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Prezentacja 20 numeru „Kwartalnika Choj-
nickiego”, wydawanego przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Chojnicach odbyła się
w czwartek 27 lipca 2017 roku w Czytelni. Jak 
podkreśliła prowadząca spotkanie dyrektor 
MBP Anna Lipińska, periodyk ukazuje się już 
od 5 lat. Zawartość nowego numeru omówił 
redaktor naczelny Kazimierz Jaruszewski. 
Jak mówił, tematem przewodnim jest charzy-
kowskie żeglowanie i w tym dziale znalazły 
się dwa artykuły – Jana Malickiego wspo-
mnienia „Otton Weiland i moje z nim żeglo-
wanie” oraz Jacka Klajny tekst „Klub Żeglar-
ski Chojnice”. Drugi dział „Kwartalnika” to jak 
zwykle Kronika chojnicka. – Bardzo obfity 
dział – podkreślił prelegent. Otwiera go 
artykuł Weroniki Sadowskiej o bibliotecznej 
akcji „Dwa tygodnie z książką”, a dalej są 
artykuły także o innych imprezach organizo-
wanych przez Stowarzyszenie LekTURa
i MBP – o Nocy w Bibliotece i rajdzie rowero-
wym „Odjazdowy Bibliotekarz”. Radosław 
Osiński zrelacjonował przebieg tegoro-
cznych Dni Chojnic oraz obchody 150 roczni-
cy urodzin Leona Janta-Połczyńskiego. 
Można też przeczytać artykuł Anny Marii 
Zdrenki o spotkaniach w bibliotece z popu-
larnymi pisarzami i Wioletty Karpiak o progra-
mie edukacyjnym EkoPaka. Jacek Klajna 
zaprezentował Stowarzyszenie Miłośników 
Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” Męcikał. Tę 
część zamyka kronika wydarzeń w okresie 
od kwietnia do czerwca tego roku.
Dział „Z dziejów miasta” tworzą trzy teksty – 
Marka Pasturczaka i Jerzego Lelwica „Nocny 
bój 18. Pułku Ułanów Pomorskich”, będący 
zapowiedzią przygotowywanej przez tych 
autorów książki o walkach pułku ułanów 1 
września 1939 roku. Dalej jest tekst Beaty 
Stachowiak „Pedagogiczne inklinacje potom-
ków Augusta Hackerta z Lichnów” oraz tekst 
Benona Jana Szmyta „W Chojnicach za 
niemieckiej okupacji…”. Chojnice i okolice 
tym razem poświęcone są Legbądowi w gmi-
nie Tuchola, o którym napisał Paweł Redlar-
ski. Natomiast w Oficynie artystycznej można 
przeczytać rozmowę z Cecylią Badtke 
prowadzącą w Charzykowach pracownię 
malarstwa sakralnego i wykonującą kopie 
obrazów sakralnych oraz renowację 

malarstwa sakralnego. Zaprezentowane 
zostały fotografie niektórych obrazów 
malarki. Po omówieniu treści 20 numeru, głos 
zabierali autorzy. Nie wszystkim jednak udało 
się dotrzeć na promocję. Jan Malicki podkre-
ślił, że jego wspomnienia o Ottonie Weilan-
dzie związane są wyłącznie z ich prywatnymi 
kontaktami i nie chce zajmować stanowiska 
po żadnej ze stron sporu dotyczącego wpły-
wu Jana Gierszewskiego i Ottona Weilanda 
na rozwój charzykowskiego i polskiego 
żeglarstwa. Jak stwierdził, poznał Weilanda 
w jego pracowni kuśnierskiej i to on rozbudził 
w nim zainteresowania żeglarskie. – Byłem 
po wojnie niezatrudnionym bosmanem Wei-
landa. Żeglowałem na jego Róży – mówił. – 
To były wspaniałe czasy i bardzo za nimi 
tęsknię – dodał. Drugim autorem, który 
wypowiedział się na spotkaniu była Beata 
Stachowiak. Mówiła o swojej pracy nad 
drzewem genealogicznym rodziny i poszuki-
waniu danych o przodkach. – Szereg 
informacji było dla mnie zaskakujących – 
podkreśliła. Zdziwiło ją m.in. to, że już w po-
koleniu pradziadka miała krewnych wykonu-
jących zawód nauczyciela, a wcześniej 
sądziła, że ten zawód pojawił się w rodzinie
w późniejszych pokoleniach. – To taka praca 
detektywistyczna – mówił o poszukiwaniach. 
Zachęcała wszystkich, że jeśli mają trochę 
czasu, to warto szukać informacji o swoich 
rodzinach. Wspomniała o możliwościach, 
jakie daje internet i podała niektóre bazy 
internetowe, z jakich można korzystać. 
Podziękowała także za pomoc swojej cioci 
Irenie Klofczyńskiej. Głos zabrał również 
Andrzej Lorbiecki, pasjonat regionalnej 
historii. – Nie mogę zdradzać szczegółów tej 
książki – mówił o publikacji Marka Pastur-
czaka i Jerzego Lelwica „Trzeba ginąć, stąd 
się nie wychodzi. Krojanty – prawdy, mity, 
legendy”. Zauważył jednak, że będzie ona 
bardzo ciekawa i nazwał ją drugą odsłoną 
jego książki napisanej razem z Marcinem 
Wałdochem „Chojnice 1939”, pokazującą te 
wydarzenia w Krojantach w innym ujęciu. 
Spotkanie zakończyły rozmowy indywidu-
alne autorów i osób obecnych na prezentacji 
pisma.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

Odnalezione pochówki dawnego cmentarza ewangelickiego

Andrzej Lorbiecki - inicjator poszukiwań szczątków obrońców Chojnic

Wykop w miejscu pierwotnych badań georadarowych
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Gazeta LOKALNAKRONIKA  WYDARZEŃ
01 Lipca
Od początku lipca Chojniczanka jest już spółką akcyjną. Od 1 
lipca nazwa klubu to MKS Chojniczanka 1930 S.A.
w Chojnicach, a kapitał zakładowy spółki wynosi 100 tys. zł. 

01 Lipca
Zarząd Gminnego Związku OSP wspólnie z Urzędem Gminy 
w Chojnicach oraz przy pomocy PSP w Chojnicach 
zorganizował zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP 
dla drużyn seniorskich i młodzieżowych. Odbyły się one
w Ogorzelinach. 

02 Lipca
Odbył się  XXV Festiwal Teatrów Ulicznych „Chojnicka Fiesta 
2017”. Zaprezentowano 9 spektakli. Arenami były: Stary 
Rynek i Fosa Miejska.

02 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zorganizował w Amfiteatrze Letnim 
w Charzykowy koncert charytatywny „W rytmie Warsa
i Fogga” na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

05 Lipca
W ratuszu odbyło się pierwsze zebranie zespołu, który ma 
stworzyć program wsparcia prokreacji dla mieszkańców 
Chojnic.

05 Lipca
Park Narodowy „Bory Tucholskie” w ramach „Letniej 
akademii przyrodniczej” zaprosił na zieloną ścieżkę 
dydaktyczną "Wokół jeziora lobeliowego Wielkie Gacno".

07 Lipca
W Centrum Sztuki Collegium ARS Chojnickie Centrum 
Kultury zorganizowało wernisaż wystawy „Obrazy ze starego 
albumu: Japonia II poł. XIX wieku ze zbiorów Romana 
Widawskiego”.

07 Lipca
Dyrektor MOPS  Elżbieta Szczepańska zaprezentowała 
nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach.  Z części zajmowanej kiedyś przez Pogotowie 
Ratunkowe, przeszli obecnie do skrzydła frontowego 
„Starego szpitala”, którego właścicielem jest PB Górski. W tej 
chwili parter i I piętro jest wynajmowane częściowo przez 
MOPS i częściowo przez Chojnickie Centrum Kultury.

08 Lipca
Kartonem po Borach - Pożegnanie SA102. Ostatni czynny 
egzemplarz pociągu SA102-002 (serii 207M produkcji ZNTK 
Poznań) w sobotę 8 lipca wyruszył w ostatnią swoją trasę.
W tę podróż wybrało się nim mnóstwo entuzjastów 
kolejnictwa. Podróż rozpoczęła się w Chojnicach, gdyż 
zorganizowało ją Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolejnictwa. Jak zwykle kierownikiem pociągu był jego 
prezes Damian Otta.

08 - 09 Lipca
W hali Centrum Park odbyła się  wielka wystawa klocków 
Lego. LEGOWISKO zorganizowała Promocja Regionu 
Chojnickiego.

09 Lipca
Gminny Ośrodek Kultury zorganizował w Amfiteatrze Letnim 
w Charzykowy „Koncert Kuba Badach, Tribute to Andrzej 
Zaucha”. Owacją na stojąco charzykowska publiczność, 
która szczelnie wypełniła amfiteatr i część schodów, 
podziękowała Kubie Badachowi za jego koncert nowych 
wersji niezapomnianych piosenek Andrzeja Zauchy.

11 Lipca
Minął termin zgłaszania kandydatów na radnego do RM 
Chojnic w okręgu wyborczym nr 20. Kandydatami są: 
Aleksandra Stasińska z KWW Arseniusza Finstera, Maciej 
Kasprzak z PChS oraz Patryk Tobolski z PiS. Wybory odbędą 
się 20 sierpnia 2017.

13 Lipca
Zakończył się remont Parku Wodnego. Zakres prac obejmo-
wał: wymianę glazury  w przebieralniach, prysznicach
i toaletach, modernizację i naprawę zjeżdżalni, przegląd 
pokrycia niecek basenowych, wymianę dysz dennych, 
podświetlenia basenu, remont fug w basenie i wymianę dysz 
dennych. W ramach remontu dokonano też wymiany 17 ton 
złoża filtrującego. Nowy wsad do filtrów zawiera aktywny 
węgiel, co wpłynie na obniżenie zawartości chloru w wodzie. 
Koszt inwestycji w chojnickim Parku Wodnym wyniósł ok. 200 
tysięcy złotych.

14 lipca
W piątkowe popołudnie na terenie przylegającym do 
Centrum Parku Chojnice odbyła się niezwykle barwna 
impreza. Festiwal Kolorów, zainspirowany hinduistycznym 
świętem radości Holi,

15 Lipca
Agnieszka Skrzypulec oraz zawodniczka Chojnickiego Klubu 

Żeglarskiego Irmina Mrózek Gliszczyńska zdobyły
mistrzostwo świata w klasie 470.

15 Lipca
W Charzykowskim Amfiteatrze odbył się koncert Dixie Band, 
który przypomniał przedwojenne szlagiery. Po nim odbyła się 
plenerowa projekcja filmu "Sportowiec mimo woli", polskiej 
komedii w reżyserii Mieczysława Krawicza z roku 1939.

19 Lipca
Park Narodowy „Bory Tucholskie” w ramach „Letniej 
akademii przyrodniczej” zaprosił na niebieską ścieżkę 
dydaktyczną "Piła Młyn". 

19 Lipca
W ratuszu gościła Irmina Mrózek Gliszczynska (ChKŻ), 
mistrzyni świata w żeglarstwie. Przyjęła gratulacje od 
burmistrza Chojnic, Arseniusza Finstera. W sobotę 15 lipca
w Grecji zdobyła mistrzostwo świata w żeńskiej olimpijskiej 
klasie 470.

21 Lipca
W sali Starostwa Powiatowego w Chojnicach odbyły się 
obchody Święta Policji. Z tej okazji kilkudziesięciu 
funkcjonariuszy odebrało nominacje na wyższe stopnie 
służbowe.

22 Lipca
W chojnickim Gimnazjum nr 1 odbył się XVII Regionalny 
Turniej Szachowy w formule szachów błyskawicznych pod 
hasłem „Bawmy się razem”. Turniej został rozegrany 
systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, po 10 min. na 
partię dla zawodnika. Do zawodów przystąpiło 38 zawod-
ników.

22 Lipca
pod siedzibą chojnickiego Sądu Rejonowego przy ul. 
Młyńskiej manifestowała kilkudziesięcioosobowa grupa 
chojniczan niezadowolona z ustaw przyjętych przez 
Parlament, mających zmienić system sądowniczy w kraju.

22 Lipca
W niedalekiej Tucholi, stolicy Borów Tucholskich odbył się 
XXXIII Festiwal Muzyki Myśliwskiej im. Piotra Grzywacza. 
Festiwal jest najstarszą tego typu imprezą w naszym kraju. 
Organizowany jest cyklicznie od 1983 roku w ramach 
odbywających się w okresie letnim w Tucholi Dni Borów 
Tucholskich. 

23 Lipca
W CH Brama Pomorza odbył się  koncert Johna Cliftona
z zespołem i występ Bartka Szopińskiego w ramach  
„13.Polish Boogie Festival”  Zaprezentowano także inne 
atrakcje w klimacie boogie – woogie: pokazy tańca i pin up 
'owych stylizacji.

23 Lipca
Do charzykowskiego amfiteatru na koncert „Z piosenką przez 
świat” zaprosił Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach. Wy-
stąpili: Anna Lasota – sopran, Przemysław Zubowicz – tenor, 
Adam Zaremba - baryton, Daniel Kustosik - prowadzenie, 
śpiew. W programie były m.in.: When I Foli In Love (Nat King 
Cole), Sad eyes (Bruce Springsteen), Can you fell Ihe love 
tonight (Elton John), My Heart Will Go On (Celinę Dion), Your 
Song (Elton John), Skyfall (Adele) I wiele innych.

24 Lipca 
W ratuszu burmistrz Chojnic Arseniusz Finster po raz drugi
w tym roku wręczył stypendia dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki 
nad zabytkami.

24 Lipca
Zostały zakończone poszukiwania miejsc pochówku polskich 
żołnierzy, którzy polegli w Chojnicach 1 września 1939 roku. 
Prowadzone były na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej 
na terenie przylegającym do hotelu Olimp i do cmentarza 
parafialnego przy ul. Kościerskiej przez ekipę archeologów
z Nowego Sącza.  Inicjatorem poszukiwań był znany badacz 
lokalnej historii Andrzej Lorbiecki.  Żołnierskich pochówków 
niestety nie odnaleziono.

24 Lipca
O godzinie 16:09 w Chojnicach pojawił się pociąg „Retro” 
prowadzony przez parowóz Pt 47-65. 

25 - 29 Lipca
Odbył się Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ Kaszubskie 
Spotkanie z Folklorem Świata”. Organizatorami byli CKiB, 
Gmina Brusy, Konarzyny, Karsin, miasto i gmina Konarzyny
i promocja Regionu Chojnickiego. Chojniczanie mogli 
oglądać występy artystów z dalekich krajów 28 lipca. Występ 
kapeli Purtki z Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby zakończył 
chojnicki dzień na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru 
"Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”

26 Lipca
Kilkunastoosobowa grupa mieszkańców Chojnic zgroma-
dziła się pod biurem poselskim Aleksandra Mrówczyńskiego 
z Prawa i Sprawiedliwości. Mieli ze sobą flagi narodowe i Unii 
Europejskiej, kartki z napisami „III x VETO”, "Mrówczyński 
złodziej demokracji”. Wydarzenie miało związek z pracą 
posła Mrówczyńskiego nad zmianami w prawie o sądach. 
Jest on jednym z sygnatariuszy poselskiego projektu 
nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

26 Lipca
Podczas konferencji prasowej w siedzibie klubu przy ul. 
Mickiewicza  odbyła się prezentacja nowego składu 
pierwszoligowej Chojniczanki. Jak poinformował długoletni 
dyrektor klubu Maciej Chrzanowski, w przerwie pomiędzy 
sezonami rozgrywkowymi z klubu odeszło 14 zawodników
a przyszło 11.

27 Lipca
W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku, Pomorski Komendant Wojewódzki 
PSP st. bryg. Tomasz Komoszyński wręczył akt powołania na 
stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach 
bryg. Tomaszowi Marasz.

27 Lipca
W czwartek 27 lipca 2017 roku odbyła się prezentacja 
numeru 20 „Kwartalnika Chojnickiego”, wydawanego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Tematem 
przewodnim, w związku z obchodami jubileuszu powstania 
pierwszego polskiego klubu żeglarskiego, była historia 
chojnicko-charzykowskiego ośrodka żeglarskiego.

27 Lipca
Gratulacje od burmistrza otrzymał w Ratuszu Lech Stoltman 
Podczas lekkoatletycznych mistrzostwa świata dla osób 
niepełnosprawnych w Londynie nasz zawodnik w pchnięciu 
kulą uzyskał srebrny medal. Jednocześnie podwyższył swój 
życiowy wynik w dystansie rzutu.

28 Lipca
Zespół Folklorystyczny „Gay Scavoir” z partnerskiego
z Chojnicami Bayeux z Normandii we Francji wystąpił
w Fosie Miejskiej podczas chojnickiego dnia na Między-
narodowym Festiwalu Folkloru "Kaszubskie Spotkania
z Folklorem Świata" - Chojnice 2017.

28 - 30 Lipca
Przez 3 dni w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu 
wypoczynkowego Zajazd "Fojutowo" słychać było odgłosy 
wybuchów i strzałów. To właśnie w tym uroczym miejscu,
w sąsiedztwie akweduktu odbywał się I Pikniku Militarny 
"Gryf Pomorski".  

29 Lipca
Ruszyły rozgrywki Nice I ligi, a Chojniczanka swój pierwszy 
mecz rozegrała „na wyjeździe” z Puszczą Niepołomice. 
Trener Krzysztof Brede i zawodnicy porażką 1-2 rozpoczęli 
rozgrywki ligowe, mimo iż to Chojniczanka przed spotkaniem 
była uważana za faworyta.
 
29 Lipca
W Charzykowach odbył się kolejny - IX Jarmark eko - 
turystyczny "Czym Chata Bogata". Zaprezentowali się  
okoliczni wystawcy rękodzieła i różnych spożywczych 
wyrobów regionalnych. Dzieci i dorośli mogli wziąć udział
w licznych konkursach i warsztatach, a także w zmaganiach 
sportowych (rajd z kijkami, rajd rowerowy, spływ kajakowy 
oraz biegi).

29 Lipca
Zawodniczki Red Devils Ladies Chojnice w sobotę 29 lipca 
zwyciężyły w meczu o III miejsce Mistrzostw Polski Kobiet
w beach soccerze, które rozgrywane były w Kołobrzegu.

30 Lipca
Po raz czterdziesty odbyła się Kaszubska Wystawa Psów 
Rasowych. Zwiedzający mieli okazję obejrzeć na boisku przy 
Parku Wodnym 639 psów z 157 ras, których właściciele 
przyjechali nie tylko z Polski, ale i m.in. z Finlandii, Niemiec, 
Szwecji, nawet i z Japonii. Dodatkowo z racji jubileuszu 
zorganizowano liczne atrakcje.

30 Lipca
Trzy konstrukcje wzięły udział w konkursie "Płynę Na Byle 
Czym", który odbył się w niedzielę  na Wielkim Kanale Brdy
w Rytlu.

31 Lipca
Ponad 220 - osobowa grupa kaszubskich pielgrzymów z po-
wiatów kartuskiego i kościerskiego gościła w Chojnicach. Po 
przejściu przez miasto, w tym i Stary Rynek, ze śpiewem na 
ustach, u progu Bazyliki Mniejszej witali ich księża z parafii 
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela wraz z ks. proboszczem 
Jackiem Dawidowskim.
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Technologia IT pomocna w monitorowaniu zagrożeń – 
spotkanie w ratuszu

3 lipca w sali obrad chojnickiego ratusza odbyło się spotkanie 
dotyczące monitoringu zagrożeń jako elementu wsparcia 
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. 
Inicjatorem spotkania był Instytut Bezpieczeństwa Narodo-
wego przy Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prof. dr hab. 
Andrzej Urbanek (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
w Słupsku) podpisał w podczas spotkania porozumienie
z firmą Comarch o współpracy. W dalszym toku spotkania 
można było zapoznać się z wykorzystaniem technologii IT
w monitorowaniu i wykrywaniu zagrożeń lokalnych. Z pro-
pozycją współpracy z firmą Comarch zapoznali się przed-
stawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
publiczne w tym m.in.  policji, straży pożarnej, OSP, straży 
miejskiej.

Goście 23 Chojnickiej Nocy Poetów

5 sierpnia w amfiteatrze w fosie miejskiej odbędzie się 23 
Chojnicka Noc Poetów. Tego wieczora zostanie rozstrzy-
gnięty ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza. Zwycięzcy 
zaprezentują wyróżnione i nagrodzone utwory. Organiza-
torzy zaprosili także następujących twórców: Mariusza 
Olbromskiego (dyrektora muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów na Stawiku), prof. Piotra Mitznera (prof. 
Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, 
poetę, eseistę, zastępcę redaktora naczelnego „Nowej 
Polszy”, redaktora serii poetyckiej „Zapomniani poeci”) , 
Jerzego Fryckowskiego (polskiego poetę, krytyka literac-
kiego, zajmującego się teatrem i twórczością satyryczną).

Kolejną noc poetów uświetnią gwiazdy i osobowości polskiej 
sceny teatralnej: Renata Dancewicz, Jerzy Trela i Zdzisław 
Wardejn. Nie zabraknie także przedstawicieli muzycznej 
krainy łagodności. W tym roku zaprezentują się: zespół 
Chwila Nieuwagi łączący estetykę jazzu, folkloru oraz poezji, 
znany śpiewający autor Robert Kasprzycki, obchodzący 25 - 
lecie pracy twórczej oraz wykonawcy spektaklu „Mistrzowie 
ballady: Cohen, Stachura, Dylan”. Na scenie zagoszczą: 
Aleksandra Radwan, Bartłomiej Abramowicz, Grzegorz 
Bukowski, Marcin Kątny, Roman Kołakowski, Damian 
Łukawski a także zespół wokalny Kagyuma i Orkiestra Teatru 
Piosenki.

VII Chojnickie Noce Operetkowe (program)

sobota 12.08.2017 r. godz. 20.00
„Kraina Uśmiechu” - ta operetka Ferenca Lehára jedno-
cześnie wzrusza i bawi, a przepiękna muzyka na długo 
zapada widzom w pamięć. Tutaj też zderzają się dwa 
wielobarwne światy, dwie fascynujące kultury, libretto 
opowiada o wzruszającej miłości między hrabianką Lizą a 
chińskim księciem Sou Chongiem. Czy sprostają różnicom 
tradycji i kultury? Warto się przekonać! Wystąpi teatr Arte 
Creatura w składzie: Jarosław Wewióra - Sou Czong, Natalia 
Piechowiak - Liza, Magdalena Gamrot - Mi, Łukasz Ratajczak 

- Gustav Adam Żaak - Hrabia Pottenstein, Czang Magdalena 
Czarnecka - Fifi, Edyta Nowicka - Koko, Jakub Bergel - 
Baron, Pipi

niedziela 13.08.2017 r.godz.20.00
 „WĘGIERSKA GALA OPERETKOWA”

Do końca 2017 roku trwa w Polsce Rok Kultury Węgierskiej. 
Niedzielna gala odbędzie się z udziałem wspaniałych 
węgierskich i polskich śpiewaków, którzy opowiedzą, jak to 
jest w „Budapeszcie" oraz zapoznają widzów z jednym
z najsłynniejszych i najbardziej dowcipnych węgierskich 
kompozytorów jakim był Imre Kálmán. Orkiestra im. Johanna 
Straussa zasiądzie za to „Przy Tokaju" (G. Edelmann), 
krzyknie „Eljen a Magyar" (J. Strauss), zaprezentuje „Tańce 
węgierskie"(J. Brahms), a całości doda uroku niepowtarzalne 
brzmienie cymbałów w wykonaniu półfinalistki programu 
„Mam talent", Ani Brody. Nie zabraknie także kilku anegdot ze 
strony Emilii i Marka Czekałów, którzy doprawią ten 
muzyczny gulasz ciekawymi i dowcipnymi smakami!
Wykonawcy: Helga Nánási - sopran (Węgry), Marcela 
Wierzbicka - sopran, Boldizsár László - tenor (Węgry), Paweł 
Krasulak - tenor, Ania Broda - cymbały (półfinalistka 
programu „Mam talent”), Emilia Czekała - prowadzenie, 
Marek Czekała – dyrygent, Orkiestra im. Johanna Straussa

Zaproszenie bractw rycerskich na 11. Turniej Rycerski

Chojnickie Centrum Kultury oraz Bractwo Rycerskie herbu 
TUR mają zaszczyt zaprosić 26 sierpnia 2017 roku na 11 
Turniej Rycerski na placu turniejowym zwanym Fosą Miejską 
w Chojnicach.

Każde Bractwo może wziąć udział w następujących 
konkurencjach z atrakcyjnymi nagrodami:
- Turniej łuczniczy,
- Turniej tarczy i miecza,
- Turniej par mieszanych.

Imprezy towarzyszące:
-  Pokazy tańca i zabawy plebejskie,
- Warsztaty Harcerskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej
   w Funce,
-  Namiot Edukacyjny Zaborskiego Parku Krajobrazowego,
-  Inscenizacja oblężenia Chojnic w 1466 roku.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie
w Gimnazjum nr 2 począwszy od kolacji 25 sierpnia do śnia-
dania 27 sierpnia. Do 20 sierpnia 2016 roku prosimy o pise-
mne lub telefoniczne potwierdzenie przyjazdu na adres:

Bogdan Kuffel, 89-600 Chojnice, ul. Aleja Brzozowa 43, tel. 
052 397 25 99, kom. 602 332 578 lub mailem na adres: 
albrzozowa@wp.pl
Tadeusz Książk, 77-100 Bytów, ul. Tartaczna 15/3, kom. 607 
041 453, mail: gryfici@poczta.onet.pl
Aleksander Kikcio, 77-100 Bytów, ul. 11 listopada 20, kom. 
695 592 407, mail: ag.kikcio@wp.pl

Organizatorzy ogłaszają zaciąg 20 rycerzy ciężkozbrojnych 
na inscenizację oblężenia Chojnic z 1466 r. (125 zł dla osoby) 
oraz zaciąg 40 lekkozbrojnych, łuczników i strzelców (75 zł 
dla osoby).

Lech Stoltman z gratulacjami burmistrza za światowy 
sukces

Gratulacje od burmistrza otrzymał w czwartek 27 lipca, Lech 
Stoltman po udanym starcie w Londynie. Podczas lekko-
atletycznych mistrzostwa świata dla osób niepełnospra-
wnych w Londynie nasz zawodnik w pchnięciu kulą uzyskał 
srebrny medal. Jednocześnie podwyższył swój życiowy 
wynik w dystansie rzutu.

- Zmieniłem technikę i w ten sposób osiągnąłem sukces – 
opowiadał p. Stoltman podczas spotkania z burmistrzem. 
Wierzyłem, że mam szansę, mimo faktu, iż w stawce znaleźli 
się zawodnicy z lepszymi rezultatami we wcześniejszych 
rankingach. Jednak takie zawody weryfikują każdego.

Niedawne Mistrzostwa Świata w Londynie były bardzo 
owocne dla całej polskiej reprezentacji (4 złote, 9 srebrnych
 i 10 brązowych medali). Za rok Lech Stoltman podczas 
Mistrzostw Europy w Berlinie będzie walczyć o awans do 
kolejnych zawodów o randze Mistrzostw Świata. Chce 
ponownie uzyskać nominację olimpijską. W ubiegłym roku
w Rio zajął trzecie miejsce na podium. Teraz apetyt na 
sportowe sukcesy wzrasta.  Przypomnijmy, że decyzją Rady 
Miejskiej Lech Stoltman jest stypendystą miejskim, podobnie 
jak żeglarka Irmina Mrózek Gliszczynska.

Druga transza stypendiów dla twórców kultury

24 lipca w ratuszu burmistrz Chojnic Arseniusz Finster po raz 
drugi w tym roku wręczył stypendia dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki 
nad zabytkami.

Tym razem pod względem ilości pozytywnie ocenionych 
wniosków górują tancerze. Stypendyści chcą rozwijać swoje 
umiejętności pod okiem mistrzów z zagranicy, planują 
wyjazdy na prestiżowe turnieje. W gronie tanecznych 
stypendystów znaleźli się: Aleksandra Siegmiller (6 000 zł), 
Monika Guentzel (4 000 zł), Marta Szyszka (4 000 zł), Bartosz 
Pozorski (4 000 zł) i Dominik Czapiewski (2 000 zł). Poetka 
Łucja Gocek planuje wydanie czwartego tomu swych liryków, 
zbieranych od 10 lat (wysokość stypendium 6000 zł). Maja
i Nadia Czarneckie (4 000 zł) zamierzają kontynuować 
doskonalenie nauki śpiewu. Dariusz Buczek (2 000 zł) 
planuje wydanie płyty i realizację videoclipu z własnymi 
utworami. Podobnie jak grupa Layo, reprezentowana w gro-
nie stypendystów przez Tomasza Ryla (2 000 zł).
Burmistrz zaproponował, by na początku 2018 roku w odna-
wianym gmachu Chojnickim Centrum Kultury zaplanować 
cykl spotkań i koncertów ze stypendystami.

Informacje ze strony www.miastochojnice.pl

26 czerwca 2017 roku odbyła się XXXIV sesja 
Rady Miejskiej VII kadencji.  Do sesji zasiadło 
18 radnych. Sesję poprowadził  Przewodni-
czący Rady Miejskiej Antoni Szlanga.   
Sekretarzem sesji został Bogdan Kuffel a do 
komisji wnioskowej wybrano radnych R. 
Dąbrowską i K. Drewka. W ramach – 
informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej 
o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym Antoni Szlanga poinfor-
mował, że w okresie międzysesyjnym, wpły-
nęło jedno pismo, adresowane do  Przewod-
niczącego Rady, z Instytutu Pamięci Narodo-
wej, stwierdzające: „że nie jestem kłamcą 
lustracyjnym. Przeprowadzono weryfikację 
mojego oświadczenia lustracyjnego złożone-
go w 2008 roku. Kolejny raz przeprowadzono 
taką weryfikację i stwierdzono, że to oświad-
czenie lustracyjne nie budzi zastrzeżeń”. 
Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od 
sprawozdania Burmistrza z okresu między-
sesyjnego. 
        Wysoka Rado, Szanowni Państwo. 
Właściwie dwie informacje. Pierwsza – prze-
kazałem Państwu radnym, którzy zechcieli 
być członkami zespołu zadaniowego, mówię 
tutaj o programie wsparcia prokreacji dla 
mieszkańców Chojnic, przekazałem Państwu 
zarządzenie i regulamin. 
Skład komisji jest następujący: Edward 
Pietrzyk, Arseniusz Finster, Joanna Warczak, 
Marzenna Osowicka, Maria Sulima Sułkow-
ska, Antoni Szlanga, Marcin Łęgowski, Józef 

Skiba, Grzegorz Czarnowski. Również w tym 
zarządzeniu wskazuję na powołanych czte-
rech ekspertów ... To jest czterech ekspertów, 
którzy będą na początku pracy. Jeżeli zespół 
zadaniowy będzie chciał powoływać innych 
ekspertów, nic nie stoi na przeszkodzie, 
żebyśmy decydując o tym, w formie demokra-
tycznego głosowania, taki ekspertów powoły-
wali. Pierwsze spotkanie zespołu propo-
nujemy na 5 lipca o godz. 11:00 w tej sali.
I uprzejmie proszę Państwa radnych o przy-
bycie, ponieważ będziemy chcieli sporządzić 
plan działania zespołu. Chciałbym bardzo 
poprosić o to, żebyśmy nasze prace, te 
planistyczne, czy programowe, starali się 
zrealizować w ciągu dwóch najbliższych 
miesięcy. 
I drugi temat. Zakończyliśmy Dni Chojnic. 
Szczególne Dni Chojnic, ponieważ rozpo-
częliśmy je już w piątek. Chojnice odwiedziła 
bardzo duża delegacja z Emsdetten, przeszło 
120 osób, na czele z Panem Wiceburmi-
strzem – Christianem Erflingiem. Byli prze-
wodniczący różnych stowarzyszeń. Przed 
Dniami Chojnic, festiwal InterTony, czyli 
Chojnice, Hengelo, Emsdetten. Nasi ucznio-
wie ze Szkoły Nr 7 przebywają w tej chwili
w Emsdetten.
    Pogoda, jak Państwo widzieli, była średnia, 
natomiast oczywiście jeżeli chodzi o ocenę 
artystyczną, czy o ocenę pod kątem wrażeń, 
pozostawiam mieszkańcom i gościom. 
Natomiast ja chciałbym, jeżeli mogę ocenić, 

to uważam, że to były bardzo udane Dni 
Chojnic, chociażby patrząc frekwencyjnie na 
udział chojniczan i gości w koncertach, czy
w innych wydarzeniach, które się odbyły. 
   Oprócz tego Chojnice odwiedził Albert 
Menheere – Honorowy Obywatel Miasta 
Chojnice. Doszło do spotkania z europosłem 
Januszem Lewandowskim i zarządem Towa-
rzystwa Przyjaciół Hospicjum w sprawie 
wsparcia budowy obiekty hospicjum stacjo-
narnego. Tutaj w tej dyskusji poszliśmy w kie-
runku tego, iż TPH jako zarząd, powinno 
zastanowić się nad zmianą formuły w fun-
dację, to by znacznie ułatwiło możliwość też 
pozyskiwania środków, donatorów, funda-
torów tak, aby ten obiekt wesprzeć. No 
brakuje do zakończenia tej budowy jeszcze 
około 5 mln zł, czyli to są znaczne pieniądze. 
A inwestować trzeba, ponieważ budynek jest 
w stanie surowym, no prawie zamkniętym. 
Warto go domknąć i rozpocząć prace już 
branżowe.
     Rozmawialiśmy również o współpracy 
dalszej. Organizujemy wyjazd na Dni 
Emsdetten. Zapraszam tutaj Państwa rad-
nych, mieszkańców, do udziału w tym wyjeź-
dzie. Jeżeli chojniczanie chcą odwiedzić 
Emsdetten, takie możliwości istnieją. Może-
my zapewnić, poprzez Stowarzyszenie 
Partnerstwa Miast, noclegi i mogą Państwo 
też wziąć udział w tych dniach. Też zapra-
szam Państwa radnych. Będziemy pracować 
w najbliższych dniach nad składem naszej 

delegacji, w skład której też wchodzą zespoły, 
czy osoby, które będą prezentowały Chojnice 
na scenie. 
      Bardzo ważnym elementem Dni Chojnic 
było 15-lecie współpracy z naszym partner-
skim miastem Mozyr na Białorusi. Tutaj 
gościliśmy parlamentarzystę parlamentu 
Republiki Białoruskiej – Pana Leonida 
Pisanika. W tym czasie kiedy podpisywaliśmy 
nasze porozumienie, on był Przewodni-
czącym Rady Miejskiej Mozyra. Było dwóch 
zastępców mera w tej delegacji, jeszcze kilka 
osób. Odnowiliśmy nasze partnerstwo po 15 
latach. Delegacja Chojnic wyjeżdża na Dni 
Mozyra za kilka dni i tam będziemy też repre-
zentować Chojnice i próbować rozszerzać 
naszą współpracę, naszą wspólną działal-
ność.
      Jeżeli chodzi o inne sprawy, których nie 
poruszyłem, a nie chcę tego sprawozdania 
przedłużać, to jestem gotów na Państwa 
pytania.  Dziękuję bardzo.

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



6

Gazeta LOKALNA

Foto:
T. Włoch

Nr 8/2017 (59)   SIERPIEŃ  2017

Z  ŻYCIA  MIASTA

     W dniach 28-30 lipca 2017 roku w Fojuto-
wie koło Tucholi, odbył się pierwszy piknik 
militarny. Zabawy i radości było co niemiara, 
tak dla dorosłych jak i dla dzieci.

   Inscenizacje pt. „Przysięga partyzancka 
Gryfa Pomorskiego”, „Zdobycie broni na 
Niemcach”, „Wesele partyzanckie” i „Party-
zancki bój w bunkrze Zielony Pałac pod 
Męcikałem”, zaprezentowane przez grupy 
rekonstrukcyjne „Cis” z Męcikała, „Historia
i Pamięć” z Tucholi oraz „Grupy Rekonstru-
kcji Historycznych” ze Złotowa, wspomagani 
przez przyjaciół z Chojnic, Tucholi i Żukowa 
jak również z miejscowości Braunschweig 
koło Hanoweru z Niemiec, wywołały wiele 

emocji a nawet u niektórych widzów pojawiły 
się łzy wzruszenia. 
  Dużo frajdy przyniosły przejażdżki zabyt-
kowymi pojazdami po torze wokół wiatraka. 
Powodzeniem cieszyła się strzelnica jak
i również można było nabyć pamiątki na 
wystawionych kramach. Całości dopełniała 
codzienna dyskoteka na terenie Zajazdu
w Fojutowie.
      Grupa „Cis” ledwie powróciła z Fojutowa 
a już w dniu 1.08 2017r. wystąpi w insce-
nizacji Powstania Warszawskiego w Koście-
rzynie a następnie w dniach 11-13 sierpnia 
2017r. na dużej inscenizacji w Jastrowiu. 
Serdecznie zapraszamy.
                                   Andrzej Lorbiecki

       Legowisko zachwyciło Chojniczan. 8 i 9 
lipca w hali Centrum Parku odbyła się 
nietypowa wystawa – twórcy z całego kraju 
przedstawiali wykonane przez siebie budo-
wle składające się ze znanych każdemu 
klocków Lego.
    Ponad 3 tysiące zwiedzających podzi-
wiało m.in. promy kosmiczne znane z serii 
„Star Trek” i „Gwiezdne Wojny”, zdalnie 
sterowane podnośniki, samochody i kolejki. 
Duże wrażenie na młodszych i starszych 
zrobiła, znana z „Gwiezdnych Wojen” plat-
forma do lądowania z ruchomymi elemen-
tami, której budowa trwała 13 lat, a także 
Mroczny Las Elfów – ekspozycja składająca 

się z 34 plansz wykonanych przez 34 osoby 
z całego kraju. 
     „Klocki-Zdrój” to z kolei makieta miaste-
czka poprzecinanego ulicami i torami kole-
jowymi, wśród przedstawionych dzieł zna-
lazł się także piracki statek czy polska 
drużyna piłkarska w trakcie meczu.
   Odwiedzających witał „ludzik Lego” o wa-
dze 84 kg, na stworzenie którego poświęco-
no 170 godzin i 29 575 klocków.
   Wystawę zorganizowała Promocja 
Regionu Chojnickiego i LUGPol – Polski 
Klub Dorosłych Fanów LEGO.

Katarzyna Korpal
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Jest Pani nowoczesną, dynamiczną i aktywną mieszkan-
ką Chojnic.  Jak Pani postrzega nasze miasto?

– Jak mój rodzinny dom. Mieszkam tu od urodzenia i wszy-
stkie wydarzenia w moim życiu związane były z Chojnicami. 
Miasto bardzo się zmieniło, stając się ważnym ośrodkiem 
społeczno-gospodarczym i kulturalnym powiatu chojnickiego 
i centrum komunikacyjnym województwa pomorskiego. 
Chlubimy się czystym środowiskiem, coraz piękniejszymi 
ulicami z odrestaurowanym centrum, obiektami kultury
i rekreacji sportowej. Jest co zaprezentować turystom, 
dodając jeszcze do tego gospodarnych mieszkańców.

Jest Pani położną, pracującą od wielu lat w miejskim 
szpitalu, witała Pani jako pierwsza nowo narodzonych 
chojniczan. Jak powinny rozwijać się Chojnice, by tym 
najmłodszym żyło się tu wygodnie?

– To prawda. Osobiście przyjęłam około tysiąca obywateli 
powiatu Chojnickiego. Chciałabym, by mogli żyć w dobrze 
zorganizowanym mieście, które potrafi wykorzystać swoje 
walory, by tworzyć dobre warunki do nauki, rozwoju zainte-
resowań, a później – ciekawej pracy w lokalnym środowisku. 
Postawienie na małe i średnie firmy usługowo-handlowe, 
turystyczne, przetwórcze, oparcie gospodarki o bogactwo 
Borów Tucholskich, to byłaby dobra perspektywa. Te 
najpilniejsze potrzeby diagnozowałby samorząd, a większe 
inwestycje wspierały fundusze Unii Europejskiej.

Chyba będzie miała Pani szansę, by to realizować… 
Przyjęła Pani zaproszenie Komitetu Wyborczego Arse-
niusza Finstera, by startować niebawem na radną RM 
Chojnic w wyborach uzupełniających…

– Tak, zgodziłam się być kandydatką komitetu burmistrza 
Finstera. Wiem, jakie są obowiązki radnej, gdyż sprawo-
wałam taki mandat w powiecie chojnickim w latach 
2002–2006 i 2010 – 2014, pełniąc funkcje Przewodniczącej 
Komisji Edukacji i wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych, członkiem zarządu Samorządu 
Mieszkańców nr 3 osiedla Słoneczne– Leśne. Jeśli tylko 
uzyskam poparcie w wyborach, to dam radę.

Skromnie powiedziane. Nie jest Pani zwykłą położną, ale 
„Położną na medal”!

– To tytuł, jaki zdobyłam w 2016 roku, dotąd najcenniejszy 
wśród wielu innych zawodowych trofeów, gdyż plebiscyt trwał 
9 miesięcy (!), głosowanie odbywało się przez internet
(z każdego adresu IP mógł być tylko jeden głos), a startowało 
w Polsce ponad 400 osób, w tym z województwa pomor-
skiego 32.

To jest satysfakcja! A jaka cecha charakteru Panią 
wyróżnia?

– Myślę, że jest to konsekwencja, w tym także dotrzymywanie 
słowa. Odnosi się to zarówno do wymogów wobec siebie, jak
i do działalności społecznej. Postawiłam sobie wysoko 
poprzeczkę w zdobywaniu i doskonaleniu kwalifikacji, zaczy-
nałam od salowej na oddziale ginekologicznym w 1985 
roku… Po Medycznym Studium Zawodowym zdobyłam 
licencjat edukacji zdrowotnej, magisterium pedagogiki 
społecznej, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu 
zarzadzania ZOZ oraz zarządzania finansami w służbie 
zdrowia, licencjat położnictwa, a obecnie robię specjalizację 
z zakresu pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego.

 pogratulować…

– …a w działalności na rzecz innych, to trudno by tak prosto 
wymieniać. Nigdy nikogo, kto potrzebował pomocy nie 
zostawiłam bez wsparcia, stanę na głowie i doprowadzę do 
celu! Tak konkretniej, to jestem honorowym dawcą krwi 
(ponad 10 litrów na koncie), zarejestrowanym dawcą szpiku, 
od 10 lat uczestniczę społecznie w białych tygodniach
w szkołach średnich i przeprowadzam pogadanki z zakresu 
zachowań prozdrowotnych, antykoncepcji, profilaktyki raka 
piersi i szyjki macicy dla mieszkanek osiedla, wspierałam 
finansowo sztandary fundowane dla straży pożarnej i TPD, 
opodatkowałam się na budowę hospicjum, pomagałam 
samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym, współorga-
nizowałam osiedlowe spotkania wigilijne dla osób samo-
tnych, występy chóru Magnificat, itp.

Na Pani facebookowym profilu znajdujemy piękne 
zdjęcia z licznych podróży, ogrodowych kwiatów
i fotogenicznego psa…

– Podróże to pasja odziedziczona po Mamie, która wiele lat 
prowadziła biuro turystyczne w Chojnicach. Odwiedziłam 
kraje atrakcyjne dla turystów, ale gdzie ludzie borykają się
z biedą i zacofaniem. Odwiedziłam też cywilizacyjnie dobrze 
rozwinięte. Dobrze wiem, jaka powinna być Polska i Chojnice 
moich marzeń – z łatwym dostępem dzieci do edukacji, opieki 
medycznej, nowoczesnej komunikacji, równouprawnieniem 
kobiet… Jeśli uzyskam mandat radnej – chciałabym 
pracować na rzecz „Programu wsparcia prokreacji dla 
mieszkańców Chojnic z uwzględnieniem finansowania 
profilaktyki i procedur medycznych w tym zapłodnienia 
pozaustrojowego in vitro” oraz zająć się zagadnieniem 
naprotechnologii. Ponadto wykorzystać świetlicę osiedlową
i tam np. prowadzić zajęcia dla małych i dużych mieszkańców 
miasta z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej.

A kwiaty w przydomowym ogrodzie są otaczane wyjątkową 
troską moją i Mamy, jako najbliższe otoczenie dla odpo-
czynku i chyba też upiększenie naszej ulicy – Orzechowej. 
Pies, to Śnieżynka, zabrana 9 lat temu ze schroniska 
„Przytulisko” w Chojnicach, u nas znalazła szczęśliwy dom. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.



8

Gazeta LOKALNAZ  ŻYCIA  MIASTA

      28 lipca Chojnice na kilka godzin zmieniły 
się w centrum międzynarodowego folkloru – 
w mieście gościły zespoły biorące udział
w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru 
„Kaszubskie Spotkanie z Folklorem Świata”. 
Na mającą rozpocząć chojnickie występy 
paradę ulicami miasta nie pozwoliła pogoda – 
nad miastem przechodziła właśnie dość 
gwałtowna burza (momentami do intensy-
wnych opadów deszczu dołączył grad), na 
szczęście po kilkunastu minutach rozpogo-
dziło się na tyle, by można było rozpocząć 
występy w fosie. 
        Jako pierwszy wystąpił zespół Kaszëbë 
z Chojnic, następnie scenę przejął słowacki 

zespół Sabinovacan – nasi południowi 
sąsiedzi „porwali” publiczność. Bez więk-
szych problemów odbyły się występy pozo-
stałych grup – zespołu chórów i tańca „Lorca” 
z Hiszpanii, włoskiego „A Lanterna”, „Guario-
nex de Puerto Rico” z Portoryko, rosyjskiego 
„Deti Gor”, Alvaraes z Portugalii, francuskie-
go „Gay Scavoir” czy Vlastimir Pavlović 
Carevac z Serbii. W oczekiwaniu na swój 
czas na scenie, hawajski zespół Ahuna 
Ohana zabawiał mieszkańców na Starym 
Rynku. Na zakończenie wystąpiły chojnickie 
„Kaszuby”.

Katarzyna Korpal

   Ostatni weekend lipca należał w Choj-
nicach do psów rasowych i ich zwolenników – 
w sobotę odbyła się IV Krajowa Wystawa 
Psów 2. Grupy FCI, w niedzielę 40-sta już 
edycja Kaszubskiej Wystawy Psów Raso-
wych. Obie odbyły się na zielonych terenach 
przy ul. H. Wagnera. 
    Sobotnia wystawa, zgodnie z podziałem 
ras wg FCI, należała do molosów, sznauce-
rów, pinczerów oraz szwajcarskich psów 
pasterskich. Na ringach obejrzeć można było 
znane rasy (bernardyn, bokser, sznaucery, 
dogi niemieckie czy berneńskie psy paster-
skie) jak i te mniej znane, jak np. dog 
kanaryjski, owczarek środkowoazjatycki, 
mastif tybetański czy pirenejski pies górski. 
Jubileuszowa, 40 już Kaszubska Wystawa 
Psów rasowych zgromadziła ponad 600 
psów 157 ras, a wystawcy do naszego miasta 
przyjechali nie tylko z Polski, ale także z Nie-
miec, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Finlan-
dii, Hiszpanii, Norwegii, Irlandii, Serbii czy 
dalekiej Japonii. Wśród pokazywanych psów 
znaleźli się przedstawiciele dobrze znanych 
ras, jak np. owczarki niemieckie (8 długowło-
sych i 13 krótkowłosych), yorkshire teriery 
(16), owczarek szkocki długowłosy (5) czy 

labrador retriever (12). Wystawa była ró-
wnież okazją do poznania nowych, rzadziej 
występujących ras, jak np. barbet, Dandie 
Dinmont terier, entlebucher, chart arabski, 
hiszpański, afrykański, lagotto romagnolo, 
mudi, curly coated retriever, Chesapeake 
Bay retriever, alpejski gończy krótkonożny 
czy przedstawiciele 3 z 4 ras owczarków 
belgijskich (Malinois, Groenendael i Tervu-
eren). Ciekawostką było pojawienie się 
przedstawicieli ras Louisiana Catahoula czy 
polski spaniel myśliwski. 
 Najwięcej pojawiło się buldogów francuskich 
(20), gończych polskich (18) i chihuahua (obu 
odmian łącznie 18), posokowców bawarskich 
(17), border collie (14), sporo mastifów 
tybetańskich, berneńczyków i cavalier king 
charles spanieli (po 10). Spotkać można było 
także pojedynczych przedstawicieli ras 
takich jak leonberger, mastif pirenejski i ne-
apolitański, nowofundland, pinczer średni, 
gończy Hamiltona, basset hound, woczarek 
południoworosyjski Jużak czy owczarek 
staroangielski.
Z okazji jubileuszu zorganizowano loterię 
biletową. 

Katarzyna Korpal
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    W piątek 7 lipca o godz. 15, w Centrum 
Sztuki Collegium ARS, odbył się wernisaż 
wystawy fotograficznej "Obrazy ze starego 
albumu - Japonia II połowy XIX wieku". Kraj 
Kwitnącej Wiśni to miejsce, gdzie tradycja 
przeplata się z nowoczesnością.
      Przedstawione obrazy ukazywały portrety 
ludzi, ulicy, wykonywanych zawodów czy 
zabytków w takiej formie, jaką ujrzeli pierwsi 

podróżnicy odwiedzający ten kraj po niemal 
300 latach izolacji.
    Podczas spotkania chętni mogli poroz-
mawiać z autorem wystawy, Romanem 
Widawskim, posmakować prawdziwego wina 
ryżowego czy poczęstować się jednym z kilku 
gatunków japońskiej herbaty.

Katarzyna Korpal

           W pierwszy lipcowy weekend w Choj-
nicach gościło kilka z najlepszych polskich 
teatrów ulicznych. Przedstawiono 9 spektakli, 
a także efektowne prezentacje ogniowe, 
występy muzyczne i warsztaty plastyczne 
oraz pokazy baniek mydlanych. Na Starym 
Rynku na widzów czekały żywe rzeźby. 
Wśród występujących znalazły się: Teatr 
MAMADOO, Teatr Klinika Lalek, Teatr 4 
Żywioły, Teatr Pinezka, Teatr Małe Mi, grupa 
Los Fuegos i Prym ART oraz uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

Tegoroczna, jubileuszowa edycja stała się 
doskonałym czasem na nadanie Festiwalowi 
imienia Eugeniusza Mikołajczyka – twórcy
i dyrektora artystycznego pierwszych edycji.

I chociaż pogoda niespecjalnie sprzyjała 
organizatorom i aktorom, sobotni występ 
grupy Los Fuegos „Fireshow”, pomimo póź-
nej pory, zgromadził wielu widzów – i chyba 
żaden z nich nie mógł czuć się zawiedziony; 
świetnie zgrany występ z nadającymi magicz-
nego charakteru płonącymi rekwizytami. 
Także w niedzielę spacerujący po starówce 
mieli okazję do obejrzenia ciekawych wystę-
pów, przygotowano również atrakcje dla 
najmłodszych. Na zakończenie tegorocznej 
edycji przygotowano pokaz sztucznych ogni.
Festiwal został zorganizowany przez Chojni-
ckie Centrum Kultury i Urząd Miejski w Choj-
nicach.

Katarzyna Korpal
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Rejo-
nowego i Prezydium PZERiI w Chojnicach za 
I półrocze 2017 r. przedstawione na II 
Plenarnym Posiedzeniu Z/Rej. Związku
dnia 18 sierpnia 2017 w sali obrad Klubu  
Sportowego Chojniczanka.

      Rok 2017 rozpoczęliśmy od posiedzeń 
komisji strukturalnych działających przy 
Z/Rej. tj.  Komisji Socjalnej, Komisji Rewizyj-
nej, Komisji Turystyki i Wypoczynku. W/w 
komisje opracowały swoje plany pracy na rok 
2017 oraz podsumowały prace za rok 
ubiegły.
 W miesiącu lutym odbyl iśmy 
Posiedzenie Prezydium Z/Rej., na którym 
omówiono wykonanie planu pracy Z/Rej. 
Związku za rok 2016 oraz opracowano 
projekt planu pracy Z/Rej. na rok 2017.
Omówiono wykonanie preliminarza budżeto-
wego za 2016 r. oraz sprawozdanie z działal-
ności ZKP za ten okres. Komisja Turystyki
i Wypoczynku przedstawiła na posiedzeniu 
plan wycieczek na rok 2017.
 Dnia 13.03.2017r. odbyliśmy I Ple-
narne Posiedzenie Z/Rej. PZERiI w Choj-
nicach. Na posiedzeniu dokonano akceptacji 
planu pracy Z/Rej. Związku na rok 2017, 
przyjęto sprawozdanie finansowe i bilans za 
rok 2016 oraz zaakceptowano preliminarz 
budżetu Z/Rej. Związku na rok 2017.
- Przyjęto sprawozdanie ZKP za rok 2016 

oraz wysłuchano sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej z jej działalności w roku 2016 
oraz przyjęto plan pracy komisji na 2017 
rok.

- Przyjęto sprawozdani z pracy Komisji 
Socjalnej za rok 2016 oraz jej plan pracy na 
2017 rok, jak również ustalono kierunki 
pracy komisji w zakresie niesienia pomocy 
najsłabszym członkom Związku.

 W miesiącu kwietniu br. odbyliśmy 
kolejne robocze posiedzenie Prezydium 
Z/Rej. Związku, na którym omówiliśmy 
organizację „Światowego Dnia Inwalidy”. 
Ustalono termin i miejsce obchodów święta, 
tj. dnia 21.06.2017 r. w Mylofie, ustalono 
osoby odpowiedzialne za organizację obcho-
dów święta. Na posiedzeniu dokonaliśmy 

oceny i wpływu składek członkowskich za I 
kw. 2017 oraz pracy nad wzrostem liczby 
członków Związku.
Omówiono formy pracy Zarządu Rej. nad 
wzrostem szeregów związkowych, na który 
poważny wpływ wywiera prowadzona praca 
w zakresie turystyki i wypoczynku oraz 
socjalna prowadzona na rzecz naszych 
członków.
      W I półroczu 2017 r. do Związku przyje-
liśmy 78 nowych członków. Stan osobowy na 
dzień 30.06.2017 wynosi 986.
       Głównym założeniem naszego działania 
jest integracja środowiska emerytów i renci-
stów poprzez organizowanie różnych form 
życia kulturalno-turystycznego oraz jak 
najdalej idąca pomoc koleżeńska i socjalna.
Szczególny nacisk w naszej pracy kierujemy 
na rzecz poprawy warunków życia osób 
starszych i niepełnosprawnych, przeciw-
działaniu samotności i marginalizacji oraz 
wykluczeniu społecznemu. W tym celu 
prowadzimy bogatą działalność rekreacyjną
i rehabilitacyjną dostosowaną do potrzeb 
naszych członków.
     Od początku miesiąca stycznia br. 
rozpoczęliśmy zapisy na imprezy kulturalne 
oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze 
organizowane przez Z/Rej. Związku. Biuro 
nasze w dniach urzędowania we wtorki i pią-
tki odwiedzało około 50 osób dziennie w celu 
dokonania zapisu na przedstawione propo-
zycje wyjazdów zawartych w programie 
imprez na rok 2017.
       Przyjęty plan pracy Z/Rej. Związku na 
rok 2017 realizowany jest na bieżąco dzięki 
pomocy i zaangażowaniu się w jego realiza-
cję wszystkich członków Zarządu, za co ser-
decznie dziękuję wszystkim obecnym na 
posiedzeniu. Dziękuję za pomoc w naszej 
pracy oraz pełne zrozumienie. Przyjęte przez 
nas zadania są zadaniami bardzo ambitnymi 
i wymagają ogromnego zaangażowania
w pracy, pracujemy dodatkowo poza 
godzinami urzędowania.
    Do dnia dzisiejszego z różnych form 
działalności kulturalno-turystycznej skorzy-
stało 592 członków  Związku oraz 110 osób
z wieczorku karnawałowego.

    Informacja dotycząca realizacji programu 
turystyki i wypoczynku za I półrocze 2017 r.
przedstawiona na posiedzeniu Plenarnym 
Zarządu Rejonowego PZERiI Chojnice
dnia 18 sierpnia 2017 r.
        Zarząd Rejonowy Związku wspólnie
z Komisją Turystyki i Wypoczynku opracował 
program działań kulturalno-turystycznych na 
rok 2017. Zgodnie z przyjętym programem     
w I półroczu 2017 r. odbyliśmy na rzecz 
naszych członków następujące imprezy:

Wczasy – morze
- wczasy wielkanocne w Mrzeżynie - 12.04-

22.04 udział wzięło 21 osób (wspólnie
   z Z/Okr. w Bydgoszczy)
-  OW „Fala” w Łazach  18.05-25.05 i 25.05-

01.06 udział wzięło 100 osób
- OW „Panorama” w Ustroniu Morskim 02.08-

09.08 i 03.08-10.08 udział wzięło 100 osób

Dzień Babci i Dziadka 
Wspólne z Stowarzyszenie Sabat 
Szefowych –Chojnickie Centrum Park 
Wodny udział wzięło 50 osób

Wycieczka promem Świnoujście - Ystad
Kopenhaga Expres 12-13.05 udział wzięły 34 
osoby
Wycieczka  na Majorkę - El Manaus
(samolot z Okęcia Warszawa) 31.05-07.06 
udział wzięło 50 osób
Majówka po szlakach Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego (z autokarem  współfi-
nansowana przez Dyr. Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego) 3 lipca udział wzięło 50 
osób. 4 lipca - udział wzięło 50 osób

Piknik – Światowy Dzień Inwalidy  
21.06 udział wzięło 50 osób

Sanatoria
„Południowy” Truskawiec  - Ukraina 23.07 - 
04.08 udział wzięł 23 osoby (wspólnie
 z Z/Okr. W Bydgoszczy)

Turnus rehabilitacyjny
Dąbki k/Darłowa 09.05-23.05 udział wzięły 
54 osoby

Wieczorek karnawałowy w restauracji 
Słoneczna 22.02 udział wzięło 110 osób

Ogółem 592 osoby uczestniczyły w wyciecz-
kach i wczasach oraz 110 osób w wieczorku 
karnawałowym, czyli 702 osoby brały udział 
w imprezach organizowanych w I półroczu br.

W trakcie realizacji są następujące imprezy:

- wycieczka Karpacz – Praga – Skalne Miasto
   Drezno 2-6.10 - 100 osób
- wczasy w Kołobrzegu 29.08-05.09 - 50 osób
- wczasy w Darłówku 13-20.09 - 50 osób
- sanatorium Dąbki k/Darłowa 13-27.09 - 40 
osób

- wieczorek „Andrzejkowy”25.11- 200 osób
Razem  440 osób.

Organizowane przez nas imprezy cieszą się 
dużą popularnością. Zapraszamy emerytów         
i rencistów do naszego grona. W myśl hasła 
„nie bądź sam” - wstąp do nas. PZERiI czeka 
na Ciebie. Razem walczymy o godne życie 
emeryta.                                                 
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         W sobotę 22 lipca w chojnickim Gimna-
zjum nr 1 odbył się XVII Regionalny Turniej 
Szachowy w formule szachów błyskawicz-
nych pod hasłem „Bawmy się razem”. 
    Turniej został rozegrany systemem 
szwajcarskim na dystansie 9 rund, po 10 
min. na partię dla zawodnika. Do zawodów 
przystąpiło 38 zawodników, mieszkańców 
nie tylko z województwa pomorskiego i ku-
jawsko-pomorskiego. 
     Chojnice odwiedzili szachiści z różnych 
klubów i miejscowości takich jak Gdynia, 
Toruń, Kraków, Żnin, Bydgoszcz, Tuchola, 
Świecie, Warszawa, Brusy i innych.
      Uczestnicy rywalizowali w obrębie jednej 
grupy, natomiast nagrody przydzielono w 6 
kategoriach. 
    Bardzo trudno było zdobywać punkty, 
gdyż grało wielu utytułowanych zawodników 
i z wysokimi rankingami: dwóch Mistrzów 
Międzynarodowych o rankingu 2450 - Jan 
Kiedrowicz, Krzysztof Żołnierowicz, Mistrz 
FIDE Kamil Plichta (ranking 2300), czterech 
kandydatów na mistrza (ranking 2200), 
dziesięciu szachistów z I-wszą kategorią 
szachową. Średni ranking turnieju był 
bardzo wysoki i wyniósł 1804.
W klasyfikacji generalnej najlepszymi oka-
zali się – Mistrz FIDE Kamil Plichta  
z klubu BIAŁY KRÓL Wisznia Mała, który 
zdobył 8.5 pkt. 2-gie miejsce zajął IM 
Krzysztof Żołnierowicz (KSz GAMBIT 
Świecie) z dorobkiem 7 pkt. 4-te miejsce 
zajął Mistrz Międzynarodowy Jan Kiedro-
wicz  (UKS ÓSEMKA Chojnice) z 6 
punktami. Nasz senior z UKS ÓSEMKA 
Chojnice Jan Myzyk zdobył 5 pkt., czym 
wywalczył sobie wysokie 13 miejsce.
W turnieju wzięło udział 19-stu juniorów.  
Najmłodszy ma 7 lat. Natomiast najstarszy 
uczestnik turnieju ma 70 lat. Młodzi uczes-
tnicy turnieju mieli możliwość podnosić 
swoje umiejętności szachowe poprzez grę

z doświadczonymi szachistami. 
      Najmłodsi chojniccy uczestnicy turnieju  
z UKS ÓSEMKA Chojnice to Marceli 
Dampc (7 lat), Alicja Dampc (9 lat) i Zuzan-
na Lubczyńska (10 lat). Juniorzy dzielnie 
radzili sobie na 64-rech polach szachownicy. 
Marceli był najlepszym szachistą  w katego-
rii do lat 8. Zuzanna wywalczyła 3-cie miej-
sce w kategorii juniorek do 12 lat  z 2,5 pkt,
a  Alicja miejsce 5-te. 
Zawody przyczyniły się do integracji środo-
wiska szachowego poprzez rywalizację
w dobrej atmosferze sportowych zmagań. 
Przebiegały z zachowaniem zasad fair – 
play. Wszyscy wspólnie świetnie się bawili.

Trofea sportowe zostały sfinansowane 
dzięki grantom z Urzędu Miejskiego oraz 
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, na-
grody rzeczowe ufundował UKS „Ósemka” 
Chojnice, a nagrody finansowe pochodziły
z wpłat wpisowego uczestników turnieju.

 Zawody przeprowadziła sędzia 
główny Grażyna Turzyńska. Nad całością 
czuwał komitet organizacyjny: Marzenna 
Osowicka, Albin Kiedrowski, Jan Kiedro-
wicz, Marcin Borchardt. W roli gospodyni 
serwującej poczęstunek – kawę, herbatę
i ciasteczka wystąpiła uczennica Gimna-
zjum nr 1 Sara Kierska. 
       Turniej został zorganizowany przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Choj-
nice oraz Świetlicę Gimnazjum nr 1.  
Serdecznie zapraszamy na następne 
turnieje w Chojnicach:
- XIII Otwarte Mistrzostwa Regionu 

Północnego w szachach szybkich - 
wrzesień,

- XVII Regionalny Turniej Szachowy o Grand 
Prix Ziemi Chojnickiej - grudzień.

     Grażyna Turzyńska, Marzenna Osowicka 

    To już XXIII Chojnicka Noc Poetów- 
05.08.2017. A przed nią XIII Spotkania 
Poetyckie  Chojnice - Charzykowy .

            W dniach od 03 - 06.08 2017 w Ludo-
wym Klubie Sportowym przy ul. Rybackiej 8 
mieszkają poeci, którzy przybyli z różnych 
stron Polski - dużych miast takich, jak: 
Warszawa, Bydgoszcz, Białystok, Olsztyn
i z pięknych mniejszych, które same w sobie 
stanowią poezję, jak: Głogów, Świebodzin, 
Kąty Rybackie czy Wierzyce. Nie wymie-
niam wszystkich nazw miejscowości, ale 
mają one  niewątpliwie szczególny klimat
i sprzyjają poetom - samotnym wilkom.

        W czwartek, gdy goście się zakwate-
rowali, spędziliśmy piękny wieczór przy 
wspólnym grillu z pacjentami w Prywatnej 
Klinice Rehabilitacyjnej w Krojantach. Tak 
się składa, że z radością reagujemy na 
zaproszenie właścicieli kliniki Grażyny i To-
masza Winieckichi i ...przyjeżdżamy. Zwie-
dzamy wybrane miejsca i w  już myślach 
leczymy chore kręgosłupy lub niedomaga-
jące stawy.Dodatkową atrakcję stanowi 
koncert ptaków ukrytych w koronach drzew. 
Słuchamy więc tych skrzydlatych chórów, 
podziwiając malarską pasję natury i jej 
niezaprzeczalne piękno.

           Po powrocie poeci skończyli składać 
konkursowe wiersze na konkurs "O srebrny 
kluczyk", który to kluczyk wykonał Henryk 
Merchel. Między pokojami krąży również 
kronika upamiętniająca historię spotkań 
poetyckich - w tym roku są to XIII 
Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie.
            Piątek jest dniem obfitującym w inte-
resujące propozycje organizatorów:
- od śniadania można nabywać kaszubskie 
pamiątki na wystawie p. Sylwii Chełmow-
skiej z Brus- te rękodzieła artystki są zach-
wycające, bo materiał do ich wykonania 
stworzyła natura

- warsztaty literackie: poeci i czytelnicy w 
kręgu literackich doznań - prowadzi Leszek 
Żuliński z Warszawy

- po obiedzie przewodnik po "Borach Tuchol-
skich", p. Magdalena Kochanowska 
opowie poetom słowem i filmem o 
kaszubskiej ziemi

- wieczorem, przy świecach, rozstrzygnięcie 
konkursu poetyckiego, prezentacje 
wierszy nagrodzonych autorów, nagrody

- promocja tomiku poetyckiego "Niebieska" 
Jerzego Fryckowskiego - jurora konkursu 
Chojnickiej Nocy Poetów książki nagrodzo-
nej jako najlepszego zbioru wierszy na 

Kaszubach 2017
- o cygańskiej poetce Papuszy opowie 
Elżbieta Nowosielska z Inowrocławia

            W sobotni poranek polecam miesz-
kańcom i turystom spotkanie z bydgoską 
poetką z Ośrodka dla Niewidomych i Niedo-
widzących 
- rejs statkiem "Tur" po jeziorze charzy-

kowskim
- wczesnym wieczorem wszyscy poeci 

zasiądą w chojnickim amfiteatrze na 
CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW

          Zgaduję,że powrócimy do Charzyków 
już po północy - zainspirowani miejscem
i aktorami sceny, a po powrocie białostocki 
poeta Kazimierz Słomiński przemówi do 
gości LKS. - u  językiem fraszek i aforyzmów 
-w niedzielne popołudnie poeci pożegnają 
Charzykowy

    Jestem usatysfakcjonowana stosunkiem 
chojniczan do poezji. Chojnicka Noc Poetów 
staje się już tradycją, wpisaną w kalendarz 
ważnych wydarzeń miasta. Poeci otrzymali 
zaproszenie do degustacji smakowitości 
chojnickich cukierni: "SOWA", "BAGIETKA"; 
zakładów hodowli pstrąga w Mylofie i Zakła-
dów Mięsnych "Skiby". Pięknie dziękujemy. 
Śmiem twierdzić, że do spotkania z mistrza-
mi słowa pisanego przygotowali się niemal 
wszyscy mieszkańcy. Jeśli nie fizycznie to 
także duchowo. Dostrzegłam taki błysk
w oczach, w wielu oczach moich rozmów-
ców - sąsiadów, zaprzyjaźnionych ze mną 
koleżanek i kolegów kochających poezję
i muzykę, bo o te dwie sztuki obok siebie
w amfiteatrze zadbali pracownicy Urzędu 
Miasta -Burmistrz Miasta _ Arseniusz Fin-
ster, Zbigniew Buława - kierownik Wydziału 
Kultury i Sportu , dyr. Chojnickiego Centrum 
Kultury  Radosław Krajewicz wraz z praco-
wnikami - p. Danusią i p. Zosią oraz  
dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej p. 
Anna Lipińska kierująca wspaniałym zespo-
łem pracowników, a dużo daje z siebie p. 
Mirosława - prawa ręka szefowej.  

        Serdecznie wszystkim gratuluje 
prowadząca XIII SPOTKANIA POETYCKIE 
w LUDOWYM KLUBIE SPORTOWYM w 
C h a r z y k o w a c h  M A R I A J O L A N TA 
KOWALSKA, autorka powyższego artykułu, 
którego treśc zainspirowały także przepię-
kne artystyczne bukiety kwiatów przygoto-
wane dla poetów przez chojnicką kwiaciarkę 
p. Barbarę Kolassa z ul. Świętopełka 1.

Maria Jolanta Kowalska
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      Stowarzyszenie Obywatelskie Projekt Chojnicka 
Samorządność zgłosiło swojego kandydata w wybo-
rach uzupełniających do rady miejskiej, jakie 
odbędą się w niedzielę, 20 sierpnia 2017 r. Jest nim 
Maciej Kasprzak, pedagog – nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, ratownik WOPR w Charzykowach, 
zaangażowany również w pomoc rodzinom 
podejmującym trud wychowania dzieci niepełno-
sprawnych.
   Szczególnym polem aktywności społecznej 
kandydata PChS jest jego działalność w samo-
rządzie osiedlowym, w którym od 2015 r. pełni 
funkcję wiceprzewodniczącego zarządu. Zna więc 
problemy lokalnej społeczności i występuje w jej 
imieniu, co stanowi dobry prognostyk  dla ewentu-
alnego przyszłego pełnienia funkcji radnego. 
     W ramach PChS Maciej Kasprzak znany jest
z corocznej organizacji w chojnickiej Fosie „Pikniku 
Obywatelskiego”, w trakcie którego prezentowane 
są różne formy działalności społecznej w naszym 
mieście. Wspólnie z żoną – znaną lekarką Violą Kas-
przak – stara się z uporem zachęcać do angażowa-
nia się w sprawy społeczne.
    Aby lepiej poznać potrzeby swoich wyborców 
Maciej nasz kandydat przygotował ankietę, w które 
osoby uczestniczące będą mogły opisać pożądane 
przez siebie priorytety w działalności inwestycyjnej 
miasta i określić najważniejsze potrzeby osiedla.
    Za najważniejsze sprawy jakie chce podjąć
w przypadku ewentualnej wygranej, uważa zwię-
kszenie wysiłków w celu budowy nowych dróg 
osiedlowych, a w przypadku osiedla „Metalowiec” - 

możliwie szybkie uregulowanie tam stosunków 
własnościowych oraz ograniczenie skutków 
pochopnie przeprowadzonej procedury przekształ-
cania dawnego ogrodu działkowego w osiedle 
miejskie.

      Dnia 05.07. br. w Parku Narodowym 
„Bory Tucholskie” odbyła się pierwsza w tym 
roku Letnia Akademia Przyrodnicza.
         Organizatorem wycieczki było Centrum 
Edukacji Przyrodniczej PNBT w Chocińskim 
Młynie.  Jak co roku uczestnicy dopisali. 
Gorzej było z pogodą. Słońce pojawiło się 
dopiero pod koniec spaceru. Trasa wycieczki 

prowadziła z Bachorza do Funki.  Najważ-
niejszym przystankiem na trasie było jezioro 
lobeliowe Wielkie Gacno z obecnie przepię-
knie kwitnącą lobelią jeziorną. Na brzeg fale 
wyrzuciły poryblin jeziorny. Uczestnicy mogli 
również podziwiać w tym roku wyjątkowo 
okazałe rosiczki okrągłoliste, nie brakowało 
widłaczków torfowych.

Druga Letnia Akademia Przyrodnicza odbyła 
się 19 lipca. Dopisali zarówno uczestnicy jak
i pogoda. W dobrych humorach zaopatrzeni 
w książeczki i przewodniki z Parku Narodo-
wego „Bory Tucholskie” ruszyliśmy z Małych 
Swornegaci do Bachorza. Po drodze 
mijaliśmy urocze jeziora należące do ciągu 
Strugi Siedmiu Jezior, wędrowaliśmy kładką 
wśród bagna zwyczajnego, wełnianek i żura-
win. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się 
dzięciołom dużym, mrówkom, żukom i innym 
napotkanym stworzeniom. Poznaliśmy różne 
gatunki roślin chronionych jak np. zimoziół 

północny, rosiczkę okrągłolistną, widłaka 
jałowcowatego. Dowiedzieliśmy się m.in. 
dlaczego właśnie na tym terenie utworzono 
Park, co to są jeziora dystroficzne a także 
poznaliśmy historię Krzyża Napoleońskiego. 
Kolejna Letnia Akademia Przyrodnicza odbę-
dzie się 2 sierpnia br. Trasa poprowadzi 
wokół Łąk Józefowskich. Będzie można 
również zobaczyć jezioro Ostrowite, jedno
z najpiękniejszych jezior Parku. Szczegóły 
już wkrótce. Serdecznie zapraszamy. 

Beata Grabowska
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       Marcin Wałdoch jest autorem e-booka 
„Chojnicki czerwiec '89. Studium lokalne fali 
uderzeniowej procesu demokratyzacji”. 
Liczącą ponad 180 stron publikację wydało 
Stowarzyszenie Arcana Historii.

     Jak informuje autor: „Książka powstała
w wyniku analizy procesu wyborczego tzw. 
przełomu politycznego związanego z wybo-
rami czerwcowymi 1989 r. Jest to studium 
zdarzeń i zjawisk z tamtego okresu z okręgu 
wyborczego nr 14 Chojnice, który to okręgu 
do Sejmu PRL obejmował w wyborach 
kontaktowych północną część wojewódz-
twa bydgoskiego i był jednym ze 108 takich 
okręgów w Polsce. W książce przedsta-
wiono zarówno genezę decyzji politycznych 

stojących za wyborem przedterminowych 
wyborów w 1989 r. przez reżim komuni-
styczny, jak i między innymi proces wyła-
niania liderów na listy wyborcze.

   Zaprezentowano postawy polityczne, 
kontekst społeczno-polityczny, stanowisko 
lokalnych struktur Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej i jej działaczy wobec 
widma głębokich przemian politycznych, 
które zapowiadały wybory czerwcowe, jak
i też zaprezentowano reakcje powyborcze 
chojnickich komunistów. Dokonano także 
analizy porównawczej, według podstawo-
wej jednostki, jaką była gmina, ukazując 
zróżnicowanie postaw również w odniesie-
niu do przynależności etnograficznej 

wyborców w okręgu wyborczym nr 14.

        Analizie poddano także wybory do Se-
natu, koncentrując się na przebiegu kampa-
nii, kandydatach oraz wynikach z terenu 
północnej części województwa bydgoskie-
go. Całość studium jest wynikiem analizy 
materiałów źródłowych – tj. dokumentów 
Państwowej Komisji Wyborczej, Rady 
Państwa oraz Komitetu Miejskiego PZPR
w Chojnicach i Komitetu Gminnego PZPR
w Chojnicach oraz relacjach i wspomni-
niach. Książka jest wzbogacona zdjęciami, 
tabelami i wykresami”.

E-book jest darmowy, dostępny w internecie 
pod adresem: 

https://www.academia.edu/33703837/Chojnicki_czerwiec_89._Studium_lokalne_fali_uderzeniowej_procesu_demokratyzacji_M._Wa%C5%82doch_Chojnice_2017



Jak długo jesteście na rynku? Gdzie można Was 
znaleźć?

Szkoła została założona w 2008 roku. Przez pierwsze lata 
działalności nasze biuro było zlokalizowane przy ul. 
Kościuszki 30, w miejscu gdzie obecnie znajduje się 
cukiernia. W 2015 roku sekretariat szkoły został przeniesiony 
15 metrów dalej i znajduje się na pierwszym piętrze 
kamienicy przy ul. Kościuszki 28 z wejściem od ul. Krętej. 
Nasze sale mieszczą się w tej samej kamienicy na II p.
W ubiegłym roku został uruchomiony oddział Szkoły IQ
w Czersku, który mieści się w LO im. Wincentego Pola przy ul. 
Szkolnej 3. Kursy językowe prowadzimy w promieniu 60 km 
od Chojnic. Zajęcia dla osób indywidualnych - dzieci, 
młodzieży i dorosłych organizowane są również w mniej-
szych miejscowościach. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców tych miejscowości organizujemy kursy
z dojazdem. W takich przypadkach kursanci nie muszą 
dojeżdżać do Chojnic czy Czerska. Nauczyciel przyjeżdża
i prowadzi zajęcia w danej lokalizacji. Obsługujemy wiele firm 
oraz instytucji prowadząc szkolenia, realizując pisemne, 
bądź ustne tłumaczenia czy audyty językowe.

Jakie języki macie w ofercie, jaki język jest najpopu-
larniejszy w Chojnicach?

W naszej ofercie można znaleźć sześć języków obcych: 
angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski i francuski. 
Zdecydowanie najpopularniejszy jest język angielski, który 
stał się językiem globalnym, uniwersalnym. 

Kto i w jaki sposób uczy w szkole językowej IQ?

Obecnie w naszej szkole językowej pracuje szesnaście osób. 
Nasza kadra jest bardzo mocna. Składa się z nauczycieli, 
których wyróżnia doświadczenie, pasja i charyzma. Jeste-
śmy pewni świadczonych przez nas usług – każdy może 
skorzystać z bezpłatnych lekcji pokazowych, aby przekonać 
się o jakości „na własnej skórze”. Program kursu dopaso-
wany jest do konkretnej grupy, uwzględniając sugestie i ży-
czenia naszych klientów. Naukę osób dorosłych prowadzimy 
w taki sposób, aby w jak najszybszym czasie potrafili jak 
najwięcej powiedzieć i zrozumieć w danym języku. W naszej 
szkole dużą popularnością cieszą się kursy łączone, 
prowadzone przez lektora i native speakera. Zajęcia dzieci
i młodzieży oprócz nauki języka praktycznego wzbogacamy
o materiał umożliwiający zdanie egzaminów na wysokim 
poziomie.

Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Czy nauka 
języków obcych może być przyjemna?

Przede wszystkim nie trzymamy się książkowych schema-
tów, lekcja nie ogranicza się jedynie do materiału  podrę-
cznika. Podczas zajęć prowadzone są swobodne rozmowy
o ciekawych rzeczach, pasjach, oczywiście w języku obcym. 

Uczestnictwo w kursie językowym daje możliwość nawią-
zania nowych znajomości. W całej szkole panuje przyjazna 
atmosfera. Bez wątpienia w szkole IQ można miło spędzić 
wolny czas. 

Co wyróżnia Państwa szkołę?

W szkole językowej najważniejsi są ludzie, którzy ją tworzą. 
To oni dają odpowiedni klimat i warunki do efektywnej nauki. 
W IQ pracują osoby, z którymi nauka staje się przyjemnością. 
Filarami naszej szkoły bez wątpienia są native speakerzy – 
czyli obcokrajowcy, którzy uczą swojego ojczystego języka. 
Ciekawą postacią jest Amerykanin, który nie zna języka 
polskiego. Oczywiście zajęcia z nim odbywają osoby, które 
są w stanie komunikować się w języku angielskim  

Kto najczęściej zapisuje się do Państwa szkoły?

Na naukę nigdy nie jest za wcześnie ani za późno. Mamy 
kursantów w wieku od 5 do  nawet 75 lat. Nie oznacza to, że 
nie podjęlibyśmy się nauczania osób jeszcze młodszych 
/starszych  Zapisując się do szkoły IQ każdy może wybrać 
swój tryb nauki: indywidualny, z osobą towarzyszącą lub 
grupowy (3-6 osób). Tworząc grupę bierzemy pod uwagę 
kilka czynników, aby grupa była jak najbardziej dopasowana. 
Ważny jest poziom znajomości danego języka, który każdy 
może bezpłatnie u nas sprawdzić, dyspozycyjność czasowa 
oraz wiek. Staramy się tworzyć grupy złożone z rówieśników. 

Kiedy i w jaki sposób można zapisać się na kurs?

Na kurs językowy najlepiej zapisać się w sierpniu lub we 
wrześniu, ponieważ nowe grupy rozpoczynają naukę od 
października. Na zajęcia indywidualne można zapisać się
w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że grafiki 
tworzone są we wrześniu i wtedy najlepiej zarezerwować 
sobie dogodny termin zajęć. Zapisać można się osobiście
w naszym sekretariacie, telefonicznie lub za pośrednictwem 
strony internetowej, korzystając z formularza zapisów on-
line. 

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję. Korzystając z okazji chciałbym podziękować 
wszystkim współpracownikom i kursantom dzięki którym 
szkoła IQ może ciągle się rozwijać.
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         Chwaliłem się już przed Państwem 60-cioma milionami 
złotych na oczyszczalnię ścieków, chwaliłem się już 40-toma 
milionami złotych na Węzeł Integracyjny Transportowy. To już 
mamy. Oczyszczalnia zrealizowana, a „Węzeł” rozpocznie 
się za kilka miesięcy. Pozyskaliśmy też pieniądze na ulicę 
Człuchowską, modernizację ChCK-u i budowę boisk przy SP 
5 – razem ponad 6 mln PLN. 

 W piątek otrzymaliśmy informację o kolejnych 
środkach. Otóż wspólnie z Kościerzyną wygraliśmy konkurs 
w ramach Osi Priorytetowej 1.1 Środowisko. Działanie 11.1 
Ograniczenie zagrożeń naturalnych. Na wspólny z Człucho-
wem i Powiatem projekt „Poprawa gospodarki wodami 
opadowymi i roztopowymi” otrzymaliśmy 46,3 mln PLN,
z czego 40,2 mln PLN dla Chojnic! Najwięcej w wojewódz-
twie!

 Wiem, że moi „Oponenci” będą zawiedzeni, ale nie 
chcąc Ich dłużej martwić muszę zakomunikować, że w tej 
kadencji zdobyliśmy ponad 150 mln PLN środków z UE – to 
rekord. Będę czekał na statystyki ile pozyskały inne miasta
w przeliczeniu na mieszkańca.

 Będziemy wysoko, a dodam że walczę jeszcze o ok. 
35 mln PLN na „zachodnie obejście – droga 212”. Mamy 
olbrzymie pieniądze, część już wykorzystaliśmy ale musimy 
jeszcze zainwestować ok. 85 mln PLN. To będą obiekty, które 
poprawią jakość życia i znacznie zmienią Chojnice.

 Przed nami Noc Poetów, Szanty, Noce Operetkowe 
i … wybory 20 sierpnia. Z mojego komitetu startuje 
Aleksandra Stasińska. Jest fantastyczną kobietą o wielkim 
doświadczeniu w pracy samorządowej i społecznej. Są też 
inni kandydaci. Proszę abyście Państwo z Osiedla Leśnego 
poszli do wyborów. Polecam Aleksandrę Stasińską, ale 
wybór należy do Was!

 Poniżej zamieszczam opis projektu, na który 
otrzymaliśmy tak wielkie środki z UE (fragment Studium 
wykonalności). Życzę udanego sierpnia i cieszę się razem
z tego co wspólnie osiągnęliśmy.

Pozdrawiam Arseniusz Finster

Przedmiotowy projekt będzie realizowany na terenie Gminy 
Miejskiej Chojnice i Gminy Miejskiej Człuchów należących do 
dwubiegunowego Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego:  Z uwagi na zakres, projekt będzie 
oddziaływał na cały obszar Ch-Cz MOF (1738 km²), tj. 
południowo-zachodnią część woj. pomorskiego, pogranicze 
trzech krain: Borów Tucholskich, Pojezierza Krajeńskiego
i Równiny Charzykowskiej., tj. na terenach cennych przyrod-
niczo, i objętych różnymi formami ochrony przyrody (Obszary 
Natura 2000, Park Narodowy Bory Tucholskie, parki 
krajobrazowe, Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, obszary 
chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody). Powyższe 
sprawia, że obszar ten zalicza je do najcenniejszych zakąt-
ków przyrodniczo-krajobrazowych kraju. Charakteryzuje się 
dużą atrakcyjnością turystyczną, osiedleńczą i społeczną 
również dzięki prowadzonej od lat kompleksowej rewitalizacji 
terenu. 
 Analizując możliwości inwestycyjne, stanowiące 
odpowiedź na zidentyfikowane problemy i założone cele, 
rozważono kilka wariantów różniących się zakresem, cza-
sem realizacji i kosztochłonnością. Powaga problemu i pil-
ność podjęcia interwencji zadecydowały o wyborze wariantu 
kompleksowego, polegającego na przeprowadzeniu całości 
niezbędnych działań.

 Przedmiot projektu obejmuje: budowę, przebudowę 
systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód 
opadowych i roztopowych oraz urządzeń małej retencji,
w tym: w m.Chojnice:

1. budowę grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dla ok. 30 
ulic w różnym zakresie o całkowitej. dł. ok. 11,5 km, 
średnicy przekrojów od 160-1600mm wraz z konieczną 
wycinką drzew i krzewów, wykonanie żelbetowych studni 
rewizyjnych (1,0-3,0m) i betonowych wpustów wzdłuż ulic.

2. wykonanie 4 zbiorników retencyjnych (Sobierajczyka, 
Angowicka, Zachodniego, Zachodniego-Człuchowska) 
oraz przebudowa zbiornika Fatimska o łącznej objętości 
ok. 88,9 tys. m.³ 

3. regulację Strugi Jarcewskiej: - kształtowanie przekroju 
podłużnego i poprzecznego koryta wraz z zabudową 
hydrotechniczną, ubezpieczenie skarp, przebudowę 

kładki i bystrotoku na dł. ok.2716m. Częściowa zabudowa 
kolektorem deszczowym na odcinku od Urzędu Skarbo-
wego do przepustu pod ul. Zieloną dł. ok. 429m, wykona-
nie przepustu o śr. Ø2000mm, drenażu odwadniającego 
(Ø200), bocznych kolektorów  o śr. Ø800 i 900 mm odł. Ok. 
1161

4. dostosowanie parametrów technicznych 3 rowów 
melioracyjnych: Południowego, S-J, Zachodniego - 
odmulenie, umocnienie skarp, korektę dna i skarp za 
pomocą materacy gabionowych, przebudowę przepustów 
z obniżeniem niwelety dna, zamiana na kolektory na 
trasach: Struga Jarcewska-Urząd Skarbowy, Zbiornik 
Zachodni oraz Urząd Skarbowy – Okrężna-Park 1000-
Lecia-Zbiornik Sobierajczyka w raz z dopływami wód

5. wykonanie 12 układów separatorów oddzielających 
związki ropopochodne z wód deszczowych poprzez 
procesy sedymentacji o nominalnych przepływach od 50-
2300 l/s.

w m. Człuchów:

1. rozdział  kanalizacji deszczowej w ciągu 16 ulic, w tym: 
budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dla 16 ulic
w centrum miasta o śr. Przekrojów od 300-600 mm, łącznej 
dł. ok. 2,7 km, studzienek betonowych ((Ø1200 i Ø1500, 
146 szt.), budowa wylotów – 2 wyloty do J.Urzędowego
o śr. Ø400 i Ø600, przebudowa układu kanalizacyjnego 
wód deszczowych: przebudowa ok. 150 m sieci z pod-
łączeniem istniejącego uzbrojenia oraz przyłączy, przebu-
dowa kanalizacji ogólnospławnej tłoczonej oraz sieci 
sanitarnej w związku z przebudową kanału ogólnospław-
nego w ul. Garbarskiej,

2. wykonanie 2 układów separacyjnych: dwukomorowego 
przy ul. Garbarskiej i ropopochodnego z wkładem koales-
cencyjnym w okolicach ul. Jacka i Agatki z możliwością 
nadbudowy.

dokończenie na stronie 29
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Armia Krajowa czy Żołnierze Wyklęci?
     1 sierpnia pochylimy się, jak co roku, nad Powstaniem 
Warszawskim. Bohaterstwo powstańców i mieszkańców naszej 
stolicy nie podlega dyskusji. Około 150-180 tysięcy ofiar 
cywilnych, 16 tysięcy poległych żołnierzy, mówi samo za siebie. 
Zniszczenie miasta najlepiej obrazuje siedmiominutowy film 
„Miasto ruin”, który można obejrzeć w Internecie (wstrząsa mną za 
każdym razem). Od roku dosyć często spotykam się z żołnierzami 
Armii Krajowej. To skromni i ujmujący ludzie, potrafiący 
znakomicie zainteresować młodzież historią dzięki osobistemu 
przekazowi. Są wśród nich ludzie o różnej orientacji politycznej, 
ale o tym nie rozmawiamy. Wyczuwam jednak rozżalenie ich 
środowiska na zepchnięcie ich na dalszy plan przez obecnie 
rządzących, którzy gloryfikują Żołnierzy Wyklętych, a o AKowcach 
wspomina się w zasadzie tylko 1 sierpnia. Przez szeregi Armii 
Krajowej przewinęło się ok. 400 tysięcy ludzi, zresztą  spora część 
z nich była po II wojnie światowej w organizacjach zbrojnych, które 
zaliczamy do Żołnierzy Wyklętych. Gwoli prawdy: część ze stu 
kilkudziesięciu tysięcy antykomunistycznych partyzantów budzi 
spore kontrowersje, także na naszych terenach. Warto przypo-
mnieć, że Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - 1 
marca, został uchwalony w Sejmie w 2011 roku z inicjatywy 
prezydenta Bronisława Komorowskiego (też podniosłem rękę 
„za”). Oddawajmy cześć jednym i drugim, bez faworyzowania 
kogokolwiek.

Sądowe tsunami.
        Tego lata  w polityce nie ma sezonu ogórkowego. Zresztą 
uważam, że celowo PiS wrzucił do parlamentu „uchwały sądowe” 
właśnie w sezonie wakacyjnym, licząc na mniejsze emocje. 
Okazało się, że to błędne założenie. Różne środowiska pokazały, 
że nie ma zgody na łamanie Konstytucji.  Pobieżna choćby lektura 
rozdziału VIII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie 
pozostawia złudzeń. Jest to opinia nie tylko przytłaczającej 
większości środowisk opiniotwórczych. Także od prezydenta 
Trumpa płyną oznaki zaniepokojenia majstrowaniem przy 
sądownictwie (kilkanaście dni wcześniej podobno „poparł” 
politykę PiSu). Wmawia się nam, że to usprawnienie pracy sądów, 
ale rozwiązania, które proponuje się, mają służyć przede 
wszystkim wymianie kadr. Niezawisłość sądów będzie poważnie 
ograniczona, bo każdego z orzekających będzie można pod byle 
pretekstem wezwać przed oblicze izby dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego, składającego się z najwierniejszych PiSowi. Zresztą to 
samo może spotkać prokuratorów, adwokatów, radców. Uzależ-
nienie władzy sądowniczej od partii rządzącej mieliśmy w PRLu, 
nagminne łamanie Konstytucji także. Pozorowanie przestrzega-
nia Konstytucji także miało wtedy miejsce, choćby w 1947 roku, 
kiedy Bierut kończył przysięgę prezydencką słowami ”Tak mi do-
pomóż Bóg”. Już wkrótce przekonamy się w jakim celu PiS, a wła-
ściwie prezes Jarosław Kaczyński , zZiobrował  wymiar sprawie-
dliwości.
Chciałbym przypomnieć, że także na tych łamach pisałem, że 
należy przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości. Lista 
bolączek jest spora. Jednak reforma, to nie destrukcja, a zmiany 
prowadzące w pożądanym kierunku i służące WSZYSTKIM oby-
watelom. Kiedy byłem posłem, ówczesny minister sprawiedli-
wości Krzysztof Kwiatkowski przygotowywał m.in. projekt oceny 
pracy sędziów, gdzie największą karą był brak możliwości 
awansu. Zgadnijcie kto nakrzyczał na nas, ze niszczymy 
niezawisłość sędziowską? Oczywiście PiS! Dosyć hipokryzji!

 Wiosenny ciąg zebrań sprawozdawczych
w samorządach osiedlowych przebiegał bez większych 
zgrzytów. Przyszli na nie ci z mieszkańców, którzy 
najczęściej przychodzą, zgłoszone wnioski były sprawami 
poruszanymi prawie co roku, a zakres działań zarządów 
nie przekraczał tych, którymi zajmowały się one już 
wcześniej… Trochę zawieruchy wywołała tylko absencja 
burmistrza na wszystkich tych zebraniach i sposób 
realizacji zadań inwestycyjnych w ramach budżetów 
osiedlowo-obywaytelskich. W pierwszym wypadku bur-
mistrz mógł się odwołać do kryterium formalnego i przy-
pomniał, że nie ma obowiązku uczestniczenia w tego 
rodzaju zebraniach; w drugim zaś, okazało się, że 
zgłaszane wówczas uwagi stały się zapowiedzią 
obecnych perturbacji w procesie odbiorów osiedlowych 
placów zabaw. Od ubiegłego roku działa też przy radzie 
miejskiej zespół ds. reformy statutów osiedlowych, 
którego zadaniem jest wypracowanie propozycji mody-
fikacji nie tylko samych tych aktów, ale i wyraźnie kulejącej 
formuły dla tej aktywności.

 PChS jest zdania, że potrzebujemy sprawniej-
szego samorządu w osiedlach. Przeszkód w osiągnięciu 
tego celu jest jednak sporo. I tak ustawa o samorządzie 
gminnym czyni z zarządu osiedla organ kolegialny, co 
rozmywa odpowiedzialność i nie zachęca do działania 
indywidualnego. Praktyka z kolei jest taka, że częstokroć 
najmniejsze nawet wydatki muszą być poprzedzone 
zebraniem ogólnym mieszkańców; że i tak wszelkie 
czynności wykonawcze należą do urzędników ratuszo-
wych; że w zakresie reprezentacji na zewnątrz (nawet 
wobec dostawców mediów do świetlic osiedlowych!) 
zarządy nie mają żadnych samodzielnych kompetencji. 
Jest więc nad czym się zastanowić!
 Tymczasem prawidłowo działający samorząd 
osiedlowy powinien być wyrazem  dekoncentracji, czyli 
przekazywania kompetencji z wyższego szczebla zarzą-
dzania (rady miasta, burmistrza) na niższy (ogólne 
zebranie mieszkańców, zarząd osiedla). W tym trybie nie 
wykracza się poza dotychczasową strukturę organiza-
cyjną, pozostając w zgodzie z zasadą pomocniczych 
względem władz miasta funkcji osiedla. Nadal więc 
pozostaje ono częścią miasta i podlega miejskim 
organom, ale korzystałoby z większej samodzielności
w zakresie, jakim jej przekazano. Najlepiej uzmysławia to 
obecny problem z realizacją budżetów osiedlowo-
obywatelskich. Wprawdzie decyzję o celu inwestycyjnym 

podejmują zebrania mieszkańców osiedla, a nie na 
przykład rada miejska, ale nie przekazano osiedlom 
żadnych zadań wykonawczych. Nie można zatem czynić 
ich odpowiedzialnymi za fakt realizacji celu (np. lodowiska 
w Śródmieściu) bądź jego braku, gdyż przygotowanie 
dokumentacji, wybór ofert, kontrola procesu inwestycyj-
nego itd. pozostały przy kompetencjach burmistrza. Tak 
więc proponując obecną formułę tych budżetów burmistrz 
nie uszczuplił swoich uprawnień, a wyłącznie uprawnienia 
rady miejskiej. Zarządy osiedli nie zyskały więc nic. I ten 
istotny błąd chcemy poprawić. Wszelkie bowiem zadania 
wykonawcze powinny być również przekazane osiedlom. 
Tylko wtedy będzie to naprawdę ich inwestycja, a nie tylko 
deklaracja z ich strony czy wolą dostać plac zabaw czy 
ciąg ławek na chodniku…
 Innym problemem jest charakter zarządu, który 
zgodnie ze standardem tworzy grupę osób – bardzo 
często seniorów – pełniących swoje zadania stricte 
społecznie. Wypadałoby więc wzmocnić tę grupę o dodat-
kowy czynnik profesjonalny. Nie mamy wątpliwości, iż 
gdyby w trakcie zebrania wyborczego zgłoszono do 
składu zarządu jedną osobę, która zawodowo realizowa-
łaby przypisane jej zadania, mieszkańcy skorzystaliby
z takiej szansy. Od dawna mówi się bowiem o tym, że 
bardzo przydałby się, na każdym osiedlu, ktoś w rodzaju 
szeryfa. Oczywiście nie powinno być mowy o jakimś 
kreowaniu etatów. Nie ma takiej potrzeby. Wciąż podtrzy-
mujemy swoje krytyczne stanowisko w sprawie dalszego 
funkcjonowania u nas straży miejskiej. Uzasadnione 
byłoby więc swoiste przeniesienie tych osób do bezpo-
średniej służby w osiedlu, gdzie realizowaliby z jednej 
strony zadania powierzone przez ratusz  (jako jego 
pracownicy), a z drugiej zadania zlecane przez społe-

czność osiedla.  Ta ostatnia również sprawowałaby nad 
takimi pracownikami kontrolę, co pozwoliłoby odejść od 
nikomu niepotrzebnej formacji w służbie burmistrza. Taki 
szeryf zajmowałby się tym czym zajmują się strażnicy, ale 
tylko w granicach osiedla, na bieżąco kontrolowałby jego 
stan, zgłaszał życzenia mieszkańców, interweniował
w sytuacjach kryzysowych. Byłaby to zatem zmiana stricte 
jakościowa, a nie kolejne przelewanie z pustego w próżne, 
czyli kolejny pozór reformy, w trakcie której dokonuje się 
rzekomo wielu zmian, tylko po to, aby niczego nie zmienić!

Mariusz Brunka, Kamil Kaczmarek

Samorządne osiedla? Tak, ale inaczej!
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Na dzisiejszym rysunku widok na plac Św. Jerzego i hotel „Krebs” 
od strony placu Wilhelma  a obecnie Niepodległości. Był to teren 
tzw. gdańskiego przedmieścia. Nazwa placu wzięła swoją nazwę 
od istniejącego tu od ok. 1385r. kościoła Św. Jerzego, który uległ 
zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego w roku 1657 i nie został 
już odbudowany. Z lewej strony widzimy rząd kamienic, które stały 
przy nie istniejącej już dziś ulicy Klasztornej. W centralnej części 
rysunku znajduje się  budynek karczmy „Złoty lew”. Dawniej 
przedmieścia były tradycyjnym miejscem gdzie lokowały się liczne 
karczmy i zajazdy.  Z prawej strony rysunku widać bryłę hotelu 
„Krebs”. Budynek hotelu wybudowano w 1846r., a jego ostatnią 
właścicielką za czasów pruskich była właśnie Maria Krebs. 
Budynek ten nosił też zwyczajową nazwę „Domu Angielskiego”.
W roku 1919 odbywała tu posiedzenia Polska Powiatowa Rada 
Ludowa, a 1 września 1939 roku w hotelu rezydował sztab 
Oddziału Wydzielonego „Chojnice”  W 1921 roku budynek nabył 
Leon Januszewski, a w latach trzydziestych stał się własnością  
Maksymiliana Urbana. Na początku lat 90-tych XX wieku nowy 
właściciel lokalu gastronomicznego nazwał swoją restaurację
„U Urbana”. Budynek, po licznych remontach i przebudowach, 
istnieje do dzisiaj. Obecnie mieści się tam cukiernia „Zetka”.

Jacek Klajna



21

Gazeta LOKALNA HISTORIA  CHOJNIC

Andrzej Lorbiecki
Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych 
artykułów, książek i publikacji naukowych.

Nr 8/2017 (59)   SIERPIEŃ  2017

      Lata biegły, wieńce i wiązanki na cmentarzu 
bohaterów więdły, w dzień Wszystkich Świętych paliły 
się znicze, cmentarz odwiedzały rodziny zamordo-
wanych, tylko chojniccy historycy nie pofatygowali się 
by porozmawiać i spisać te wtedy jeszcze świeże 
relacje. Z drugiej strony pokolenie które to przeżyło, 
było przekonane, że pamięć o tych wydarzeniach nie 
zaginie na wieki. Przekazywano historię o tych 
wydarzeniach ustnie, ukradkiem po domach, gdyż 
warunki polityczne nie pozwalały na głośne mówienie 
o tych sprawach. Nawet jedyna publikacja na ten 
temat, „Chojnice 1939-1945” wydrukowana przez 
Powiatowy Komitet Uczczenia Ofiar Zbrodni Hitlerow-
skich nie została dopuszczona do publicznej edycji
i tylko chyłkiem z piwnicy drukarni Schreibera, gdzie 
była składowana wypływała w ręce chojniczan i upa-
miętniała tamte wydarzenia. 
    Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich zwanym 
wtedy Cmentarzem Bohaterów  prezentował się 
bardzo mizernie, gdyż usypane były tylko kopczyki na 
pojedynczych mogiłach i większe na mogiłach zbioro-
wych. Mieszkańcy miasta upominali się o godny 
wygląd tego miejsca, jednak władze miasta miały inne 
ważniejsze sprawy na głowie.
        W końcu radni poparli projekt zagospodarowania 
cmentarza i w 1950 roku dokonano jego przebudowy 
cmentarza, układając krawężniki oraz postawiono 
wszystkim znanym z nazwiska pomniki. Groby 
ponumerowano i przypisano do danego nazwiska.

    W 1970r. udało mi się odrysować szkic tego 
cmentarza. Pamiętam, że jeszcze w latach 90 taki 
szkic znajdował się w tak zwanej Księdze Radzieckiej 
w Ratuszu, jednak po jakimś czasie zaginął. Oprócz 
zmiany wyglądu cmentarza, w 1950 roku, została 
zbudowana w stylu monumentalnym brama wejścio-
wa, zaprojektowana przez studenta  Zbigniewa 
Trzebiatowskiego. W tym samym czasie wzdłuż 
bramy i od strony ul. Wysokiej postawiono płot 
ogrodzeniowy  z  białej cegły.
       W XX rocznice wybuchu II wojny światowej
1 września 1959r. na placu przed cmentarzem, został 
odsłonięty pomnik ku czci ofiar II wojny światowej,
z napisem „Poległym i ofiarom faszyzmu hitlerowskie-
go w latach 1939-1945” projektu prof. Smolana
z Sopotu, dzisiaj popularnie zwany „Orłem”.  
          Czas upływał, rodziny niektórych pochowanych 
ekshumowały ich ciała przenosząc na inne cmen-
tarze, bliżej grobów bliskich. Miasto przystąpiło do 
przebudowy wpadającego w ruinę cmentarza, skru-
szałe odkryte skrzynie pomników zastąpiono nowymi, 
pokrytymi pełną płytą oraz na niektórych ustawiono 
cokoły z tablicami. Ponownie otynkowano przylega-
jące z dwóch stron do cmentarza ogrodzenie. Wyre-
montowano bramę wejściową i założono nowe  tablice  
spoczywających tam ofiar. W październiku 1994 roku 
nastąpiło jego oddanie.   

                                                                                      
Andrzej Lorbiecki

Cmentarz w latach 60-tych

01.06.2017

Pierwsza brama

Szkic cmentarza - 1945 Szkic cmentarza - 1950 Szkic cmentarza - 1994
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     – Witam Panie Splittstosser. Proszę niech Pan sobie 
usiądzie, przed nami bardzo długi dzień – gdy kat wypowie-
dział te słowa, zauważyć można było przez krótki moment 
błysk w jego oczach. Wiedział, że dzisiaj czeka go dużo 
pracy, ale nie narzekał, wszak lubił to co robi.

To był jego zawód, to było jego życie. Nikt inny w okolicy nie 
potrafił tak sprawnie wydobyć zeznań jak on. Przyzwyczaił 
się do tego, że ludzie na ulicy obchodzili go z daleka. Czasami 
słyszał za plecami obelgi pod jego adresem, ale czy to 
ważne? Ważne, że dzisiaj ma wydobyć zeznania i zrobi to, 
choćby miał torturować oskarżonego przez kilkanaście 
godzin

–  Czy wie pan, panie Piotrze dlaczego dzisiaj się tutaj 
spotkaliśmy? – wzrok kata przeszył duszę Petera, który 
siedząc przywiązany do krzesła wpatrywał się w przera-
żeniem w narzędzia tortur zgromadzone na stole.  Język ze 
strachu odmówił mu posłuszeństwa i jedyne skinieniem 

głowy potwierdził, że wie doskonale dlaczego znalazł się
w tak marnej sytuacji. Jego żona, po której pozostało jedynie 
spalone truchło, musiała powiedzieć o wszystkich jego 
występkach.

          Tak właśnie  zaczęły się  przesłuchania trzeciej osoby 
w sprawie o czary. Oskarżony sługa miejski, którego żona 
spłonęła wcześniej na stosie, został postawiony pod sąd na 
skutek jej zeznań w których to opowiedziała, jak to on nie 
dość, że wiedział o jej konszachtach z demonami, to także  
dokonywał innych niecnych występków. Okazało się, że 
Splittstosser w wolnych chwilach lubił przywłaszczać sobie 
cudze mienie, a w szczególności te, które należało do miasta.

             Minęło wiele godzin, które zamieniły się na wiele dni 
w których to wyciągano siłą zeznania z oskarżonego. 
Wielokrotnie kat musiał cucić Petera, który nie wytrzymywał 
ogromnego bólu jaki ten mu zadawał i osuwał się bez życia na 
katowskim krześle. Na tyle oporny do współpracy okazał się 
oskarżony, że oprawca musiał wznieść się na wyżyny swoich 
umiejętności, pozbawiając go przy tym kilku palców i łamiąc 
niezliczoną ilość kości. Jednak po czterech dniach skryba 
miał już spisane wszystko to, co radni miejscy chcieli 
usłyszeć.  

            Przed czterema laty Peter wpadł na genialny plan 
przywłaszczenia sobie majątku, który przechowywany był
w budynku rady miejskiej. W tym celu namówił swojego syna 
Georga i wspólnie splądrowali pomieszczenia ratusza.  Plan 
o dziwo powiódł się doskonale i po przeszukaniu kilku szaf,
z wypchanymi kosztownościami kieszeniami uciekli do 
swojego gospodarstwa, gdzie łup zakopali w stercie gnoju, 
znajdującej się za ich domem, tak by po tym jak sprawa 
ucichnie móc cieszyć się swoją zdobyczą.  By odwrócić 
podejrzenia od własnej osoby, Splittsotsser pozostawił na 
miejscu zdarzenia miecz na ławce, a także nakazał  synowi 
na pozostawienie przy murach drabiny, tak by śledczy 
pomyśleli, że dokonał tego ktoś z zewnątrz.

Rok później udało mu się spieniężyć część łupu, sprzedając 
skradzione dobra paserowi o imieniu Christoffer. Transakcja 
miała zostać wykonana poza murami miejskimi  na Wzgórzu 
Wolności. Po dobiciu targu, wypili z paserem – jak wynikało
z zeznań – 500 litrów piwa, które to z miasta razem z jedze-
niem donosił syn Petera.

Jednak najważniejsze pytanie z ust kata miała dopiero paść.
– Czy wiedział Pan o czarach, którymi parała się Pana  
małżonka?
– Tak , wiedziałem – odpowiedział Peter
– Przyszła kiedyś do mnie, a było to po tym jak siedząc
w karczmie oberwałem kuflem w głowę od niejakiego 
Salomona Buckwita z Nieżywięcia i mi powiedziała
–  Zemszczę się na nim, narobię mu szkód.
– Nie wiedziałem do końca o co jej chodzi, ale odpowie-
działem, że jak jest w stanie uczynić szkodę to niech to zrobi. 
Kilka dni później Buchwitz zapadł na ciężką chorobę i już 
wiedziałem, że moja żona zajmuję się czarną magią, ale nie 
przeszkadzało mi to. Zresztą czemu miało by mi to prze-
szkadzać, mi krzywdy by nie zrobiła.

Był 13 października kiedy zeznania odczytane przed sędzią 
doprowadziły do skazania Petera.  Jako karę zasądzono 
obwożenie przestępcy w klatce po mieście, tak by potencjalni 
złodzieje, chcący dobrać się do kasy miasta, zobaczyli co 
może ich czekać. Nakazano  podczas tego pokazu, którego 
trasa przebiegała na chojnickich ulicach, robić przystanki i na 
każdym z nich rozszarpywać ciało oskarżonego rozżarzo-
nymi obcęgami. Po zakończeniu tej krwawej procesji ciało 
rozczłonkowano na cztery części, które zawieszono na 
murach miejskich. Natomiast oddzieloną głowę nabito, ku 
przestrodze,  na pal.

A już za miesiąc kat miejski postara się o wydobycie zeznań
z ostatniej osoby, która zasiadła na ławie oskarżonych w tym 
procesie, syna Petera Splittstossera.
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      Jako, iż sporo ostatnio mówi się w naszym kraju o sądo-
wnictwie, to też w sierpniowym wydaniu gazety pragnę pań-
stwu przedstawić przepiękną pocztówkę wysłaną w paździer-
niku 1907 r. z wizerunkiem chojnickiego sądu.
       Pomijając sam budynek, a przechodząc do sądownictwa 
w Chojnicach, trzeba cofnąć się do czasów państwa krzyżac-
kiego, bowiem pierwsze wzmianki na temat sądów (ziem-
skich) pochodzą już z połowy XIV wieku. Chojnice były pier-
wszym miastem powstałym w komturstwie człuchowskim
i były naprawdę ważnym ośrodkiem, wyróżniającym się na tle 
regionu. Miasto posiadało nawet uprawnienia do własnym 
młynów, co na Pomorzu Gdańskim było zaiście wyjątkowe. 
To właśnie ta wyjątkowość i prestiż miasta sprawiły, iż w ów-
czesnym ratuszu miejskim odbywały się sądy ziemskie dla 
całego komturstwa człuchowskiego i obok reprezentantów 
rycerstwa na ławie zasiadali wyłącznie rajcy chojniccy. Co 
prawda dziś trudno to sobie wyobrazić, ale również w naszym 

mieście przez całe wieki wykonywano wyroki sądu za 
pośrednictwem kata poprzez ścięcie głowy. Egzekucje te 
podobnie jak w historycznych filmach gromadziły tłumy, 
mieszkańców nie tylko miasta ale też okolic. Można było 
nawet wykupić najlepsze widowiskowo miejsca, dzieci 
zwalniano od nauki a drobni sklepikarze zamykali na tę 
okoliczność swe kramy. Publiczna egzekucja była wido-
wiskiem niemalże teatralnym. Skazańca wieziono na dwuko-
łowym wozie, zamkniętego w klatce, przed wozem podążali 
sędziowie, za nimi kat w białych rękawiczkach a za wozem 
ksiądz z krzyżem w ręku. Oszalały tłum zawsze był żądny 
widoku krwi, nawet gdy oskarżenie brzmiało absurdalnie. Nie 
wiadomo ile dokładnie wykonano w Chojnicach egzekucji, 
wiadomo iż ostatnia miała miejsce w 1853 r. na kobiecie 
zamieszkałej w Kosobudach. Wiadomo też, że na ulicy 
Krótkiej mieściła się tzw. katownia. Czasami służyła tylko jako 
tymczasowy areszt do czasu odbycia kary, czasami niestety 

dokonywano tu nieludzkich tortur, choćby na tzw. "łożu tortur" 
mającym na celu przyznanie się do winy. Jak nie trudno sobie 
wyobrazić po takich mękach nawet niewinny przyznałby się 
do wszystkiego co mu zarzucają. W ówczesnych czasach 
kat, był profesją bardzo opłacalną. Ten oprawca skazańców 
był sowicie opłacany przez gminę miejską i choć nie cieszył 
się ogólną sympatią mieszkańców w czasie wykonywania 
wyroku był głównym aktorem widowiska, na które w znie-
cierpliwieniu czekały a potem przychodziły tłumy. Cieka-
wostką jest, iż na skutek śmierci kata, bądź jego starczej 
niedyspozycji, jego "zawód" przymusowo przejmował jego 
syn.
     Jak widzimy, do dnia dzisiejszego sądownictwo w Polsce 
budzi emocje, gromadzi tłumy, całe szczęście, dzisiaj te tłumy 
nie domagają się krwi jak wieki temu i niech tak pozostanie.

Krystian Reszczyński
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           Wychowanek Królewskiego Katolickiego Gimnazjum 
w Chojnicach Kazimierz Bieliński urodził się 15 września 
1897 r. w Rzeżęcinie (gmina Morzeszczyn; między Skórczem 
a Gniewem na Kociewiu) w rodzinie Jana, obywatela 
ziemskiego i Marianny z Wiśniewskich. 

Młody Linneusz
      Będąc uczniem szkoły powszechnej w rodzinnej miejsco-
wości, wraz z siostrą  Anną uczestniczył w patriotycznym 
strajku szkolnym. W wieku 12 lat podjął naukę w pobliskim 
Collegium Marianum w Pelplinie. Przyjęty do szóstej klasy 
tego progimnazjum otrzymał rychło przezwisko Linneusz, 
interesował się bowiem przede wszystkim naukami przyrod-
niczymi. Później, jak wielu uczniów pelplińskiej placówki, 
przeniósł się do słynącego z tradycji filomackich gimnazjum 
chojnickiego. 
    Chojnicki gimnazjalista od sierpnia 1916 r. do stycznia 
1919 r. służył w armii pruskiej. Egzaminy maturalne złożył
w 1919 r. Świeżo upieczony maturzysta wybrał się do 
Gdańska; studiował na elitarnym Wydziale Elektrycznym 
Technische Hochschule (Politechniki Gdańskiej). Podczas 
studiów należał do Związku Akademików Gdańskich (zrze-
szającego liczne grono polskich studentów), przemianowa-
nego później na ZAG ,,Wisła”. W1924 r. Bieliński obronił 
pracę dyplomową i uzyskał tytuł zawodowy inżyniera 
elektryka.
 

Dyrektor elektrowni
     Inżynier Bieliński po studiach zatrudniony został w Pomor-
skiej Elektrowni Krajowej Gródek S.A. z siedzibą w Toruniu. 

Pracował przy budowie linii przesyłowej wysokiego napięcia 
Gródek-Grudziądz. Wiele cennych wskazówek otrzymał od 
inż. Alfonsa Hoffmana, twórcy słynnej gródeckiej szkoły 
polskich elektryków. Później prowadził m.in. własne biuro 
projektowo-techniczne (w Tczewie), zaś w 1929 r., w wieku 32 
lat, trafił do Gdyni, gdzie powierzono mu organizację 
Miejskich Zakładów Elektrycznych (MZE), których następnie 
został dyrektorem. To zaszczytne i odpowiedzialne stano-
wisko sprawował aż do wybuchu wojny w 1939 r. Dyrektor 
MZE zajmował się zaopatrzeniem młodego miasta w energię 
elektryczną, poczynając od wyboru źródeł poboru prądu, 
przez projektowanie i budowę sieci aż do rozpowszechniania 
energii do prężnie rozwijających się dzielnic mieszkaniowych 
i portu. 

      Postępy w budowie sieci energetycznej Gdyni, budzące 
podziw w kraju, przedstawił inż. Bieliński w kilku publikacjach 
ogłoszonych na łamach ogólnopolskiego ,,Przeglądu Ele-
ktrotechnicznego”. Wychowanek gimnazjum chojnickiego był 
w Polsce prekursorem elektrycznym taryf blokowych, które 
po raz pierwszy wprowadzono w Gdyni w 1932 r. Uczestni-
czył również w kilku prestiżowych zjazdach elektryków w kra-
ju i za granicą (m.in. we Lwowie i w Zurychu). Bieliński był 
także współorganizatorem i pierwszym prezesem regional-
nego (Gdynia 1932) oddziału Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich (SEP). We władzach centralnych tego istniejącego 
do dziś stowarzyszenia pełnił (w 1937) funkcję sekretarza.

W ruchu narodowym
Od dzieciństwa i lat młodzieńczych Kazimierz Bieliński 
aktywnie angażował się w ruch narodowy. Udział w strajku 
szkolnym (w wieku 9 lat), nauka w pelplińskim progimnazjum
i chojnickim gimnazjum - zakładach oświatowych słynących
z filomackich ideałów, następnie działalność w gdańskiej 
korporacji studenckiej ,,Wisła” przygotowały grunt pod 
przyszłe dokonania patriotyczne gdyńskiego inżyniera. 
Komitet Morski Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
nagrodził go w 1934 r. honorowym dyplomem za działalność 
społeczną w obronie polskości Pomorza. Władze państwowe 
przyznały natomiast Bielińskiemu Złoty oraz Srebrny Krzyż 
Zasługi. Dwudziestego siódmego października 1939 r. 
gdyński patriota został aresztowany przez Niemców i uwię-
ziony w Wejherowie. Zginął z rąk niemieckich oprawców 30 
listopada 1939 r. w Piaśnicy. Osierocił troje dzieci.
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Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek powstało 10 maja 1835 
roku w Heythuysen w Holandii. Założycielką była uboga, 
prosta kobieta Katarzyna Damen. Jej dewizą życiową stały 
się słowa: Bóg się zatroszczy - Deus providebit. Katarzyna 
wzrastała w okresie rozruchów politycznych i religijnych, 
natomiast w domu rodzinnym – w atmosferze zawierzenia 
Bogu. Ta prosta kobieta, która nie posiadając wykształcenia
i żadnych środków materialnych, stała się narzędziem w ręku 
Boga. Jej zaufanie Bożej Opatrzności doprowadziło do 
powstania nowej rodziny zakonnej. Jako założycielka 
przyjęła imię Magdalena. Była świadoma działania Bożego 
powtarzając: „To nie moje dzieło, to Jego dzieło! Nowe fran-
ciszkańskie zgromadzenie szybko się rozrastało. W ciągu 
kilku lat duchowe córki Matki Magdaleny były obecne w wielu 
klasztorach w Holandii i w Niemczech. Siostry opiekowały się 
chorymi, potrzebującymi, dziećmi, młodzieżą; prowadziły 
instytucje lecznicze i edukacyjno-wychowawcze. 36 wspól-
nota Sióstr Franciszkanek z Holandii miała powstać w Choj-
nicach – ówczesne Konitz w zaborze pruskim.
       Zanim jednak na ziemie polskie dotarły pierwsze siostry, 
Bóg przygotowywał dla nich glebę, na której zasiał historię 
wielu konkretnych ludzi. Wszyscy oni zapewne mieli swoje 
plany i marzenia, ale natchnienia Boże powiodły ich na nowe 
drogi. Odpowiedź dana Bogu stała się Bożym zasiewem na 
ziemi pomorskiej. Pierwszym zasiewem była inicjatywa 
chojnickiego proboszcza ks. Augustyna Behrendta i jego 
spotkanie w dniu 30 listopada 1864 r. z profesorem seminar-
ium w Pelplinie b. wikariuszem chojnickim ks. dr Janem 
Hassem. Obaj kapłani zapragnęli założyć kościelną insty-
tucję wychowawczą dla dziewcząt i zakład dla chorych
w Chojnicach. Towarzyszyła im również idea obrony wiary 
katolickiej i polskości na terenie zaboru pruskiego, gdyż 
wówczas uprzywilejowana była religia protestancka, a kato-
licyzm był wręcz niszczony. Drugi zasiew to spotkanie z choj-
nickim rentierem Józefem Tuschikiem, który zaproponował 
udostępnienie na ten cel niedawno nabytą posiadłość. Już 5 
grudnia 1864 r. sprawa ta dotarła do Ks. Biskupa Marwicza. 
Trzecim zasiewem staje się zgoda ówczesnego ordynariusza 
chełmińskiego ks. bp Jana Nepomucena Marwicza. Polecił 
on powołać Komitet, który miał kierować planem utworzenia 
tej placówki i zaprosić do współpracy katolickie siostry. 
Komitet wybrał Siostry Franciszkanki prowincji holenderskiej, 

które znane były z takiej działalności w Holandii i Niemczech.
Wystosowano zaproszenie do Przełożonej Generalnej Matki 
Aloysii Lenders z Holandii, na które odpowiedziała pozytyw-
nie. Jednak musiała dostosować się do wymogów zaborcy 
pruskiego, by siostry, które przybędą do Chojnic znały dobrze 
język niemiecki i były narodowości niemieckiej. 
   9 października 1867 r. przybyło do Chojnic osiem Francisz-
kanek. Matka Stephanie Broll została przełożoną wspólnoty, 
którą tworzyły: s Gonzaga (nauczycielka), s. Wilhelmina 
(nauczycielka), s. Bibiana (opieka nad chorymi), s. Ludmilla 
(furtianka), s. Angelika (przełożona szwalni), s. Marcelline 
(kucharka) i s. Leopoldine. Siostry zostały przyjęte przez 
Chojniczan bardzo życzliwie. Procesjonalnie wprowadzono 
je do klasztoru, który nazwano Zakładem św. Boromeusza. 
Uroczyste poświęcenie i otwarcie Zakładu nastąpiło 29 
października 1867 r.
    Podziwiać można było zapał sióstr, z jakim zaczęły 
organizować życie w ofiarowanym im budynku. Otworzyły 
przedszkole, szkołę elementarną i sierociniec, a wśród ich 
podopiecznych były również dzieci z rodzin żydowskich i pro-
testanckich. Wspólnie z proboszczem ks. Behrendt'em 
zaplanowały pracę w Zakładzie, który zabiegał dodatkowo
u władz o pozwolenie na otwarcie przez Siostry szkoły 
krawieckiej, sierocińca i szpitala. Obok tych radości zaczęły 
się pojawiać pierwsze trudności: pomimo, otrzymanego 
państwowego pozwolenia, starosta chojnicki nie chciał 

zaakceptować instytucji katolickiej w mieście. Kolejnym, 
trudnym doświadczeniem okazała się też pierwsza zima. 
Siostry nie były przyzwyczajone do zimnego, pomorskiego 
klimatu, siostry nauczycielki zachorowały na tyfus, niektóre 
musiały powrócić do Niemiec. Pomimo tego Zakład św. 
Boromeusza cieszył się dużym zainteresowaniem rodzin 
katolickich. Wiele dzieci zapisywano do Kongregacji Mariań-
skiej w Zakładzie, którą Kościół zatwierdził 4 marca 1869 
roku.

      Dane z kwietnia 1869 r. podają, że Siostry Franciszkanki, 
miały wówczas pod opieką: 21 pensjonarek, 55 uczennic 
dochodzących, 15 dziewcząt w szkole szycia, 42 przed-
szkolaków. Mimo imponujących liczb, władzom pruskim nie 
podobała się posługa sióstr. Przeprowadzały kilkanaście 
różnych kontroli w Zakładzie, a nawet w klauzurze sióstr.
W 1875 roku w Chojnicach pracowało już 12 franciszkanek,
w tym dwie Polki. W połowie sierpnia tego roku, po kolejnej 
kontroli i na skutek silnych represji Kulturkampfu, mimo 
sprzeciwu lokalnej społeczności Siostry musiały opuścić 
Chojnice.

Przez 10 lat dom Sióstr zwany Zakładem św. Boromeusza 
stał pusty. Był zaniedbany, a długi hipotetyczne rosły. Kiedy 
osłabły represje pruskie, miejscowi kapłani postanowili 
wskrzesić apostolskie dzieło. Tym razem głównym inicja-
torem obok ks. Proboszcza Augustyna Behrendt'a był 
dyrektor Zakładu Księży Emerytów w Zamartem ks. dr Antoni 
Wolszlegier i prefekt ks. dr Klemens Ludtke. Poczyniono 
przygotowania do reaktywizacji Zakładu św. Boromeusza,
a w nim ożywienie dzieł wychowawczych i budowy szpitala. 
Komitet zwrócił się do Sióstr Franciszkanek, by ponownie 
przybyły do Chojnic. Dnia 10 listopada 1885r. do Chojnic 
przyjechało 6 Sióstr Franciszkanek z Heythuysen. Powtórne 

przybycie Sióstr było dla mieszkańców prawdziwą manifes-
tacją religijną. Dekoracja miasta, świątyni i zakładu św. 
Boromeusza świadczyła o życzliwości miejscowej ludności 
dla Sióstr. Wielkim świadectwem była troska materialna 
chojniczan okazywana Franciszkankom, które przez lata nie 
otrzymywały żadnej zapłaty, a utrzymywały się z tego, co im 
ludzie przynieśli. I tak rozpoczęły się kolejne karty historii 
zapisane piękną i ofiarną posługą Sióstr Franciszkanek. 

Poszczególne jej karty były przeplatane chwilami radości, 
wiele z nich była wypełniona cierpieniem, chorobami, zarazą, 
trudną sytuacją kraju, także ogołoceniem z tego, co z wielką 
miłością tworzono latami.
Siostry ponownie zaczęły pochylać się nad chorymi i bied-
nymi w mieście. Utworzyły przedszkole i sierociniec. Uczes-
tniczyły przy budowie szpitala. Oprócz pracy apostolskiej: 
„sprzątały, prały, szorowały i wynosiły gruzy”. Opatrywały 
ambulatoryjnie chorych. W drugiej połowie 1886r. zaczęto 
przyjmować chorych do szpitala urządzonego z dotychcza-
sowych pomieszczeń zajmowanych przez Siostry. Natomiast 
w grudniu 1887 roku został poświęcony szpital, którego 
dyrektorem był dr Jan Łukowicz, a siostry były pielęgniarkami 
i salowymi. Oprócz pracy w Zakładzie św. Boromeusza i przy 
potrzebujących w mieście – Siostry przez kolejne dziesięć 
zim 1886 -96 kwestowały w okolicy na rzecz szpitala.
Kiedy się czyta Kronikę z tamtego okresu, trudno nie zadać 
sobie pytania: Skąd Siostry miały tyle siły, aby temu 
wszystkiemu podołać? Ułatwienie przyszło dopiero w 1890 
roku, gdy założono instalacje wodociągowe i elektryczne. 
Oczywiście wspólnota się powiększała, ale przybywało 
również pracy, obowiązków, rozszerzało się apostolstwo. 
Siostry prowadziły w Chojnicach: przedszkole, sierociniec, 
szkołę elementarną, szpital, szkołę koedukacyjną, pensjo-
nat, Szkołę Gospodarstwa Domowego, Dom Dziecka, kuch-
nię dla biednych. Organizowały różne kursy: np. szycia,
a nawet tańca. Ważnym elementem życia były rekolekcje 
przeprowadzane dla różnych grup i działająca Sodalicja 
Mariańska.
Zgromadzenie rozwijało się prężnie, z powodu dużej ilości 
sióstr nastąpił podział zgromadzenia na prowincje: holen-
derską i niemiecką. W tym czasie Franciszkanki pracowały
w macierzystej Holandii, w Niemczech, na misjach w Indiach 
Wschodnich [Indonezja], w Brazylii i w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki. Od 1900 r. wspólnota chojnicka oraz pozostałe 
domy na ziemiach polskich należały do prowincji niemieckiej, 
jednak zarząd generalny nadal pozostawał w Holandii. 
Dziewczyny z Pomorza, które wstępowały do zakonu fran-
ciszkanek, na czas początkowej formacji zakonnej wyjeż-
dżały do klasztoru w Nonnenwerth. Z czasem polskich sióstr 
było coraz więcej, stąd w 1925 r. w Chojnicach powstał już 
polski postulat, a nowicjat w 1933 roku. W tym roku też 
powstał polski Komisariat Sióstr Franciszkanek od Pokuty
i Miłości Chrześcijańskiej z siedzibą w Chojnicach.

Trudnym doświadczeniem dla Sióstr była I i II wojna świato-
wa. W czasie wojny bolszewickiej przywieziono wiele 
rannych Polaków. Siostry z odwagą posługiwały przy chorych 
zarażonych durem plamistym. Na przełomie stycznia i lutego 
1921 roku, trzy franciszkanki i jedna pielęgniarka świecka 
zaraziły się od żołnierzy i oddały życie pełniąc ofiarną 
posługę. W 1923 roku, na prośby miasta, siostry przejęły 

szpital miejski, który był w trudnym położeniu. Kierowały nim 
do połowy 1930r. tj. do czasu jego likwidacji. Wówczas 
Wydział Opieki Społecznej zawarł umowę ze Szpitalem 
Boromeusza, który miał przyjmować ubogich z miasta. We 
wrześniu 1928 r. w jednym osiedlu Chojnic wybuchł tyfus. 
Chorzy byli leczeni na oddziale zakaźnym. Opiekę nad nimi 
objęło kilka sióstr. Niektóre z nich się zaraziły. Jednak, ani 
przeciążenie pracą, ani choroby sióstr nie wpłynęły na 
poziom opieki nad pacjentami. W odpowiedzi na zubożenie 
ludności, siostry prowadziły kuchnię dla biednych. W 
najtrudniejszym okresie wydawano do 200 obiadów dziennie.

Opr. S. Mirona Turzyńska OSF 

Dalsze losy chojnickich Sióstr Franciszkanek: w okresie 
okupacji Niemieckiej i czasach PRL-u zamieścimy w kolej-
nym - wrześniowym - wydaniu Chojniczanina.pl



26

www.naszeszlaki.pl

Nr 8/2017 (59)   SIERPIEŃ  2017

Od wielu lat mieszkając w Bristolu w zachod-
niej Anglii nie mieliśmy okazji wybrać się do 
leżącej zaledwie sto mil na zachód Kornwalii. 
Uznaliśmy, że taki stan rzeczy nie może dłu-
żej trwać, po czym pospiesznie spakowaliśmy 
samochód i o poranku ruszyliśmy ku przy-
godzie.

Droga uciekała spod kół, wewnątrz auta po-
brzmiewała skoczna muzyka, świat za oknem 
wydawał się radosny i nawet angielska 
pogoda tym razem uśmiechała się do nas.

Bazę wypadową umieściliśmy w mieście 
Newquay, nazywanym stolicą brytyjskiego 
surfingu. Miasto oferuje wiele szkół pływania 
na desce a także kluby i wiele innych nocnych 
rozrywek, jest to bardzo popularne miejsce 
wśród tej nieco mniej grzecznej młodzieży.
W pobliżu jest niewielkie i jedyne w Kornwalii 
lotnisko pasażerskie. Jest tu też maleńki port 
rybacki gdzie o poranku rozładowuje się 
łodzie pełne ryb, małży i innych morskich 
stworzeń dostępnych w ciągu dnia we 
wszystkich restauracjach i barach.

Zobaczyłem tu też dom moich marzeń, 
budynek ustawiony na pionowej skale 
oddzielony od reszty lądu przepaścią, nad 
którą rozpięto niewielką kładkę -  ehh kiedyś 
się tu wprowadzę, Magda mówi, że Ona 
nigdy, wiec cóż za jakiś czas będę znów do 
wzięcia.

Ale wracajmy do tematu. Po przyjeździe do 
hotelu kawa, przekąska, plecak na plecy, 
aparat do ręki, trampki na stopy … cholera 
kapelusz został w domu! Ale nic to, idziemy 

zwiedzać krainę, którą przed tysiącem lat 
rządził król Artur z kumplami od kielicha to 
znaczy od okrągłego stołu.
Kornwalia jest miejscem dziwnym, jeżeli 
porównać ją z resztą Wielkiej Brytanii. Jest 
bajecznie zielona, statystycznie jest to 
najcieplejsza część Zjednoczonego Króle-
stwa. Statystyki podają również, że jest to 
najbiedniejsza gmina z mieszkańcami o naj-
niższych dochodach. Nie jest to oczywiście 
prawdą, ludzie zarabiają tu tyle samo lub 
lepiej niż gdziekolwiek indziej. Statystyki 

zaniża to, iż nie ma tu przemysłu, wielkich 
korporacji i banków, których prezesi i kadra 
kierownicza zawyża średnią w innych częś-
ciach kraju. Spora część mieszkańców to 
emeryci oraz ludzie szukający ciszy i relaksu 
a także turyści. Dawno temu Kornwalijczycy 
utrzymywali się z rolnictwa i rybołówstwa, dziś 
rolę wiodącą w biznesie przejęła turystyka, co 
nie powinno dziwić gdyż tak pięknych plaż 
jakie tu widzieliśmy nie powstydziła by się 
Hiszpania czy inna Portugalia.

Z Newquay wyjechaliśmy na najdalszy 
południowo-zachodzi kraniec Półwyspu 
Kornwalijskiego, do miejsca nazwanego 
Land's End . Jedni twierdzą że Anglia zaczyna 
się w tym miejscu inni że się kończy, jaka jest 
prawda nie wiem. Rozpoczynający się tu 
szlak kończy w małej szkockiej wiosce John 
O'Groats, liczy on dokładnie 874 mil.  Co jakiś 
czas urządzane są nim rajdy rowerowe z któ-
rych dochód przeznaczany jest na cele chary-
tatywne. Wyścig taki trwa z reguły około 

piętnastu dni, podobno super przygoda. Kie-
dyś i my odbędziemy taką przejażdżkę 
oczywiście samochodem.
Zaledwie kilka mil od Land's End w wiosce 
Porthcurno leży jedna z ładniejszych plaż 
jakie widzieliśmy w Kornwalii. Dodatkowego 
uroku dodaje temu miejscu piękny amfiteatr 
Minack Theatre (Minack w języku kornwalij-
skim oznacza skałę). Teatr powstał na począt-
ku dwudziestego wieku, został sfinansowany 
przez aktorkę teatralną Rowena Cade a inspi-
racją była sztuka Williama Szekspira – Sen 
nocy letniej. Niestety nie mieliśmy szczęścia 
podczas naszej wizyty i nie trafiliśmy na 
spektakl ale na pewno tu wrócimy choćby 

tylko po to. Wioska znana jest też z tego, że
w 1870 roku zbudowano w niej stację telegra-
ficzną do której dochodziło czternaście kabli
i była to największa wówczas stacja tele-
graficzna świata, wszystkiego można dowie-
dzieć się w lokalnym muzeum poświęconym 
właśnie telegrafom.
    Kolejnym miejscem, o którym trzeba 
wspomnieć i na pewno zobaczyć jest wyspa 
St Michael's Mount w zatoczce Mount's Bay. 
Ciekawostką jest to, że wyspa połączona jest

z lądem  ponad trzystu metrową drogą lecz jej 
przebycie możliwe jest tylko podczas 
odpływu. Gdy poziom wody się podnosi 
wyspa jest odcięta i można dostać się na nią 
tylko łodzią. Na wyspie zbudowano kościół na 
cześć rzekomego pojawienia się Michała 
Archanioła. Poza tym jest tam niewielki 
zamek i sieć umocnień. Historia wyspy była 
bardzo dramatyczna, często przechodziła
z rąk do rąk, zdobywana była siłą lub 
podstępem jak dla przykładu w roku 1193 gdy 

to Henry La Pomeray przebrał swoich ludzi za 
pielgrzymów i tak dostali się do środka.

Podczas naszej wizyty trwał przypływ więc na 
wyspę dostaliśmy się łodzią. Wyspa jest 
piękna a opiekuje się nią często przez nas 
wspominana organizacja Natiolal Trust.

     Kornwalia jak pisałem wcześniej jest 
miejscem niezwykłym, wielu ludzi wybiera 
właśnie ją na letnie wakacje zamiast 
odległych ciepłych krajów co wcale nas nie 
dziwi.
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CHOJNICZANIE  Z  PASJĄ

Może na początek kilka słów o sobie 

Nazywam się Łukasz Tracz, urodziłem się w 1982r. w Choj-
nicach, z wykształcenia jestem ekonomistą i pracuję w spółce 
handlowej. Jeśli chodzi o rodzinę, to jestem kawalerem
i cieszę się życiem:) 

Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda ze  sztuką?
Moja przygoda ze sztuką zaczęła się jakiś czas temu - po 
prostu zacząłem malować. Mój pierwszy obraz namalowałem 
bardzo szybko, nie miałem przy tym żadnych oporów i nie 
czułem presji. Z tą szybkością w malowaniu obrazów tak mi 
zostało. Często bywa tak, że przychodzą znajomi, a ja 
zaczynam malować i w efekcie po dwóch, lub trzech 
godzinach obraz jest gotowy. 

Zdolności artystyczne ma Pan wrodzone czy wyuczone?
Trudno powiedzieć, czy mam jakieś zdolności.

Jak rozwija się Pana kariera artystyczna. Co uważa Pan 
za swoje największe osiągnięcie?
Nie dążę do niczego, maluję bez konkretnego celu i nie myślę 
o sukcesach. Osiągnięcia w danej dziedzinie (również w ma-
larstwie) są w dużej mierze kwestią przypadku. Każdy z na-
malowanych obrazów mogłem sprzedać, kilka obrazów 
rozdałem zaraz po namalowaniu, bo komuś się spodobał – 

ale czy to można nazwać sukcesem? 
Gdzie szuka Pan natchnienia, co Pana  inspiruje, co 
pobudza kreatywność? 
Codzienne życie i obcowanie z otoczeniem sprawia, że co 
chwilę rodzą się pomysły w mojej głowie, w efekcie stoję 
przed płótnem i maluję :)

Jak Pan „ładuje akumulatory”, jak wypoczywa?
Może zabrzmi to śmiesznie, ale wypoczywam podczas 

malowania, nie potrzebuję przy tym spokoju, czy wyciszenia, 
wszystko odbywa się spontanicznie. Oczywiście w wolnej 
chwili odwiedzam znajomych, pomysłów na wspólne 

spędzenie czasu nie brakuje. Lubię naszą lokalną przyrodę, 
Chojnice otoczone są malowniczymi miejscami, w których 
można naprawdę odpocząć

 Czy ma Pan swój ideał artystyczny, artystę, który jest dla 
Pan  mistrzem i którego Pan podziwia?
Nie posiadam swojego ideału artystycznego, nigdy też nie 
wgłębiałem się w dzieła innych artystów. Czasem przypad-
kowo odwiedzam galerie w większych miastach i tam 
oglądam prace innych artystów.

Jakie formy sztuki oprócz malarstwa Pana interesują?
Oprócz malarstwa lubię rysować węglem na beżowym 
papierze :)

Jaki jest pana świat muzyki?
Słucham głównie Jazzu, mam kilkanaście płyt gramofo-
nowych – Miles Davis, John Coltrane, Tomasz Stańko.
W muzyce szukam wyciszenia i ciekawych dźwięków.

Proszę powiedzieć jak wygląda Pana pracownia?
Pracownia (nieduża) znajduje się w moim domu, kilkanaście 
metrów wystarczy na pomieszczenie wszystkiego, co jest mi 
niezbędne do tworzenia ( trzy sztalugi, stół z farbami i statyw
z pędzlami. Generalnie można powiedzieć, że jest to zwykły 
pokój, bez specjalistycznego oświetlenia, zwykły living room 
z miejscem dla gości.

Jak Pan ocenia „infrastrukturę artystyczną” Chojnic?
Jeżeli chodzi o infrastrukturę artystyczną, to w Chojnicach 
mamy bodajże jedną galerię, poza tym brakuje miejsca,
w którym można byłoby zobaczyć prace innych. Oczywiście 
nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby mieszkańcy odwiedzali 

pracownie artystów.
Gdzie   zaopatruje się Pan  w akcesoria plastyczne?
Przybory artystyczne zazwyczaj kupuję w Bydgoszczy, lub
w Gdańsku. Są to wyspecjalizowane sklepy, w których jest 
ogromny asortyment. Staram się nie kupować przez internet.

Jakie ma Pan plany artystyczne na przyszłość?
W czerwcu byłem na czterodniowym plenerze, na którym 
namalowałem trzy obrazy. W tym roku planuję jeszcze jeden 
taki wyjazd. W międzyczasie będę dalej tworzył. 

Gdzie można oglądać Pana prace, no i gdzie je ewentu-
alnie nabyć?
Generalnie moje prace można zobaczyć na moim fb, może
w niedługim czasie zorganizuje jakąś wystawę. Myślę, że
w Chojnicach można byłoby zorganizować wspólną 
wystawę, razem z innymi artystami. Maluję wyłącznie dla 
siebie, nie sprzedaję swoich obrazów, staram się nie myśleć 
o komercji.

Dziękuję za rozmowę 
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       Na fali entuzjazmu wiele osób przechodzi na diety 
pudełkowe. Tzw. „pudełka”, czyli catering dla indywidualnych 
osób, są promowane, jako cudowne rozwiązanie dla zabie-
ganych, którzy chcieliby schudnąć, przytyć albo utrzymać 
dotychczasową masę ciała, a przede wszystkim zdrowo się 
odżywiać. Chętnych nie brakuje. 

           Czy „dieta pudełkowa” to dobre rozwiązanie ?
Wydłużenie czasu pracy, wieczny pośpiech i towarzyszący 
mu stres nie pozwalają czasem nawet pomyśleć o regular-
nym, wartościowym odżywianiu. Stąd rosnący popyt na fast-
foody i energetyzujące napoje, ale też dynamiczny rozwój 
cateringu dietetycznego. 
        Choć usługa cateringu dietetycznego, czyli dostarczania 
pod wskazany adres gotowych zestawów całodziennych po-
siłków, jest w Polsce stosunkowo nowa, to firm sprzedających 
posiłki w tym systemie jest coraz więcej. Uruchomienie takiej 
działalności jest bowiem stosunkowo proste i nie wymaga 
wysokich nakładów finansowych. Wystarczy posiadać 
dostęp do już istniejącego zaplecza gastronomicznego 
posiadającego decyzję sanepidu o spełnieniu odpowiednich 
warunków sanitarno-higienicznych zgodnie z wymaganiami 
prawa żywnościowego. Jednak profesjonalne przygotowanie 
oferty cateringu dietetycznego na wysokim poziomie w samo-
dzielnym zakładzie, odpowiednio wyposażonym i przystoso-
wanym do produkcji, pakowania, przechowywania i wywozu 

żywności, to spore wyzwanie dla fachowców różnych profesji 
– dietetyków, technologów żywności, kucharzy, specjalistów 
ds. jakości, producentów zdrowej nisko przetworzonej 
żywności, a także logistyków zajmujących się organizacją 
dostaw oraz doświadczonej kadry zarządzającej.   
      Przy komponowaniu całodziennych zestawów, 
najczęściej 5 posiłków i ich bilansowaniu nie wystarczy 
liczenie kalorii. Konieczne jest wzięcie pod uwagę jak 
największej liczby makro i mikroelementów, a zwłaszcza tych 
deficytowych w przeciętnym polskim modelu żywienia, bez 
których organizm nie jest w stanie poprawnie funkcjonować, 
a konsekwencje zdrowotne ich braku mogą być bardzo 
poważne. 
           Niecierpliwi klienci, planujący redukcję masy ciała, 
chcą osiągnąć jak najszybszy spadek, nie myśląc o efekcie 
jo-jo oraz o tym, że źle dobrana i skomponowana dieta może 
doprowadzić do ogólnego osłabienia i poważnych niedobo-
rów składników odżywczych. 
      Jeżeli chcemy schudnąć 2-4 kg na prawidłowo 
skonstruowanej diecie, ryzyko zasłabnięć, wypadania wło-
sów, pojawienia się tzw. „zajadów” w kącikach ust czy łamli-
wości paznokci jest niewielkie. Przy bardziej restrykcyjnych 
założeniach kilogramowych i długim okresie odchudzania 
ryzyko pogorszenia się zdrowia na skutek niedoborów 
żywieniowych rośnie. Dotyczy to zwłaszcza diet o najniższej 
wartości energetycznej – 1000 lub 1200 kcal, które nie są

w stanie pokryć zapotrzebowania organizmu człowieka m.in. 
na witaminę D, tiaminę, kwas foliowy, wapń, magnez czy 
potas, bez włączenia produktów wzbogaconych w te 
pierwiastki.
           Jeżeli więc dieta ma spełniać określoną rolę, np. ma 
działać prozdrowotnie i być stosowana w profilaktyce i terapii 
chorób dietozależnych, musi dodatkowo gwarantować 
odpowiedni poziom innych składników, poza podstawowymi 
– białkiem, tłuszczami i węglowodanami. Należy wziąć tu pod 
uwagę zawartość witamin i składników mineralnych, błon-
nika, cholesterolu, kwasów tłuszczowych nasyconych, jedno 
i wielonienasyconych, cukrów prostych i dwucukrów czy soli. 
          Dla osób nie będących specjalistami w temacie 
zdrowego żywienia, a zwłaszcza odchudzania, ale mających 
jakieś tam pojęcie w tym zakresie, „dieta pudełkowa” może 
okazać się dużym rozczarowaniem. Większość firm oferu-
jących ją zapewnia, że ich jadłospis układa dietetyk, a wszy-
stkie dania przyrządzane są przez doskonałych specjalistów, 
w idealnych warunkach, wyłącznie z dobrych jakościowo
i świeżych produktów. Rzeczywistość niestety często 
odbiega od tych zapewnień. 

Ale o tym w następnym artykule!
Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny

Więcej artykułów przeczytasz na stronie
 www.geminichojnice.pl 

w zakładce „Twój dietetyk – zdrowie od kuchni”

      Hiszpania znana jest przede wszystkim z doskonałego 
wina. Z ponad pięciu tysięcy winnic w kraju najsłynniejsze 
są czerwone wina z La Rioja, sherry z Andaluzji i wina 
musujące z Katalonii. Latem jednak mieszkańcy gorącego 
półwyspu mieszają szlachetny trunek z orzeźwiającymi 
dodatkami tworząc popularne drinki.
       Coraz większy udział w rynku alkoholowym zdobywają 
w Hiszpanii drinki robione na bazie wina z dodatkiem 
soków, napojów gazowanych i owoców - sangría, tinto de 
verano, kalimotxo coraz częściej wypełniają hiszpańskie 
kieliszki. Wszelkie mieszaniny szlachetnego trunku z bar-
barzyńskimi dodatkami mogą przyprawić smakoszy wina
o ból głowy. Okazuje się jednak, że tego rodzaju drinki,
o małej zawartości alkoholu świetnie gaszą pragnienie i są 
idealną alternatywą na upalne dni.
        Sangría, to najczęściej kojarzony napój hiszpański. 
Nie ma jednak jednego przepisu na ten orzeźwiający napój 
- każdy Hiszpan ma swoją własną i oczywiście najlepszą 
recepturę. To co łączy wszystkie wariacje, to na pewno 
czerwone wytrawne wino, od którego krwistego koloru 
pochodzi nazwa drinka. Do wina dodaje się owoce - 
najczęściej cytrynę lub limonkę i pomarańczę. Niektórzy 
dorzucają również brzoskwinie, jabłka, gruszki, a nawet 
banany! Do tak przygotowanej bazy dodaje się cukru
i w zależności od przepisu gazowaną oranżadę lub sok 
pomarańczowy. Dla wzmocnienia napoju dolewa się rumu, 
brandy lub owocowe likiery, a gotową mieszankę 
przyprawia się odrobiną cynamonu. Aby przygotować 

podstawową wersję napoju wystarczy butelka wina,
1 cytryna i pomarańcza pokrojona w plasterki, 100 ml 
mocniejszego alkoholu (najlepiej wermutu lub brandy), 
szczypta cynamonu i cukier do smaku. Tak przygotowany 
napój, aby osiągnąć najlepszy smak powinien być przygo-
towany na co najmniej dwie godziny przed podaniem. 
Sangríę rozlewamy do kieliszków lub szklanek z dzbanka
z dużą ilością kostek lodu. Trzeba pamiętać jednak, że 
niepozorny słodki napój zawiera w sobie sporą dawkę 
alkoholu.
      Tinto de Verano - orzeźwiający drink, oznaczające po 
hiszpańsku Letnie Czerwone Wino. Z racji ciepłego klimatu 
winny napój o cytrusowym posmaku z dodatkiem kostek 
lodu często pojawia się w szklankach bywalców tapas 
barów, restauracji czy plażowych dyskotek. Tinto jest 
niezwykle łatwe w przygotowaniu - mieszamy czerwone 
półwytrawne lub wytrawne wino z gazowaną lemoniadą, 
dodajemy kostki lodu i dekorujemy plasterkiem cytryny. 
Niektórzy dodają także odrobinę wermutu lub rumu dla 
aromatu. 
     Kalimotxo, napój podobnie jak Tinto de Verano jest 
prosty w przygotowaniu: wystarczy wymieszać coca-colę
z wytrawnym lub półwytrawnym czerwonym winem w pro-
porcji 1:1, dodać plasterek cytryny lub pomarańczy i schło-
dzić kostkami lodu. Popularne wariacje składają się 
dodatkowo z niewielkiej ilości jeżynowego lub śliwkowego 
likieru, rumu lub brzoskwiniowego sznapsa.

A więc, jak mówią Hiszpanie - salud! - na zdrowie!
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Filmowanie i fotografia z lotu ptaka za 
pomocą drona. Jakość do 4K. Posiadam 
wszystkie potrzebne uprawnienia do 
wykonywania lotów bezzałogowymi 
statkami powietrznymi UAVO wydane 
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego." 

tel. 797 789 277

S p r z e d a m 

Deawoo Matiz, r. 2000, 
więcej informacji 523355023 (8-16).

S p r z e d a m. 
Działkę z domkiem całorocznym (ogrzewanym) 

nad jeziorem Płęsna. tel: 605 206 985
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dokończenie ze str. 14 
              Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie ok. 14,2 km. 
a pojemność obiektów małej retencji zwiększy się o ok. 88,9 tys m³.
 Proponowane w projekcie rozwiązania i materiały spełniają wymagania 
określone w normach, są sprawdzone, trwałe oraz efektywne kosztowo. Ponadto 
spełniają standardy w zakresie spójności infrastruktury nawzajem się uzupełniają, 
warunkują współtworząc spójny system kanalizacji deszczowej i ochrony przeciwpowo-
dziowej, co zapewni sprawne funkcjonowanie na etapie eksploatacji oraz utrzymanie 
rezultatów projektu. 
 Zarówno budowa jak i eksploatacja przedsięwzięcia nie będą powodowały 
dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłyną na pogorszenie ich 
stanu chemicznego. Planowana inwestycja nie jest również związana z jakimkolwiek 
poborem wód podziemnych - nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środo-
wiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

 Celem głównym projektu jest wzmocnienie odporności Chojnicko-
Człuchowskiego MOF na powodzie i susze poprzez realizację zadań związanych
z rozbudową i modernizacją systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych
i roztopowych. 

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów 
pośrednich:
- redukcja ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi

i roztopowymi (BZT5, ChZT, wskaźników biogennych) średnio o 80% (m.Chojnice) i ok. 
99%- poniżej 5 mg/m³ (m.Człuchów)

- poprawa stanu ekologicznego wód Strugi Jarcewskiej, J.Wegner, J.Charzykowskiego, 
Obszarów Natura 2000, PN Bory Tucholskie, Zaborskiego Parku Krajobrazowego, 
OChK Zespół Jezior Człuchowskich, a tym samym wód zlewni JCWP PLRW20002529
23979-Brda od wpływu do J.Charzykowskiego, do wypływu z J.Kosobudno i PLRW 
20001747752–kanał Żelistrzewo

- zwiększenie retencji powierzchniowej w zlewni poprzez budowę 4 zbiorników reten-
cyjnych o pojemności ok. 88,9 tys.m³ oraz przebudowę istniejącego zbiornika „Fatim-
ska”

- wyrównanie przepływów w ciekach i poprawa obiegu wody w środowisku a tym samym 
zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez budowę ok. 14,2km sieci kanalizacji 
deszczowej

- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez niwelację ryzyka skażenia wód  
powierzchniowych i podziemnych, zagrożenia dla infrastruktury oraz zdrowia i życia-
bezpośrednie korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej odniesie ok 4.400 
osób (2500 na terenie Chojnic i 1900 w Człuchowie)

- wzrost świadomości ekologicznej lokalnej społeczności
- wzrost atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i rekreacyjnej obszaru przyczyniający się 

do rozwoju gospodarczego regionu.

Obecna gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie obu miast jest 
nieefektywna i niekorzystna dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Zwiększenie 
odporności obszaru na ekstremalne zjawiska klimatyczne takie jak powodzie, podtopienia 
czy susze będzie miało istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, 
redukcji strat materialnych i stopnia skażenia wód.

 MECZ      TERMIN   GODZINA

Chojniczanka Chojnice - Stomil Olsztyn   05.08.2017 (sobota)  18:00
Chojniczanka Chojnice - Podbeskidzie Bielsko-Biała  18.08.2017 (piątek)  20:00
Chojniczanka Chojnice - Ruch Chorzów   27.08.2017 (niedziela)  17:00
Chojniczanka Chojnice - GKS Tychy   10.09.2017 (niedziela)  17:00
Chojniczanka Chojnice - Olimpia Grudziądz   23.09.2017 (sobota)  17:00
Chojniczanka Chojnice - Górnik Łęczna   07.10.2017 (sobota)  17:00
Chojniczanka Chojnice - Pogoń Siedlce   21.10.2017 (sobota)  17:00
Chojniczanka Chojnice - Miedź Legnica   04.11.2017 (sobota)  16:00
Chojniczanka Chojnice - Puszcza Niepołomice  18.11.2017 (sobota)  16:00

TERMINARZ DOMOWYCH MECZÓW
CHOJNICZANKI W RUNDZIE JESIENNEJ 2017
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Zawodnicy ChKŻ Chojnice rozpoczynają 
starty w najważniejszych regatach jakimi są 
Mistrzostwa Świata oraz Mistrzostwa Europy 
w różnych klasach. Na „pierwszy ogień” 
poszła Oliwia Laskowska, która startowała w 
Mistrzostwach Europy Juniorek. Poniżej jej 
relacja po zakończonych mistrzostwach. 

„W czwartek (13.07.2017 r.) zakończyłam 
moje pierwsze w życiu Mistrzostwa Europy 
Juniorek –U17, które odbywały się w Gdyni. 
W ciągu 6 dni rozegrano 10 wyścigów. 
Po jecha łam tam zdobywać  ko le jne 
doświadczenie i podpatrywać starsze rywalki 
z większymi umiejętnościami. Środa okazała 
się dla mnie najszczęśliwszym dniem, będę 
go pamiętać do końca życia. Od rana 
czekaliśmy na wiatr, który przyszedł dopiero
o 15, po czym zeszliśmy na wodę . O 16 
zaplanowano nasz start. Przed startem 
podpłynęłam do trenera, a zarazem taty, 
Mirka i powiedziałam „tato niech puszczają 

ten start, bo już nie mogę się doczekać”. No
i zaczęło się, wystartowałam. Od razu po 
stracie zrobiłam zwrot i popłynęłam do prawej 
skąd schodził wiatr, większość moich rywalek 
popłynęła do lewej. Po paru minutach, gdy 
zrobiłam kolejny zwrot, wiedziałam już, że 
prowadzę ten wyścig, ale powiedziałam 
sobie „Oliwia dajesz, możesz to wygrać, 
wrzuć  na  luz ” .  Na jważn ie jsze  by ło 
doprowadzić ten wyścig do końca i nie 
zwariować. Udało mi się to, gdy wpłynęłam na 
metę najpierw miałam kontrolę sprzętu, po 
czym podpłynęłam do taty a on mi powiedział 
„Oliwia wygrałaś wyścig Mistrzostw Europy 
ze starszymi dziewczynami o 2 lata”. Po tych 
słowach poleciały mi łzy wzruszenia. 
Najlepszy dzień w moim życiu. Zmagania
w Mistrzostwach Europy U17 zakończyłam 
na 8 miejscu, a to bardzo duży sukces dla 
mnie, gdyż trenować zaczęłam 2 lata temu”.

W dniach 19-24 lipca miałem przyjemność 
reprezentować Polskę na Mistrzostwach 
Europy juniorów w klasie Laser w kategorii 
wiekowej do lat 21. Mistrzostwa odbywały się 
w malowniczej miejscowości Douarnenez 
położonej przy północno-zachodnim wybrze-
żu Francji, nad oceanem Atlantyckim. Oprócz 
mnie do Francji wybrali się również: Dawid 
Kania, Jakub Rodziewicz, Tomek Lobert, 
Paweł Nowicki z trenerem Robertem Silu-
kiem. Swoją przygodę z ME rozpocząłem 11 
lipca kiedy to wyjechaliśmy ze sprzętem do 
Douarnenez. Po dwudniowej przeprawie 
przez Europę rozpocząłem treningi które 
miały na celu oswojenie się z bardzo 
wymagającym akwenem oraz eliminowanie 
kosmetycznych błędów by moja prędkość 
była możliwie jak największa. Podczas 
treningów miałem okazję wziąć udział w krót-
kich próbnych wyścigach oraz w przymiar-
kach z udziałem zawodników z czołówki 
europejskich juniorów. Regaty zacząłem 19 

lipca i o ile początek regat dawał mi nadzieję 
na zajmowanie jak najlepszych miejsc, tak
w miarę upływu regat, dosyć optymistyczne 
słabowiatrowe prognozy przeobraziły się
w bardzo wymagające silnowiatrowe warunki 
gdzie siła wiatru dochodziła do 34 węzłów,
a samo dopłynięcie wyścigu na metę stało się 
dla mnie wyzwaniem. Po pierwszych trzech 
dniach eliminacyjnych znajdowałem się poza 
połową stawki, co nie było premiowane do 
ścigania się z najlepszymi, a do złotej grupy 
zabrakło mi nie wiele. W kolejnych trzech 
dniach rywalizowałem w grupie srebrnej,
a regaty skończyłem na 56 pozycji co uwa-
żam za wynik rozczarowujący zwłaszcza gdy 
moim celem minimum był awans do złotej 
grupy. Mimo to zdobyte przeze mnie doświa-
dczenie będzie przydatne w rywalizacji w re-
gatach rangi mistrzowskiej za rok gdzie mam 
zamiar powalczyć o czołowe lokaty.

Pozdrawiam Damian Kosmalski

      Kolejne międzynarodowe doświadczenie 
zdobył  Mateusz Grzempa, star tu jąc
w Mistrzostwach Świata Juniorów w klasie 
Laser 4.7, które odbyły się w belgijskim 
Nieuwpoort w dniach od  16 do 24. 07.2017 r.

      Zawodnik Chojnickiego Klubu Żeglarskie-
go jeszcze w listopadzie 2016 r. startował
w klasie Optimist, zdobywając w Berlinie 
brązowy medal w Drużynowym Pucharze 
Europy. Po półrocznych przygotowaniach, 
trenując pod okiem Mirosława Laskowskiego, 
był gotowy do startów w klasie Laser 4.7. 
Mateusz wygrał krajowe eliminacje i został 
włączony do reprezentacji Polski na Mistrzo-
stwa Świata. Jako jedyny zawodnik z Chojnic 
pojechał do Belgii z nadziejami na zdobycie 
doświadczenia, ścigając się z najlepszymi 
zawodnikami w klasie Laser 4.7 na świecie. 
Reprezentacja Polski liczyła czternastu za-
wodników, w tym pięć dziewcząt i dziewięciu 
chłopców. Trenerami kadry byli Rafał Milczar-
czyk, Cezary Gołda i Cezary Borkowski. 

     Nieuwpoort to bardzo trudny akwen 
regatowy. O prądach pływowych, jakie 
szaleją w jego wodach, wśród żeglarzy krążą 
legendy. Z tak silnymi prądami wielu z ucze-
stników regat jeszcze się nie zmagało. Do 
tego chwilami bardzo silny wiatr był dla 
początkującego w klasie Laser Mateusza 
dużym wyzwaniem. Żeglarze musieli wyka-
zać się niemałymi umiejętnościami, dosto-
sowując się każdego dnia do zmiennych 
warunków, od lekkiego do silnego wiatru, 
przez płaskie i prawie dwumetrowe fale, 
sporadyczny deszcz i pływowe prądy 
zmienne o różnej sile i kierunku.

Do rywalizacji o tytuł mistrza świata stanęło 
115 dziewcząt z 32. krajów oraz 234. 
chłopców z 45. krajów. Z zaplanowanych 
dwunastu wyścigów odbyło się dziesięć. 
Każdego dnia odbywały się dwa wyścigi. Po 
sześciu wyścigach doszło do podziału na 
grupy: złotą i srebrną u dziewcząt oraz złotą, 
srebrną, brązową i szmaragdową u chło-
pców. Ostatnie dwa dni regat to wyścigi 
finałowe. Mateusz zakwalifikował się do złotej 
grupy, ostatecznie zajmując 17 miejsce
w kategorii U16. Jest do wielki sukces biorą 
pod uwagę półroczne doświadczenie w kla-
sie Laser. 

      Mistrzynią świata została Włoszka 
Federica Cattarozzi, a wicemistrzynią, jedno-
cześnie najlepszą w kategorii U16 jej roda-
czka - Giorgia Cingolani. Najlepszą z Polek 
była Julia Rogalska zajmując w kategorii U16 
piątką lokatę. Wśród chłopców tytuł mistrzo-
wski wywalczył Yilkan Timursah z Turcji,
a w kategorii U16 Cesare Barabino z Włoch.

     Najlepiej z Polski regaty ukończył 
doświadczony w zmaganiach międzyna-
rodowych Michał Krasodomski. Jeszcze 
ostatniego dnia regat miał wielką szansę na 
brązowy medal Mistrzostw Świata, osta-
tecznie uplasował się na piątym miejscu
w kategorii U16. 

    Przygotowania Mateusza do startu na 
Mistrzostwach Świata w kl. Laser 4.7 udało 
się zorganizować dzięki dofinansowaniu 
Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz Gminy 
Chojnice.
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Boxing Team Chojnice na 23-ciej Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Pułtusku wywalczył 2 
medale.Srebrny Maciej Kotlęga,który w drodze 
do finału pokonał trzech rozstawionych 
zawodników oraz brązowy Wiktoria Dąbrowska.
-Cieszę się z medali oraz z  sukcesu Macieja 
Kotlęgi, który sprawił największą niespodziankę 
zdobywając srebrny medal.Od kilku lat nasz 

Team jest w czołówce klubów odnoszących 
największe sukcesy w kraju jak i za granicą.Dwa 
lata temu wywalczyliśmy na OOM 4 złote i 1 
srebrny medal, rok temu 2 złote i 2 brązowe 
medale,a teraz kolejny sukces w postaci srebra
i brązu - powiedział trener Marcin Gruchała.
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01 Sierpnia
Zapraszamy 1 sierpnia do wspólnej modlitwy w intencji pow-
stańców i wszystkich cywilnych ofiar pacyfikacji Warszawy 
przez Niemców w 1944 roku. Msza święta w tej intencji 
zostanie odprawiona 1 sierpnia o godzinie 18.00 w kościele 
p. w. Świętej Jadwigi Królowej w Chojnicach przy ulicy 
Wiśniowej. Na płycie Starego Rynku będzie można zapalić 
lampkę lub złożyć kwiaty obok ułożonego ze zniczy znaku 
Polski Walczącej ( "Kotwicy PW" ).

02, 09, 16, 23 Sierpnia
Letnie warsztaty plastyczne dla dzieci (w każdą środę 
miesiąca). Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia 
kościoła gimnazjalnego), godz. 12:00-14:00. Wstęp wolny

02 Sierpnia
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza na „Letnią 
akademię przyrodniczą”. Czerwona ścieżka dydaktyczna 
"Łąki Józefowskie" (5,3 km). Są to bezpłatne wyprawy 
piesze dla wszystkich zainteresowanych po Parku Naro-
dowym „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 nume-
rem (52) 33 55 127 (Liczba miejsc ograniczona).

05 Sierpnia
W fosie miejskiej odbędzie się XXIII Chojnicka Noc Poetów, 
organizowana przez Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnickie 
Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Początek
o godz. 18.00 w Fosie Miejskiej. W tym roku zaprezentują 
się: zespół Chwila Nieuwagi łączący estetykę jazzu, folkloru 
oraz poezji, znany śpiewający autor Robert Kasprzycki, 
obchodzący 25 - lecie pracy twórczej oraz wykonawcy 
spektaklu „Mistrzowie ballady: Cohen, Stachura, Dylan”. Na 
scenie zagoszczą: Aleksandra Radwan, Bartłomiej 
Abramowicz, Grzegorz Bukowski, Marcin Kątny, Roman 
Kołakowski, Damian Łukawski a także zespół wokalny 
Kagyuma i Orkiestra Teatru Piosenki.

05 Sierpnia
Zapraszamy do miasteczka rowerowego, które będzie 
usytuowane na trawniku przy Amfiteatrze im. Ottona 
Weilanda w Charzykowach. Starujemy o godzinie 12.30.

05 Sierpnia
Wyścigi kajakowe o Błękitną Wstęgę Wielkiego Kanału Brdy
Miejsce: Rytel, kąpielisko nad WKB. Organizator: Ośrodek 
Kultury w Rytlu, kontakt: 52 398 52 46 

05 Sierpnia
Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach zaprasza na XVII 
Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę jeziora Karsińskiego. 
Po regatach koncert szantowy i zabawa taneczna.

05 Sierpnia
Pieczenie chleba w Widnie. Impreza o charakterze 
cyklicznym, stanowiąca swoiste Święto Chleba. Uczestnicy 
imprezy maja okazję skosztować tradycyjnego chleba 
wypiekanego w piecu chlebowym.

05 Sierpnia
Festyn Żeglarski.  godz. 19.00. Miejsce: Amfiteatr w Swor-
negaciach. Organizator: GOK Chojnice

05 Sierpnia
We Wdzydzach odbędzie się „Święto sielawy”. Organiza-
torzy zapraszają na smaczną rybkę.

05 Sierpnia
MKS Chojniczanka 1930 zaprasza na Stadion Miejski przy 
ulicy Mickiewicza 12 na mecz piłkarski w ramach jesiennej 
rundy I ligi. Chojniczanka Chojnice - Stomil Olsztyn  
05.08.2017 (Sobota). 18:00

05- 06 Sierpnia
Zawody regionalne w skokach przez przeszkody. Miejsce: 
Stadnina w Kwiekach. Organizator: Kaszubskie Stowarzy-
szenie Promowania Sportów Konnych, kontakt:

 www.sportykonne.pl
06 Sierpnia
Rejonowe zawody spławikowe dla seniorów. Miejsce: jezioro 
Życheckie. Organizator: PZW

06 Sierpnia
Koncert muzyki gospel. Burmistrz Miasta Chojnice i Choj-

nickie Centrum Kultury zapraszają  o godz. 18:00 do Fosy 
Miejskiej na koncert grupy Colin Williams & Gospel 
Celebrate. Afroamerykańska grupa Colin Williams & Gospel 
Celebrate to dawka żywiołowej muzyki w wykonaniu 
artystów, dla których gospel jest prawdziwą pasją i spo-
sobem na życie. Ten polsko - brytyjski projekt tworzy grupa 
kilkunastu śpiewających oraz grających na instrumentach 
artystów. Ukazuje on różnorodność muzyki gospel, sięga-
jącej tradycją początków XIX w. a będącej kolebką oraz 
inspiracją dla wielu nowo powstałych gatunków muzy-
cznych. Na koncercie usłyszymy zarówno tradycyjne pieśni 
gospel jak i nowoczesne autorskie kompozycje. Utwory 
solowe, duety a wszystko z towarzyszeniem instrumen-
talistów oraz czarnoskórego zespołu wokalnego z Wielkiej 
Brytanii.Fosa Miejska, godz. 18:00. Wstęp wolny

09 Sierpnia
Test Kaszuba – gra terenowa. Start godz. 15.00, Miejsce: 
WDK Swornegacie. Organizator: GOK Chojnice.

10 - 13 Sierpnia
Od 10 do 13 sierpnia Charzykowy po raz kolejny staną się 
stolicą wszystkich żeglarzy oraz miłośników piosenki 
żeglarskiej, czyli popularnych szant. Właśnie w sierpniu 
zorganizowane zostaną obchody 95 rocznicy powstania 
Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, pierwszego klubu 
śródlądowego w Polsce. Tej rocznicy towarzyszyć będzie 
inny jubileusz – XX edycja charzykowskich szant.

11 Sierpnia
Na Starym Rynku, w godzinach 9 - 13, odbędzie się impreza 
promocyjna „Woda z kranu do picia”. Zapraszamy miesz-
kańców do zapoznania się z walorami chojnickiej wody.

11 - 13 Sierpnia
W weekend 11-13.08.2017 w Jastrowiu Piknik Historyczny 
"1 Dzień Wolności". W programie m.in. przejażdżki 
pojazdami militarnymi, inscenizacje - Powstanie War-
szawskie - Godzina W, Szarża pod Bobrujskiem 1919, 
Pomorska pułapka 1945; koncerty zespołów.

12 Sierpnia
IX Łęskie Kapuśniaki Miejsce: Stadion w Łęgu. Organizator: 
Sołectwo Łąg, KGW Łężanki, Ośrodek Kultury w Łęgu, 
kontakt: 52 398 87 18, UM w Czersku; promocja@czersk.pl

12 Sierpnia
Pierwsza edycja imprezy uzyskała nagrodę za najlepszy 
debiut roku. Choć Śliwice leżą w sąsiednim województwie, to 
w ubiegłym roku na starcie stanęło wielu chojniczan. Już 
można zapisywać się na II Śliwicką Dyszkę, która odbędzie 
się 12 sierpnia.W tym roku nowością jest także konkurencja 
dla kijkarzy, którzy pokonają połowę dystansu dla biegaczy.

12 Sierpnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na VII Chojnickie Noce 
Operetkowe „Kraina Uśmiechu”. Fosa Miejska w Chojnicach
start:  godz. 20:00. Wstęp wolny. „Kraina uśmiechu” Ferenca 
Lehára jednocześnie wzrusza i bawi, a przepiękna muzyka 
na długo zapada widzom w pamięć. Wszystkie niemal arie
i duety pochodzące z tej olśniewającej operetki stały się 
niekwestionowanymi szlagierami sceny muzycznej, to stąd 
pochodzą m.in.: Twoim jest serce me..., Herbatka sam na 
sam lub  Kto dał nam klucze do miłości bram... Tutaj też 
zderzają się dwa wielobarwne światy, dwie fascynujące 
kultury, libretto opowiada bowiem o wzruszającej miłości 
między hrabianką Lizą a chińskim księciem Sou Chongiem. 
Czy sprostają różnicom tradycji i kultury? Warto się 
przekonać!

12 - 13 Sierpnia
Zawody Krajowe WKKW LL/L/P/CNC */CIC * (Gwiazdka 
Międzynarodowa) Miejsce: Stadnina w Kwiekach. Organiza-
tor: Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów 
Konnych, kontakt: www.sportykonne.pl

13 Sierpnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na VII Chojnickie Noce 
Operetkowe „Węgierska Gala Operetkowa”. Fosa Miejska
w Chojnicach. Start:  godz. 20:00. Wstęp wolny. Do końca 
2017 roku trwa w Polsce Rok Kultury Węgierskiej, który 
należy odpowiednio uczcić! Węgierska Gala Operetkowa 
odbędzie się z udziałem wspaniałych węgierskich i polskich 
śpiewaków, którzy opowiedzą, jak to jest w „Budapescie" 
oraz zapoznają widzów z jednym z najsłynniejszych i naj-
bardziej dowcipnych węgierskich kompozytorów jakim był 
Imre Kálmán. Orkiestra im. Johanna Straussa zasiądzie za 

to „Przy Tokaju" (G. Edelmann), krzyknie „Eljen a Magyar" (J. 
Strauss), zaprezentuje „Tańce węgierskie"(J. Brahms),
a całości doda uroku niepowtarzalne brzmienie cymbałów
w wykonaniu półfinalistki programu „Mam talent", Ani Brody. 
Nie zabraknie także kilku anegdot ze strony Emilii i Marka 
Czekałów, którzy doprawią ten muzyczny przekładaniec 
ciekawymi i dowcipnymi smakami!

15 Sierpnia
Święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia 2017 r. godz. 10.00
W programie: Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Orła Białego
Msza Święta w Bazylice Mniejszej pw. Ścięcia Św. Jana 
Chrzciciela, Przemarsz Kompanii Honorowej oraz podod-
działów 34. Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego na 
Stary Rynek, Uroczysty apel, podczas którego zostaną 
wręczone medale, wyróżnienia i akty mianowania na wyższe 
stopnie wojskowe, Przemówienia dostojnych gości, występ 
Wojskowego Zespołu Wokalnego „WIARUSY”, Pokaz 
sprzętu i uzbrojenia wojskowego, Grochówka wojskowa.

Serdecznie zapraszamy

15 Sierpnia
Koncert muzyki filmowej i rozrywkowej XX-lecia między-
wojennego w ramach projektu „Powróćmy jak za dawnych 
lat”. Start  godz. 20.00. Miejsce: Amfiteatr w Swornegaciach. 
Organizator: GOK Chojnice

15 Sierpnia
IV Letnie Koncerty Organowe w Chojnicach w Kościele pod 
Wezwaniem  Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 
(Gimnazjalny) Koncerty Rozpoczynają się o godz. 20:00
Wstęp Wolny - Zapraszamy, 15.08.2017 – Tomasz 
Drążkowski (Kartuzy)

18 Sierpnia
MKS Chojniczanka 1930 zaprasza na Stadion Miejski przy 
ulicy Mickiewicza 12 na mecz piłkarski w ramach jesiennej 
rundy I ligi. Chojniczanka Chojnice - Podbeskidzie Bielsko-
Biała . 18.08.2017 (piątek).  20:00

19 Sierpnia
Święto Grzyba w Gutowcu. Miejsce: Plac przed Świetlicą 
Wiejską w Gutowcu. Organizator: Ośrodek Kultury w Rytlu, 
kontakt:  52 398 52 46

21 - 25 Sierpnia
Manufaktura Rozwoju i Radości zaprasza dzieci na 
codzienne  Letnie warsztaty "Podróż dookoła świata", 
Chojnice ul. Długa 12, w godz. 08:00 - 16:30. Info tel. 606 519 
773

26 Sierpnia
XI Turniej Rycerski, inscenizacja oblężenia miasta Chojnice 
z 1466 r. Miejsce: Fosa Miejska. Organizator: UM, ChCK, BR 
Herbu TUR, ES Pomerania. wstęp wolny

26 - 27 Sierpnia
Chojnicki Klub Żeglarski zaprasza na Regaty Odpustowe
w klasach turystycznych i regatowych.

26 Sierpnia
Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprasza na 
„Pożegnanie lata”. W programie koncert zespołu połączony 
z dyskoteką.

26 Sierpnia
Biegowe święto w Krojantach już wkrótce.  Ten symboliczny 
bieg jest jednym z punktów obchodów 78 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej i ma na celu upamiętnienie historycznego 
zrywu 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami.

26 Sierpnia
Festyn Irlandzki. Start.  godz. 16.00. Miejsce: Amfiteatr
w Swornegaciach. Organizator: GOK Chojnice

27 Sierpnia
MKS Chojniczanka 1930 zaprasza na Stadion Miejski przy 
ulicy Mickiewicza 12 na mecz piłkarski w ramach jesiennej 
rundy I ligi. Chojniczanka Chojnice - Ruch Chorzów  
27.08.2017 (niedziela) 17:00

27 Sierpnia
Turniej piłki plażowej w Rytlu. Miejsce: Kąpielisko nad 
Wielkim Kanałem Brdy w Rytlu. Organizator: Ośrodek 
Kultury  w Rytlu, kontakt: 52 398 52 46

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


