroć miejsce pracy i zarobku.
 Dlatego proponujemy sprzedaż miejskich gruntów z wy-
soką bonifikatą, tj. upustem w cenie dla przyszłych inwestorów. 
Tak jak w przypadku mieszkań komunalnych, wobec których 
postulujemy, aby miasto (ZGM) sprzedało je za ułamek wartości 
osobom, które przez dziesiątki lat je wynajmują, tak w przypadku 
działek budowlanych proponujemy program ich masowej 
sprzedaży za obniżoną cenę, ale pod warunkiem budowy domu
i opłacania podatków w mieście. Takie inwestycje staną się 
narzędziem realizacji ważnych celów miasta, a w perspektywie 
źródłem przyszłych dochodów z podatków dla miejskiego 
budżetu.
           Jeszcze trzydzieści lat temu realne były marzenia o pięć-
dziesięciotysięcznych Chojnicach. Ostatnio z trudem utrzymuje-
my się na poziomie nieco ponad czterdziestu tysięcy mieszkań-
ców. Rzeczywisty zaś wynik jest pewnie jeszcze gorszy, o ile 
uwzględni się spore gro osób mieszkających i pracujących gdzie 
indziej, a wciąż tylko zameldowanych w naszym mieście. Poza 
emigracją wiąż mamy do czynienia z praktyką wyprowadzania się 
poza miasto. O ile w przypadku wielkich miast może ona mieć 
nawet pozytywne skutki (np. zwiększa podaż wolnych lokali),
o tyle w przypadku miast wielkości Chojnic występują wyłącznie 
skutki negatywne: starzenie się populacji, wzrost wydatków na 
utrzymanie infrastruktury, która musi działać przy zmniejszonej 
ilości świadczeniobiorców (np. pasażerów miejskich autobusów, 
odbiorców wody z wodociągów). Młodzi ludzie, wyprowadzając 
się z Chojnic (częstokroć z całymi rodzinami!) do sąsiednich 
gmin, tam płacą podatki, tam kształcą się ich dzieci, często 
również pracują, a jeszcze częściej prowadzą swoje biznesy… 
Wszystkim nam powinno więc zależeć na ograniczeniu tego 
złego trendu. Jeszcze bardziej powinno nam zależeć na 
powstrzymaniu "drenażu umysłów". Jakże wielu młodych 
wyjeżdża na studia, a jak mało ich wraca? Atrakcyjne zarobki, 
uroki życia w większym mieście, nowe przyjaźnie itp. zachęcają 
by nie wracać. Z drugiej strony koszty nabycia, a nawet wynajęcia 
mieszkania np. w Trójmieście są sporą barierą w takiej decyzji. 
Powstaje zatem szansa dla małego miasta, które nie może 
wprawdzie konkurować bogatym rynkiem pracy czy wysokimi 
zarobkami, ale daje szansę na możliwie szybkie usamo-
dzielnienie się we własnych „czterech kątach”.
 Jak zmienić niekorzystną tendencję? Niepodobna 
zabronić nauki, wyjazdów za pracą, zerwać połączenia 

kolejowe… Według PChS odpowiedzią na te wyzwania powinien 
być program sprzedaży działek budowlanych z bonifikatą dla 
każdego, kto w określonej perspektywie czasowej zdecyduje się 
wybudować dom w granicach miasta. Wprawdzie i  teraz 
wyprzedaje się działki miejskie, ale czyni się z tego wyłącznie 
narzędzie pozyskiwania dodatkowego dochodu dla burmistrzo-
wskiej kasy. My chcemy, aby sprzedaż takich działek przestała 
być źródłem zysku, a stała się inwestycją w mieszkańców, ich 
przedsiębiorczość, zdolność do podjęcia ryzyka inwestycyjnego. 
To dla nas najlepsza inwestycja, bo w przyszłość!
 Różne motywy decydują o wyprowadzce z Chojnic. 
Pośród nich są też koszty zakupu działki i poziom podatków od 
nieruchomości. Argumentu ceny ziemi użył również A. Finster, 
tłumacząc swoją kontrowersyjną wyprowadzkę z miasta do 
jednej z wsi powiatu człuchowskiego. Chcemy, aby ten argument 
stracił na sile i każdy miał możliwość wybudowania domu
w mieście. Ceny sięgające 100 zł/m2 są dla wielu osób barierą nie 
do pokonania. Proponujemy, aby miasto wykupiło część ziemi 
rolnej i sporządziło na swój koszt plany budowy osiedli domów 
jednorodzinnych i szeregowych. Także ciężar wytyczenia i uzbro-
jenia tych działek miasto powinno wziąć na siebie. Dzięki temu 
potencjalni nabywcy mieliby zaoferowany gotowy, atrakcyjny 
produkt, a miasto wreszcie realny bodziec rozwojowy. Natomiast 
idąc za przykładem Gorzowa Wielkopolskiego proponujemy 
bonifikatę sięgającą 75% wartości działki. A więc za grunt pod 
budowę inwestor zapłaciłby nie 60-100 tys. zł a jedynie 15-20 tys.! 
Taka cena pozwoliłaby na pokrycie kosztów związanych z wyty-
czeniem i uzbrojeniem działki, a jednocześnie zachęciłaby 
ewentualnych nabywców do podjęcia niełatwej przecież decyzji
o budowie własnego domu. Oferta byłaby też atrakcyjna dla osób 
w każdym wieku. Młodzi mieliby szansę na „domek z ogródkiem”, 
a ci, którzy całe życie spędzili w blokowiskach – na spędzenia 
jesieni życia na werandzie wśród wnuków. Biorąc z kolei pod 
uwagę ceny nieruchomości w Trójmieście, gdzie 6 tys. zł/m2 jest 
normą, za cenę niewielkiego mieszkania np. w Gdańsku, młode 
rodziny miałyby możliwość wybudowania domu w Chojnicach.
Przed rozpoczęciem nowego programu budowy należałoby też 
spłacić „dług” wobec wielu mieszkańców, którzy często od kilku 
dekad czekają na wybudowanie ulic przed ich domami. To wstyd 
dla władz, które znajdują pieniądze na  „fajerwerki”, a nie potrafią 
zakończyć programu budowy ulic. Miasto partycypuje w budowie 
dróg w Chojniczkach, remontuje drogi wylotowe, a mieszkańcy 
naszych osiedli zwodzeni od lat, grzęzną w błocie.
 Wkrótce przedstawimy konkretne propozycje budowa-
nia realnej i efektywnej polityki osiedleńczej; przyjaznego 
mieszkańcom i przedsiębiorcom miasta, sprawnego i skuteczne-
go samorządu. Wieczne „korki” i uciążliwe remonty, zanieczysz-
czenie powietrza i hałas doskwierają przecież większości. Trzeba 
więc zadbać o poprawę jakości życia w mieście. Widowiskowe 
„inwestycje” mogą wyglądać świetnie, ale nie przekładają się na 
codzienne życie. Dlatego warto zatroszczyć się o spójne kiero-
wanie sprawami miasta w zakresie mobilności i migracji. Potrze-
bujemy długofalowego planowania demograficznego w prze-
strzeni komunalnej, mieszkaniowej, obszarów zdegradowanych 
(rewitalizacji), prorodzinnej, przestrzennej, zatrudnienia i in.
W przeciwnym razie miasto zamieni się w skansen. Polityka 
osiedleńcza musi być długookresowa, choć jej efekty zobaczymy 
dopiero po latach, ale kwestii tej nie wolno wiecznie odkładać, 
albowiem za zaniechania zapłacą nie tylko przyszłe pokolenia.

M. Brunka, K. Kaczmarek
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Rysunek przedstawia nieistniejące kamienice 
południowej strony chojnickiego rynku z po-
czątku XX wieku. Wszystkie te kamienice 
uległy spaleniu dwa dni po zdobyciu Chojnic 
przez armię czerwoną w lutym 1945 roku. W 
przeciwieństwie do dnia dzisiejszego istniało 
tam wówczas 6 parceli o nr (od lewej) 17 – 11. 
Pierwsza z lewej to kamienica znanego choj-
nickiego kupca Juliusza Schreibera. Był to 
budynek narożny, dwukondygnacyjny z użyt-
kowym poddaszem. Elewacja budynku 
zwieńczona szczytem w formie półkolistego 
tympanonu otoczonego od góry mocno wysta-
jącym gzymsem, boki boniowane. Kolejne 
kamienice to budynki neorenesansowe. Prze-
pięknie ozdobiona licznymi płycinami i łukami 
kamienica nr 16 należała do kupca Józefa 
Rohde, a „Skład towarów kolonialnych, 
delikatesów, wódek i win” prowadził Konstanty 
Seyda. Pod nr 15 mieściła się cukiernia
i kawiarnia Paula Pencke. Kamienica była 
trójkondygnacyjna, zdobiona płycinami, orna-
mentowym gzymsem między kondygnacyjnym 
i wysokim gzymsem koronującym. Otwory 

okienne ujęte w ozdobne obramienia i naczółki.  
Właścicielem kamienicy nr 14 był kupiec Dawid 
Lewin. Swój sklep miał tu Hermann Berhent, 
właściciel chojnickiej fabryki wódek,  a po nim, 
skład detaliczny,  jego następca Antoni Kaź-
mierski. Na piętrach kamienic mieściły się 
mieszkania czynszowe. W kamienicy  nr 13 
mieściła się apteka „Królewska” lub inaczej 
„Nadworna”. Założona została w roku 1683
a jej właścicielem w roku 1905 był Fritz Hollatz. 
Kamienica nr 12 należała do Reinharda 
Wiwjorry.  Był on właścicielem fabryki mebli i na 
parterze prowadził swój salon sprzedaży. 
Największym budynkiem w tej części rynku 
była kamienica nr 11. Należała do Minny 
Herrmann.  W latach 30-tych na parterze Eryk 
Nath prowadził skład towarów żelaznych, 
sprzętów kuchennych i materiałów budowla-
nych. Trzy piętra zajmowali lokatorzy. Mieszkał 
tam między innymi obrońca prywatny Bolesław 
Braca oraz kupiec Herbert Schan.

Jacek Klajna
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       Pierwszym pochówkiem, który przerodził się w wielką 
manifestację mieszkańców miasta, był pogrzeb trzech ofiar 
ekshumowanych w Lasku Miejskim.

      „Dnia 6 VII 1945r. stanęły przed żałobnym ołtarzem 
wzniesionym przez młodzież chojnicką 3 trumny mieszczące 
szczątki ofiar, zamordowanych w lesie miejskim za strzelni-
cą na drodze do Jarcewa i to: ucznia gimnazjalnego Włady-
sława Schreibera, Leona Schoena i Michała Bębenka. Zebra-
ła się tłumnie ludność miasta i powiatu, stanęły w szeregach 
przed trumnami delegacje urzędów i władz, organizacji 

politycznych, zawodowych i społecznych, aby złożyć hołd 
Męczennikom i towarzyszyć w ostatniej, ziemskiej drodze, 
pragnąc stać się godnymi spadkobiercami wielkich naro-
dowych bohaterów. Po odprawieniu żałobnej mszy św. i wzru-

szającej przemowie ks. prob. Góreckiego ruszył wspaniały 
kondukt żałobny na cmentarz bohaterów, który staraniem 

Komitetu Wykonawczego założono na, odstąpionych na ten 
cel, terenach parafii i miasta. Tu spoczęły skatowane ciała na 
należnym im świętym miejscu. Uczczono pamięć męczen-

ników wzniosłymi słowami, które płynęły z ust starosty 
powiatowego w imieniu władz, z ust red. Lemańczyka w imie-
niu społeczeństwa a z ust Ludwika Grochowskiego w imieniu 
rodzin pomordowanych. Czego przemowy wyrazić nie mogły, 
dopełniły z serc płynące modły żałobne całego tłumu i pienia 
chóru „Lutni”. 

    

Z symbolicznym pogrzebem, kończy się niejako pierwszy 
etap Komitetu.

     W dniach 21 listopada do 1 grudnia 1945r. dokonano 
głównej ekshumacji na „Polach Igielskich”. „W kościele far-

nym nastąpiło rozpoznanie zwłok przez rodziny pomordowa-
nych. Cześć zwłok po zidentyfikowaniu wydano rodzinom
i pochowano w miejscu ich zamieszkania. Dla pozostałych 
zwłok urządzono wspaniały pogrzeb w dniu 8 XII 1945r.
w święto Niepokalanego Poczęcia. Pogrzeb miał charakter 

manifestacyjny i brały w nim udział liczne rodziny pomordo-
wanych. Obfitował w sceny wzruszające nawet najbardziej 
zatwardziałe serca. Mimo panującego mrozu i zawiei śnież-
nej udział społeczeństwa był liczny. Delegacje młodzieżowe
i społeczne szczególnie uczciły bohaterów kwieciem i wień-
cami. Kondukt posuwał się od kościoła w stronę cmentarza 
bohaterów. Przedstawiciele wszystkich stanów miasta nieśli 
na barkach trumny ze zwłokami a trumien było 64. Straż ho-
norową pełniła Służba Ochrony Kolei. Kazanie żałobne wy-

głosił ks. proboszcz Czapliński a wspomnienia pośmiertne 
wygłosili starosta powiatowy Rześniowiecki i kierownik 
szkoły Gliszczyński. Najbardziej wzruszającą sceną był apel 
poległych. W oczach pokrzywdzonych rodzin stanęły jakby 
żywcem postacie drogie, umęczone, dawno zaginione a nie-
zapomniane. Żałobną pieśnią „Lutni” i salwą honorową 
ukończono uroczystości żałobne.” 

   Po zakończeniu ekshumacji i dokonaniu pochówku, 
Komitet Wykonawczy w swym sprawozdaniu podał do 
wiadomości, że we wszystkich protokolarnie stwierdzonych 
miejscach kaźni hitlerowskich zostały przeprowadzone 
ekshumacje, inne miejsca nie są komitetowi znane. Wobec 
tego, że zasadnicze prace Komitetu ukończono, postano-
wiono go rozwiązać powołując Komitet Likwidacyjny. Sprawy 
te ostatecznie zostały załatwione na zebraniu w dniu 18 maja 
1946 roku.
   

Jednogłośnie uchwalono, aby przekazać cmentarz ofiar 
hitlerowskich w Chojnicach pod opiekę i zarząd ks. probo-
szcza parafii rzymsko – katolickiej w Chojnicach, burmistrza 
miasta Chojnic i przedstawiciela Polskiego Związku Zachod-
niego oraz przedstawiciela z pośród rodzin ofiar pomordowa-
nych będącego obywatelem miasta Chojnic. Cmentarzami 
winien zaopiekować się stały komitet, w porozumieniu ze 

Starostwem Powiatowym w Chojnicach. Miejska Rada 
Narodowa na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 1946 roku 
upoważniła burmistrza miasta Chojnic do zaopiekowania się 
cmentarzem ofiar zbrodni hitlerowskich i przyjęła do 
wiadomości uchwały o likwidacji tegoż komitetu.
                                                                   Andrzej Lorbiecki
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Rok 1623 przeszedł do historii Chojnic, 
jako ten w którym zapłonęły stosy.

14 września 1623 mury baszty Wiedźma, zwanej także 
Basztą Czarownic, zadrżały od krzyku jaki wydał z siebie po 
raz pierwszy Lorenz Lewe.
        Ten prosty sługa, urodzony w Konarzynach Wielkich, 
właśnie rozpoczął zeznania. Zeznania nie byle jakie, tylko
w pierwszym od wielu lat poważnym procesie o czary. 
Przesłuchanie prowadził kat miejski doskonale wyszkolony
w swoim fachu, czego dowodem były rozchodzące się 
błagania o litość. Jednak w żadnym wypadku o litości nie 
mogło być mowy, wszak zeznania trzeba było  szybko spisać, 
bo w kolejce na przesłuchanie czekały jeszcze co najmniej 3 
osoby.

Pod wpływem „charyzmy” prowadzącego przesłuchanie 
Lorenz szybko puścił parę z gęby i tak o to rozpoczyna się ta 
historia.
       Przed 20 laty do niedużego majątku ziemskiego zawitał 
włóczęga, który przez 8 dni przebywał w obejściu Lorenca,
a po 8 dniach w ramach wdzięczności za opierunek sprzedał 
mu za niewielką kwotę ducha opiekuna, którego nazwał 
Margarethe (Małgorzata). Lorenz przystał na taki układ
i przyjął nieziemską istotę pod swój dach. Włóczęga ostrzegł 
go jednak, że duch może także przyjmować materialną formę 

i  gdy już pojawi się na jego podłodze, to niech się nie złości 
tylko przyjmie go ze spokojem.  Tak też się stało, po jakimś 
czasie Lorencowi ukazał się zakupiony duch, który przybrał 
postać pięknej kobiety o skórze szarej jak niebo przed burzą, 
co skwapliwie samotnie mieszkający Lorenc wykorzystał.  
Ostatni raz duch ten pojawił się w pewną niedzielę i rzekł do 
niego.
– Udaj się do Miejskiego folwarku i odszukaj Davida 
Woerlamana i powiedz mu, że choroba, na którą jeszcze 
niedawno się uskarżał, została spowodowana przez żonę 
Petera Splittstosera. Powodem sprowadzenia choroby był 
fakt, że raz otrzymała ona od Woerlamana mleko i chleb, 
jednak gdy poprosiła po raz kolejny o to samo, ten jej  
odmówił. 
        Lorenc posłusznie wykonał to polecenie, jednak nie 
otrzymał za „donos” spodziewanej nagrody, jedynie co go 
czekało to proces.

Kat przerwał przesłuchanie, wszak już usłyszał co chciał 
usłyszeć. Przygotować go – rzekł tubalnym głosem i poszedł 
obmyć krew z rąk. Proces był wyjątkowo krótki. Lorenc Lewe, 
za czyny niegodne, za spółkowanie z duchem i za paranie się 
czarami, został skazany na śmierć przez spalenie.  Niedługo 
po tym pierwszy stos zapłonął, a mdlący  zapach palonego 
białka rozszedł się w tłumie, który niczym widzowie w teatrze 
czekający z niecierpliwością na rozpoczęcie spektaklu, 
gromadnie zebrał się na wzgórzu katowskim.
   Kolejną osobą, która stawiła się na przesłuchaniu w baszcie 
Wiedźm była Pani Blingkrähm, którą to w swoim zeznaniu 
wskazał zwęglony już w tym momencie na popiół Lorenz 
Lewe.  Już  sam widok narzędzi tortur spowodował, że Pani 
Barbara Blingkrähme, żona sługi miejskiego Petera 
Splittstosera, rozpoczęła zeznania. 

  

Skryba skrupulatnie spisał zeznania, w których oskarżona 
poinformowała w 19 punktach co następuje. Mieszkając 
jeszcze w Hammerstein (dzisiaj Czarne) otrzymała w pre-
zencie od bliżej nieokreślonej osoby ducha domowego, który 
na imię miał Nickel. Oskarżona nie chciała przyjąć tego 
kłopotliwego „prezentu”, jednak sam duch miał zupełnie inne 
plany i zagroził, że jak go nie przyjmie to rozerwie ją na 
strzępy. Przerażona zgodziła się i od tej pory Nickel, który 
okazał się wyjątkowo złośliwym duchem, rozpoczął swoje 
rządy.

Pierwszymi ofiarami poltergeista padły 2 prosiaki, których 
jedynym przewinieniem było to, że wpadły w grządki, które 
pielęgnowała jego właścicielka i poniszczyły wszystkie 
zasadzone rośliny. Duch nie namyślał się zbyt długo i po 
prostu skręcił obu winowajcom karki. Kolejnym w kolejce, 
który podpadł duchowi był syn stolarza Hinza, który w szkole 
naśmiewał się z syna Barbary, w tym wypadku jednak nie 
skończyło się tragicznie, a jedynie młody Hinz doznał 
lekkiego szoku. Na chorobę zasłużył także Salomon Buckwitt 
z Nieżywięcia, który swego czasu rozbił podczas awantury

w karczmie kufel na głowie jej męża, Petera Splittstosera.
     Skryba widząc, że ta lista się na razie nie ma zamiaru 
skończyć poprosił o chwilę przerwy, tak by móc ponownie 
naostrzyć pióro. Kat przychylił się do tej prośby, wszak sam 
już ręce miał obolałe od pracy, a końca dalej nie było widać.
   – Odetchnijmy trochę – powiedział i usiadł, ciągle wpatrując 
się z obrzydzeniem  w czarownicę. Bądź co bądź, nieco-
dzienny to widok.
Pisarz skończył ostrzyć pióro, chwycił nowy pergamin i tak 
przygotowany czekał na kolejne zeznania chojnickiej 
czarownicy.  Pomiędzy krzykami wprawnie wyłapywał 
kolejne nazwiska ludzi, którym duch Nickel miał zaszkodzić. 
David Woerlemann, bo nie chciał kolejny raz dać kobiecie 
darmowego mleka i chleba. Także niejaki Ascherbarner 
zasłużył na karę, już nawet nie wiadomo z jakiego powodu. 
Kara dosięgła także żonę gospodarza domu Georga 
Berenda, która się ośmieliła z niej drwić. W tym wypadku 
poltergeist  zabił jej zwierzęta.

Co ciekawe, oskarżona zeznała także, że  corocznie w święto 
„Walpurgisanacht” (noc Walpurgi – popularne święto  
średniowieczne,  które odbywało się zawsze 30 kwietnia), na 
terenie powiatu człuchowskiego odbywał się sabat, w którym 
to Ona jak i inne okoliczne wiedźmy, wraz ze swoimi duchami 
pomocnikami z radością uczestniczyły. Zazwyczaj, jak to 
sama oskarżona przyznała, spotykały się na wzniesieniu 
Blocksberg i po uczcie składającej się w większości z kaszy, 
grochu i mięsiwa, przystępowały do tańców na linie, w takt 
wygrywanej muzyki przez starego chłopa, który rytm nadawał 
za pomocą bębna, wykonanego ze świńskiego łba.

Zeznania trwały jeszcze wiele dni. Wiele stron pergaminu 
zostało zapisane czarnym atramentem i dopiero pod koniec 
października sędzia, po zapoznaniu się z zebranymi 
dowodami wydał wyrok. Śmierć poprzez spalenie na stosie.
Po raz kolejny w pochmurny dzień zebrana gawiedź zawyła
z rozkoszy na widok palonej kobiety, a robiło się coraz 
ciekawej, wszak kolejni już stali w kolejce do kata. 

Jednak co ich spotkało? Co wyznali? Czy udało się komuś 
ujść z życiem ? O tym dowiecie się z kolejnej części.



Może na początek kilka słów o sobie 

Marcin Tandecki urodzony 22.05.1978 r w Chojnicach. 
Uczęszczałem do szkoły podstawowej nr 2 w Chojnicach, po 
czym rozpocząłem naukę w zasadniczej Szkole Zawodowej 
nr 1 w Chojnicach jako mechanik, a po jej ukończeniu  
rozpocząłem naukę w Technikum Mechanicznym nr 1
w Chojnicach gdzie naukę zakończyłem z wyróżnieniem oraz 
z maturą. W roku 1999 przeprowadziłem się  do Gdańska 
gdzie odbyłem służbę w Straży Granicznej oraz rozpocząłem 
pracę w Policji, w pierwszym Komisariacie Policji Gdynia 
Śródmieście. Po nie udanym związku powróciłem do Chojnic 
gdzie pracowałem w KPP Chojnice na stanowisku referenta. 
Po 17 latach służby i uczestnictwie w wielu misjach poko-
jowych w kontyngencie policji Europejskiej Eulex udałem się 
na emeryturę .

Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda ze sztuką? 

Moja przygoda ze sztuką rozpoczęła się po przejściu na 
emeryturę w 2016 r gdy jako kuracjusz w sanatorium udałem 
się do pracowni plastycznej i spróbowałem swoich sił ze 
sztalugami i płótnem.

Uważa Pan, że zdolności artystyczne ma wrodzone czy 
wyuczone? 

Jeśli chodzi o zdolności to myślę, że raczej wrodzone bo nie 
uczyłem się nigdzie w tym kierunku. 

Jak rozwija się Pana kariera artystyczna i co uważa Pan 
za swoje największe osiągnięcie? 

Pierwsze prace, na cele charytatywne, a było ich 8, które 
powstały w sanatorium przekazałem na szpital w Grudzią-
dzu. Dla mnie jest to duże osiągnięcie i ogromna duma że 
mogłem pomóc innym. Druga rzecz to wystawa, która miała 
miejsce w kościele gimnazjalnym w Chojnicach także jest 
dużym osiągnięciem.

Jakie formy sztuki oprócz malarstwa Pana interesują? 

Oprócz malarstwa interesuje mnie jeszcze rzeźba w drewnie, 
garncarstwo  a ostatnio myślę o nauce wikliniarstwa.

Jaki jest pana świat muzyki? 

Jeśli chodzi o muzykę to słucham irlandzkiej muzyki 
klasycznej z rytmami bębnów, taka muzyka jest dla mnie 
inspiracją, gdyż jest kolorowa jak moje obrazy.

Proszę powiedzieć jak wygląda Pana pracownia? 

Pracowni jako takiej nie mam, dzieła powstają w salonie 
mieszkalnym oczywiście ku niezadowoleniu mojej żony.

Gdzie zaopatruje się Pan w akcesoria plastyczne? 

Akcesoria plastyczne głównie kupuje przez internet, bo tam 
są szeroko dostępne w wielu możliwych rodzajach .

Jakie ma Pan plany artystyczne na przyszłość? 

W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzających 
wystawą będę powtarzał ją cyklicznie co roku. Oczywiście 
przedstawiając na nich za każdym razem nowe prace, na 
razie w tematyce marynistycznej. 

Gdzie można oglądać Pana prace, no i gdzie je ewen-
tualnie nabyć? 

Obecnie zakończyła się wystawa w Chojnicach jestem na 
etapie rozmów w Chojnickim Centrum Kultury, które chce 
abym wystawił moje pracy w Człuchowie oraz Charzykowy. 
Może jeszcze na jesieni zorganizuję wystawę w Tucholi.
O tym wszystkim będę Państwa informował na mojej stronie 
facebookowej. Tam też zapraszam zainteresowanych moimi 
obrazami.

Dziękuję za rozmowę.
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LEON JANTA POŁCZYŃSKI (1867-1961)

maturzysta z 1886 r., filomata chojnicki, ziemianin, 
działacz narodowy w okresie zaboru pruskiego, doktor 
obojga praw, społecznik, polityk, publicysta i mąż stanu

Syn parlamentarzysty

             Urodził się 150 lat temu - 25 maja 1867 r. w Wysokiej 
k. Tucholi jako syn Adama, działacza narodowego i parla-
mentarzysty, i Leontyny z Zabłockich. Absolwent gimnazjum 
chojnickiego, członek koła filomackiego „Mickiewicz”, zrze-
szającego młodych patriotów. Studiował prawo i ekonomię
w Krakowie, Berlinie, Paryżu oraz w Jenie, gdzie na tamtej-
szym uniwersytecie uzyskał stopień naukowy doktora praw. 
Po odbyciu praktyki sądowej w Niemczech w 1896 objął 
rodzinny majątek i zaangażował się w działalność licznych 
instytucji i stowarzyszeń. Potrafił harmonijnie połączyć 
gospodarowanie na roli i zarządzanie majątkiem z pasją 
społecznikowską. Przez blisko 60 lat dzielnie wspierała go na 
wielu polach aktywności małżonka Maria, pochodząca
z zasłużonego dla krzewienia polskości możnego rodu 
Komierowskich. 

Leon Janta Połczyński w 1900 został prezesem Rady 
Nadzorczej Banku Ludowego w Tucholi, był też w tym 
mieście współzałożycielem i prezesem Spółki Handlowej 
„Kupiec”, Spółki Rolniczo-Handlowej „Rolnik” oraz Spółki 
Parcelacyjnej. W latach 1905-1919 redagował i wydawał 
tygodnik „Kłosy”, organ włościańskich kółek rolniczych na 
Pomorzu, którym patronował od 1898 roku. Był współtwórcą
i współwydawcą „Gazety Gdańskiej”, która ukazywała się
m. in. dzięki jego wsparciu finansowemu; zabiegał o zatru-
dnienie jako redaktora doktora Aleksandra Majkowskiego 
(byłego filomaty chojnickiego, wybitnego l i terata 
kaszubskiego) i wydawanie dodatku „Drużba” w mowie 
kaszubskiej. 

Minister i senator

Podobnie jak jego ojciec Adam dbał o powiększenie 
rodowego majątku, m. in. z rąk niemieckich wykupił Zbeniny 
k. Chojnic. Podczas I wojny światowej zaangażowany był
w działalność polityczną w Wielkopolsce (w strukturach 
Narodowej Demokracji), przebywał także na Litwie i w Ber-

linie, nawiązując liczne kontakty dyplomatyczne. W grudniu 
1918 reprezentował powiat tucholski w Polskim Sejmie 
Dzielnicowym w Poznaniu. W 1919 był delegatem rządu 
polskiego na konferencję pokojową w Paryżu, pełniąc funkcję 

eksperta w sprawie przynależności Pomorza do Polski oraz 
statusu Wolnego Miasta Gdańska. Po powrocie z Paryża 
został podsekretarzem stanu w Ministerstwie byłej Dzielnicy 
Pruskiej w Poznaniu. 

Będąc dwukrotnie  senatorem (1922-1927 i 1930-1935) oraz 
ministrem rolnictwa w pięciu rządach (1930-1932) z uporem 
realizował koncepcję uzdrowienia gospodarki rolnej m. in. po-
przez wprowadzenie postępu technicznego do dotychcza-
sowej praktyki uprawy ziemi i hodowli.  Cenili go, przed-
stawiciela obozu sanacji, nawet przeciwnicy polityczni ze 
stronnictwa ludowców czy socjalistów. Przewodniczył 
Związkowi Ziemian Pomorskich i zabiegał o ich interesy we 
władzach państwowych. Sporo publikował, głównie z zakre-
su rolnictwa, np. Uwagi o wychowaniu przyszłych rolników; 
Stan i rozwój piśmiennictwa rolniczego w latach 1920-1930; 
Organizacje rolnicze.

Kierownik muzeum…

II wojna światowa (ukrywał się w Generalnej Guberni) oraz 
zmiana systemu politycznego w Polsce po jej zakończeniu 
przyczyniły się do utraty majątku, strat osobowych w rodzinie 
oraz pozbawienia go należnego prestiżu ziemianina i męża 
stanu.  Po wyzwoleniu początkowo pracował w Państwo-
wych Nieruchomościach Ziemskich jako organizator wystaw 
rolniczych. W latach 1948-1958 był organizatorem i kierow-
nikiem Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Wydarzenia 
październikowe 1956 r. obudziły jego nadzieję na zmiany 
systemowe w kraju. Nie doczekał jednak upadku socja-
listycznego porządku. 
Zmarł 20 VII 1961 r. w Poznaniu, spoczął na cmentarzu 
Górczyńskim. W 1985 r. prochy jego i żony przeniesiono do 
grobowca rodzinnego w Raciążu k. Tucholi. Leon Janta 
Połczyński odznaczony został licznymi orderami polskimi
i zagranicznymi, m. in. Komandorią z Gwiazdą Polonia 
Restituta (1938).

W dniu 8.06.2017 r. odbył się finał zawodów 
sportowo-obronnych klas mundurowych 
powiatów człuchowskiego i chojnickiego.
      W zawodach wzięło udział 16 zespołów 
reprezentujących szkoły:  Technikum Mun-
durowe BZDZ Chojnice, AZS Pomerania 
Chojnice, LO Czersk, ZSS Człuchów oraz 
ZSP z Czarne, łącznie udział wzięło 92 
uczniów. Zawody odbywały się w czterech 
etapach w trakcie, których sprawdzono 
nabytą wiedzę dotyczącą służb mundu-
rowych, ale również sprawność fizyczną oraz 
umiejętność samodzielnego działania w te-
renie połączoną ze strzelaniem. Pierwszy 
etap odbył się 20.03.2017 na terenie szkół 
zgłoszonych do turnieju. Polegał on na 
rozwiązaniu testu wiedzy składającego się ze 
100 pytań nawiązujących treścią do historii
i współczesności służb mundurowych. Po 
pierwszym etapie faworytem zawodów były 
zespoły  z  ZSP Czarne, które zdecydowanie 
wyprzedziły kolejne zespoły. Indywidualnie 
również dominowali uczniowie z Czarnego 
min.  wśród chłopców Stanios Maciej, Koło-
dziejczyk Kacper, Gbur Mateusz a dziewcząt 
Elwart Izabela i Andrusiczka Martyna. 

Kolejny etap zawodów został przeprowa-
dzony dnia 24.04.2017 na obiektach Zespołu 
Szkół Sportowych w Człuchowie. Polegał on 
na pokonaniu toru sprawnościowego na 
czas, który zawierał elementy testu, jaki 
trzeba zaliczyć chcąc wstąpić do Policji lub 
Wojska. Ten etap był na tyle ciekawy, że 
wykazał faworyta i tak w klasyfikacji indywi-
dualnej chłopców zwyciężył Szymon Majew-
ski ZSP Czarne, Sławomir Szrejber AZS 
Pomerania, Dawid Maślanka ZSS Człuchów 
natomiast wśród dziewcząt Różewicz Nata-
lia, Walkusz Wiktoria, Warsińska Karolina 
wszystkie reprezentujące LO Czersk.

       Trzeci etap zawodów to bieg patrolowy, 
który przeprowadzono w dniu 26.05.2017 r. 
na terenie przylegającym do strzelnicy 
myśliwskiej w Rytlu. W trakcie tej konkurencji 
uczniowie musieli pokonać odcinek 5 km 
wykonując zadania na poszczególnych 
punktach rozmieszczonych na trasie biegu 
min. wykonać rzut granatem szkolnym F1, 

pokonać teren skażony posługując się 
odzieżą ochronną OP 1 a następnie kolejny 
odcinek w stroju bojowym policjanta.
     Kolejnym punktem do zaliczenia było 
rozwijanie i zwijanie węży strażackich oraz 
pokonanie wyznaczonego odcinka terenu 
różnymi sposobami min. czołganiem. 
Efektem finalnym tego etapu było strzelanie 
z pistoletu jak i karabinka. Klasyfikacja 
indywidualna chłopców przedstawiała się 
następująco – strzelanie z pistoletu wygrał: 1. 
Oskar Alf z ZAS Pomerania, 2. Błaszyk 
Mikołaj LO Czersk, 3. Urbaniak Mateusz ZSP 
Czarne, - strzelanie z karabinka 1. Sabato-
wski Tomasz z AZS Pomerania, 2. Maślanka 
Dawid ZSS Człuchów, 3. Grzebin Karol LO 
Czersk. Wśród dziewcząt wyniki były 
następujące – strzelanie z pistoletu 1. 
Ossowska Agata LO Czersk, 2. Bandarew 
Monika ZSS Człuchów, 3. Leper Marta LO 
Czersk, - strzelanie z karabinka 1. Kaleś-
ników Patrycja z AZS Pomerania, 2. Rajska 
Karolina TM BZDZ, 3. Jodełka Martyna z AZS 
Pomerania.
Zwieńczeniem zawodów był przeprowadzo-
ny 8.06.2017 na strzelnicy w Rytlu pojedynek 
strzelecki między drużynami biorącymi udział 
w zawodach. W tej konkurencji najlepsi oka-
zali się uczniowie z LO Czersk wyprzedzając 
zespół z AZS Pomerania i zespół z ZSP 
Czarne.
       Podsumowując zawody w klasyfikacji 
generalnej zespołowo wygrał zespół z AZS 
Pomerania przed LO Czersk i ZSP Czarne. 
Indywidualnie wśród chłopców zwyciężył 
Oskar Alf z AZS Pomerania przed Landow-
skim Jakubem z LO Czersk i Sławomirem 
Szrejbrowskim  z AZS Pomerania a wśród 
dziewcząt zwyciężyła Rajska Karolina repre-
zentująca Technikum Mundurowe BZDZ dru-
gie miejsce zajęła Różewicz Natalia a trzecie 
Reca Magdalena z Technikum Mundurowe-
go BZDZ.
Organizatorami i fundatorami pucharów oraz 
nagród rzeczowych byli Dowódca JW. 3775
z Nieżychowic, Komendant KPP w Chojni-
cach, Komendant WKU z Człuchowa, ZM 
LOK Chojnice oraz Dyrektor AZS Pomerania 
w Chojnicach.

Jarosław Frączek
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Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na adres: fotograficznebory@gmail.com

W lipcowym wydaniu gazety mam przyjemność 
przedstawić państwu dwie pocztówki z widokiem 
na chojnicki Stary Rynek. 

Pierwsza z nich została wysłana w 1909 roku, 
druga zaś przedstawia okres wojenny, już po 
zburzeniu kościoła św. Trójcy. Po fotografiach 
nietrudno zauważyć, iż nasze ścisłe centrum 
miasta było swoistą giełdą gdzie chojniczanie 
tłumnie przychodzili na zakupy. Na pierwszej
z pocztówek dumnie przedstawia się chojnicki 
ratusz, na drugiej neogotycki budynek poczty, 
który nieco przypominał ratusz miejski. Ciekawo-
stką jest to, iż obecny ratusz jest trzecim w historii 
miasta, pierwszy istniał już w XIV wieku, jednak 
został on przekształcony przez protestantów na 
zbór ewangelicki, drugi zaś został wyburzony na 
początku XX wieku ze względu na zły stan 
techniczny. Obecny został oddany do użytku
w 1904 roku, zaprojektowany przez berlińskich 
architektów, którzy w swym zamyśle wprowadzili 
powtarzające się motywy sów i pszczół, symboli-
zując w ten sposób mądrość i pracowitość 
mieszkańców miasta.

Ciekawostką również jest to, iż salę obrad Rady 
Miasta zdobią nie tylko herby Chojnic, Pomorza
i Polski, ale również Człuchowa, Czarnego, Deb-
rzna i Białego Boru. Dlaczego akurat tych miej-
scowości? Nawiązano tutaj do tradycji z dawnych 
czasów, kiedy to właśnie Chojnice reprezento-
wały interesy tych miast na sejmiku wojewódzkim 
oraz sejmiku Prus Królewskich.

W budynku ratusza miało też miejsce jedno
z najważniejszych wydarzeń w historii miasta, 
otóż 31 stycznia 1920 roku ostatni pruski bur-
mistrz oddał władzę w polskie ręce. Jeśli chodzi
o budynek poczty, ówczesna lokalizacja miała 
swój początek w 1872 roku, wcześniej znajdowa-
ła się przy ulicy, jak sama nazwa wskazuje, 
Pocztowej. Chojnicka poczta ma długą historię, 
bowiem zaczęła działać tuż po wypędzeniu
z miasta Krzyżaków przez wojska Kazimierza 
Jagiellończyka, jednak jej najbardziej tragiczny 
okres przypada na okres okupacji hitlerowskiej. 
Już na samym jej początku, w "Dolinie Śmierci" 
zamordowano 12 pocztowców, los pozostałych 
to albo obozy koncentracyjne, albo wywózki do 
przymusowych prac w Niemczech, tylko nieliczni 
zdołali się ukryć. W lutym 1945 r. budynek 
chojnickiej poczty, który widzimy na drugiej
z pocztówek, doszczętnie spłonął. Mieszkańcy 
Chojnic jeszcze przez trzy lata mieli sposobność 
przyglądania się jej zgliszczom, które zapewne 
przypominały im lata okupacji, bowiem dopiero 
na początku 1948 roku zabrano się do usuwania 
tego ponurego gruzowiska. Nowy gmach 
chojnickiego Urzędu Pocztowego oddano do 
użytku w lipcu 1950 roku a jego kształt 
niezmiennie towarzyszy nam do dziś.

Krystian Reszczyński

Sprzedam akwarium 80l z pełnym wyposażeniem oraz rybkami. Cena 150 zł. Tel. 669 956 976
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Wybraliśmy się do Muzeum Techniki w Sins-
heim w Niemczech a w zasadzie do dwóch 
muzeów: Auto&technik Museum Sinscheim
i Technik Museum Speyer. Są to dwa oddziel-
ne muzea lecz silnie z sobą powiązane. Jako 
pierwsze powstało to w Sinsheim. Na począ-
tku lat osiemdziesiątych grupa pasjonatów

i wielbicieli starych pojazdów, na którymś ze 
zlotów postanowiła zebrać posiadane cacka
i pozwolić innym je oglądać, zamiast chować 
je w garażach. Wynajęli wielką starą halę i tak 
powstał zalążek dzisiejszego muzeum
w Sinsheim. Pomysł okazał się sukcesem, 
także finansowym, zbiory szybko się rozras-
tały a miejsce stawało się sławne i bardzo 
popularne. Kilka lat później w niedalekim Spe-
yer francuska armia została wycofana z wiel-
kiej bazy, którą zajmowała od czasów II Wojny 
Światowej. Korzystając z okazji nasi dzielni 

muzealnicy wydzierżawili opustoszałe 
koszary i powstało nowe muzeum. 
    Przyjeżdżając w odwiedziny nie musimy 
zastanawiać się, od którego z nich zacząć, 
oba są wspaniałe i bardzo ciekawe a ekspo-
naty są różne i nie powtarzają się. W Sins-
heim jest duży dział techniki wojskowej, bolidy 
formuły 1 i co najbardziej przypadło mi do 
gustu, dział „American Dream Cars”. Za to

w Speyer można zobaczyć samoloty wojsko-
we i cywilne, U-Bota i wielkiego Boeinga 747.
Po raz pierwszy zawitaliśmy w te okolice 
osiem lat temu w bardzo wczesnym składzie 
Naszych Szlaków czyli ja, Magda i mój syn 
Artur który był wówczas w idealnym wieku do 
poznawania takich właśnie miejsc. W tamtych 

czasach podróżując w trójkę mieliśmy z Artu-
rem wielką przewagę, gdy dochodziło do 
głosowania nad planami wyprawy przeważ-
nie wygrywaliśmy, przeważnie gdyż Magda 
wrodzonym sprytem od czasu do czasu 
potrafiła przeforsować własne pomysły.
Na początku trafiliśmy do Speyer, już z daleka 
widzieliśmy dwa wielkie samoloty Concorde. 
Na miejscu dopiero przekonaliśmy się, że 
tylko jeden z nich to oryginał a drugi Tu144, 
czyli dokładna radziecka kopia Concorda. 
Pomimo, że oba samoloty miały podobne 

osiągi i wyglądały podobnie Rosjanie polegli 
przy drobiazgach. Wnętrze francuskiej 
maszyny świetnie przemyślane, pełne cudów 
ówczesnej techniki i komfortu, w maszynie 
radzieckiej zwykła cerata na fotelach a na 
podłodze i ścianach gumolit. Na terenie 
muzeum są dosłownie dziesiątki innych 
maszyn pasażerskich z całego niemal świata. 
W pamięci utkwił mi wielki Boeing 747, który

w części pozbawiony został wewnętrznego 
wyposażenia i można przekonać się jak jest 
przestronny. Widziałem domy, które można 
by w całości do niego zapakować. Nieopodal 
na potężnych wspornikach wisi tuż nad 
ziemią prawdziwy potwór, radziecki transpor-
towiec Antonow An22, do dziś jest to najwię-

ksza maszyna transportowa o napędzie 
śmigłowym. 
       Następnie dla odmiany można wcisnąć 
się do któregoś z myśliwców. Wrażenie niesa-
mowite, ciasno tak, że nawet ja doznałem 
ataku klaustrofobii a nie miałem na sobie 
kombinezonu i całego wyposażenia w jakie 
ubrany jest pilot. Gdy już wypełzłem z nie-
wielkiej kabiny myśląc, że ciaśniej być nie 
może Artur zaciągnął nas do niewielkiego U-
Boot'a. Łódź podwodna z założenia nie jest 
przyjaznym miejscem dla ludzi, cały tył czyli 
rufa to wielki silnik, akumulatory i agregaty.
Z przodu czyli na dziobie umieszczono wy-
rzutnie torped i amunicje do nich. Nie bez 
trudu przeciskaliśmy się to w jedną stronę to
w drugą i nie udało nam się znaleźć miejsca 
gdzie można by pomieścić kilkudziesięciu 
członków załogi, którzy przecież spędzali tu 
całe tygodnie pracując i odpoczywając, 
musieli to być bardzo dzielni ludzie, wielki dla 
nich szacunek!
        Po wszystkich przygodach na zewnątrz 
pora wejść w końcu do muzeum, tak to co 
widzieliśmy to dopiero przedsmak tego co jest 
w środku. Główna sala muzeum była w prze-
szłości halą w której składano samoloty, 
wydawało by się zatem, że miejsca nie 
zabraknie. A jednak, eksponatów jest tyle, że 
panuje tu wrażenie ciasnoty, co z kolei daje 

fajny klimat więc nie jest źle.
Co możemy zobaczyć? W zasadzie całe to 
miejsce to skrócona historia współczesnej 
Europy. Pociągi, samoloty, śmigłowce i samo-
chody w tym kolekcja Rolls-Royce ze sław-
nym „Silver Ghost” na czele. To dopiero cudo!
Poza tym wszelkie maszyny użytkowe, 

ciężarówki, rowery a nawet kolejka górska.
Na koniec zostawiłem sobie dział kosmiczny
z oryginalnym radzieckim promem kosmi-
cznym BURAN! Dziwne ale też wygląda 
identycznie jak te amerykańskie! 
    BURAN był ostatnim z wyprodukowanych 
promów tuż przez zamknięciem programu 
kosmicznego, w którym były wykorzystywane 
statki kosmiczne tego typu, dlatego też nigdy 
nie poleciał w kosmos.
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W latach osiemdziesiątych kupił go pewien 
miliarder z Australii, krótko potem zbankru-
tował i maszyna została sprzedana jakimś 
bogaczom z Singapuru, przez jakiś czas stała 
w Bahrajnie. Ostatecznie po długich negocja-
cjach prom na pokładzie wielkiej barki trafił do 
Speyer. Cała operacja kosztowała 10 milio-
nów euro i podobno już się zwróciła.

Poza samym promem w dziale kosmicznym 
możemy zobaczyć kapsuły, w których 
kosmonauci wracają na ziemnie, kosmiczne 
stroje i wyposażenie bazy kosmicznej. Jest 

tam dokładna historia przygód ludzi w kos-
mosie i na księżycu, z którego pamiątkę
w postaci kamienia również można zobaczyć 
w gablocie. 
        Wychodząc z muzeum nie przegapcie 
małego pałacyku, w którym można podziwiać 
zbiór grających zegarów i automatów muzy-
cznych. Poza tym cały dział zabawek i lalek

a także w końcu coś dla dziewcząt czyli 
całkiem pokaźny dział mody dwudziestego 
wieku. Sinsheim jest miejscem gdzie naro-
dziła się idea stworzenia muzeum. W central-

nej części znajduje się miejsce w którym się 
zakochałem „American Dream Cars”! Wła-
śnie tu widać różnicę w rozwoju motoryzacji 
europejskiej i amerykańskiej. Wielkie krążow-
niki szos z silnikami V8 z lat 50 i 60 na tle ich 
odpowiedników z Europy wyglądają jak 
pałace przy drewnianych, wiejskich wychod-
kach. 
       Wielki dział militarny! Gdy ja z Arturem 
biegaliśmy od czołgu do czołgu Magda tyko 
wzdrygała się z dezaprobatą jednak przy 
rowerze bojowym wszyscy śmieliśmy się do 
łez. Widzieliśmy największy w czasie osta-
tniej wojny pocisk artyleryjski o kalibrze 405 
mm, prawdziwe monstrum. Wszelkiego ro-
dzaju maszyny bojowe, czołgi i wozy pancer-
ne a także artyleria i inne wyposażenie armii 

od początku XX wieku do dziś. Wielbiciele 
World of Tanks znaleźli by tu chyba każdą 
dostępną w grze maszynę. 
     Poza militariami wielki dział samochodów 
sportowych, wyobraźcie sobie sale pełną 
Jaguarów, Porsche, Ferrari czy bolidów 
formuły 1. Gwoździem wystawy jest sportowy 
Maybach o pojemności silnika 23 litry !!! Tuż 
obok samochody luksusowe Bugatti, Merce-
des i największa na świecie kolekcja właśnie 
aut Maybacha.
W następnej sali pociągi, ponad dwadzieścia. 
Pomiędzy tym wszystkim symulatory i w pełni 
działające silniki, które można uruchamiać
i dotykać. Do wielu maszyn można wejść by 

poczuć odrobinę luksusu.
Na koniec dla chwili wytchnienia przerwa
w restauracji, by na koniec trafić do kina IMAX 
3D. Jeżeli nie byliście to szybko to naprawcie, 
wrażenie totalnie miażdżące. Sam ekran
o wielkości ponad 30 metrów na 40 powala. 
My trafiliśmy na film o dinozaurach i mimo iż 
miałem wcześniej kontakt z kinem 3D to 
chwilami podskakiwałem gdy tuż obok zary-
czał prehistoryczny stwór.
         I tak doszliśmy do końca przy czym nie 
napisałem tu nawet o połowie atrakcji jakie 
oferuje to miejsce. Wszyscy świetnie się 
bawiliśmy, na tyle dobrze, że po trzech latach 
wróciliśmy i co niemal pewne będziemy 
wracać gdy tylko przytrafi się okazja. 
Jedynym minusem jest zmęczenie po całym 

dniu łażenia. W obu muzeach są hotele
i w całkiem dobrej cenie można przespać się 
by całe zwiedzanie podzielić na dwa dni. 
Wcześniej dobrze jest upewnić się czy w obie-
ktach nie ma jakichś dużych imprez bo wtedy 
na miejsce w hotelu nie ma co liczyć.

           Podsumowując są to najciekawsze 
muzea jakie miałem przyjemność odwiedzić, 
Artur zapewne podziela moje zdanie a Magda 
… cóż Magda po części również.
Będąc w Niemczech warto dodać to miejsce 
do swoich planów.

Piotr Kiżewski
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       Gaje oliwne w Hiszpanii znajdują się głównie w południowej 
części kraju, a także środkowej. Uprawą oliwki trudnią się 
szczególnie mieszkańcy Andaluzji. Tutaj można podziwiać 
krajobrazy najpiękniejszych plantacji, które znajdują się na 
wzgórzach i pagórkach. To właśnie tam wytwarza się jedne
z najlepszych oliw. Hiszpania to światowy lider w produkcji oliwy 
z oliwek.
      Hiszpańska Andaluzja już w czasach panowania Imperium 
Rzymskiego na Półwyspie Iberyjskim słynęła z wytwarzania 
najlepszej oliwy z oliwek. Dowody tego można znaleźć w samym 
Rzymie, gdzie na brzegach Tybru wykopano oliwne amfory 
pochodzące z dalekiej rzymskiej prowincji Baetica (są na nich 
wygrawerowane oznaczenia producenta oraz rok produkcji).
   W dzisiejszych czasach Hiszpania może pochwalić się 
największym na świecie areałem gajów oliwnych (ponad 2 mln 
hektarów), największą produkcją oliwy (prawie 2 mln ton) oraz 
najważniejszym regionem uprawy oliwek (Andaluzja). Ale nie 
liczby są najważniejsze lecz jakość. Oliwy z pierwszego 
tłoczenia wytwarzane przez niektórych hiszpańskich producen-
tów dzierżą od wielu lat prymat również i w tej materii. Trudno 
wyobrazić sobie tamtejszą kuchnię bez tego składnika. 
Najwspanialsze hiszpańskie potrawy nie mogą się obyć bez 
dodatku smacznej oliwy, koniecznie dobrej jakości.

 Winoteka Carmen posiada w swojej ofercie produkty 
ziemi hiszpańskiej, takie jak:
oliwki, doskonale nadają się jako zdrowa przegryzka. Świetna 
alternatywa dla niezdrowych przekąsek, na przykład podczas 
oglądania TV; oliwy; owoce morza; konfitury. Wykonujemy 
również kosze prezentowe, mamy szeroki wybór opakowań 
oraz na miejscu wykonujemy grawer.
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Komary i kleszcze potrafią skutecznie uprzykrzyć nasz 
wypoczynek. Przed sezonem wakacyjnym warto sprawdzić, 
jak możemy zabezpieczyć się przed ich atakiem. Olejki 
eteryczne, zioła i czosnek skutecznie odstraszą natarczywe 
owady i pajęczaki.
W ciepłe wieczory komary kąsają nas bezlitośnie, szcze-
gólnie jeśli spędzamy czas w lesie lub nad jeziorem. 
Zostawiają też niechciane pamiątki po ukąszeniu: czerwone 
bąble, lekką opuchliznę, uporczywe uczucie swędzenia
i ślady na skórze. Gatunki komarów, które występują
w naszym klimacie, nie przenoszą chorób. Kontakt z nimi jest 
nieprzyjemny, ale nie bywa groźny, o ile nie jesteśmy uczuleni 
na ich jad - wówczas ukąszenie może wywołać reakcję 
alergiczną.
Prawdziwą zmorą są kleszcze. Niewielkie pajęczaki 
roznoszą niebezpieczne choroby, m.in. boreliozę. Nie każde 
ukąszenie jest groźne, bo nie wszystkie kleszcze są zara-
żone boleriozą. Poza tym, jeśli szybko usuniemy osobnika, 
który nas zaatakował, zniwelujemy ryzyko zakażenia 
chorobą odkleszczową. Jeśli jednak po ukąszeniu zaczniemy 
odczuwać objawy takie jak, bóle głowy, nudności, osłabienie, 
zaczerwienienie skóry, należy szybko udać się do lekarza.
W przypadku kleszczy sprawdza się zasada - dmuchać na 
zimne.
Nic dziwnego, że wybierając się na wakacje, zabieramy ze 

sobą cały arsenał środków chemicznych. Niestety, preparaty 
te nie zawsze spełniają swoje zadanie, poza tym częste 
stosowanie ich nie jest obojętne dla naszego zdrowia oraz dla 
środowiska. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zupełnie 
bezbronni. Możemy wybierać spośród skutecznych i natu-
ralnych środków, które sprawią, że komary i kleszcze nie 
będą się do nas zbliżać.
Olejki eteryczne - ich naturalny i piękny zapach skutecznie 
odstrasza. Warto smarować nimi ciało, gdyż świetnie 
nawilżają i natłuszczają przesuszoną słońcem skórę oraz 
gwarantują ochronę przed ukąszeniami.
Najlepiej sprawdzą się olejki: waniliowy, z paczuli, goździko-
wy, cytrynowy, miętowy. Możemy też wlać kilka kropelek 
preparatu do kominka zapachowego. W sklepach ekolo-
gicznych dostępne są aromatyczne świece i kadzidełka, 
które wydzielają mocny zapach odstraszający owady. 
Świece produkowane są na bazie naturalnego wosku 
sojowego lub palmowego, wytwarzają więc mniej sadzy niż 
parafinowe.
Domowy spray odstraszający komary**** - do butelki
z atomizerem wlewamy szklankę wody, ćwierć szklanki oliwy 
z oliwek i kilka kropelek dowolnych olejków eterycznych. 
Możemy dodać też kilka świeżych liści bazylii i melisy. Całość 
zakręcamy i dokładnie mieszamy. Płyn rozpylamy na skórze 
regularnie przez cały dzień, co 2 godziny.

Kocimiętka - roślina, która działa jako wabik na koty, 
skutecznie zniechęca komary, kleszcze i mszyce. Warto 
posadzić ją w ogrodzie lub w doniczce na tarasie. W walce 
sprawdzają się też aromatyczne zioła - bazylia, mięta
i rozmaryn. Możemy z nich przygotować naturalny preparat 
przeciw komarom. Wystarczy do butelki z rozpylaczem wlać 
ocet jabłkowy i dorzucić garść ziół oraz kocimiętki. 
Czosnek - komary i kleszcze nie znoszą jego zapachu. Jeśli 
będziemy spożywać posiłki z dodatkiem czosnku, woń 
naszego potu zniechęci insekty do ataku.
By wygrać walkę z komarami i kleszczami, musimy wiedzieć, 
co je przyciąga. Przede wszystkim reagują na nasz zapach. 
Im mocniej się pocimy, tym bardziej je przyciągamy. Dlatego 
warto regularnie brać prysznic i zrezygnować z używania 
perfum. Pomoże też noszenie jasnych ubrań, gdyż wchła-
niają mniej ciepła niż ciemne. Kompletując letnią garderobę, 
wybierajmy naturalne materiały - len, bawełnę, gdyż w nich 
pocimy się mniej niż w sztucznych.
Gdy mimo naszych starań ukąsi nas komar, zamiast 
rozdrapywać ranę, posmarujmy podrażnione miejsce 
kroplami do nosa, przyłóżmy plasterek cytryny lub wetrzyjmy 
natkę pietruszki. To pomoże złagodzić pieczenie i swędzenie.

Znalezione na: https://kobieta.wp.pl/naturalne-metody-by-
odstraszyc-komary-i-kleszcze-5982759783449217a
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W dniach 1-4.06.2017 r. w Dziwnowie odbyły 
się regaty o "Puchar Dziwnowa" w kl. Opti-
mist Gr. A. Była to już trzecia i zarazem 
ostatnia Eliminacja do MEiŚ w kl. Optimist.
ChKŻ Chojnice reprezentowała bardzo silna 
ekipa, która zajęła bardzo dobre miejsca
w złotej grupie:
2 m. Patryk Kosmalski
20 m. Klara Sobczak (3 m. w kl. Kobiet)
21 m. Kacper Żywiczka
29 m. Laura Szulc (6 m. w kl. Kobiet)
33 m. Jan Krawczyk
54 m. Agnieszka Pawłowska 
62 m. Wojciech Kikmunter
67 m. Marcel Montrymowicz
Łącznie startowało 160 zawodników.
Po ciężkiej rywalizacji bilet na Mistrzostwa 
Europy w kl. Optimist wywalczył Patryk 
Kosmalski. Tegoroczne mistrzostwa odbędą 
się w Bułgarii na przełomie lipca i sierpnia. 
Będą to już dla niego kolejne regaty rangi 
mistrzowskiej, na których zmierzy się z naj-
lepszymi zawodnikami.

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ
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       W dniach 9-11 czerwiec 2017 odbyły się 
regaty o XXXVII Puchar Arki Gdynia... we 
Władysławowie. W ramach tej imprezy 
zorganizowano także Mistrzostwa Polski 
Juniorów w klasie Laser Standard. Była to 
jednocześnie eliminacja do Mistrzostw 
Europy i Świata w Laserze.
     W Mistrzostwach, mimo kontuzji kolana, 
bardzo dobrze spisał się Damian Kosmalski, 
który w klasyfikacji MPJ zajął 5 miejsce, a 9 
miejsce w klasyfikacji ogólnej. Mistrzem 
Polski Juniorów został Filip Ciszkiewicz z 
MKŻ ARKA Gdynia.
      Pozostali nasi zawodnicy zajęli następu-
jące miejsca:
22 m. Jakub Domagała (14 m. MPJ)
23 m. Oskar Adamiak (15 m. MPJ)
25 m. Mieszko Niewiarowski (17 m. w MPJ)
27 m. Oskar Sawicki (19 m. w MPJ)
W drugiej imprezie tj. Pucharze Arki, w klasie 
Laser Radial bezkonkurencyjna była Magda 
Kwaśna, która zdecydowanie wygrała całą 
rywalizację w tej klasie, wygrywając 4 z 8 
wyścigów. Również w kategorii kobiet 
Magda zajęła 1 miejsce.

Druga nasza zawodniczka Oliwia Laskow-
ska zajęła 15 miejsce w klasyfikacji kobiet 
(40 m. ogółem).
    Kolejny bardzo dobry start zaliczył 
Mateusz Grzempa w klasie Laser 4,7 M. 
Zajął on 3 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 
2 miejsce w klasyfikacji U16. Zwyciężył 
Michał Krasodomski z AZS Gdańsk.
Magda i Mateusz wygrywają eliminacje do 
Mistrzostw Świata.
     Magda Kwaśna wygrywa eliminacje do 
Mistrzostw Świata w Laserze Radialu w 
kategorii U 21, które odbędą się w Belgi, 
natomiast Mateusz Grzempa wygrywa 
eliminacje do Mistrzostw Świata w Laserze 
4.7 w kategorii U 16, które także odbędą się 
w Belgi.
Damian Kosmalski kwalifikuje się na 
Mistrzostwa Europy w Laserze w U 21 we 
Francji a Oliwia Laskowska kwalifikuje się na 
Mistrzostwa Europy i Świata w Laserze 
Radial w U 17 w Holandii.

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

    W dniach17 - 25 czerwca 2017 rozegrano 
prestiżowe regaty "Kieler Woche" w Kilonii. 
Nasz Klub reprezentowały nasze dwie 
zawodniczki - w klasie 470 Kobiet Irmina 
Mrózek Gliszczynska, a w klasie Laser 
Radial Kobiet Magdalena Kwaśna. 
Irmina wraz z Agnieszką Skrzypulec, po 
niezwykle wyrównanej walce, zajęły drugie 
miejsce, przegrywając na remisie z 
Niemkami Frederike Loewe i Anną Markfort. 
Na 8 wyścigów, nasza załoga wygrała aż 4, a 
w medalowym wyścigu zajęła 4 miejsce.

Magdalena Kwaśna rywalizowała w klasie 
Laser Radial Kobiet. Pomimo "czarnej flagi" 
w pierwszym wyścigu, w pozostałych 
pływała już bardzo dobrze i ostatecznie 
zajęła 16 miejsce. Zwyciężyła Włoszka 
Silvia Zennaro.
Szczegółowe wyniki dostępne na stronie 
organizatora: http://www.manage2sail.com/ 
en-US/event/KielWeek#!/results?classId= 
be7eac70-3333-4920-891c-c32b4e47efa8
Foto: zdjęcia z profilu Fb POL11

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ
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W dniach od 09 do 11 czerwca ponad 1000 
sportowców rywalizowało na trzech dystan-
sach w ramach III Marbruk Triathlonu 
Charzykowy.

Na początek był sprint, czyli dystans 28,25 
km, który wygrał Marek Kowalczyk z Endu 
Sport z Bydgoszczy z czasem 1:02:46. 
Wśród kobiet pierwsza na mecie była Agata 
Sobielga z Poznania (1:08:20). O godzinie 
11:00 do wody trójkami wbiegali uczestnicy 
najdłuższego dystansu, czyli 112,99 km - 1,9 
km pływania, 90 km jazdy rowerem, 21 km 
biegu. Niedziela to zmagania na dystansie 
56,5 (975m pływania, 45 km na rowerze

i 10,5 km biegiem). Jako pierwszy z czasem 
1:57:31 trithlon ukończył Sylwester Swat
z Przemierowa. Drugie miejsce wywalczył 
Daniel Formela (1:58:44, Gdynia). Trzeci na 
metę wbiegł Paweł Mizierski z Redy 
(2:03:58). Wśród pań najlepsza okazała się 
Paulina Załucka z Elbląga, która ukończyła 
zawody z czasem 2:14:30.

Impreza świetnie przygotowana i przede 
wszystkim bardzo widowiskowa. Powoli na 
stałe wpisuje się w ogólnopolski cykl imprez 
triathlonowych otrzymując wysokie noty za 
organizację i lokalizację. 

Gratulujemy firmie Marbruk. 
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Gazeta LOKALNAZAPOWIEDZI  WYDARZEŃ
Wyszczególnione w rubryce imprezy są wydarzeniami 
planowanymi. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 
terminów dokonane przez organizatorów po ukazaniu się gazety.

01 Lipca
Urząd Miejski w Czersku zaprasza na II Czerski Festiwal 
Swojskich Smaków. Miejsce: Plac Ostrowskiego w Czersku.

01 Lipca
„Zjazd sołtysów powiatu chojnickiego", 1 lipca 2017 r. godz. 
14.00, Świetlica Wiejska w Klawkowie.

01-02 Lipca
W dniach 1-2 lipca serdecznie zapraszamy do Czernicy na 
„Festiwal Archeologiczny”

02 Lipca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na XXV Festiwal 
Teatrów Ulicznych „Chojnicka Fiesta 2017”.  Miejsce:  Stary 
Rynek i Fosa Miejska.

02 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do  Amfiteatru Letniego
w  Charzykowy na Koncert charytatywny „W rytmie Warsa
i Fogga”.  Początek o godz. 20.00.

03 - 08 Lipca
W Galerii Oczko- Męcikał odbędą się Warsztaty plastyczne
i rzeźbiarsko – malarskie w ramach  Ogólnopolskiego 
Pleneru Artystycznego .

05 Lipca
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza na „Letnią 
akademię przyrodniczą”. Zielona ścieżka dydaktyczna 
"Wokół jeziora lobeliowego Wielkie Gacno" (6,6 km, czas 
trwania: 9.30 - 12.15, miejsce spotkania: Bachorze - dawna 
pętla autobusowa, miejsce zakończenia - przy Ośrodku 
Wypoczynkowym Mikomania w Funce). Są to bezpłatne 
wyprawy piesze dla wszystkich zainteresowanych po Parku 
Narodowym „Bory Tucholskie” wraz z przewodnikiem. 
Uczestnicy spotkania ponoszą tylko koszty zakupu biletów 
wstępu. Bilety będzie można nabyć w miejscu spotkania. 
Koszt biletu to: 3 zł bilet normalny, 1,5 zł bilet ulgowy. Zapisy 
telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 
15.00 pod numerem (52) 33 55 127 (Liczba miejsc 
ograniczona).

07 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury  Chojnice zaprasza na Młodzie-
żowe MINI EURO 2017, Turniej piłki nożnej dla dzieci ze 
świetlic wiejskich gminy Chojnice. Termin: 7 lipca 2017 r. 
godz. 11.00. Miejsce: Kompleks Orlik w Charzykowach.

07 Lipca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na wernisaż wystawy 
„Obrazy ze starego albumu: Japonia II poł. XIX wieku ze 
zbiorów Romana Widawskiego”. Centrum Sztuki Collegium 
ARS, godz. 15:00. Wystawa czynna 7 i 8 lipca (sobota, 
niedziela) od 12:00-16:00. Wstęp wolny.

07 - 09 Lipca
Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO  ma zaszczyt zaprosić 
na staż, który poprowadzi sensei Michel Erb 6. Dan Aikikai 
Hombu Dojo Tokyo http://www.michelerb.com/ Data: 07-09 
lipca 2017 Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół Chojnice, 
ul. Nowe Miasto 4-6

08 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury  Chojnice zaprasza na Festyn
z Kabaretem. Termin: 8 lipca 2017 r. godz. 19.00. Miejsce: 
Amfiteatr w Swornegaciach

08 Lipca
Ośrodek Kultury w Czersku zaprasza na kolejne  Święto 
Pstrąga w Wojtalu. Termin: 08.07.2017. Miejsce: Wojtal 

08 Lipca
CKiB Brusy zaprasza na imprezę plenerową w ramach  
„Roku Józefa Chełmowskiego”. Termin: 8.07.2017. Miejsce: 
Chata Kaszubska Brusy Jaglie.

08 Lipca
Kartonem po Borach - Pożegnanie SA102. Chojnickie 
Stowarzyszenie Miłośników Kolei   zaprasza na przejazd 
pożegnalny Autobusem Szynowym SA102-002 - ostatnim 
przedstawicielem serii 207M produkcji ZNTK Poznań. Ze 
względów technicznych w przejeździe weźmie udział pojazd 
w zestawieniu dwu-członowym. 

08 - 09 Lipca
Chojnicki Klub Żeglarski zaprasza w dniach 8 i 9 lipca na 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kl. Pirat Miejsce: 
Charzykowy.

08 - 09 Lipca
Fanów klocków Lego na pewno ucieszy zaplanowana na 8
i 9 lipca w hali Centrum Park wielka wystawa klocków Lego. 
Serdecznie zapraszamy na LEGOWISKO- wystawę budowli 
z klocków lego do hali Centrum Parku w Chojnicach. Bilety
w cenie 5 zł do nabycia w Biurze Promocji Regionu 
Chojnickiego lub na miejscu wystawy. Sobota godz. 9-19, 
Niedziela godz. 10-16.

09 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury organizuje „Koncert Kuba Badach, 
Tribute to Andrzej Zaucha”. Zapraszamy o godz. 20.00 do 
Amfiteatru Letniego w Charzykowy.

10  - 11 Lipca
Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat 
na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi. Chojnice 10 i 11 lipca 2017 przy przychodni Thera-
peutica, ul. Bytowska 70. ZAREJESTRUJ SIĘ: pn.-pt.: 8:00-
20:00 sob.: 9:00-15:00. Tel. 58 666 24 44. www.mammo.pl

13 Lipca
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza do wzięcia udziału 
w dziesięciodniowych koloniach letnich, które odbędą się
w lipcu w Mikoszewie. Program zajęć dla dzieci i młodzieży 
będzie związany z tematyką bursztynu. Zajęcia w postaci 
warsztatów, gier terenowych, wieczornych zajęć przy świetle 
UV, ognisk integracyjnych, zajęć fitness. Do tego rejs 
statkiem, dyskoteki i wiele atrakcji w pobliżu ośrodka. Dom 
wczasowy "Armando" Mikoszewo. Termin koloni:
I turnus:13.07-23.07, II turnus: 23.07-02.08. Cena 10 dnio-
wego pobytu - 1100 zł. Cena obejmuje: pokoje z łazienkami, 
wyżywienie (4 posiłki dziennie), transport, opiekę 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie. Dodatkowe informacje i zapisy: Siedziba 
TPD: Chojnice, ul. Strzelecka 31, Tel. +48 508 301 669

13 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na „Czwartkowe 
wieczory kaszubskie”, 13 lipca 2017r.; 20 lipca 2017r.; 27 
lipca 2017r.; 3 sierpnia 2017r., 17 sierpnia 2017r. godz. 18.00 
WDK Swornegacie.

14 Lipca
Urząd Miejski w Czersku i Zakład Usług Leśnych 
„SZARMACH” zapraszają na imprezę „Super Drwal”. 
Termin: 14.07/ 22.07.2017. Miejsce: Park Borowiacki, 
Stadion miejski w Czersku 

15 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na  Festyn z Czerwonymi 
Gitarami.  Amfiteatr Letni w Swornegaciach.
 
15 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na koncert „Dixie Band", 
Plenerowa projekcja filmu „Sportowiec mimo woli" w ramach 
projektu „Powróćmy jak za dawnych lat". Amfiteatr Letni
w Charzykowach.

15 - 16 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej Plażowej, 15-16.07.2017 r. Boisko do gier 
plażowych w Charzykowach.

15 - 16 Lipca
Chojnicki Klub Żeglarski zaprasza na regaty Chojnice Team 
Cup w kl. Optimist (Drużynowo), Charzykowy, 15-
16.07.2017.

19 Lipca
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza na „Letnią 
akademię przyrodniczą”. Niebieska ścieżka dydaktyczna 
"Piła Młyn" (5,5 km, czas trwania: 9.30 - 12.00, miejsce 
spotkania z przewodnikiem przy sklepie spożywczo-
przemysłowym Pana H. Ostrowskiego w Małych 
Swornegaciach, miejsce zakończenia Bachorze - dawna 
pętla autobusowa). Są to bezpłatne wyprawy piesze dla 
wszystkich zainteresowanych po Parku Narodowym „Bory 
Tucholskie” wraz z przewodnikiem. Uczestnicy spotkania 
ponoszą tylko koszty zakupu biletów wstępu. Bilety będzie 
można nabyć w miejscu spotkania. Koszt biletu to: 3 zł bilet 

normalny, 1,5 zł bilet ulgowy. Zapisy telefonicznie od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem 
(52) 33 55 127 (Liczba miejsc ograniczona).

21 - 22 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na Beach Volley Festiwal 
Charzykowy 2017 (warsztaty siatkarskie dla dzieci, Turniej 
mikstów dla młodzieży, Turniej siatkówki plażowej dla 
mężczyzn) 21-22 lipca 2017 r. godz. 11.00, plaża przy 
Amfiteatrze Letnim Charzykowy.

22 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na Festyn św. Anny. 
Obchody 50-lecia Wiejskiego Domu Kultury w Silnie. 
Koncert muzyki filmowej i  rozrywkowej XX-lecia 
międzywojennego w ramach projektu „Powróćmy jak za 
dawnych lat", 22 lipca 2017 r. godz. 20.00, Wiejski Dom 
Kultury w Silnie 

22 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na Festyn z Country, 
godz. 19.00, Amfiteatr w Swornegaciach 

23 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na Koncert muzyki 
rozrywkowej, godz. 20.00, Amfiteatr Letni w Charzykowach

25 - 29 Lipca
Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ Kaszubskie Spotkanie
z Folklorem Świata”. Miejsce: Stadion Miejski w Brusach. 
Organizator: CKiB, Gmina Brusy, Konarzyny, Karsin, miasto i 
gmina Konarzyny i promocja Regionu Chojnickiego.

28 Lipca
Ośrodek Kultury w Czersku zaprasza na  „Jarmark Trzech 
Kultur”. Miejsce: Plac Ostrowskiego w Czersku 

29 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na Festyn Kaszubski,  
godz. 19.00, Amfiteatr w Swornegaciach.

29 Lipca
Ośrodek Kultury w Rytlu zaprasza na  „Święto Rytla”. 
Miejsce: Stadion w Rytlu 
 
29 Lipca
Zapraszamy na kolejny - IX Jarmark eko - turystyczny "Czym 
Chata Bogata" w Charzykowach. Organizatorzy zapraszają 
okolicznych wystawców rękodzieła i różnych spożywczych 
wyrobów regionalnych. Dzieci i dorośli będą mogli wziąć 
udział w licznych konkursach i warsztatach, a także
w zmaganiach sportowych (rajd z kijkami, rajd rowerowy, 
spływ kajakowy oraz biegi). Za udział w konkursach
i rozgrywkach, które przygotowuje stowarzyszenie "Charzy 
..." będzie można wygrać rower. Więcej informacji na ten 
temat na stronach internetowych: GOK,  Promocji Regionu
i  facebooku stowarzyszenia "Charzy..." W związku z impre-
zą Gminny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs na hasło 
promujące Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie. 

29 Lipca
Zapraszamy na rajd pieszy pod hasłem "Światowy Rezerwat 
Biosfery Bory Tucholskie" przy okazji IX Jarmarku "Czym 
Chata Bogata" w dniu 29.07.2017r. ( przebieg trasy do 
ustalenia, zakończenie przy amfiteatrze w Charzykowach).

29 - 30 Lipca
Chojnicki Klub Żeglarski zaprasza na regaty  Chojnicki Złoty 
Konik Morski, w kl. Optimist Gr. A i B, Charzykowy, 29-
30.07.2017 r

30 Lipca
Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprasza na Jarmark 
Zaborski, Miejsce: Brusy, Organizator: CKiB Brusy 

30 Lipca
Serdecznie zapraszamy po raz czterdziesty na Kaszubską 
Wystawę Psów Rasowych. Poznać będzie można ponad 
150 ras psów, a z racji Jubileuszu gwarantujemy dodatkowe 
atrakcje!!! Miejsce: Centrum Park Chojnice, ul.Huberta 
Wagnera 1. Adres organizatora - Związek Kynologiczny
w Polsce - Oddział w Chojnicach, pl. Jagielloński 2, 89-600 
Chojnice tel.  52-397-48-06 lub 668-252-203.

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


