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      W poniedziałek odbyło się spotkanie 
podzespołu ds. ochrony środowiska i zmian 
klimatu Chojnickiego Subregionalnego Zes-
połu Roboczego ds. Opracowania Strategii 
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 
(SRWP 2030). 
      Przewodniczącym Zespołu a zarazem 
przedstawicielem subregionu jest Starosta 
Chojnicki Marek Szczepański. Do 16 wrześ-
nia Zespół ma za zadanie opracowanie 
raportu, który będzie wnosił treści do SRWP 

2030 pod kątem potrzeb i wyzwań stojących 
przed powiatem chojnickim, człuchowskim
i kościerskim. Raport powinien zawierać 
przedstawianie sytuacji i pomysłów wynika-
jących z wiedzy, obserwacji i intuicji co do 
najlepiej rokujących kierunków rozwoju ob-
szaru. W subregionie chojnickim dodatkowo 
powołany został podzespół związanych
z ochroną i zmianami klimatu, co z punktu 
widzenia naszego regionu ma szczególne 
znaczenie.             www.powiat.chojnice.pl

     W środę 31 lipca 2019 roku w czytelni od-
była się prezentacja kolejnego „Kwartalnika 
Chojnickiego”, wydawanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. W trakcie 
spotkania można było zapoznać się z jego 
zawartością, obejrzeć obrazy Olgierda Turka 
oraz filmik podsumowujący zajęcia na Dzie-
cięcym Uniwersytecie Sopockiej Szkoły 
Wyższej.
     Prezentację prowadziła dyrektor MBP An-
na Lipińska, której towarzyszyli członek Rady 
Programowej pisma Jan Zieliński i sekretarz 
redakcji Anna Maria Zdrenka. Jak zauważyła 
Anna Lipińska, pomimo wakacyjnego czasu 
w spotkaniu wzięło udział liczne grono osób. 
W zastępstwie nieobecnego redaktora na-
czelnego Kazimierza Jaruszewskiego, za-
wartość 28. numeru omówiła Anna Maria 
Zdrenka. Jak podkreśliła, pierwszy dział tym 
razem zatytułowany jest Czyste Chojnice
i porusza zagadnienia związane ze ściekami, 
odpadami i oczyszczaniem miasta. Zapre-
zentowała w skrócie tematykę wszystkich 
działów i zamieszczonych w nich artykułów,
a także zachęciła do lektury tych ciekawych 
tekstów.
    Dział Czyste Chojnice rozpoczyna tekst 
Jacka Klajny przybliżający miejską oczy-
szczalnię ścieków w Igłach – jej powstanie
i obecny proces technologiczny. Autor opisu-
je także, jak w miastach już od średniowiecza 
próbowano radzić sobie z usuwaniem nie-
czystości. Drugi tekst dotyczy Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów w Nowym Dworze. 
Irmina Szyca opisuje w nim historię powsta-
nia i budowy ZZO przez samorządy Chojnic
i sąsiednich gmin. Trzeci artykuł w tej części 
prezentuje Zakład Oczyszczania Miasta 
„ZOM” Klawkowo.
    Stała częścią „Kwartalnika” jest Kronika 
chojnicka. Znalazły się niej artykuły o tego-
rocznych Dniach Chojnic, o bibliotecznych 
akcjach „Dwa Tygodnie z Książką” i Odjaz-
dowy Bibliotekarz, a także o spotkaniach 
autorskich w MBP z Sylwią Chutnik, Nadią 
Szagdaj, Jackiem Dehnelem i nastoletnim pi-
sarzem Filipem Porębskim. Grzegorz Szlan-
ga zamieścił tekst o swoim pobycie w War-
szawie związanym z funkcją asystenta przy 
egzaminie III roku wydziału aktorskiego
w Akademii Teatralnej i swoich spostrze-
żeniach dotyczących różnic pomiędzy tea-
trem zawodowym a amatorskimi. Emilia 
Kalitta napisała o podsumowaniu zajęć dla 
dzieci pod hasłem Chojnicki College Krea-
tywności i Innowacyjności w Sopockiej Szko-
le Wyższej, a Ewa Drzazgowska o rozwijają-
cej się w Polsce idei przedszkoli i szkół 
leśnych. W tym numerze zaprezentowane 
zostało niewielkie, ale aktywnie działające 
przy Bazylice Mniejszej Stowarzyszenie 
Rodzina Kolpinga. Z kolei bohaterką rubryki 
Trzy pytania do… jest tym razem Jolanta 
Siewert, prowadząca Strefę Tańca i Fitnessu 
„Jola”, a wcześniej Studio Bohema, członkini 
Stowarzyszenia „Aktywni 50+”.

     W dalszej części pisma można przeczytać 
tekst wiceburmistrza Adama Kopczyńskiego 
o pracach nad utworzeniem w naszym mieś-
cie budżetu obywatelskiego, a następnie 
artykuł Kazimierza Jaruszewskiego przybli-
żający Bralewnicę, niewielką miejscowość
w gminie Kęsowo, ale z ciekawą historią.
W części poświęconej historii miasta znala-
zło się obszerne wspomnienie Jana Malic-
kiego o malarzu Olgierdzie Turku. Z kolei
w Oficynie artystycznej zaprezentowane 
zostało malarstwo Bożeny Dudy, która po-
chodzi z Gdańska-Oliwy, a od 20 lat mieszka 
w Chojnicach. Można obejrzeć zdjęcia jej 
obrazów olejnych, których tematami są 
marionetki, lalki i koty.
    Po omówieniu zawartości numeru głos 
zabierali autorzy. Jacek Klajna mówiąc o ar-
tykule z pierwszej części przypomniał, że
w Chojnicach przez wieki ścieki trafiały do 
dwóch jezior – Zakonnego i Cegielnianego, 
które przez to stały się cuchnącymi zbiorni-
kami i źródłem zarazy. W końcu zostały za-
sypane i teraz Chojnice nie mogą się posz-
czycić jeziorem w swoich granicach. Wspo-
mniał także o obchodach Dni Chojnic i o cie-
kawych zbiorach kolekcjonerów, którzy
w czasie święta miasta licznie się wystawiali. 
Grzegorz Szlanga mówiąc o swoich warsza-
wskich wrażeniach, zaprosił także wszys-
tkich do teatru oraz do oglądania spektakli 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego, które 
niedawno występowało także w amfiteatrze 
w Charzykowach. Emilia Kalitta m.in. mówiła 
o kreatywnych zajęciach dla dzieci przygo-
towanych przez Sopocką Szkołę Wyższą. 
Następnie wszyscy obejrzeli film autorstwa 
Aleksandra Knittera, podsumowujący ten 
cykl.
    Głos zabrały także propagująca w  Choj-
nicach przedszkola leśne Ewa Drazgowska 
oraz Jolanta Siewert, która wspomniała
o Stowarzyszeniu „Aktywni 50+” i podkreśliła, 
że nie lubi określenia senior, bo dzisiaj osoby 
w wieku 50, 60 czy 70 lat mają więcej energii
i chęci do działania niż niejedna młodsza 
osoba. Jan Malicki opowiedział o tym, kiedy 
poznał malarza Olgierda Turka i kiedy nabył 
od niego pierwszy obraz oraz jak toczyła się 
ich znajomość, gdy malarz mieszkał już
w Toruniu. Przyznał, że poznał Turka jeszcze 
lepiej, gdy niedawno przeczytał jego repor-
taże zatytułowane „Brama Żeglarska”. Opo-
wiedział o siedmiu obrazach tego artysty, 
które udostępnił specjalnie na promocję 
„Kwartalnika Chojnickiego”. Na zakończenie 
wypowiedziała się malarka Bożena Duda. 
Podkreśliła, że zdecydowała się zamieszkać 
w Chojnicach, bo to miasto jej się podobało. 
Mówiła, że dobrze jej się tu maluje. Wspo-
mniała o swojej ubiegłorocznej wystawie
w Muzeum Historyczno-Etnograficznym i za-
powiedziała, że przygotowuje kolejne ekspo-
zycje.
 

MBP w Chojnicach
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      Dnia 22 lipca br. w Urzędzie Miejskim
w Chojnicach podpisano umowy na cztery 
kolejne zakresy związane z budową kana-
lizacji deszczowej na terenie miasta.
     Jako pierwszą podpisano trójstronną 
umowę z udziałem Powiatu Chojnickiego na 
budowę deszczówki na Alei Brzozowej oraz  
ulicy Prochowej, Bielickiej, Ducha Św., Łąko-
wej, Okrzei, Kasprzaka, Sobierajczyka, 
Goedtke, Sępoleńskiej i Looka. Zadanie zre-
alizuje firma WO-KOP Wojciecha Drewczyń-
skiego z Chojnic za kwotę niespełna 8,5 mln 
zł, z czego udział Powiatu wyniesie ok. 685 
tys. zł. Drugą umowę również z firmą WO-
KOP podpisano na realizację budowy kana-
lizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i od-
tworzeniem nawierzchni ul. Subisława, Sam-
bora i Dąbrowskiego za prawie 2,1 mln zł. 
Trzecia umowa o wartości ponad 2,5 mln zł 

na budowę deszczówki wraz z odtworzeniem 
nawierzchni ul. Parkowej, pl. Niepodległości, 
Sukienników i Okrężnej wykona Przedsię-
biorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony 
Środowiska “EKOMEL” z Chojnic. Z kolei os-
tatnie zadanie na Budowę kanalizacji desz-
czowej wraz z odwodnieniem i niezbędną 
przebudową ul. Grunwaldzkiej wykona kon-
sorcjum firm: EKOMEL, Instal oraz Marbruk 
za kwotę ponad 560 tys. zł.
    Do zrealizowania całego projektu desz-
czówek pozostanie jeszcze część związana 
ze zbiornikiem Sobierajczyka z okoliczną bu-
dową rowów, na którą przetarg został już 
ogłoszony, natomiast otwarcie ofert nastąpi 
13 sierpnia. Łączny koszt wykonania wszys-
tkich inwestycji związanych z deszczówkami 
szacowany jest na 90 mln zł. Inwestycje 
zostaną zrealizowane do września 2022 r.
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01 lipca
Ogromnym sukcesem zakończył się start naszego zawod-
nika w prestiżowych regatach "Kieler Woche” w Kilonii.  Była 
to już 125 edycja regat, które zaliczane są do żeglarskiego 
Pucharu Europy.  W zawodach wzięło udział blisko 3000 za-
wodników z 50 krajów. Rewelacyjnie w klasie 420 od począ-
tku regat radzili sobie Patryk Kosmalski (ChKŻ Chojnice)
i Tomasz Lewandowski (OKŻ Olsztyn). Polska załoga  zwy-
ciężyła w całych regatach! Na podium stanęli także Niemcy 
Theresa Steinlein i Jonas Royola oraz Francuzi Tom Rodet
i Yael Maucuit.

01 lipca
W Starostwie Powiatowym w Chojnicach odbyło się wspól-
ne posiedzenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego. Głównym tematem spotkania było przygo-
towanie do sezonu turystycznego.

01 lipca
Miejskie Zakłady Komunikacyjne z okazji 60-lecia swego 
istnienia wydały okolicznościową monografię. W dniu 1 lipca 
1959 wyjechały na ulice Chojnic pierwsze autobusy.

03 lipca
Odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Letnia 
Akademia Przyrodnicza zorganizowane przez park Naro-
dowy Bory Tucholskie. Miłośnicy przyrody wędrowali  
zieloną ścieżką dydaktyczną „Wokół jeziora lobeliowego 
Wielkie Gacno”. 

06 lipca
W Chojnicach odbył się XXI Światowy Zjazd Kaszubów. 
Chojnice na jeden dzień stały się stolicą Kaszub. Do miasta 
przyjechało, w tym  specjalnym pociągiem Transcassubia, 
kilka tysięcy osób utożsamiających się z Kaszubami. 
Głównym miejscem zjazdu był park 1000-lecia. 

06 lipca
Chojnickie Centrum Kultury, z okazji XXI Światowego Zjaz-
du Kaszubów, przygotowało 3 wystawy okolicznościowe. 
Jan Trepczyk poeta, pieśniarz, nauczyciel. Wystawa au-
torstwa Edmunda i Radosława Kamińskich. Franciszek Le-
on Kręcki - pieśniarz, zapomniany bohater kaszubskiej drogi 
do Niepodległości, jeden z najwybitniejszych poetów ka-
szubskich, autorstwa Łukasza Grzędzickiego i Radosława 
Kamińskiego. „Z kaszubsko-słowiańskich i polskich losów 
Pomorza Zachodniego”. Wystawa prezentuje dzieje Kaszu-
bów i Słowian na Pomorzu Zachodnim od wczesnego śred-
niowiecza do czasów współczesnych. 

07 lipca
Rozpoczęły się  „VI Letnie Koncerty Organowe Chojnice 
2019”  w  Kościele Gimnazjalnym. Pierwszy koncert  odbył 
się w wykonaniu wykładowców Akademii Muzycznej
w Gdańsku.

07 lipca
W bieżącym roku mija 130 lat od założenia pierwszej 
organizacji zrzeszającej hodowców pszczół na Ziemi Choj-
nickiej. Z tej okazji, zarząd Towarzystwa Pszczelniczego 
zorganizował dla członków obchody 130-lecia „Towa-
rzystwa Pszczelniczego w Chojnicach” i biesiadę.

09 lipca
Nakładem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania San-
dry Brdy ukazał się zbiór poezji ks. Jana Behrendta (1850-
1925), pochodzącego z Ogorzelin, które były miejscowością 
kosznajderską. Tomik zatytułowany jest „Marzenia dzieci-
ństwa”. Promocja nowego wydawnictwa odbyła się w Czy-
telni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

11 lipca
W Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyły się letnie 
warsztaty manualne, w których udział wzięli członkowie 
Dyskusyjnego Klubu Książki. Podczas spotkania uczestnicy 
kontynuowali naukę podstaw haftu matematycznego.

12 lipca
Na płycie Starego Rynku i w Fosie Miejskiej odbyła się  27 
edycja festiwalu teatralnego "Chojnicka Fiesta" im. Eu-
geniusza Mikołajczyka. W mieście ponownie zagościły 
najlepsze teatry uliczne z całego kraju. Chojnicka Fiesta 
rozpoczęła się paradą uczestników festiwalu z Chojnickiego 
Centrum Kultury na Stary Rynek. 

13 lipca
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zorganizował Otwar-
te Mistrzostwa Gminy Chojnice w siatkówce plażowej
w Charzykowach.

13-14 lipca
Odbył się Festiwal SworneRACE Run & Rollerski, na który 
złożył się maraton nartorolkowy oraz bieg przełajowy na 
dystansie 10 km.

14 lipca
W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbyła się promo-
cja albumu, w którym znalazły się opisy i zdjęcia wszystkich 
figur i postaci na obrazach i freskach, które są Świętymi
i znajdują się wewnątrz Bazyliki Mniejszej. Realizacji tego 
iście benedyktyńskiego zadania podjął się Przemysław 
Zientkowski z Urzędu Miejskiego, ongiś ministrant w Farze. 
Promocję zaszczycił  burmistrz Arseniusz Finster, który przy 
okazji pogratulował ks. proboszczowi Jackowi Dawido-
wskiemu jubileuszu 20-lecia pełnienia swej funkcji. Całość 
promocji poprowadził Grzegorz Szlanga.

14 lipca
W Charzykowskim amfiteatrze, odbył się koncert charyta-
tywny, dla Oliwki i Olka, w rytmie Warsa i Fogga. Jednym
z ostatnich wykonawców koncertu charytatywnego był Wi-
cestarosta Chojnicki Mariusz Paluch, który wykonał utwór 
niedawno zmarłego  Zbigniewa Wodeckiego "Zacznij od 
Bacha".

18 lipca
W sali wystawowej Chojnickiego Centrum Kultury odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Stanisławy Sierant zatytuło-
wanej "Cztery pory roku". Poprowadził go dyrektor Rado-
sław Krajewicz. Na wystawie znalazły się głównie obrazy, 
które powstały o różnych porach roku w Łebie nad Bałty-
kiem, ale nie tylko. Wystawa czynna jest do 11 sierpnia.

20 lipca
Chojnicki „Kolejarz” rozegrał mecz towarzyski z niemiecką 
drużyną VFB Gramzow przebywającą w Charzykowach na 
kilkudniowym zgrupowaniu. VFB Gramzow wygrał 6:3.

20 lipca
Decyzją Biskupa Pelplińskiego z dniem 20 sierpnia w  ba-
zylice zaistniały następujące zmiany personalne:
ks. mgr Rafał KULWIKOWSKI został skierowany na studia 
specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Papie-
skim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. ks. lic. Damian 
SZULMAN został mianowany wikariuszem parafii pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. ks. mgr Tomasz 
RYCHŁOWSKI został mianowany wikariuszem parafii pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Łupawie.
Z dniem 20 sierpnia decyzją ks. bpa Ryszarda Kasyny 
zostali mianowani wikariuszami w bazylice: ks. Karol 
GIERSZEWSKI dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wszy-
stkich Świętych w Skórczu; ks. Szymon GWARDZIK do-
tychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Koście-
rzynie; ks. Krzysztof PIĄTEK dotychczasowy wikariusz 
parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem.

22 lipca
W Urzędzie Miejskim w Chojnicach podpisano umowę na 
wykonanie projektu „Renowacji elewacji budynku dworca 
kolejowego wraz z jego przebudową i zagospodarowaniem 
terenu wokół”. 

22 lipca
W Urzędzie Miejskim w Chojnicach podpisano umowy na 
cztery kolejne zakresy związane z budową kanalizacji 
deszczowej na terenie miasta Chojnice. 

22 lipca
Burmistrz Arseniusz Finster podczas konferencji prasowej 
poinformował o tym, że 13 czerwca urodziło się pierwsze 
dziecko, którego rodzice skorzystali z dofinansowania
z miejskiego programu In Vitro. Jest to dziewczynka i ma na 
imię Kalina. Do chwili obecnej z tego programu skorzystało 
17 par chojniczan. W 5 przypadkach udało się kobietom 
zajść w ciążę.

22-23 lipca
Do Chojnickiego Centrum Kultury przyjechał „Naukobus” 
warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Celem wystawy 
było pokazanie, że nauka zachwyca, budzi ciekawość, bawi 
i wciąga. Mogli ją bezpłatnie zwiedzać wszyscy chętni.

24 lipca
Jacek Kalinowski, zawodnik Chojnickiego Klubu Żeglarskie-
go, wywalczył srebrny medal Mistrzostw Polski w sprincie
w klasie Optimist Chłopców. Mistrzostwa odbyły się w ra-
mach Volvo Gdynia Sailing Days. Jackowi do złotego me-
dalu zabrakło bardzo niewiele – tylko 2 pkt. Bardzo dobry 
start zaliczył także drugi z naszych zawodników Jeremi 
Szczukowski, który zajął 4 miejsce. Walkę o brązowy medal 
przegrał tylko 1 punktem.

24 lipca
Odbyło się, zorganizowane przez Park Narodowy „Bory Tu-
cholskie”, drugie spotkanie z cyklu  Letnia Akademia Przyro-
dnicza. Trasa prowadziła niebieską ścieżką dydaktyczną 
„Piła Młyn” z Małych Swornegaci do Bachorza.

24-28 lipca 
W chojnickiej Fosie Miejskiej wystąpiły zespoły uczestni-
czące w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru "Kaszubskie 
Spotkania z Folklorem Świata". Wcześniej przeszły w para-

dzie przez centrum miasta. Folklor swojego państwa, 
poprzez taniec i muzykę, w tym roku przedstawiły zespoły z: 
Chile, Chorwacji, Cypru, Czech, Indii, Meksyku, Norwegii, 
Rosji, Słowacji i Szwajcarii. Nie zabrakło oczywiście pol-
skich akcentów.

24 lipca
Strażacy z PSP Chojnice oraz OSP Chojnice i OSP Ogorze-
liny przeprowadzili ćwiczenia w Bazylice Mniejszej. Po-
zorowany pożar pojawił się na poddaszu w pomieszczeniu 
technicznym. Bazylikę udało się uratować:).

24 lipca
Z okazji Święta Policji, chojniccy funkcjonariusze, spotkali 
się w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym, gdzie zostały 
im wręczone mianowania. Podczas uroczystości awanse na 
wyższe stopnie otrzymało 50 policjantów pełniących służbę 
na terenie naszego powiatu. 

25 lipca
W ratuszu odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano 
system inteligentnej zbiórki segregowanych odpadów, który 
testowo działa na jednym z osiedli mieszkaniowych w Cie-
chanowie. 

25 lipca
Wójt Gminy Chojnice, Zbigniew Szczepański w obecności 
dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach, Anity 
Sznajder - powierzył stanowiska dyrektorów wybranych
w konkursie na 5 – letnią kadencję: Barbarze Markowskiej – 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Os-
trowitem, Małgorzacie Szynwelskiej – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach
i Leszkowi Redzimskiemu – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lichnowach.

26 lipca
Podczas wspólnego posiedzenia komisji RM Chojnic radni 
podzielili się swymi wątpliwościami, co do sensu umie-
szczania w rewitalizowanym parku Wzgórze Ewangelickie 
placu zabaw. Temat wywołał radny Kazimierz Jaruszewski.

27 lipca
January Szczukowski z CHKŻ wygrał Puchar Trenerów
w klasie Optimist - regatach rozgrywanych w ramach Gdy-
nia Sailing Days. 11-letni January okazał się najlepszy
w gronie 142 zawodników. Z dziewięciu wyścigów wygrał 
trzy, a w sześciu był na podium.

27 lipca
Chojniczanka zainaugurowała rozgrywki I ligi. Wigry Su-
wałki - Chojniczanka 1:1 (1:1). Pierwsza część spotkania 
przyniosła sporo emocji, jednak jedna, jak i druga strona nie 
potrafiła wykorzystać nadarzających się okazji. Bramki, 
które padły w 45 minutach gry były efektem rzutów karnych. 

27 lipca
W Charzykowskim amfiteatrze odbył się XI Jarmark 
ekologiczny, promujący Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, 
pod hasłem "Dary natury, bogactwo kultury".  Tego samego 
dnia w Charzykowach w ramach wakacyjnego cyklu "Fakty 
znad wody" gościła stacja radiowa RMF FM.

28 lipca
Przy Parku Wodnym w Chojnicach odbyła się XLII Kaszub-
ska Wystawa Psów Rasowych. W wystawie udział wzięli 
wystawcy z 14 państw, m.in. z Polski, Finlandii, Czech, 
Niemiec, Rosji, USA, Austrii, Bułgarii, Holandii, Hiszpanii
i Tajlandii. Łącznie wystąpiło 810 psów w 172 rasach.

30 lipca
Odbyło się spotkanie podzespołu ds. ochrony środowiska
i zmian klimatu Chojnickiego Subregionalnego Zespołu Ro-
boczego ds. Opracowania Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030 (SRWP 2030). Przewodniczącym 
Zespołu a zarazem przedstawicielem subregionu jest 
Starosta Chojnicki Marek Szczepański. 

31 lipca
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Choj-
nicach zorganizował spotkanie informacyjne poświęcone 
możliwości otrzymania niskooprocentowanych (prefe-
rencyjnych) pożyczek i kredytów na utworzenie i rozwój 
działalności gospodarczej na terenie województwa 
pomorskiego pt.: „Alternatywa dla dotacji – atrakcyjne 
instrumenty finansowe dla biznesu w woj. pomorskim”.

31 lipca
Po mszy św. w Bazylice Mniejszej w Chojnicach rozpoczęła 
swoją pieszą pielgrzymkę do Częstochowy grupa chojnicka. 
Mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki przewodniczył Ksiądz 
Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

31 lipca
W czytelni MBP w Chojnicach odbyła się promocja najno-
wszego „Kwartalnika Chojnickiego” (numer 28). Tematem 
przewodnim numeru były „Czyste Chojnice”.
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1.„POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI
I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE - 
CZŁUCHÓW” (dofinansowanie 70%), wartość projektu ok 60 
mln. zł. W ramach inwestycji:
- Zostanie wybudowana grawitacyjna kanalizacja deszczowa 
dla ok. 30 ulic o całkowitej długości ok. 11,5 km (w ramach 
inwestycji, na odcinkach przebudowywanych ulic zostaną 
ułożone nowe krawężniki i położona nowa warstwa ścieral-
na na całej szerokości jezdni),

- Zostaną wykonane 4 zbiorniki retencyjne (Sobierajczyka, 
Zachodni, Zachodni–Człuchowska) oraz przebudowany 
zbiornik retencyjny Fatimska o łącznej obj. ok. 88,9 tys. m3,

- Nastąpi regulacja Strugi Jarcewskiej:
· Zostanie ukształtowany przekrój podłużny i poprzeczny ko-
ryta wraz z zabudową hydrotechniczną: ubezpieczeniem 
skarp, przebudowa kładki, przebudowa bystrotoku na dł. ok. 
2716m

· Zostanie wykonana częściowa zabudowa kolektorem desz-
czowym na odcinku od Urzędu Skarbowego do przepustu 
pod ul. Zieloną: dl ok. 430m

- Nastąpi dostosowanie parametrów technicznych 3 rowów 
melioracyjnych: Południowego, S-J, Zachodniego – odmu-
lenie, umocnienie i korekta skarp, korekta dna, przebudowa 
przepustów, częściowa zamiana na kolektory na trasach: 
Struga Jarcewska – Urząd Skarbowy – Zbiornik Zachodni 
oraz Urząd Skarbowy – Okrężna – Park 1000-lecia – Zbior-
nik Sobierajczyka,

- Zostanie wykonanych 12 układów separatorów oddzielają-
cych związki ropopochodne z wód deszczowych poprzez 
procesy flotacji i sedymentacji, o nominalnych przepływach 
50-2300 l/s.

W ramach zawartych umów w roku 2018 wykonano 
następujące roboty:

1.Część: Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz
Wykonawca: WO- KOP Wojciech Drewczyński, 
Wartość umowy:     5.448.350,78 zł
Termin wykonania: 15.10.2020 r.

 Stan zaawansowanie robót:
1) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawie-

rzchni w ul. Mieszka I – 86,01 %
2) Budowa kd Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtwo-

rzeniem nawierzchni - ul. Jedności (dawniej Jedności 
Robotniczej) – 45,86 %

3) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawie-
rzchni - ul. Kazimierza Wielkiego – 59,46 %

4) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawie-
rzchni - ul. Błękitnej Armii ( Armii Ludowej) – 56,77 %

5) Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulicy 
wraz z niezbędną przebudową drogi w ul. Bolesława 
Chrobrego – 19,29%

2. Część: Przebudowa Rowu Zachodniego z budową kana-
    lizacji deszczowej. Wykonawca: Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony 
Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., 

Partner konsorcjum: PHUP Instal Sp. z o.o.
umowa: BI.272.9.2018 z 27.04.2018 r.
Wartość umowy: 11.189.808,58 zł
Termin wykonania: 15.10.2020 r.

 Stan zaawansowania robót:
1) Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową 

drogi - ul. Pomorska – 34,07 %
2) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierz-

chni - ul. Zawiszy Czarnego – 39,08 %
3) Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodni- 

Człuchowska" – 100%
4) Budowa separatora nr 16 - ul. Człuchowska – 72,89 %
5) Przebudowa Rowu Zachodniego – 85,45 %
6) Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodniego" 

w rejonie ul. Szymborskiej – 40,67%

3. Część: Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji
    deszczowej.

Wykonawca: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych
Wartość umowy: 19.780.000,00
Termin wykonania: 15.10.2020 r.

· trwają prace przy regulacji Strugi Jarcewskiej- regulacja 
koryta, budowa kolektorów deszczowych

· trwa budowa separatorów 6 i 7 wchodzących w skład 
separatora ON Skiba

· trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej
   i przebudową drogi od Zb. Fatimska do ul. Podmurnej

4. Część: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem 
nawierzchni – ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sę-
dzickiego, Dworcowa. Łużycka, Kaszubska, Angowicka 

Wykonawca: Konsorcjum firm : 
Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k.  – lider konsorcjum 
Partner 1: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i 
Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.
Partner 2: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-
Produkcyjne Instal Sp. z o.o.
Wartość umowy: 7.726.627,89 zł 
w tym :   Gmina Miejska Chojnice 5.512.607,80 zł
              Powiat Chojnicki 2.214.020,09 zł 
Termin wykonania: 30.11.2020 r

Wykonano odwodnienie  ul. Łanowej z odtworzeniem 
nawierzchni. Trwają prace 
związane z odwodnieniem ul. Kaszubskiej i Łużyckiej. 

UMOWY PODPISANE 22.07.2019 ROK.  
 

5. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierz-
chni - ul. Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha 
Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. 
Goedtke, 14-Lutego, Wycecha.

WO-KOP Wojciech Drewczyński
Wartość umowy brutto: 8.497.876,62 zł

6. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawie-
    rzchni - ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego.

WO-KOP Wojciech Drewczyński
Wartość umowy brutto: 2.086.079,18 zł 

7. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierz
    -chni - ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrę-
     żna.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony 
Środo-wiska „EKOMEL” Spółka z o.o., 
Wartość umowy brutto: 2.507.648,96 zł

 
8. Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową 
- ul. Grunwaldzka.

Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyj-
nych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o., 
· Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-
Produkcyjne Instal Sp. z o.o.
Partner: Firma Marbruk Spółka z o.o. Sp.k.
Wartość umowy brutto: 560.343,88 zł

6. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa 
gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie 
MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca: 
SAFEGE S.A.S. (Societe par Actions Simplifiee - akcyjna 
spółka uproszczona) Siedziba: 15-27 Rue Du Port,  Parc de 
l'lle, 92022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze 
Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 
021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr 
REGON nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040,00 Euro,
w imieniu której realizację zamówienia prowadzi oddział za-
granicznego przedsiębiorcy zarejestrowany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej:
SAFEGE Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna 
uproszczona) Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 134, 
Eurocentrum Office Complex, 02-305 Warszawa, zarejestro-
wany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 
0000208465, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, będący podatnikiem podatku VAT, 
nr NIP 1070000916, nr REGON 015739713 i uprawniony do 
wystawiania faktur VAT
 

Wartość umowy: 867.150,00 zł
Środki Gminy Miejskiej Chojnice: 841.584,45 zł
Środki Powiatu Chojnickiego: 25.565,55 zł
Termin wykonania: 15.11.2020 r.
 

7.Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją 
zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa 
gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie 
MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca:  B&B Jan Burglin
  Wartość umowy: 119.000,00 zł
  Termin wykonania: 15.11.2020 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO
2019 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RPO NA LATA 2016-2022
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        Już po raz 27 w centrum Chojnic królowała sztuka 
ulicy. W dniach 12 i 13 lipca w na płycie Starego Rynku
i w Fosie Miejskiej wystąpiły teatry z Poznania, Krakowa, 
Warszawy, Rzeszowa i Lublina, które zaprezentowały 
wspaniałe widowiska i efektowne pokazy sztuki cyrkowej, 
a dla najmłodszych przygotowano mnóstwo ciekawych 
atrakcji. Tegoroczna edycja stała pod znakiem przygo-
towanych nowości, które tłumnie przyciągnęły publi-
czność. 

      Przygoda z teatrem ulicznym zaczęła się w piątkowy 
wieczór od spektaklu „Dywidenda” Teatru Fuzja, który 
znany jest z ogromnych, jeżdżących konstrukcji, prze-
myślanych rozwiązań teatralnych i świetnej gry aktorskiej. 
Przedstawienie oprócz walorów wizualnych skrojone 
zostało pod bardzo istotny temat kryzysu finansowego
i długoterminowych umów kredytowych. Zupełnie odwro-
tną konstrukcję, zarówno w formie i przekazie, miał 
spektakl „Szafa Show”. Oprócz efektów fireshow rozbawił 
chojnicką publiczność. Świetny kontakt z publicznością, 
lekkość grania i bardzo zabawne dialogi zachwyciły 
widzów, którzy po spektaklu chętnie robili sobie zdjęcia
z głównymi bohaterami: pandą, ninją i dyrektorem cyrku.
     Sobota rozpoczęła się od barwnej parady z Choj-
nickiego Centrum Kultury na Stary Rynek, gdzie zastępca 
burmistrza Adam Kopczyński wręczył klucz do bram 
miasta artystom. Największe zainteresowanie wzbudziły 
pięknie ubrane tancerki samby, a był to dopiero przed-
smak tego co można było zobaczyć później. Na początek 
jednak najwięcej do zobaczenia miały dzieci. Klaun Feliks 

opowiadał o tym jak zwiedził cały świat, a jego żarty i gagi 
rozbawiły nie tylko najmłodszych. Teatr Fuzja zaprezen-
tował przygody jednego z najbardziej znanych psich 
bohaterów - „Reksia”. Na koniec swoją wersję przygód 
„Trzech świnek” zaprezentował Teatr Hrynek. Poza spek-
taklami widzowie licznie brali udział w warsztatach cyr-
kowych, podziwiali i robili sobie zdjęcia z żywymi rzeźba-
mi a także rysowali kolorowym piaskiem. Każdy mógł 
skorzystać także z usług karykaturzysty i wrócić ze swoją 
pamiątkową podobizną do domu.
      Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz 
brazylijskiej samby połączony z występami mistrzów 
brazylijskiej sztuki walki capoeira. Piękne tancerki o egzo-
tycznej urodzie, przystojni Brazylijczycy, spektakularne 
stroje oraz najwyższy technicznie poziom tańca tak 
spodobał się przybyłym, że na koniec wszyscy razem 
bawili się w rytm muzyki. 
      Zwieńczeniem festiwalu były dwa wieczorne pokazy, 
które przyciągnęły tłumy widzów. Teatr Akt wystawił 
spektakl „Poza czasem” z cudowną scenografią, akroba-
tycznymi pokazami i piękną grą świateł. Muzyka na żywo, 
grana i tworzona była zgodnie z tym co działo się w spek-
taklu. W Fosie Miejskiej miało miejsce niezwykłe wido-
wisko. Teatr Los Fuegos przygotował pokaz bodypainting 
połączony z oświetleniem ultrafioletowym. Dzięki spec-
jalnie uzyskanemu efektowi, widzowie mieli okazję zoba-
czyć niesamowity kolaż kolorów, wspaniałych choreogra-
fii i artystycznego kunsztu cyrkowego. 

Łukasz Sajnaj

       10 i 11 sierpnia o godz. 20:00 odbędzie się 9. edycja jednego
z najpopularniejszych wydarzeń plenerowych w Chojnicach. 
Pierwszego dnia widzowie będą mieli okazję zobaczyć najsłyn-
niejsze sceniczne dzieło Franza Lehara, operetkę „Wesoła 
Wdówka”, której wszystkie arie i pieśni to niezaprzeczalne 
światowe przeboje - m.in. Ach, kobietki, Pieśń o Willi czy cudowny 
walc Usta milczą, dusza śpiewa, nucony pod każdą długością 
geograficzną. 
         Również fabuła operetki z pewnością nie pozwoli widzom się 
nudzić. Wiadomość o przyjeździe do Paryża, bogatej i pięknej 
wdowy po bankierze wstrząsa mieszańcami. Aby zatrzymać 
majątek w księstwie zostaje uknuta intryga, która zakłada wydanie 
za mąż Hanny Glawarii za rodaka... Jednak, nie wszystko biegnie 
po myśli spiskujących… W przedstawieniu udział wezmą soliści 
Operetki Śląskiej, sceny krakowskiej, wrocławskiej i warszawskiej 
oraz tancerze Baletu Opery Lwowskiej. Bogata scenografia, 
doskonałe kostiumy oraz zabawne libretto uzupełnią całość tego 
arcydzieła sztuki operetkowej. Przyjazne widowisko dostarcza 
kilku godzin rozrywki i przyjemności wszystkim melomanom.
       W niedzielę 11 sierpnia do Chojnic zawitają włoscy artyści
i włoska muzyka w koncercie „VIVA ITALIA”. Malowniczo położone 
Włochy, kraj inspirujący swym niezaprzeczalnym urokiem to 
kolebka przepięknej muzyki, pełnej słońca i burzliwych emocji. To 
tam urodzili się tak wybitni kompozytorzy jak Gioacchino Rossini, 
Giacomo Puccini czy Giuseppe Verdi, których twórczość zach-
wyca wiele lat po ich śmierci. Zabrzmią wielkie włoskie arie ope-
rowe, utwory opiewające piękno kraju o kształcie buta i urokliwe 
pieśni neapolitańskie, uwielbiane przez publiczność, która wcieli 
się zapewne chętnie w chór rodem z La Scali! Wystąpią znakomici 
włoscy artyści – sopranistka Antonella de Chiara oraz wirtuoz 
akordeonu Armando Rizzo. Nie zabraknie także wybitnych 
przedstawicieli naszego kraju, zaśpiewa Marta Ustyniak (sopran) 
oraz Adam Sobierajski (tenor). To będzie prawdziwa włoska 
muzyczna uczta! Oba koncerty uświetni orkiestra symfoniczna im. 
Johanna Straussa.                                                  Zapraszamy
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     Do 11 sierpnia w sali wystawowej Choj-
nickiego Centrum Kultury można oglądać 
obrazy człuchowskiej artystki, która
w Chojnicach wystawia nie po raz pier-
wszy. Ma też liczne grono swoich fanów.

     Jak przypomniała 18 lipca podczas werni-
sażu sama malarka, chojniczanie mogli 
obejrzeć m.in. jej dziecięce buźki czy anioły,
a teraz „Cztery pory roku” symbolizowane 
przez kobiece postaci udekorowane barwa-
mi i motywami kojarzącymi się ze zmie-
niającym się czasem. Oprócz nich pejzaże, 
głównie znad morza, konkretnie z Łeby, gdzie 
artystka bywała na plenerach.

Spontanicznie
    Jak nam wyznała, nie ma jedynej ulubionej 
techniki, bo dobrze się czuje we wszystkich.
I nawet, co pokazała na wystawionych obra-
zach, próbuje łączyć akryl czy olej z paste-
lem, pociągają ją też kolaże. Nie potrafi też 
odpowiedzieć na pytanie, czym teraz się zaj-
mie, jaki cykl przyjdzie jej do głowy. – To się 
dzieje bardzo spontanicznie – mówi. – Wcho-
dzę do pracowni i wtedy coś mnie zainspi-
ruje, coś sprawia, że sięgam po pędzel...
   Stanisława Sierant prezentuje swój doro-
bek nie tylko na wystawach indywidualnych, 
także zbiorowych. Miała wystawy we Francji 
– w Paryżu i w zaprzyjaźnionym z Człucho-
wem Conches oraz w Niemczech – w Uslar
i w Konstanz.

   Nie tylko maluje, ale także zaszczepia ma-
larską pasję, prowadząc warsztaty plasty-
czne z podopiecznymi MOPS, uczniami
i przedszkolakami. Uczestniczy w plenerach, 
także zagranicznych, m.in. w Bułgarii, Francji 
i Szwajcarii. Jej prace można znaleźć w wielu 
instytucjach, muzeach i bibliotekach, a także 
w zbiorach prywatnych. Pani Stanisława jest 
znana także z gestów na rzecz lokalnej spo-
łeczności – nie odmówi podarowania na au-
kcję swojego obrazu, jeśli cel jest szlachetny. 
   Podczas otwarcia wystawy można było 
nabyć okolicznościowe wydawnictwo o jej 
twórczości i wpisać się do jej kroniki. Nie 
zabrakło pogawędek i gratulacji dla artystki. 
  

Lawendowo
    Z człuchowskich akcentów warto jeszcze 
odnotować jarmark lawendowy, na który 
chojniczanie mogli się wybrać 25 lipca do 
Człuchowa. To duża impreza, na której 
króluje lawenda. I to w różnej postaci – od 
woreczków zapachowych po pyszne wypieki 
z lawendowym zapachem czy smakiem. 
Jarmark wymyślił człuchowski Sabat Szefo-
wych, a teraz organizuje  go wraz z promocją 
miasta. Jednym z konkursowych wyzwań 
jest wystąpienie w lawendowym stroju i w tej 
kategorii zwyciężyła chojniczanka – Ludomi-
ła Paczkowska z chojnickiej odnogi Sabatu.
 

Tekst i fot. Maria Eichler
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     W Charzykowskim amfiteatrze, 27 lipca,  
odbył się XI  jarmark ekologiczny, promujący 
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, pod 
hasłem "Dary natury, bogactwo kultury". Or-
ganizatorami było ”Stowarzyszenie Charzy”, 
GOK Chojnice i Promocja regionu. Królo-
wały stoiska z lokalnymi wyrobami i rękodzie-
łem. Były tradycyjne sery i wędliny, miody
z lokalnych pasiek, chleby wypiekane natu-
ralnymi sposobami i ciasta. Były lody i zysku-
jące coraz większą popularność egzotyczne 
dania z foodtracków. Było mnóstwo stoisk
z rękodziełem: wyroby z wikliny, serwety, haf-
ty, obrazy i rzeźby, biżuteria, ozdoby i mas-
kotki.  Tradycyjnie już stoiska edukacyjne 
wystawiły  parki wchodzące w skład Rezer-
watu Biosfery Bory Tucholskie, a więc: Park 
Narodowy Bory Tucholskie, Tucholski Park 

Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy, 
Wdzydzki Park Krajobrazowy, Zaborski Park 
Krajobrazowy. Edukację ekologiczną wśród 
najmłodszych prowadził „Chojnicki alarm dla 
klimatu”. Na jarmarku nie zabrakło atrakcji 
dla małych i dużych: był teatr dla dzieci, liczne 
konkursy, zabawy z mydlanymi bańkami oraz 
szczudła. Dorośli w szczytnym celu mogli 
wsiąść na rower stacjonarny i kręcić na rzecz 
Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum. Jeden 
kilometr to jedna złotówka. Oczywiście było 
też stoisko naszej gazety. Rozdaliśmy 
mnóstwo gadżetów !!! Były: kubki, widoków-
ki, breloczki, torby materiałowe na zakupy
i oczywiście gazety. Było świetnie. Pogoda 
dopisała, wczasowicze dopisali a i wystawcy 
także dopisali. Czekamy na następną edycję.

J.K.
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   Tego jeszcze o naszym gotyckim zabyt-
ku nie wiecie. Że zdobią go wizerunki 
świętych, to może tak, ale ilu ich jest i kim 
są, to już niekoniecznie. Benedyktyńskiej 
pracy ich policzenia i opisania podjął się 
dr Przemysław Zientkowski.

    I tak powstał album, który jest pamiątką ob-
chodów 25-lecia bazyliki mniejszej, a zara-
zem – co wynika z dedykacji autora – dwu-
dziestolecia proboszczowania w tym koście-
le ks. Jacka Dawidowskiego. Pomysłodawcę 
dzieła wsparli Zbigniew Buława i Wojciech 
Wójcik, którzy wykonali zdjęcia wizerunków 
świętych. A całość jest wydana na dobrym 
papierze i w twardej oprawie. 

Każdy grosz się przyda
   Podczas promocji wydawnictwa 14 lipca
w podziemiach kościoła gimnazjalnego ks. 
proboszcz Jacek Dawidowski chwalił mrów-
czą pracę autorów i dziękował im za trud jej 
podjęcia. – Każdy grosz z tej publikacji się 
przyda – mówił. – Musimy wymienić instala-
cję elektryczną i przeciwpożarową, zrobić 
dobre nagłośnienie i monitoring. 
    W bazylice grasuje też intruz, który zagra-
ża nie tylko kościelnym ławkom, żłobiąc
w nich dziury. Kołatek „zjada” także organy,
a to szkodnik, który upodobał sobie drewno
i na walkę z nim trzeba by wydać kilkadziesiąt 
tysięcy złotych.

   Przemysław Zientkowski zdradził kulisy 
powstawania albumu. Zainspirował go jeden 
ze znajomych – Grzegorz Łosiński, który 
wyznał, że chętnie by poczytał chojnickie 
„Żywoty świętych”. W zidentyfikowaniu posz-
czególnych postaci pomagali „starzy” mini-
stranci, do których zalicza się też sam autor.  
– Wpuścić trzech facetów do bazyliki, to była 
odwaga – śmiał się Zientkowski. I podkreślał, 
że pomagała mu również żona, a także Anna 
Kobus z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Od Jana Chrzciciela
     Album otwiera patron bazyliki i miasta – 
św. Jan Chrzciciel. Okazuje się, że jego wyo-
brażenia są obecne w kościele aż w dziesię-
ciu wersjach! Wszystkie zostały skrzętnie 
opisane i sfotografowane, a o świętym 
otrzymujemy wyczerpującą informację. 
   Podczas promocji była także okazja 
podziękować proboszczowi bazyliki. Uczynili 
to burmistrz Arseniusz Finster i radny miejski 
Bogdan Kuffel. Spotkanie poprowadził Grze-
gorz Szlanga.
   Obecni mogli nabyć książkę i dostać au-
tograf autora. Ustawiła się do niego kolejka. 
Tym, którzy jeszcze albumu nie mają, podpo-
wiadamy, że można go kupić w biurze para-
fialnym i w Promocji Regionu Chojnickiego. 
Kosztuje 50 zł.

Tekst i fot. Maria Eichler

    Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy 
wydała kolejną pozycję, która przybliża 
kulturę dawnych mieszkańców Kosznaj-
derii. Tomik wierszy ks. Jana Behrendta 
rodem z Ogorzelin świadczy o tym, że
i w literaturze Kosznajdrzy celowali wyso-
ko.
     Zbiór pt. „Marzenia dzieciństwa” został 
wydany w wersji dwujęzycznej – w oryginal-
nej po niemiecku i w tłumaczeniu na polski 
Wiesława Trzeciakowskiego. Nakład jest 
bibliofilski, więc warto się pospieszyć z naby-
waniem tego czytelniczego rarytasu. – To 
było dla nas odkrycie, że Kosznajderia 
potrafiła wytworzyć także własną literaturę – 
mówiła 9 lipca w bibliotece podczas promocji 
prezeska LGD „Sandry Brdy” Grażyna Wera-
Malatyńska. – A wydobył te wiersze dr Jerzy 
Szwankowski.

O komarze też
      On też napisał przedmowę do zbiorku,
a w czasie spotkania w bibliotece przedstawił 
sylwetkę autora. Jan Behrendt pochodził ze 
starej kosznajderskiej rodziny z Ogorzelin, był 
uczniem Królewskiego Gimnazjum w Choj-
nicach, studiował w Pelplinie, potem w Rzy-
mie, tam też otrzymał święcenia kapłańskie. 
Był wikariuszem w Szwajcarii, później profe-
sorem teologii moralnej w Pelplinie. Jakiś 
czas pracował na probostwie w Gdańsku,
a potem w Pelplinie wykładał teologię i apo-
logetykę. Miał polskie obywatelstwo, ale po 

1920 r. wykładał po łacinie, bo polskiego nie 
znał jednak tak dobrze. Wiersze publikował 
rzadko, stąd kłopot z ich odszukaniem. Te, 
które udało się odnaleźć, na ogół mają 
charakter religijny i patriotyczny (ale raczej 
traktują o małej ojczyźnie niż o tej wielkiej).
Z rzadka bywają takie jak ten o komarze, który 
zaczął bawić się w filozofa i przez to poniósł 
śmierć męczeńską. Widać tu, że nieobce było 
autorowi poczucie humoru...

Śpiewanie i czytanie
    Ci, którzy przyszli do biblioteki, tym razem 
dostali zadanie bojowe, by zaśpiewać hymn 
Kosznajderii. Na szczęście z Haliną Majer
i Teresą Śledź poszło nawet gładko, bo panie 
z domu kultury w Rytlu ze śpiewaniem są za 
pan brat. Drugim zadaniem było czytanie 
wierszy ks. Behrendta. Krzysztof Dziekan 
przy tej okazji zwrócił uwagę, jak ważna jest 
melodia wiersza, o czym swego czasu na 
wykładach z Gdańska przekonywał go Zbig-
niew Herbert, czytając omawiane przez 
siebie wiersze w języku oryginału. Więc i on 
pokusił się o przeczytanie obydwu wersji.
Nie zabrakło pytań, m.in. o to, czy powstanie 
muzeum Kosznajderii (podobno rozmowy 
trwają) i czy dzieci w szkole mają zajęcia
o historii swojej małej ojczyzny, a więc
i o kosznajderskim wątku (w programie ich nie 
ma, ale jest sporo działań stowarzyszeń 
przybliżających temat).

Tekst i fot. Maria Eichler 
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Grażyna Wera-Malatyńska z tomikiem wierszy ks. Jana Behrendta
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Reklama

      6 lipca miasto zaroiło się od gości. Ze 
wszystkich stron Kaszub ściągnęli miesz-
kańcy regionu, którzy docierali do nas 
czym się dało – autami, autokarami i kulto-
wym pociągiem Transcassubia. A tym 
ostatnim podróżowało się z pewnością 
najciekawiej.

     Jednak już na początku była mała wpad-
ka, bo witający umawiali się na inną godzinę, 
a okazało się, że według rozkładu Transca-
ssubia wjechała na peron wcześniej. Na 
dodatek gości przywitały czarne chmury i już 
za chwilę trzeba było wyjąć parasole. Pier-
wsze przemówienia na dworcu były więc 
dość krótkie, ale serdeczne. Zarówno bur-
mistrz Arseniusz Finster, jak i prezes Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego Edmund 
Wittbrodt mieli nadzieję, że mżawka nie 
przerodzi się w potop... Potem zaczęła się 
ustawiać długa kolumna z transparentami 
miast, poprzedzona orkiestrą z Zapcenia. 
Kaszubom nie brakowało animuszu, intono-
wali piosenki, wymachiwali chorągiewkami
i rozglądali się po trasie przemarszu. 

Msza, muzeum, murawa
     W bazylice mniejszej została odprawiona 
uroczysta msza św., którą celebrował pel-
pliński biskup pomocniczy Arkadiusz Okroj. 
Po duchowej zaprawie można już było 
pomaszerować do parku 1000-lecia, bo to 
tam koncentrowały się główne atrakcje tego 
dnia. Owszem, można było oglądać wystawy 
fotograficzne na rynku (arcyciekawa ściąga 

ze zjazdów autorstwa Aleksandra Knittera)
i w ChCK, można było przejść się do Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego i do Muzeum 
Janusza Trzebiatowskiego (o dziwo, i tu,
i tam frekwencja była więcej niż przyzwoita), 
ale to parkowe przyjemności przyciągały 
tłumy. A więc kramy z jedzonkiem i piwem, 
stoiska z kaszubskimi specjałami już nie dla 
podniebienia (hafty, rzeźby, książki, stroje, 
gadżety, pamiątki etc.), promocyjne witryny 
stowarzyszeń i gmin, gdzie można się było
o nich czegoś dowiedzieć. Chwytano więc 
broszury, pocztówki, długopisy i magnesy na 
lodówkę, żeby coś ze sobą przywieźć do 
domu.

Zasłużona Kaszubka
   Na scenie były nie tylko mowy, ale także 
ważna uroczystość nadania tytułu zasłużonej 
obywatelki miasta Janinie Kosiedowskiej, 
obecnej prezesce ZK-P w Chojnicach. Nie 
zabrakło występów, a co niektórzy od razu 
ruszyli w tany. Gwiazdą wieczoru był wywo-
dzący się z Brus zespół „Bubliczki”, który pod 
wodzą Mateusza Czarnowskiego porwał 
publiczność. Jego energetyczne granie od lat 
budzi emocje i zagrzewa do tańca.
    Zjazd to olbrzymi wysiłek logistyczny 
(pierwszy u nas był przed 20 laty), bo przy-
jęcie tylu gości to zadanie nie lada. Na szczę-
ście referat kultury w UM i Promocja Regionu 
Chojnickiego zdały egzamin na piątkę. Na-
wet specjalną okolicznościową tablicę wmu-
rowano na płycie rynku na pamiątkę tego 
wydarzenia bez zbędnego ociągania się. 

Tekst i fot. Maria Eichler

    Szaro i ponuro, chmury nad charzy-
kowskim amfiteatrem, ale każdy ma na-
dzieję, że deszcz nie lunie. Płonne, jak się 
okazuje, bo w niedzielę 7 lipca niebo nie 
jest łaskawe dla tych, którzy przyszli na 
koncert Korteza.

     Najpierw stoimy w długachnej kolejce, 
żeby w ogóle wejść. Ochrona interesuje się 
nie tylko biletami, także plecakami i tym, co
w nich jest. – A pani co tam ma, kamerę? – 
pyta jeden z ochroniarzy. Gdy dowiaduje się, 
że to TYLKO aparat fotograficzny, od razu 
oznajmia, że zdjęć robić nie wolno i nawet ma 
ochotę zarekwirować futerał wraz z zawar-
tością. Macha ręką, gdy słyszy, że zdjęcia nie 
będą robione. 
       OK. Pierwsza bariera sforsowana. Druga 
– znaleźć miejsce, bo w środkowej części 
amfiteatru jest już tłoczno. Pod sceną jest 
kilka wolnych krzeseł, z oparciem na doda-
tek, więc ekstra. Siadamy. Na razie nie pada. 
Ale dwadzieścia minut przed koncertem za-
czyna siąpić, potem coraz bardziej i bardziej, 
więc parasole i płaszcze przeciwdeszczowe 
idą w ruch. Już wiadomo, że jeśli tak potrwa 
dłużej, to koncert przynajmniej dla widzów
i słuchaczy będzie w ekstremalnych warun-
kach. 

Panie się uspokoją
     Pod sceną dwie panie, wcale nie 18 plus, 
zaczynają robić show. Wywołują muzyków, 
wydzierają się tak, jakby to byli ich najlepsi 
kumple z podwórka. – Panie się uspokoją – 
mówi Kortez. Zaczyna koncert bez zbędnych 
ceregieli, jak to on, minimalistycznie. Po 
prostu gra i śpiewa. Komentarza nie ma, zero 

didaskaliów. Prawie każda piosenka jest 
dobrze znana i prawie każda wywołuje eu-
forię. Klaszcze się trudno, bo ręce zmarznię-
te i mokre, ale gwiazda wieczoru czuje dobre 
fluidy. Przed bisem, na który skądinąd długo 
przyjdzie czekać, Kortez zapyta jeszcze, czy 
ludziom nie jest zimno i na tym kończy swoją 
interakcję z fanami.
     A część z nich wędruje pod scenę, by po-
kołysać się w rytm transowej muzyki. To wy-
wołuje reakcję z rzędów siedzących. – Panie 
sobie stąd pójdą – strofuje jeden z panów. – 
Korteza nie widzę, a nie chcę widzieć waszej 
dupy...Fanki są obrażone, zachęcają, by 
siedzący także wstali i pokołysali się razem
z nimi. Niechętnie w końcu przenoszą się ciut 
dalej, ale na ich miejsce zaraz przychodzą 
kolejne. 

Tylko bez lampy
   Prawie wszyscy z komórkami w ręku, pra-
wie wszyscy robią selfie, jakieś zdjęcia tego, 
co widać lub nie na scenie. Oficjalny komuni-
kat ze sceny brzmiał bowiem, że zdjęcia moż-
na robić, ale bez lampy...
    Deszcz padający raz mocniej, raz ustający 
specjalnie nie przerzedza widowni. Niektórzy 
opuszczają jednak koncert, jakby wyszli z ką-
pieli. O, mają nawet ręcznik na ramionach... 
W każdym razie dwie godziny minęły błys-
kawicznie, a kamiennej twarzy idola nie roz-
świetlił ani cień uśmiechu. Taki to jakby 
kontrast z jego piosenkami, w których najroz-
maitszych uczuć jest sporo. I może właśnie 
za nie jest tak kochany...

Tekst i fot. Maria Eichler
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    Od 24 lipca do 28 lipca trwał Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie 
Spotkania z Folklorem Świata”. Z koncer-
tem inauguracyjnym w Wielu, a finałem
w Brusach. I przystankiem w Chojnicach.

    Ten przystanek wypadł 26 lipca, w upalny 
piątek. O godz. 14 na deptaku pojawiły się 
reprezentacje zespołów z różnych krajów
i z różnych kontynentów – z Czech, Szwajca-
rii, Meksyku, Chile, Indii i rodzime – Kaszuby
i Dworek Polski z Chojnic, Warszawianka
i Grajewianie. Każda z narodową flagą i ta-
bliczką z nazwą kraju, w strojach charakte-
rystycznych dla jego kultury. 

Smartfony poszły w ruch
     Było więc kolorowo i rozmaicie. Bogato
i skromniej, ale z uśmiechem i z szybkim 
nawiązaniem kontaktu z przechodniami. 
Jednych zapraszano do tańca, innych po-
zdrawiano machaniem ręki, częstowano 
przysmakami, czarowano pięknem strojów
i tanecznych figur. Nic dziwnego, że na rynku 
ludzi było coraz więcej, bo każdy chciał 
zobaczyć i się zachwycić. Smartfony poszły 
w ruch, bo przecież taką egzotykę warto było 
uwiecznić... Już na rynku goście dali popis 
swoich umiejętności, ale właściwy koncert 
odbył się w fosie miejskiej.
     To tu Roman Guzelak, prezes Promocji 
Regionu Chojnickiego oficjalnie powitał 
wszystkich w asyście starosty Marka Szcze-

pańskiego, burmistrza Arseniusza Finstera
i radnego sejmiku wojewódzkiego Leszka 
Bonny. – Macie takie piękne stroje we wszy-
stkich kolorach tęczy – komplementował bur-
mistrz Arseniusz Finster, życząc widzom 
świetnego koncertu, a gościom wielu wrażeń. 

Przełamywać bariery
       O to było nietrudno, bo festiwale od lat 
pokazują, jak różnorodna jest kultura rozma-
itych krajów, jak się w nich śpiewa, tańczy, 
gra na instrumentach. A ponieważ odbiega to 
od kaszubskiego wzorca, z którym obcujemy 
na co dzień, więc nic dziwnego, że budzi cie-
kawość. W założeniach ma także integrować 
i pokazywać, że mimo że jesteśmy tak różni
i mamy tak odmienne korzenie, to jednak 
jesteśmy w stanie się porozumieć, docenić 
swoją odrębność i współistnieć. Festiwale 
mają swój udział w przełamywaniu barier
i stereotypów, w budowaniu więzi. Dzięki nim 
młodzi ludzie poznają się, nawiązują kon-
takty i uczą się poszanowania swoich 
tradycji.
    Przypomnijmy, że idea narodziła się w Bru-
sach za sprawą Władysława Czarnowskiego, 
założyciela zespołu Krebane. Od kilku lat 
festiwal jest jednak organizowany nie przez 
stowarzyszenie Krebane, a przez Centrum 
Kultury i Biblioteki w Brusach. 

Tekst i fot. Maria Eichler 

       Dobrze, że pomysł organisty z bazyliki 
mniejszej Przemysława Woźniaka nadal 
trafia na sprzyjający grunt i już po raz szó-
sty mamy okazję uczestniczyć w VI Let-
nich Koncertach Organowych. W kościele 
gimnazjalnym gromadzą one miłośników 
muzyki poważnej.

    Jako pierwsi wystąpili 7 lipca Bogusław 
Grabowski (organy) i Maciej Sikała (sakso-
fon) i ci, którzy nie przegapili tego koncertu, 
wychodzili z zachwytem. Improwizowane 
„Kolory przestrzeni” odbiegały od tego, do 
czego słuchacze już przywykli, czyli do kla-
sycznego organowego brzmienia, na ogół 
kojarzonego z Bachem. Ale cóż to była za 
uczta dla uszu! Jak pięknie korespondowały 
ze sobą instrumenty, jak świetnie brzmiał 
saksofon!

Solo

     21 lipca fory miały tylko organy, na których 
zagrał Tomasz Drążkowski. Usłyszeliśmy 
utwory Pachelbela, Podbielskiego, Bacha, 
improwizację samego Drążkowskiego, dzieła 
Surzyńskiego, Gawthropa i Alaina. Był bis
i były gorące oklaski dla muzyka. 

    Tak jak poprzednio obydwa koncerty miały 
odpowiednią oprawę, a więc słuchacze mogli 
się dowiedzieć czegoś więcej o wykonaw-
cach, ale też o utworach. Do domu mogli 
zabrać minifolder z programem koncertu i in-

formacją o artyście. Kto chciał, mógł nabyć 
płyty. Każdy z występów był nie tylko zapo-
wiadany z ambony, ale też reklamowany za 
pomocą plakatów na mieście. Czyli wzorco-
wa promocja przedsięwzięcia, dzięki której 
chojniczanom  utrwala się świadomość, że 
na takie koncerty mogą się wybrać. A na 
dodatek publiczność ma też możliwość 
oglądania artysty w trakcie gry dzięki 
przekazowi z kamery. Bo na chór nie wszyscy 
by weszli...

Sierpień też z muzyką

      A ponieważ w sierpniu czekają nas 
kolejne emocje i wrażenia, więc anonsujemy 
– już 4 sierpnia wystąpi dla nas  Zespół 
Muzyki Dawnej z Bydgoszczy w składzie: 
Irena Filuś, Natalia Tyrańska – skrzypce 
barokowe, Weronika Kulpa – wiolonczela 
barokowa, Marek Przywarty – organy, 
klawesyn. A to nie koniec, bo 25 sierpnia na 
organach zagra Bogdan Narloch, na trąbce 
gorąco oklaskiwany w Chojnicach Roman 
Gryń. Czy i tym razem wyjdziemy oczarowa-
ni?
      W każdym razie szykujmy się! Koncerty 
zawsze w niedzielę i zawsze o godz. 20. 
Naprawdę warto! Gwoli precyzji – zapraszają 
nas parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
i Urząd Miejski w Chojnicach.

Tekst i fot. Maria Eichler 
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     22 lipca w Urzędzie Miejskim w Choj-
nicach podpisano umowę na wykonanie 
projektu „Renowacji elewacji budynku dwor-
ca kolejowego wraz z jego przebudową i za-
gospodarowaniem terenu wokół”. Projekt za 
kwotę 507 tys. zł w terminie do 22 września 
2020 r. wykona konsorcjum firm, którego 
liderem jest firma STUDIUM Sp. z o.o. Sp. k. 
z Warszawy.
      Renowacja elewacji (zgodnie z wytycz-
nymi konserwatorskimi) przywróci świetność 
zewnętrzną budynkowi. Natomiast planowa-

na przebudowa oraz zmiana sposobu użyt-
kowania pomieszczeń ma na celu dostoso-
wanie walorów użytkowych budynku do 
aktualnych potrzeb oraz przepisów.
     W ramach projektu przewiduje się rów-
nież plac przed budynkiem dworca kolejowe-
go przeznaczyć na drogę dojazdową do 
budynku i terenu za budynkiem, ścieżkę 
rowerową, chodniki oraz miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych oraz parking 
dla rowerów.

Tekst i foto: UM w Chojnicach

      3 sierpnia od godz. 18 nie może was za-
braknąć w fosie miejskiej. Każdy, kto ko-
cha poezję i poetycką piosenkę, ma okazję 
się nimi nacieszyć w ten wyjątkowy sier-
pniowy wieczór i noc. A jest to już 25 
Chojnicka Noc Poetów.

     Impreza organizowana przez Urząd Miej-
ski, Miejską Bibliotekę Publiczną i Chojnickie 
Centrum Kultury cieszy się powodzeniem nie 
tylko wśród piszącej braci, także u tych, którzy 
czytają wiersze i słuchają muzyki niekonie-
cznie spod znaku disco polo. Co roku w pier-
wszą sobotę sierpnia jest okazja spotkać nie 
tylko ludzi pióra, ale także gwiazdy teatru czy 
filmu, a także estrady. 

Jeden wiersz
      Na poetyckie spotkania we własnym gro-
nie zjeżdżają się poeci ze wszystkich stron 
kraju. Biorą udział w warsztatach i konkur-
sach, a kulminacyjnym punktem ich spotkań 
jest oczywiście wspólne przeżywanie wieczo-
ru w fosie. To oni są najbardziej krytycznymi 
odbiorcami werdyktu jury w Ogólnopolskim 
Konkursie Jednego Wiersza, który co roku 
ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna, bo to 
oni mają najlepszy słuch do wierszy. Z niecier-
pliwością czekają też na prezentację tekstów 
jurorów, w tym roku będą to Krzysztof Kuczko-
wski, Przemysław Dakowicz i Jarosław Jaku-
bowski. Nagrodzone i wyróżnione wiersze 
będzie można poczytać w okolicznościowym 
tomiku, który towarzyszy Nocy niemal od 

samego początku. Zaś w kramie biblioteki do 
zdobycia będą zbiory innych autorów, gości 
Nocy. 

W hołdzie Kołakowskiemu
    A kogo zobaczymy na scenie? Z aktorów 
będą to Joanna Szczepkowska, Olga Sarzyń-
ska i Jerzy Schejbal, z wykonawców poezji 
śpiewanej i zbliżonych gatunkowo utworów – 
zespół Małe Kino, kapela Hanny Wójciak i Te-
atr Piosenki z Wrocławia. Ten ostatni wystąpi
z widowiskiem w hołdzie zmarłemu przed 
rokiem wybitnemu kompozytorowi i autorowi 
tekstów Romanowi Kołakowskiemu, który 
zdążył być w Chojnicach z kameralnym reci-
talem i ze spektaklem poświęconym Stachu-
rze i Cohenowi. 
    Wieczorne występy poprowadzą Magdale-
na Kosobucka i Marzena Sękowska. Miejmy 
nadzieję, że dopisze pogoda, bo to ona jest 
też jednym z bohaterów Nocy. Co prawda było 
już tak, że w czasie jej trwania lało jak z cebra, 
ale to nie odstraszyło fanów poezji. Jednak 
milej byłoby słuchać i oglądać bez konieczno-
ści otwierania parasoli i opatulania się w prze-
ciwdeszczowe kurtki. Niestety, nadal nie 
mamy dobrych wieści w sprawie modernizacji 
fosy miejskiej, więc warto zabrać ze sobą 
poduchy czy kocyki, bo na siedziskach, jakie 
są obecnie w fosie, kręgosłupy dostaną
w kość.  A o zadaszeniu widowni też nadal nie 
ma mowy.

Tekst i fot. Maria Eichler
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Dobiega do końca budowa najnowszej chojnickiej ulicy. Fragment który ma połączyć ul. 
Subisława z Towarową ma już położoną ostatnią warstwę asfaltu. Wykonano piękne 
zatoki, ścieżki rowerowe i infrastrukturę, w tym nowe oświetlenie. Pięknie? No prawie. 
Niestety nowa ulica kończy się „w polu”, a dokładnie 50 m. przed skrzyżowaniem 
Subisława i Żwirki i Wigury i na razie nigdzie nią nie pojedziemy. Skrzyżowanie i łącznik 
wykona inna firma, w innym przetargu, w innym terminie. Genialne rozwiązanie???
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    Chojniczanka Anna Eichler jest autorką 
koncepcji muralu na przystanku Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku 
Strzyży. W projektowaniu pomagała jej 
koleżanka z warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych Sabina Twardowska.

     Pomysł zrodził się w PKM, a zyskał wspar-
cie marszałka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka. Merytorycznie artys-
tkom pomagało Europejskie Centrum Soli-
darności, zaś mecenat nad całością przyjęła 
Gazeta Wyborcza, a konkretnie jej sobotni 
dodatek Wysokie Obcasy, wcześniej już 
angażujący się w podobne projekty na 
murach, które dotyczyły kobiet. Tych bardzo 
dzielnych, ale wciąż stojących nie w pier-
wszym szeregu, czasami nieco zapom-
nianych albo wręcz przeciwnie, takich jak 
Kora, która wysoko trzymała sztandar wol-
ności i walczyła o prawa kobiet do samo-
stanowienia. 

   Malowaniem zajęła się pierwsza kobieca 
agencja muralowa Redsheels, w której pra-
cuje także Anna Eichler. Już w Gdańsku war-
szawianki musiały skorzystać z pomocy miej-
scowych sił, studentek ASP, bo same nie 
dałyby rady. W końcu chodziło o powierz-
chnię 400 m kw. i cztery filary!

Wyszły z cienia
    Na czym polega niezwykłość tego muralu? 
Najpierw na odkryciu prostego niby faktu, że 
to również kobietom zawdzięczamy transfor-

mację ustrojową w Polsce, bo to również one 
były w „Solidarności”, a jeśli nawet nie były, to 
dzięki ich zaangażowaniu w dom, pieluchy, 
zakupy, etc. panowie mogli spotykać się, dys-
kutować, kolportować ulotki i przygotowywać 
się do obalenia komuny. – Ja się dowiedzia-
łam, że najlepiej byłoby, gdyby na tych fila-
rach umieścić kilka postaci – mówiła w wyw-
iadzie dla „Wyborczej” Anna Eichler. – Zafra-
powało mnie, dlaczego kilka i na jakiej zasa-
dzie je wybierzemy? Od razu pomyślałam, że 
możemy wyjść od kilku kobiet, ale na końcu 
to musi być tłum! I tak to zaprojektowałam.  

   Po drugie, mural niesie bardzo aktualny 
przekaz, wyłuszczony nie tylko poprzez przy-
wołanie wizerunków konkretnych pań, ale 
także poprzez hasła typu Kobiety wiedzą, co 
robią, cytaty, wiersze i główny leitmotiw – 
napisany solidarycą tytuł Kobiety wolności. 

Kolor i łzy
    - To wszystko jest bardzo kolorowe i rado-
sne – mówił 5 lipca podczas uroczystości 
„otwarcia” muralu Mieczysław Struk. – I ja się 
bardzo cieszę z tego, że mamy tu właśnie 
taką lekcję historii.  
   Podczas przecięcia wstęgi spotkały się 
bohaterki tamtych czasów, a także ich bliscy. 
Były łzy, przyglądanie się malunkom, rzuca-
nie się sobie w ramiona. Dziś panie stoją po 
różnych stronach barykady, ale jak to wyzna-
ła Ewa Ossowska, może jest jeszcze na-
dzieja, żeby zrobić coś razem ponad podzia-
łami.                                                     /red./
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     Poprzedni numer zabrał nas m.in. do „Serca Kaszub” – 
Wdzydz Kiszewskich. W tym numerze trochę szerzej o ośrod-
kach wypoczynkowych w naszej okolicy, w których nasi pupi-
le są mile widziani, a i dla opiekunów przewidziano masę 
atrakcji.  
       Ośrodek Wypoczynkowy „Leśna Dolina” usytuowany 
jest w samym centrum Wdzydz, w sąsiedztwie przystani że-
glarskiej oraz kąpieliska. Zajmuje teren ponad 2 hektarów, 
jest ogrodzony i strzeżony. Wśród zieleni i drzew sosnowych 
znajdziemy 13 uroczych drewnianych domków letniskowych 
oraz spore pole kempingowe zarówno dla namiotów, jak
i przyczep kempingowych. Do dyspozycji wypoczywających 
oraz gości na terenie „Leśnej Doliny” czynny jest punkt 
gastronomiczny, Internet, wi-fi, a także atrakcje takie jak: 
przystań żeglarska, rejsy po Jeziorach Wdzydzkich, wieża 
widokowa, wypożyczalnia sprzętu wodnego i kąpielisko (do 
jeziora zaledwie 30 metrów). Cały obiekt jest ogrodzony, dla 
dzieci jest plac zabaw. Ośrodek jest czynny od maja do sier-
pnia i jest przyjazny małym i średnim psom. 

    Drugi na naszej mapie jest Ośrodek Wypoczynkowy 
„Omega” na południu Kaszub (Przywidz). To najlepsze miej-
sce, jeśli szukacie wypoczynku w ciszy i spokoju. Ośrodek 
oferuje przytulne domki letniskowe, pozwalające odetchnąć 
na  łonie natury, a domki czynne są cały rok. Okolice ośrodka 
to malownicze lasy morenowe, stanowiące idealne miejsce 
na piesze wycieczki – znajdziemy tu specjalnie przygoto-
wane szlaki o różnym stopniu trudności. Ośrodek oferuje 
także możliwość wypożyczenia rowerów, rowerków wod-
nych, kajaków oraz park linowy i kule wodne. Można tam 
także skorzystać z rosyjskiej odmiany sauny, tzw. bani 
rosyjskiej i oczyścić organizm (kąpiel w parze wytwarzanej 
przez polewanie wody na rozgrzane kamienie). Ośrodek 
czynny jest cały rok i zaprasza także naszych milusińskich.  
    Kompleks Wypoczynkowy „Zacisze” położony jest
w pobliżu niewielkiej wsi Okoniny Nadjeziorne w Borach 
Tucholskich nad Jeziorem Okonińskim. To ośrodek oferujący 
bliskie obcowanie z przyrodą i odpoczynek na świeżym po-
wietrzu, szczególnie dostosowany do potrzeb rodzin z dzieć-
mi, miłośników ciszy, spokoju, grzybobrania oraz opiekunów 

zwierząt. Ogrodzony teren, zajmujący 15 hektarów znajduje 
się nad samym brzegiem jeziora, a domki letniskowe – w lesie 
sosnowym. Do dyspozycji gości są tutaj: duży plac zabaw dla 
dzieci, kąpielisko z piaszczystą plażą, restauracja nad 
samym jeziorem serwująca lokalne potrawy i ciasta domowej 
roboty. Jest także wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, 
rowery wodne, łodzie wiosłowe, deski surfingowe itp.) oraz 
sprzętu turystycznego (rowery, piłki, leżaki, grille, hamaki 
itp.), jak również 4 korty tenisowe, stoły bilardowe i stoły do 
tenisa, boisko wielofunkcyjne, siłownia na świeżym powie-
trzu, sauna oraz suszarnia grzybów. Jeśli nie chcecie miesz-
kać w domku, „Zacisze” oferuje 2 pola kempingowe / namio-
towe nad samym jeziorem, o pierwszej klasie czystości wody. 
Istnieje możliwość podłączenia do prądu, jednak na polu nie 
wolno parkować samochodów (na terenie ośrodka jest par-
king niestrzeżony do dyspozycji gości). W pobliżu znajdują 
się sanitariaty (prysznice, łazienki, wc oraz zmywalnia na-
czyń) i wszelkie udogodnienia, o których pisałam wcześniej 
(plac zabaw, restauracja, sklepik oraz wypożyczalnie sprzętu 
wodnego i rekreacyjnego).  

        Znacznie bliżej niż godzina jazdy od Chojnic znajduje się 
znana niemal wszystkim Chojniczanom przepięknie odres-
taurowana Osada Swory w Małych Swornegaciach – 
esencja piękna i bogactwa kaszubskiej przyrody i historii. Na 
rozległym terenie Osady prócz miejsc noclegowych w drew-
nianych przytulnych domkach znajduje się również wygodne 
pole namiotowe, plaża z własnym pomostem, tenis stołowy, 
plac zabaw oraz boisko do siatkówki i piłki nożnej. Istnieje 
możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego i rekreacyjnego 
(m.in. kajaki, łodzie wiosłowe, deski SUP czy rowery górskie), 
oraz skorzystania z profesjonalnej wędzarni oraz pieca do 
pieczenia chleba. Osada Swory leży w pięknym sąsiedztwie 
Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz Strugi Siedmiu 
Jezior. Struga Siedmiu Jezior to unikatowe zjawisko hydrolo-
giczne, będące jedną z osobliwości przyrodniczych Pojezie-
rza Pomorskiego. Jest to niewielka rzeka (13,9 km), łącząca 
siedem jezior rynnowych. Swój początek bierze z jeziora 
Ostrowitego a wpada do Jeziora Charzykowskiego, jest więc 
jako dopływ Brdy ciekiem III rzędu w dorzeczu Wisły. Rocznie 
tym ciekiem odpływa ok. 25 mln m3 wody, co stanowi blisko 
60% wód  retencjonowanych przez Park. 
       Do innych atrakcji w sąsiedztwie Osady Swory należy 
niewątpliwie tzw. „Kaszubska Marszruta” – system szlaków 

rowerowych rozciągających się na terenie powiatu chojnic-
kiego. Trasy liczą łącznie ok. 200 km, w tym ścieżki wyty-
czone w bezpiecznej odległości od szosy. System ścieżek
i szlaków pozwala w atrakcyjny sposób zwiedzić najciekaw-
sze miejsca regionu pod względem przyrodniczym, kulturo-
wym i historycznym, stanowiąc jednocześnie infrastrukturę 
turystyczną: tablice informacyjne, przystanki rowerowe, 
kładki, mosty, leśne parkingi. W ramach struktury turysty-
cznej warto wybrać się także do Kaszubskiego Domu 
Rękodzieła Ludowego w Swornychgaciach, który pełni rolę 
centrum kultury regionalnej. Można w nim obejrzeć wiele 
ekspozycji, pamiątek z terenu Swornychgaci i okolic, a także 
wziąć udział w kiermaszach i jarmarkach rękodzieła ludo-
wego, promujących kulturę Kaszub. Wybierając się do na 
przejażdżki pamiętajmy, że w Małych Swornychgaciach 
czeka na nas most zwodzony otwierany w godzinach: 10:00, 
12:00, 16:00 oraz 19:00 w okresie od maja do września. Czas 
otwarcia – 20 min. Ośrodek Osada Swory akceptuje odpła-
tnie tylko małe psy i jest otwarty dla wczasowiczów przez 
większość roku.  
      Zabierając psa na wakacje, pamiętajcie o kilku ważnych 
rzeczach. Do większości parków krajobrazowych w Polsce 
można wprowadzać psa na smyczy (i/lub w  kagańcu), 
natomiast w Parku Narodowym Bory Tucholskie istnieje 
całkowity zakaz wprowadzania psów poza tzw. „drogą pilską” 
Bachorze – Owink, oraz cumowiskiem łodzi wędkarskich
w Bachorzu.
      Jako właściciele psów, ponosicie pełną odpowiedzialność 
za zachowanie swojego psa. Kiedy Wasz pies podróżuje
z Wami, pamiętajcie więc, by przed wyjazdem upewnić się, że 
zabraliście książeczkę zdrowia psa z jego aktualnymi 
szczepieniami, znane mu legowisko/kocyk oraz woreczki na 
odchody i koniecznie, ochronę antykleszczową (krople na 
kark, obroża itp.). Pamiętajcie o dobrych manierach odwie-
dzając ośrodki wypoczynkowe z psem – poinformujcie obsłu-
gę przy składaniu rezerwacji, że zamierzacie przyjechać
z psem, sprzątajcie odchody po Waszych psiakach, a na 
terenie ośrodka prowadźcie psa na smyczy i wyprowadzajcie 
w wyznaczonych miejscach. 
            Na szlak koniecznie zabierajcie ze sobą wodę dla psa 
i leki, jeśli takie regularnie zażywa. Jeśli to możliwe, zapa-
kujcie też apteczkę, w której powinny znaleźć się: jałowe 
gaziki do dezynfekcji lub przetarcia skaleczenia oraz jałowy 
bandaż. Do dezynfekcji możemy wykorzystać wodę utlenio-
ną, spirytus salicylowy bądź gotowe gaziki nasączone pre-
paratem dezynfekującym. Przydatnymi narzędziami okażą 
się narzędzia do usuwania kleszczy, pęseta (do usunięcia np. 
kolca czy szkła z opuszki łapy), nożyczki oraz leki dla psa 
takie jak węgiel czy psi probiotyk (podajemy w przypadku 
zatruć lub biegunki) czy tabletki weterynaryjne o działaniu 
przeciwbólowym i przeciwzapalnym (na wypadek gorączki, 
stłuczenia, bólu). Pamiętajmy jednak, że takie leki stosujemy 
tylko w momencie, kiedy wizyta u weterynarza jest 
utrudniona. Pod żadnym pozorem nie podawajmy psu 
ludzkich leków, gdyż mogą mu bardzo zaszkodzić. 
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      Temat związany z segregacją odpadów komunalnych to 
w ostatnim czasie niemalże temat numer jeden. Nasza 
Planeta tonie w śmieciach i niestety sami do tego dopro-
wadzamy. Według raportu Banku Światowego What a Waste 
2.0 opracowanego przez Tokyo Development Learning 
Centre, świat wytwarza rocznie 2 miliardy ton komunalnych 
odpadów stałych, przy czym co najmniej 33% z nich nie jest 
zarządzanych w sposób bezpieczny dla środowiska. Po-
nadto tylko 13,5% odpadów globalnych  podlega recyklin-
gowi. Jak alarmuje Bank Światowy, w ciągu trzydziestu lat 
ilość odpadów wzrośnie do 3,76 mld ton. Dla porównania 
przeciętny Polak wytwarza średnio ponad 300 kg odpadów 
rocznie. Raport podkreśla, że największą kategorią odpadów 
są globalne odpady spożywcze i odpady zielone: odpady 
organiczne stanowią niemal połowę całkowitej masy global-
nych odpadów. Pozostałe odpady to te nadające się do 
recyklingu, czyli plastik, papier, metal oraz szkło. Te dane są 
zatrważające, jednak jeszcze bardziej przeraża widok śmieci 
na plażach, w lasach, parkach i wszystkich innych miejscach 
użyteczności publicznej. 

     Duża odpowiedzialność za prawidłową segregację 
odpadów komunalnych spoczywa na samorządach. To 
właśnie gminy wymagając od mieszkańców właściwego 
postępowania ze śmieciami zapewniają do niego warunki, 
np. tworząc miejsca, w których można pozbyć się odpadów. 
Jedno jest pewne. Jako samorząd i jako społeczeństwo nie 
możemy przyglądać się problemowi z boku, tylko musimy 
zacząć działać. 

      W samych Chojnicach – według stanu złożonych dekla-
racji – odpadów nie segreguje ok. 40% mieszkańców. Wynika 
to m.in. z braku wiedzy, zbyt malej ilości odpowiednich pojem-
ników, no i z lenistwa.  Biorąc pod uwagę fakt, że problem
z segregacją odpadów istnieje przede wszystkim w zabudo-
wie wielorodzinnej, postanowiliśmy zaprosić do Chojnic (25 
lipca) przedstawicieli firmy T4B, która jako pierwsza w Euro-
pie wprowadziła innowacyjny system segregacji odpadów.

      Firma zastosowała na jednym z osiedli w Ciechanowie 
System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master ELMO 
(Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów) obejmując swym 
zasięgiem prawie 400 rodzin. Eksperyment polegał na tym, 
że w trzech dogodnie usytuowanych lokalizacjach zamonto-
wane zostały pojemniki na odpady. To nie były jednak zwykłe 
pojemniki, tylko inteligentne obudowy standardowych koszy 

obecnych na wszystkich osiedlach, które ważyły wyrzucone 
do nich odpady. Dostęp do nich mieli jedynie mieszkańcy 
osiedla, którzy za pomocą kodów kreskowych na workach 
mogli odblokowywać klapy poszczególnych pojemników.
W pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu na bada-
nym obszarze osiągnięto współczynnik segregacji śmieci na 
poziomie 48%. Zdaniem przedstawicieli firmy, rozwiązanie to 
ma stanowić podstawowe narzędzie dbania o środowisko 
naturalne i pogłębianie naszej świadomości, że oddawanie 
posegregowanych odpadów opłaca się każdemu, m.in. dla-
tego, że ponosimy wtedy niższą opłatę za odbiór odpadów. 
Program pilotażowy był dobrowolny i bezpłatny. Został 
zrealizowany przy współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów, 
TBS, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ciechanowskiego Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej oraz Wspólnoty Mieszkaniowej. 

       W lipcu przyszłego roku pojemniki zostaną zamon-
towane w kilku zainteresowanych tematem gminach. Czy 
również w Chojnicach? Tego jeszcze nie wiemy. Niewątpliwie 
pomysł zaprezentowany przez firmę T4B jest innowacyjny
i ciekawy. Dlatego planujemy jesienią tego roku wspólny 
wyjazd z radnymi do Ciechanowa, aby na żywo zobaczyć jak 
system się sprawdza, porozmawiać z mieszkańcami o ich 
odczuciach, określić koszty funkcjonowania systemu i wtedy 
zdecydujemy czy warto w to rozwiązanie inwestować, czy 
lepiej szukać czegoś innego. 

Na zakończenie – pozostając w temacie ochrony środowiska 
- kilka słów na temat deszczówek. 
         Dnia 22 lipca br. podpisałem cztery umowy na realizację 
kolejnych zakresów związanych z budową kanalizacji 
deszczowej na terenie miasta Chojnice. Dwie z firmą WO-
KOP Wojciecha Drewczyńskiego: na budowę deszczówki na 
Alei Brzozowej oraz ul. Prochowej, Bielickiej, Ducha Św. Łą-
kowej, Okrzei, Kasprzaka, Sobierajczyka, Goedtke, Sępoleń-
skiej i Looka (umowa trójstronna z udziałem Powiatu Chojnic-
kiego) oraz na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwod-
nieniem i odtworzeniem nawierzchni ul. Subisława, Sambora 
i Dąbrowskiego, a także umowę z Przedsiębiorstwem Robót 
Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” na budowę 
deszczówki i odtworzenie nawierzchni ul. Parkowej, pl. Nie-
podległości, Sukienników i Okrężnej oraz umowę z konsorc-
jum firm: EKOMEL, Instal i Marbruk na budowę kanalizacji 
deszczowej z odwodnieniem i niezbędną przebudową ul. 
Grunwaldzkiej.
     13 sierpnia nastąpi otwarcie ofert na budowę ziemnego 
zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, dobudowę zastawek sterujących na zbior-
nikach retencyjnych w parku 1000-lecia, przebudowę rowu 
„południowego” i „S-J”. 
      Łączny koszt wykonania wszystkich inwestycji zwią-
zanych  deszczówkami szacowany jest na 90 mln zł. Inwesty-
cje zostaną zrealizowane do września 2022 roku. 

Burmistrz Arseniusz Finster
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     Trwają wakacje! Uczniowie są już na półmetku 
wypoczynku. Pracujący korzystają z urlopów i spo-
glądają na prognozy pogody, która jak zwykle jest 
trudna do przewidzenia. Sezon urlopowy również
w lokalnym samorządzie, gdzie w lipcu nie odbyła się 
sesja Rady Miejskiej. To dobry czas na podzielenie się 
z Państwem moimi kilkoma (z racji ograniczeń tego 
felietonu) spostrzeżeniami dotyczącymi rowerzystów
i infrastruktury rowerowej w naszym mieście.

     Od najmłodszych lat jestem użytkownikiem ro-
weru. Do tej formy rekreacji zachęcił mnie ojciec, a te-
raz ja próbuję również zachęcać dzieci. Chętnie,
w ciągu całego roku, wsiadam na rower i jeżdżę po 
regionie. Nie raz już przejechałem dłuższe trasy w róż-
nych regionach Polski. Na początku sierpnia będę 
uczestniczył w Rowerowej Pielgrzymce z Chojnic do 
Częstochowy. Ten około pięciuset kilometrowy trud ni 
jak ma się jednak do pielgrzymki rowerowej, którą
w dniu 28 lipca ukończyła czwórka pielgrzymów na 
trasie: Łeba - Santiago de Compostela w Hiszpanii.
W tej grupie jechały dwie osoby z naszego miasta, 
wśród nich Ks. Janusz Chyła Proboszcz Parafii MBKP 
w Chojnicach. Jechali przez 28 dni i przemierzyli łącz-
nie ok 3,5 tys. km. Nie obyło się bez niespodzianek, 
jak choćby tej, kiedy ukradziono im dwa rowery.
Ale nie to jest tematem mojego felietonu. Zastana-
wiam się od wielu lat dlaczego w Chojnicach rower nie 
stał się powszechnym środkiem lokomocji, chociażby 
przez kilka miesięcy w roku. Czego brakuje?

     Mamy wytyczone drogi dla pieszych i rowerzystów, 
mamy w centrum miasta wiele miejsc parkingowych 
dla rowerów. W ostatnim czasie nawet Starosta Choj-
nicki wynagradza dodatkowo osoby przyjeżdżające 
do pracy na rowerach. I mimo, że z roku na rok rowe-
rzystów przybywa, to jednak cały czas daleko nam do 
upowszechnienia roweru jako środka transportu, tak 
jak to jest choćby w Trójmieście. 

  W czym tkwi problem? Według mnie tkwi on
w szczegółach i braku ogólnego planu wykorzystania 
komunikacji rowerowej w mieście. Dlaczego brakuje 
planu? Uważam, że sieć dróg pieszo-rowerowych
w mieście powstaje często w sposób chaotyczny. O ile 
dobrze, że regułą jest to, że przy projektowaniu lub 
modernizacji ulic umieszcza się w ich ciągu drogę 
rowerową, to problemem pozostaje to, że robi się to 
niejako na siłę. Zapomina się często o tym, jak 
powinna ona być prawidłowo zaprojektowana i wy-
konana. Często rozwiązania stworzone zza biurka nie 
sprawdzają się w rzeczywistości. Drogi rowerowe
w Chojnicach powstają jako wspólne drogi dla pie-
szych i rowerzystów. To od samego początku determi-
nuje, że pieszy, zgodnie z prawem, zawsze będzie 
tam miał pierwszeństwo przed rowerzystą. Przez to 
tworzona infrastruktura wymusza wiele kompromi-
sów, zazwyczaj niekorzystnych dla rowerzystów.

     Druga zasadnicza sprawa to wykonanie i stan dróg 
pieszo-rowerowych. Wykonane kilka bądź kilkanaście 
lat temu ścieżki pozostawiają wiele do życzenia.
W większości są za wąskie i nierówne. By bezpiecznie 
mogli się wyminąć rowerzyści potrzeba ścieżki o sze-
rokości min. 1,5m. Tymczasem np. w całym ciągu 
ulicy Gdańskiej, która pełni rolę drogi zbiorczej, ma 
ona zaledwie szerokość ok 1 m. Do tego wykonana 
jest z kostki brukowej, która powszechnie uważana 
jest za kiepski materiał do budowy dróg rowerowych.
Inna sprawa to brak połączenia poszczególnych sieci 
dróg rowerowych. Wielu użytkowników jeździ do 
Galerii Brama Pomorza. A czy zwrócili Państwo uwa-
gę, że na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Tucholskiej 
brakuje kilkudziesięciu metrów ścieżki rowerowej, 
która połączyłaby drogi pieszo-rowerowe wyznaczo-
ne w obu tych ulicach? Już o słynnych wjazdach na 
posesje na ul. Tucholskiej nie wspominając. Każdy kto 
choć raz jechał tą drogą na rowerze odczuł wszystkie 
te „hopki” na swoich rękach, pośladkach i kręgosłupie. 
To szczegół, ale takie szczegóły wpływają na wygodę 
korzystania ze ścieżek a nade wszystko poprawiają 
ich bezpieczeństwo. Wspomnę tu przy okazji trzy inne 
przykłady pokazujące jak wygląda w naszym mieście 
bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych:

1. Słup sygnalizacji świetlnej na samym środku ścieżki 
rowerowej przy tzw. „starym szpitalu”, przy skręcie   
z ul. Plac Niepodległości w ul. Okrężną,

2. Słup oświetleniowy umieszczony na środku ścieżki 
rowerowej przy ul. Młodzieżowej, w sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej nr 8,

3. Brak ścieżki rowerowej w ul. Obrońców Chojnic, 
która umożliwiłaby rowerzystom bezpieczny dojazd 
do ul. Kościerskiej i Gdańskiej.

Podobne przykłady można by mnożyć. Przygotowuję 
się do zebrania takich absurdów i spostrzeżeń, by 
następnie tym tematem zainteresować innych rad-
nych. Czy uda się coś zmienić? Liczę, że tak. Z po-
mocą przychodzą opublikowane pod koniec czerwca 
br. przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego „Wytyczne organizacji bezpiecznego 
ruchu rowerowego. Podręcznik”. Publikacja ta, w jed-
nym miejscu zbiera i pokazuje najlepsze rozwiązania
i praktyki „rowerowe” jakie są realizowane w Polsce. 
Są to rozwiązania, które często zostały przeszczepio-
ne na polski grunt z innych krajów europejskich. 
Pytanie tylko, czy z tego „gotowca” odważą się 
skorzystać urzędnicy, samorządowcy i projektanci 
tych dróg? Może jestem niepoprawnym optymistą, ale 
wierzę, że tak się jednak stanie. 

PS. Jeśli dostrzegają Państwo jakieś „absurdy 
rowerowe” na swoich osiedlach to z przyjemnością 
chciałbym się o nich dowiedzieć. Kontakt do mnie 
znajdą Państwo na stronie Urzędu Miejskiego lub na 
mojej stronie na portalu Facebook.

kiedy obserwuję, jak nasi rządzący rodacy, osłabiają wizerunek Polski na 
świecie. Najpierw budzą zdumienie zagranicy, głosując przeciw kandy-
daturze krajana na funkcję Przewodniczącego Rady Europejskiej. Nawet 
stary lis Orban, poplecznik Putina, wystawił ich do wiatru i jako jedyni 
głosowali przeciwko Polakowi. Kabaretem było nazywanie zwycięstwem 
wyniku 1:27. Ba, jeszcze ciekawsze było (i jest) przyklejanie niemieckiej 
łatki Donaldowi Tuskowi: „na pasku Angeli Merkel”, „niemiecki agent” i setki 
podobnych stwierdzeń. (Tak na marginesie przypominam, że Niemcy są 
naszym największym partnerem gospodarczym.) Czy po ciągłym serwo-
waniu takiej germanofobii, jeszcze kilka miesięcy temu, ktokolwiek mógłby 
przypuszczać, że Jarosław Kaczyński pozwoli Rządowi RP na poparcie 
niemieckiej kandydatki na przewodniczącego Komisji Europejskiej? 
Silniejsza jednak była nienawiść do Belga Timmermansa, który ośmielił się 
potwierdzić przypadki łamania zasad praworządności w Polsce. Mam 
„przeczucie graniczące z pewnością”, że Niemcy przewidzieli PiS-owską 
krucjatę, bo bez tego szanse na to kluczowe unijne stanowisko dla nich 
byłyby o wiele mniejsze. Matka historia uczy, że w relacjach międzyna-
rodowych należy kierować się długofalowymi interesami, a nie emocjami, 
ale który PiSmen ośmieli się powiedzieć to Kaczyńskiemu?
       Następna wpadka europejska, to wystawienie na przewodniczącego 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Beaty Szydło (po prostu jej się to 
należało ;) ). Czy naprawdę należy się dziwić z dwukrotnego odrzucenia 
jedynej kandydatki, za to takiej, która wyprowadziła flagi unijne z Kancelarii 
Premiera? Nie chciała „uczestniczyć w szaleństwie brukselskich elit”, więc 
po co wysuwano ją do tychże „elit”? Będąc premierem łamała prawo odma-
wiając publikacji orzeczeń trybunału Konstytucyjnego. W liście do przywó-
dców Unii Europejskiej oskarżała Przewodniczącego Rady Europejskiej
o pozaparlamentarne próby obalenia rządu w Polsce czyli przestępstwo! 
Pouczała prezydenta Francji jak ma prowadzić gospodarkę i politykę 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wytykała mu brak doświadczenia i …  
obycia. „Zemsta za Timmermansa” mogła mieć miejsce w pojedynczych 
przypadkach, bo UE to nie jest polskie piekiełko. Zresztą inne kraje, które 
również nie poparły Belga i jakoś nie są sekowane. Kara za obronę 
chrześcijańskich wartości w UE też nie znajduje potwierdzenia w faktach, 
bo musiałaby dotyczyć wyłącznie Polaków.   
      Przegrana jedynego kandydata w dwukrotnym głosowaniu, to porażka 
wizerunkowa polskiego rządu. Jest to upokarzające nie tylko dla poseł 
Szydło, ale także dla nas – wszystkich Polaków. Może poseł z Nowogro-
dzkiej wyciągnie wnioski i da nowe dyspozycje rządowo-partyjnym 
wykonawcom w kwestii polityki unijnej?

Poraża mnie fala nienawiści 

rządzących do Polaków, którzy inaczej widzą sprawowanie władzy i pię-
tnują przejawy kłamstwa i pogardy. Szczucie jednych na drugich stało się 
nieodłącznym elementem życia politycznego, które celowo zostało 
przeniesione na poziom społeczny, do rodzin i kręgów znajomych. Stało 
się to praktyczną realizacja rzymskiej maksymy „dziel i rządź', bo 
pokłóconymi, do tego otumanionymi prymitywniejszą propagandą niż
w czasach PRLu, zarządza się znacznie łatwiej. Podziały stworzyć dało się 
bardzo szybko, ale zasypywanie rowów, to żmudny długotrwały proces 
rozpisany na wiele lat.

Balsamem dla mojej duszy

był weekendowy pobyt na polu namiotowym w Borsku. Praktycznie nie 
znaliśmy nikogo wcześniej, a biwakowicze byli z różnych stron naszego 
kraju. Spontaniczne przejawy pomocy i życzliwości były na porządku 
dziennym, więc nie jest z nami tak źle .
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       Zakon Świętego Augustyna - zgromadzenie zakonne 
założone we Włoszech przez papieża Aleksandra IV
1 marca 1256 roku po zjednoczeniu różnych wspólnot 
pustelniczych (eremickich), które żyły według reguły 
świętego Augustyna z Hippony.

    Pod koniec XIII wieku Zakon upodobnił się do zakonu 
żebrzącego; zakonnicy opuszczali eremy, tworzyli klasztory 
w miastach, głosili kazania, przyjęli zasadę utrzymywania się 
z dobrowolnych ofiar. Papież Bonifacy VIII 16 I 1303 roku 
zaliczył augustianów do zakonów żebrzących, dając im jed-
nak prawo przyjmowania zapisów majątkowych. Ich ubiorem 
jest czarny habit z kapturem i skórzanym pasem. Prowadzą 
oni działalność naukową, misyjną, społeczną oraz pracują 
wśród ludzi chorych, ubogich, upośledzonych i odrzuconych 
na margines społeczeństwa.

      Do Polski (do Krakowa) zostali sprowadzeni z Czech
w 1342 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. W roku 1331 
przybyli na Pomorze za sprawą księcia szczecińskiego z dy-
nastii Gryfitów Barnima III Wielkiego. W Chojnicach za-
konnicy ci, byli od XIII wieku. Przybyli do miasta w listopadzie 
1356 roku ze Starogardu Szczecińskiego. Augustianów 
osadził na przedmieściach Chojnic wielki mistrz krzyżacki 
Winrich von Kniprode, który w 1356 roku zezwolił im wznieść 
kościół i klasztor. Obiekt powstał  poza murami obronnymi na 
półwyspie Jeziora Zakonnego. W grudniu 1365 wielki mistrz 
von Kniprode nadał im teren przyległy do jeziora, odtąd nazy-
wany Wyspą Mnisią. Chojniccy augustianie byli zakonem 
żebraczym. Ich pobyt w mieście podnosił status Chojnic – 
miasto należało do nielicznych w państwie krzyżackim 
posiadających takie klasztory. Pod koniec 1383 i na początku 

1384 roku klasztor otrzymał od komtura tucholskiego Ru-
digera von Elnera relikwie w postaci drzazgi Krzyża Świę-
tego. W związku z tym arcybiskup gnieźnieński Bodzanta 
nadał w 1384 roku Augustianom prawo udzielania odpustów 
wszystkim odwiedzającym kościół klasztorny.
       Tytuł zakonu żebraczego nie ograniczył posiadania dóbr 
doczesnych a zakonnicy grodu tura często korzystali ze 
szczodrości darczyńców. Dzięki hojności mieszczan choj-
nickich augustianie otrzymali testamentowe darowizny pie-
niężne. Wielcy mistrzowie zakonni corocznie przekazywali 
konwentowi zapomogi. Od spadkobierców Zbenin otrzymali 
znaczny teren leśny; dzięki zapisom rycerstwa stali się 
właścicielami kompleksu łąk w  okolicy Obrowa i Sławęcina
Na podstawie przywileju wielkiego mistrza zapewniono 
zakonnikom przejście do miasta, budując tzw. furtę klasz-
torną w murze obronnym wraz z kładką nad fosą. Ich pobyt
w mieście wiązał się ze zbieraniem jałmużny. Pierwsze 
zabudowania klasztorne były drewniane, następnie z cegły
i kamienia. Czasy niepokoju dla klasztoru zapoczątkowała 
reformacja. Augustianin, Marcin Luter, ogłosił 95 tez. 
Chojniccy zakonnicy ulegli reformacyjnym poglądom i opuś-
cili miasto. Budynki niszczały. Zostały rozebrane a materiał 
budowlany przeznaczono do remontu m.in. kościoła farnego.
Władze augustiańskiej prowincji polskiej podjęły się w 1622 r. 
rewindykacji utraconych dóbr. Zakonnicy zażądali zwrotu 
dóbr ziemskich i odszkodowań za zniszczone budynki. Na 
początku lat dwudziestych XVII wieku król Zygmunt III Waza 
wydał wyrok, który nakazał zwrot części utraconych dóbr.
W 1624 roku rozpoczęła się odbudowa zespołu klasztor-
nego. Spłonął on w czasie najazdu szwedzkiego. Po po-
wrocie augustianie wybudowali w 1660 roku kościół 
drewniany i dom zakonny; w 1712 nowy kościół o konstrukcji 

ryglowej. Na Wyspie Mnisiej stały klasztor, dom dla gości, 
chałupy dla rzemieślników i zabudowania gospodarcze.
Dzięki staraniom przeora o. Klemensa Klundera w latach 
1786-1794 wzniesiono kościół murowany w stylu późno-
barokowym. Pod głównym ołtarzem znajdowała się piwnica, 
gdzie grzebano zmarłych. W 1930 odkryto w piętrowych 
niszach w murze i poza nim dookoła klasztoru szczątki 
zmarłych zakonników. Również murowany był klasztor, 
dwupiętrowy, posiadający przybudówki służące jako kuchnia 
i jadalnia.
       Edykt kasacyjny wydany dla całych Prus 30 października 
1810 r. został zrealizowany w stosunku do klasztoru choj-
nickiego w maju 1819 roku. Kościół i klasztor przeszły  na 
własność gimnazjum katolickiego, zaś niektóre sprzęty 
liturgiczne i trzy ołtarze barokowe przekazano kościołowi 
farnemu (spłonęły w lutym 1945 roku). Obraz z głównego 
ołtarza przeniesiono do Wiela. Zakonnicy natomiast zostali 
skierowani do innego klasztoru. 
      Po sekularyzacji zakonu, architekt miejski Salzman
w 1819 r. przebudował kościół poaugustiański, nadając mu 
dzisiejszą formę architektoniczną. Wieżę kościelną rozebra-
no do wysokości murów. W kościele otworzono w 1826 roku 
konwikt – przez 100 lat budynki pełniły rolę mieszkań dla 
uczniów, kandydatów do stanu duchownego i nauczyciel-
skiego. Młodzież gimnazjum i liceum korzystała z budynków 
poklasztornych do 1954 roku. W 1957 zostały przekazane 
Służbie Zdrowia, a do 1991 roku. mieścił się tam żłobek.
W 1991 obiekt stał się siedzibą Katolickiego Liceum Ogól-
nokształcącego im. Romualda Traugutta. 

(tekst, rysunki  Wiesława Gołuńska)
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Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego
Winrich von Kniprode

na zamku średnim w Malborku 



19

Gazeta LOKALNA HISTORIA  CHOJNIC

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

Nr 8/2019 (84)  SIERPIEŃ 2019

       W 1868 roku lustro jeziora obniżono o 2 stopy. Młyn 
wodny który służył miastu od 508 lat częściowo rozebrano
a koło wodne młyna unieruchomiono. Kolejne osuszanie 
jeziora Zakonnego nastąpiło w sierpniu 1894 r. ponownie 
obniżono taflę jeziora. Dalsze osuszanie jeziora nastąpiło
w czerwcu 1923 r. i w lipcu 1924 r. Mimo bagrowania mułu
i ponoszenia wielkich kosztów na oczyszczanie, nie przynosi-
ło to zadawalających skutków. Całkowite osuszenie nastąpiło 
latem 1936 r. W tym czasie jezioro sięgało do dzisiejszej
ul. Sukienników 6, a jego głębokość wynosiła 7 metrów.

             Ostateczne rozwiązanie tych problemów przyniosło 
dopiero wprowadzenie od 1909 roku, kanalizacji miasta.
W tym celu w 1886 r. wybudowano dwa główne kanały 
odprowadzające wodę z rejonu miasta do Jarcewskiej Strugi. 
Kanały te zbudowano z czerwonej cegły w kształcie 
gotyckiego łuku o wysokości 160 cm i szerokości 80 cm.
W  roku 1908 rozpoczęto rozbudowę kanalizacji i do tych 
kanałów dobudowano boczne kanały kanalizacyjne. Były one 
zbudowane na kształt koła i również wybudowane z czer-
wonej cegły, miały przekrój około 80 cm. To do tych kanałów 

dzisiaj dokonuje się podłączeń  nowej głębinowej kanalizacji.

          Pierwszy zbudowany murowany kanał odwadniający 
od Jeziora Zakonnego przez byłe Jezioro Cegielniane, do 
Jarcewskiej Strugi (potocznie zwanej Modejką), biegł od 
kraty spustowej w dzisiejszym parku 100-lecia w kierunku ul. 
Sukienników, skręcał w prawo do Placu Królowej Jadwigi. 
Dalej, pod dzisiejszymi szaletami biegł pod jezdnią, potem 
wzdłuż ogrodów plebanii do oczka wodnego, pozostałości po 
jeziorze Cegielnianym. Następnie od tego oczka przez 
środek dzisiejszego stadionu dochodził do ul. Mickiewicza
i pomiędzy budynkami nr 9 i 11 wpadał do Jarcewskiej Strugi. 
Z tego miejsca strugą odprowadzał on wodę do miejskiej 
oczyszczalni która mieściła się przy ul Rzeżalnej tuż za 
miejską rzeźnią. A następnie wstępnie oczyszczone ścieki 
odprowadzano do Jeziora Charzykowskiego. Całkowitego 
osuszenia jeziora dokonano w lecie 1936 r. Po dawnym 
Jeziorze Zakonnym pozostał dzisiaj tylko mały staw w parku 
1000-lecia.     

          Drugi główny kanał biegł od rowu spustowego stawu 
przy dawnej ul. Polnej, gdzie zbierały się wody z pól  Wła-
dysławka i Karolewa, przez teren gospodarstwa przy dawnej 
ul. Człuchowskiej, kierował się w stronę Pl. Jagielońskiego

a następnie ul. Młyńską do Jarcewskiej Strugi z którą łączył 
się w rejonie dzisiejszego urzędu skarbowego. Z tym kana-
łem wiąże się pewna legenda, a mianowicie chodzi tu o pod-
ziemne przejście za czasów krzyżackich z Chojnic do Człu-
chowa. W 1945 r. podczas walk o miasto jedna z bomb 
uszkodziła ten kanał odsłaniając do niego wejście. Ciekawi 
młodzi chojniczanie ze świeczkami próbowali wejść do niego, 
jednak po kilkudziesięciu krokach gdzie kanał znowu był 
zasypany, wycofali się. Wtedy to powstawały opowieści
o przejściu łączącym Chojnice z Człuchowem.

         Nie mam informacji jaka jest dzisiaj drożność tych 
dwóch głównych zabytkowych kanałów, gdyż wybudowano 
całkowicie nowe główne kanały, służące do odprowadzenia 
ścieków i osobno deszczówki. Jednak jeszcze w 1990 roku 
pracownicy chojnickich wodociągów zapuszczali się w nie-
które odcinki tych istniejących kanałów. Wiem tylko, że 
odcinek przy Chojnickiej Wszechnicy jest zasypany, nato-
miast drożny ale nie podłączony do kanalizy jest odcinek od 
Wszechnicy do ul. Kościuszki.  

Ostatnia pozostałość po jeziorze Cegielnianym. Staw w miej-
scu dzisiejszego placu Emsttdeten.

Mickiewicza
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15

Jezioro Zakonne
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       Podczas odbywającego się w Chojnicach „Światowego 
zjazdu Kaszubów” odbyła się ważna uroczystość nadania 
tytułu zasłużonej obywatelki miasta Janinie Kosiedowskiej, 
obecnej prezesce Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Chojnicach. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił 
Burmistrz Miasta Chojnice. 

      Janina Kosiedowska urodziła się 20 stycznia 1948 r. w Tu-
choli. W 1956 r. rodzice, Franciszek i Leokadia Kropidłowscy, 
przeprowadzili się do Pawłowa i tam ukończyła szkołę 
podstawową. Maturę złożyła w chojnickim Liceum Ogólno-
kształcącym dla Pracujących (kurs pedagogiczny odbyła
w LP w Grudziądzu). W 1977 r. uzyskała tytuł mgr. filologii 
polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Od roku 2009 ma uprawnienia do 
nauczania języka kaszubskiego.
   Pracę nauczycielki rozpoczęła we wrześniu 1967 r. w Nie-
rostowie (gmina Konarzyny), następnie pracowała w Ostro-
witem k. Silna oraz Dąbrówce (obecnie gmina Kamień 
Krajeński). W latach 1970 - 1973 została oddelegowana do 
pracy w Zarządzie Powiatowym ZMW. Od 1973 r. była 
nauczycielką języka polskiego w SP w Pawłowie, w latach 
1991 - 1998 pełniła funkcję dyrektora tej szkoły. We wrześniu 
1999 r. przeszła na emeryturę.

   Od najwcześniejszych lat lubiła być aktywna społecznie, 
stąd zaangażowała się w działalność ZMW, ZHP, ZNP. 
Szczególnie pasjonowała ją kultura kaszubska, dlatego 
tematykę regionalną wykorzystywała w pracy z dziećmi
i młodzieżą, a możliwość pełniejszej realizacji tych zainte-
resowań znalazła w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, do 
którego przystąpiła po przejściu na emeryturę. Od 2001 r. jest 
w zarządzie Oddziału Miejskiego ZKP w Chojnicach. W ka-
dencji 2001 - 2004 pełniła funkcję sekretarza, w latach 2004 - 

2010 (dwie kadencje) - prezesa, 2010 - 2013 - wiceprezesa
(w tej kadencji była również członkiem Zarządu Głównego 
ZKP); ponownie prezesem wybrano ją w 2013 r. - funkcję tę 
pełni do dziś.
    W pracy społecznej stara się zachować dotychczasowy 
dorobek ZKP i szacunek dla ludzi, którzy ten dorobek tworzyli. 
Dlatego kontynuuje w Oddziale np. organizację Dni Kultury 
Kaszubsko-Pomorskiej, cykl imprez z ponad trzydziestoletnią 
tradycją. Inicjowane są też nowe działania i imprezy, w tym na 
rzecz upowszechnienia języka kaszubskiego, włącznie z jego 
nauką (Janina Kosiedowska też była nauczycielką języka 
kaszubskiego w SP nr 1, SP nr 7, przedszkolu „Wesołe Przed-
szkolaki") , konkursy dla dzieci i młodzieży (np. recytatorski 
Kaszebsczi Eko-Art., wcześniej: na album „Patron naszej 
szkoły”, czy literacki na legendę związaną z Chojnicami i zie-
mią chojnicką). W 2007 r. przy Oddziale ZKP powstał 
kaszubski teatr (9 premier), który swoje przedstawienia 
pokazał w wielu miejscowościach woj. pomorskiego (m.in.
w Teatrze Miniatura w Gdańsku), kujawsko-pomorskiego
i wielkopolskiego; z inicjatywy ZKP zorganizowano w Choj-
nicach w 2013 r. Przegląd Teatrów Kaszubskich „Zdrzadnio 
Tespisa"- dotąd odbyły się trzy edycje (2013, 2014, 2015),
w br. przegląd będzie wznowiony. Do dorobku ZKP należy też 
współpraca z samorządem, instytucjami oświatowymi i kul-
turalnymi, organizacjami społecznymi, parafiami. Jako pre-
zes Oddziału Janina Kosiedowska ceni sobie współdziałanie 
w realizacji celów i programu dla dobra wspólnego z samo-
rządem lokalnym, harmonijną i owocną współpracę z ChCK, 
MBP, MH-E, parafią bazyliki, szkołami i przedszkolami, 
zespołami folklorystycznymi, pokrewnymi stowarzyszeniami. 
Z tego działania Janina Kosiedowska czerpie ogromną 
satysfakcję i zadowolenie.
    Prywatnie jest mężatką, matką trojga dzieci i babcią 
czworga wnucząt. Otrzymała: Medal za Zasługi dla Harcer-

stwa Bydgoskiego; Złotą Odznakę ZNP; Złotą Odznakę 
ZMW; Srebrną i Złotą Odznakę LZS; Dyplom 60-lecia ZKP; 
Nagrodę Burmistrza Chojnic.
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       W gronie absolwentów pruskiego gimnazjum w Chojni-
cach ok. 25 % stanowili późniejsi duchowni katoliccy.  Wielu
z nich pochodziło z Chojnic, mimo, że większość mieszkań-
ców miasta w okresie zaboru pruskiego stanowili ewangelicy. 
W ówczesnych Chojnicach zdecydowanie przeważała 
ludność pochodzenia niemieckiego. Co ciekawe, tylko 
niewielki odsetek maturzystów wybierał studia z zakresu 
teologii ewangelickiej.

Synowie robotnika
     Z rodziny niemieckiej wywodzili się również bracia 
Landmesserowie: Friedrich i Gottlieb. Ich ojciec Michael 
był robotnikiem, natomiast matka Katharine z d. Nast zajmo-
wała się domem. Friedrich był 10 lat starszy; urodził się 10 
kwietnia 1810 roku (pięć lat przed reaktywacją pruskiego 
gimnazjum w Chojnicach). Podobnie jak młodszy brat 
Gottlieb mógł kształcić się i przygotowywać do matury dzięki 
sprawnie działającemu systemowi stypendialnemu. Szcze-
gólnym wsparciem materialnym cieszyli się uczniowie z uboż-
szych rodzin, deklarujący podjęcie studiów teologicznych (m. 
in. fundusz Generalnego Wikariatu w Pelplinie). Friedrich był 
zdolnym i pracowitym młodzieńcem; maturę uzyskał w wieku 
19 lat, co w I połowie XIX w. nie zdarzało się tak często. Liczne 
grono abiturientów przystępowało do egzaminu dojrzałości, 
mając dwadzieścia kilka lat. 

U świętego Mikołaja
         Od maja 1830 r. Friedrich studiował teologię katolicką 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczelnia ta cieszyła się spo-
rą popularnością wśród absolwentów chojnickiego gimna-
zjum. Wielu młodych Polaków należało do Towarzystwa 
Literacko-Słowiańskiego. Później Friedrich Landmesser 
przeniósł się do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie 
odbył kurs praktyczny i w 1835 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. Posługę wikariuszowską sprawował najpierw 
niedaleko od domu rodziców – w Człuchowie, a następnie
w Tczewie i w Gdańsku (kościół p.w. św. Józefa).  Od 1838 r. 
zarządzał gdańską parafią św. Mikołaja; jej proboszczem 
został w maju 1840 roku. Przebywając w Gdańsku, zdecydo-
wanie występował przeciwko działalności niemieckokatoli-
ckiej gminy wyznaniowej, którą założył Jan Czerski (w mło-
dości również uczeń chojnickiego gimnazjum). Żywo inte-
resował się także ruchem wydawniczym. W latach 1848-1850 
ks. F. Landmesser był redaktorem gazety „Katholisches 
Wochenblatt”. Opublikował też dwie książki o treści religijnej. 
Cechowały go zawsze aktywność i ruchliwość. Lubił podró-
żować. W 1857 r. odbył pielgrzymkę do Rzymu. Otrzymał od 

papieża godność kapelana honorowego, a później został 
kawalerem prestiżowego Orderu Grobu Jerozolimskiego. 
Ceniono go jako znakomitego kaznodzieję i poliglotę. 

Radca duchowny
     Urodzony w Chojnicach Friedrich Landmesser życzliwie 
odnosił się do Polaków. Zezwolił na odprawienie w kościele 
p.w. św. Mikołaja w Gdańsku polskiego nabożeństwa w 200. 
rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Zabiegał o poprawne relacje 
między gdańskimi parafianami różnych narodowości. Skute-
cznie łączył też posługę duszpasterską z pracą oświatową 
oraz działalnością społeczną i polityczną. Pełnił m.in. obo-
wiązki inspektora szkół ludowych; udzielał się w stowarzysze-
niach religijnych, a w latach 1882-1884 był posłem do 
parlamentu niemieckiego jako reprezentant katolickiej partii 
„Centrum”. Nie zaniedbywał również bieżących prac w ob-
rębie powierzonej mu świątyni i jej otoczenia. 
   Bliska była mu działalność charytatywna. Nagrodę 

pieniężną przyznaną mu z okazji półwiecza kapłaństwa 
przekazał Radzie Parafialnej, dawniej nazywanej Dozorem 
Kościelnym, z zastrzeżeniem, aby roczny procent rozdzielała 
potrzebującym rodzinom. Ordynariusz diecezji chełmińskiej, 
bp Marwicz, nadał ks. Landmesserowi zaszczytną godność 
radcy duchownego. Ten wielce zasłużony dla Prus Zachod-
nich duchowny zmarł w Gdańsku 5 stycznia 1891 r. w wieku 
80 lat.

Znawca literatury
     Młodszym bratem Friedricha był Gottlieb Landmesser. 
Przyszedł on na świat w Chojnicach 10 marca 1820 roku. 
Egzamin dojrzałości złożył w 1842 roku. Później również 
podążył śladami brata: studiował w Uniwersytecie Wrocła-
wskim i w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1846 roku. Dekretem biskupim 
skierowano go do pracy duszpasterskiej w Sianowie. Po 
dwóch latach posługi w tej parafii został proboszczem w Par-
chowie, również na Kaszubach. W 1854 r. trafił na Kociewie 
świeckie, bowiem mianowany został proboszczem w Gru-
cznie. Jedną z jego pasji była literatura epoki romantyzmu.  
Chętnie zajmował się przekładami z języka francuskiego.
W 1858 r. w Bydgoszczy ukazał się w jego tłumaczeniu 
romans francuski „Der Pole von St. Domingo oder die junge 
Creolin”. Książka ta przysporzyła kapłanowi z Gruczna sporo 
kłopotów, w tym oskarżenia o charakterze obyczajowym. 
Gottliebowi Landmesserowi odebrano probostwo. Przez 
dwanaście ostatnich lat życia nie sprawował posługi w pla-
cówkach diecezjalnych. Został kapelanem wojskowym w od-
ległym Szczecinie. Zmarł w Berlinie 19 listopada 1870 r.
w wieku 50 lat. 

Różnymi ścieżkami
     Wywodzący się z Chojnic wychowankowie miejscowego 
Królewskiego Katolickiego Gimnazjum wybrali zatem drogę 
typową dla licznego grona absolwentów. Studiowali teologię 
katolicką i przygotowali się do stanu kapłańskiego. Obaj 
pracowali w duszpasterstwie diecezjalnym, ale później ich 
ścieżki powołania znacznie różniły się. Starszy z braci, 
Friedrich, położył wielkie zasługi dla życia religijnego i spo-
łecznego diecezji chełmińskiej, natomiast o 10 lat młodszy 
Gottlieb uległ czarowi książek zbójeckich i powabom roman-
tycznej epiki. Taka postawa w opinii hierarchów ówczesnego 
Kościoła nie licowała z godnością kapłana. Warto jednak 
przypomnieć Czytelnikom tych dawnych, zapomnianych już 
chojniczan, którzy wchodzili w dorosłe życie po uzyskaniu 
matury w miejscowym pruskim  gimnazjum. 
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Pani Agato - kilka słów  o sobie?
Nazywam się Agata Kasprzak, mam 18 lat. Aktualnie mie-
szkam i uczę się w Warszawie, ale urodziłam się w Chojni-
cach. Uwielbiam koty, żółty ser i siatkówkę, a mój twórczy 
pseudonim to aomefreak.

Pani zdolności artystyczne są bardziej wrodzone czy 
wyuczone?
Rysowałam od kiedy tylko pamiętam. Moja mama i siostra 
zaraziły mnie pasją do robótek ręcznych i rysowania, więc
w pewnym sensie mam to we krwi, jednak upór i godziny 
spędzone z ołówkiem poprawiając każdą nieidealną kreskę 
doprowadziły mnie do tego co potrafię. 

Jakie są Pani główne obszary zainteresowań w sztuce?
Uwielbiam dzieła surrealistyczne, oraz obrazy z epoki ro-
mantyzmu czy młodej polski. Interesuję się również animacją 
komputerową.

A gdzie Pani szuka inspiracji?
We wszystkim co mi się spodoba, czy to w dziełach innych 
artystów, muzyce, książkach, komiksach, filmach animowa-
nych. Czasem również jakiś sen albo jedna myśl która nie 
chce odejść. Obserwowanie codzienności: ludzi, zwierząt, 
ulicznego ruchu, drzew jest dla mnie inspirujące, po prostu 
jeśli coś mi się spodoba to prawdopodobnie to narysuję.

Ma Pani swoich idoli w sztuce? Twórców na których się 
Pani wzorowała?
Polski artysta Zdzisław Beksiński oraz Irlandzki ilustrator 
Harry Clarke, również twórca jednego z moich ulubionych 
komisków Mike Mignola. Utalentowani mangacy jak Shirow 
Miwa i Kohei Horikoshi, czy też James Baxter wspaniały 
animator.

Jakie ma pani plany artystyczne na najbliższą przy-
szłość?
Dalszy rozwój oczywiście oraz dostanie się na UAP 
(Uniwertytet Artystyczny w Poznaniu) na dział animacji.

Gdzie można oglądać pani prace?
Posiadam instagrama (aomefreak). Czasem wspieram dzia-
łalność mojej siostry (która jest przewodniczącą samorządu 
studenckiego) tworząc plakaty, które można zobaczyć na 
fanpage'u Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego AWF 
w Poznaniu. Oczywiście marzę o własnej wystawie, ale do 
tego muszę jeszcze dojrzeć. 

Ma Pani własną pracownię?
Pracuję gdzie można, aktualnie są to dwa biurka w moim 
pokoju.

A jak pani wypoczywa? Jak ładuje „akumulatory”?
Chyba jak każdy, drzemka na łóżku, chwila zabawy z kotem, 
wypita na spokojnie herbata no i muzyka, która często mi 
towarzyszy i również pomaga się "naładować".

No właśnie - sztuka i muzyka „chodzą parami”. Jaki jest 
Pani „świat muzyki”?
Muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Nie tylko mnie relaksuje 
ale jak wspomniałam wcześniej, inspiruje. Zamykam oczy
i słucham muzyki, wtedy tworzę można by rzec własny tele-
dysk czy historie pasującą, według mnie, do utworu. Słucham 
prawie wszystkiego: electro swingu, instrumentalnego hip-
hopu, jazzu a nawet piosenek z musicali.

A gdzie się Pani zaopatruje w materiały plastyczne?
Mój „sprzęt” można praktycznie znaleźć w każdym sklepie 
papierniczym. Jeśli chodzi o rysunek tradycyjny używam 
ołówków i czarnych cienkopisów. Do graficznych dzieł 
używam tabletu marki Huion.

Co by pani chciała powiedzieć chojniczanom?
Chciałabym zachęcić do wyrażania siebie i swoich poglądów, 
poprzez każdy rodzaj sztuki. No i oczywiście najczęściej 
powtarzany apel w XXI wieku- bądźmy tolerancyjni i otwie-
rajmy głowy na nowe pomysły na życie, muzykę, rysunki, 
obrazy itp.. 

Dziękuję za rozmowę, życzę wielu artystycznych aspi-
racji i oczywiście wystawy w Chojnicach.
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      Dostać się na Gozo jest łatwo, miło i przyjemnie, o ile 
jesteście na Malcie. Jeżeli nie, możecie dopłynąć na wyspę
z niedalekiej Sycylii, to niespełna 100 km. Z tamtejszego 
portu Pozzallo odpływają promy, w większości na Maltę, ale 
podobno można trafić na taki, który zawiezie was na Gozo.

      Jeżeli nie jesteście ani na Malcie ani na Sycylii wyprawa 
na Gozo nie będzie ani szybka ani prosta gdyż musicie 
dolecieć na Maltę, na Gozo nie ma lotniska. Gdyby jednak 
podróżnicy wybierali tylko te łatwe i przyjemne drogi, mapa 
świata wciąż była by pełna białych plam.

     Nam trafiła się najprostsza opcja. Pewnego ranka zapako-
waliśmy wynajęte auto na prom płynący z Malty na Gozo i po 
20 minutach byliśmy na miejscu. Po drodze minęliśmy jesz-
cze maleńką wysepkę Commino ze słynną Blue Lagoon. 
Faktycznie jest bardzo blue co widać było nawet z pokładu 
promu. Tą atrakcję jednak zostawiliśmy sobie na następny 
raz. Ostatnio pisaliśmy o starożytnych monolitach na Malcie. 
Gozo też ma podobne budowle, ale nie one dziś będą nas 
zajmowały.

Wyspa Gozo – Pierwsze wrażenie

    Jeżdżąc autem po Malcie, najdłuższy odcinek jaki udało 
nam się przejechać nie przekroczył nigdy 30 km. Na Gozo, 
odległość z jednego jej końca na drugi to 12 km. Wydawało by 
się, że będzie ciasno lecz o dziwo, jako kierowca czułem się 
tam dużo lepiej niż na sąsiedniej Malcie.

     Poza kilkoma miasteczkami czy raczej wioskami, wiele się 
tu nie dzieje. Bardzo nam się to podobało i powiem szczerze, 

zakochałem się w Gozo. Gdyby nie to, że większość naszych 
rzeczy została w hotelu na Malcie, zostalibyśmy tu na dłużej.
   W porównaniu z większą siostrą, Gozo jest mniej zatło-
czone i zurbanizowane. Pomimo, że to maleńka wyspa, 
bardzo łatwo znaleźć tu tereny absolutnie bezludne i dzikie.

Stolica Gozo – Wiktoria (Rabat)

    Pierwsze miejsce, które postanowiliśmy zobaczyć to sto-
lica wyspy Wictoria. Aż do 1897 roku miasto nosiło nazwę 
Rabat, nadaną mu setki lat wcześniej przez rządzących 
archipelagiem Arabów. Nazwa została zmieniona przez 
Anglików z okazji 60 rocznicy rządów królowej Wiktorii.

     Miasto jest bardzo ładne i spokojne, jak na stolicę wyspy. 
Może to zasługa pory roku i wizyty poza sezonem, a może tak 
tu już jest. Odnieśliśmy niesamowite wrażenie cofnięcia się
w czasie do, momentu gdy tubylcy z zaciekawieniem przyglą-
dali się obcym, a ci z kolei nie potykali się co krok o innego tu-
rystę. Wrażenie potęgował fakt, że za kilka euro mogliśmy 
zjeść obiad, napić się kawy i posmakować tutejszych słodkich 
specjałów. Cisza, spokój, bardzo życzliwi i sympatyczni 
ludzie dookoła, bardzo mi się tam spodobało, no i jeszcze te 
ceny!
     Miasto leży na stoku najwyższego wzniesienia na wyspie 
Ta’ Dbieġi i choć jego wysokość to zaledwie 190 metrów nad 
poziomem morza to robi monumentalne wrażenie. Na jego 
szczycie stoją ruiny potężnej, zbudowanej przez przybyłych
z Hiszpanii Aragończyków twierdzy. Jedynie jej część, ta 
położona nad samym miastem, została odremontowana. 
Mimo, że cytadela popadła w ruinę do, dziś jest piękną, 
zapadającą w pamięć ozdobą Wiktorii.

     W mieście, miłośnicy barokowej architektury, znajdą dla 
siebie ciekawą atrakcję w postaci XVII wiecznej, barokowej 
katedry. Stoi ona podobno na fundamentach Rzymskiej 
świątyni, któregoś ze starożytnych bogów. Miejscowa legen-
da głosi, że po zbudowaniu chrześcijańskiego kościoła, na 
miejscu poprzedniej świątyni, doszło do zderzenia potęgi 
dwóch religii. Podobno wszystkie moce natury sprzysięgły się 
przeciwko wyspie i całymi miesiącami na morzu szalały 
sztormy a Gozo trzęsła się w posadach. Dziś katedra stoi 
nadal, a po trzęsieniach ziemi nie ma śladu, widocznie nowy 
Bóg chrześcijan okazał się silniejszy. Nie traciliśmy więcej 
czasu na łażenie po mieście, poza nim czekały na nas dużo 
przyjemniejsze atrakcje.

     Miasteczko Marsalforn jest jednym z bardziej uroczych 
miejsc jakie widzieliśmy na obu maltańskich wyspach. 
Rozłożyło się budynkami w kolorze piasków na brzegu 
pięknej, błękitnej laguny, której przejrzyste wody mogły by 
zawstydzić niejeden basen kąpielowy. Do tego woda okazała 
się nieprzyzwoicie ciepła i zmieniała kolor w zależności od 
pory dnia. Gdybym tylko miał duszę poety napisał bym 
wiersz, fraszkę czy choćby haiku, ale nie jestem więc zdjęcia 
muszą Wam wystarczyć.

     Pomiędzy budynkami nad samą wodą działa wiele firm, 
mogących pomóc Wam w spełnieniu marzeń o przygodzie na 
morzu. Z łatwością wynajmiecie tu łódź czy zorganizowaną 
wycieczkę. Są tu sklepy i kluby dla płetwonurków pełne 
sprzętu i ludzi, którzy pokażą Wam co z nim zrobić. Przy-
padkowo trafiliśmy na Polaków prowadzących jedno z takich 
miejsc i gdyby nie paląca potrzeba ruszenia w dalszą drogę 
pewnie byśmy skorzystali z ich usług.
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Wybrzeże Salt Pans na Gozo    

   Wyjechaliśmy z Marsalforn i ruszyliśmy na zachód. 
Gdybyśmy pojechali na wschód dotarlibyśmy do Ghajn 
Barrani Bay, ładnej kamienistej zatoki, a dalej do jednej z pię-
kniejszych plaż na wyspie – Ramla Bay Beach.

     My jednak pojechaliśmy w lewo i minęliśmy półwysep 
Qolla I Bajda ze słynnymi domami w skałach, potem zatokę 
Xwejni Bay by wreszcie w tumanach kurzu i z piskiem opon 
naszego Peugeota 108 zatrzymać się przy Salt Pans.

     Setki lat temu sprytni Maltańczycy podjęli próbę pozyska-
nia soli przez odparowanie wody morskiej w ogrzewanych 
słońcem, wykutych w miękkiej skale nieckach. Plan się 
powiódł i przez długi czas Malta była sporym producentem 
soli morskiej. Dziś już tylko pasjonaci zbierają sól z ka-
miennych basenów, ale samo solne wybrzeże stało się wielką 
atrakcją turystyczną.

   Okoliczne skały są bardzo miękkie i woda morska 
wydrążyła w nich setki niewielkich jaskiń, małych zatoczek
i oczek wodnych, które mogą służyć za naturalne jacuzzi
z widokiem na błękitne morze. Natura oddała do naszej 
dyspozycji prawdziwe luksusy i to zupełnie za darmo.

     Kawałek dalej są dwa znane punkty widokowe Reqqa 
Point i Wied il-Ghasri z panoramą pięknych i bardzo wysokich 
klifów. Tutaj też spotkaliśmy grupę ludzi zwiedzających 
wyspę na quadach. Pomysł bardzo nam się spodobał i nastę-
pnym razem auto zostaje w porcie, a my zwiedzamy wyspę 
na czterokołowych potworach.

      Przy Wied il-Ghasri, tuż nad brzegiem stromego klifu stoi 
samotna góra, w której wiatr, piasek i słona woda wyrzeźbiły 
fantastyczne formy w postaci kamiennych fal. Fantastyczne 
miejsce, które trudno było nam opuścić. Kolejny raz cuda 
natury przyćmiły wszystko to co mógłby stworzyć człowiek.

Słynna dziura w morzu – Blue Hole na Gozo

     Pisałem na początku, że wyspa nie jest duża i nawet się 
nie obejrzeliśmy, a byliśmy już po jej drugiej stronie w oko-
licach słynnego Blue Hole. Nazwa nieco tajemnicza ale 
lepsza od np. Black Hole… miejsce o takiej nazwie omijałbym 
z daleka. Blue Hole na Gozo to nic innego jak niewielkie 
jeziorko wypełnione wodą morską. Otwór w klifie ma wielkość 

około 10 metrów i łączy się z morzem przez dziurę w skale na 
głębokości chyba 5 czy 7 metrów pod powierzchnią morza. 
Jezioro Blue Hole uważane jest za jedno z atrakcyjniejszych 
miejsc do nurkowania na ziemi i choć nie jest tak 
spektakularne jak inna Blue Hole z Egiptu, to przyciąga 
każdego roku płetwonurków z całego świata.
    Tuż obok do niedawna stała naturalna konstrukcja zwana 
Azure Window, która została niestety zniszczona podczas 
sztormu w roku 2017. Uwierzycie, most skalny stał tu przez 
całe eony a rok przed naszym przybyciem runął do morza… 
chyba uwierzę w spisek sił nieczystych. Michał pewnie 
znajdzie jakieś wyjaśnienie tego niefartu, gdzieś tam w tych 
swoich legendach. Niestety dzień nie jest z gumy, a nasz czas 
na Gozo zaczął nieuchronnie zbliżać się do końca. Z wielkim 
smutkiem pożegnaliśmy piękne klify i błękitną dziurę w ziemi, 
obiecując sobie święcie, że niebawem tu wrócimy.

     Droga do portu, który leży po drugiej stronie wyspy zajęła 
nam całe … hmm 40 minut, ale to tylko dlatego, że 
przystanęliśmy jeszcze w misteczku Xlendi, na południowej 
stronie Gozo na szybką kawę. To był fantastyczny dzień, ale 
niestety bardzo krótki. Wyspa pomimo, że niewielka kryje
w sobie wiele atrakcji. Dziś opowiedzieliśmy jedynie o ułamku 
tego co ma do zaoferowania. 

     I to już wszystko co mogę opowiedzieć o tej niewielkiej 
wyspie leżącej w archipelagu maltańskim. Pocieszający jest 
fakt, że para naszych przyjaciół ma w planach osiąść na 
Malcie co ustanowi dla nas przyczółek do dokładniejszego 
poznania pięknych wysp maltańskich.

Przydatne informacje

    Płynąc na Gozo nie płacimy za prom, dopiero w drodze 
powrotnej kupujemy bilet, którego cena to niecałe 16 euro za 
samochód i 5 euro za każdego pasażera.
   Drogi na Gozo są dobre ale tylko te główne, łączące miasta. 
Drogi podrzędne to często tyko ubita ziemia lub wyrównana 
od niechcenia skała. Do tego są wąskie a miejscowi jeżdżą 
szybko i czasami można się przestraszyć. Innym niebezpie-
czeństwem jest to co przytrafiło się nam. W pewnym monecie 
na wąską i krętą drogę przed nami wyjechała koparka, przez 
kilka kolejnych kilometrów wlekliśmy się za nią całe 5 km na 
godzinę. Nie mogliśmy zawrócić, bo za nami jechał zabawny 
typek, któremu chyba donikąd się nie spieszyło.
    Na wyspie jest kilka sklepów Lidl i jakiś supermarket więc 
nie ma problemów z robieniem zakupów.

Ciekawostki z Gozo

      Gozo podobnie jak Malta, często służyła jako scena do 
zdjęć filmowych. Mogliśmy zobaczyć ją w filmach z agentem 
007, w Grze o Tron czy słynnym Kodzie Leonarda da Vinci. 
Wyspa udawała już Syrię, Palestynę, Izrael i wiele innych 
miejsc.
      Podczas kręcenia zdjęć do Gry o Tron, ekipa zniszczyła 
sporo objętego ochroną parku narodowego.
     Na wyspie Gozo występuje rodzaj grzyba, który przypo-
mina wyglądem ludzkie organy. W średniowieczu wierzono
w jego lecznicze zdolności. Rycerze maltańscy skrupulatnie 
strzegli swojego skarbu. Wszystkich złapanych na próbie 
kradzieży czekała niewola, śmierć lub machanie wiosłem na 
galerach. Grzybek Maltański bo tak nazywa się to cudo, 
potrafi podobno zwalczać choroby weneryczne, jest środ-
kiem antykoncepcyjnym i radzi sobie z gorączką. Lista jego 
leczniczych wartości jest znacznie dłuższa, a niektórzy 
twierdzą, że pewna jego odmiana, która już dziś nie istnieje 
potrafiła sprawić, że kończyny odrastały!
      Na Malcie rozwody zostały zalegalizowane dopiero w ro-
ku 2011 dzięki referendum powszechnemu. Zwolennicy 
drugiej szansy wygrali zaledwie 4 procentami głosów. Nim 
jednak rozwód stanie się faktem, niezadowolona para musi 
przejść 4 letnią separację i cały program, w którym państwo 
robi wszystko by zmienili zdanie.
      Rycerze maltańscy, za wynajem wyspy Malty i Gozo pła-
cili królowi Karolowi V Habsburgowi jednego sokoła rocznie. 
W zamian za użytkowanie wysp wysyłali do króla ptaszysko, 
to najlepsza umowa najmu o jakiej słyszałem. Dziś niestety 
na wyspach maltańskich sokoły już nie występują.
       Na Gozo i Malcie odnaleziono dziwne koleiny wyżłobione 
w miękkiej skale, których wiek to podobno 4 tysiące lat. 
Przypominają ślady po saniach czy wozach. Teorie spiskowe 
głoszą, że są to pola startowe dla statków kosmicznych czy 
pozostałości po ruchomych maszynach zbierających energię 
kosmiczną. Można się naprawdę dobrze bawić szukając 
wyjaśnień ich powstania.
    Na wyspach archipelagu obowiązuje lewostronny ruch 
podobnie jak w Anglii.       
     Według niektórych badaczy historii Malta była częścią 
słynnej Atlantydy, wskazuje na to jej położenie oraz opisane 
już przez nas ruiny starożytnych megalitów.
       Na Gozo podobnie jak na Malcie nie ma lasów ani rzek.
.

Skaliste wybrzeże Gozo



     Tarczyca pełni ogromnie ważne funkcje. Zaburzenia pracy 
tarczycy są zjawiskiem bardzo niepożądanym, ponieważ ten 
malutki narząd spełnia wiele ważnych zadań. Przy zrówno-
ważonej produkcji hormonów tarczyca:

• kontroluje metabolizm każdej komórki ciała i potrzeby 
energetyczne organizmu

• reguluje pracę serca, a także równowagę cieplną akty-
wując pobór tlenu przez komórki i tkanki

• stymuluje układ oddechowy i pracę jelit
• wpływa na szybkość reakcji na drodze nerwowo-mięś-

niowej
• odgrywa kluczową rolę w rozwoju człowieka, ponieważ 

proces wzrostu i rozwój inteligencji są znacznie przez 
nią kontrolowane (niedoczynność tarczycy przebyta we 
wczesnym dzieciństwie powoduje upośledzenie 
umysłowe i fizyczne).

Biorąc pod uwagę te różnorodne role, nie dziwi fakt, że cały 
organizm może działać niestabilnie, jeśli tarczyca nie działa 
prawidłowo.

Produkcja hormonów przez tarczycę

Tarczyca wytwarza trzy hormony:
• trójjodotyroninę (T3)
• tyroksynę (T4)
• kalcytoninę

T3 jest aktywnym hormonem, podczas gdy T4 jest postacią 
zapasową tego hormonu. T4 w razie konieczności może 
przekształcić się w aktywną postać T3. Najistotniejszym 
składnikiem odżywczym dla tarczycy jest mikroelement jodu. 
Tarczyca magazynuje ten pierwiastek, z którego to (wraz ze 
specjalnymi białkami) produkuje hormony. O momencie i ilo-
ści wydzielanych do organizmu hormonów decyduje przy-
sadka mózgowa – nadrzędny gruczoł, który ma cały system 
hormonalny organizmu pod kontrolą. Podczas deficytu 
hormonów tarczycy, przysadka wydziela hormon TSH, który 
inicjuje wytwarzanie T3 i T4. Przy wystąpieniu nadmiaru T3
i T4, przysadka zaprzestaje wydzielać TSH.

Skutki chorób tarczycy
Skutkiem zaburzeń w wytwarzaniu przez trzustkę hormonów, 
jest niedoczynność tarczycy lub nadczynność tarczycy,co 
może prowadzić do powiększenia tarczycy lub zapalenia jej 
tkanek. Każda forma choroby tarczycy zawsze ma poważny 
wpływ na jakość życia osób nią dotkniętych.
 Nadczynność tarczycy powoduje:

• niepokój
• drżenie
• kołatanie serca
• częste rozdrażnienie
• utratę masy ciała pomimo dobrego apetytu
• nadmierne pocenie się
• wypadanie włosów
• zmniejszenie libido.

 Niedoczynność tarczycy powoduje:
• zaparcia
• zwiększenie masy ciała

• brak energii,
• problemy z koncentracją
• depresję ect.

Rzeczywiste przyczyny chorób tarczycy
 Przyczyny pojawienia się choroby tarczycy są oczy-
wiście różne, ale mają jedną wspólną cechę: dotknięty 
chorobą organizm został ograniczony przez zatory w chara-
kterze regulacyjnym tak, że nie mógł zapobiec rozwojowi tych 
chorób. Ale czym te zatory są spowodowane? Jeśli założymy, 
że nieskażone toksynami i dobrze zaopatrzone we wszystkie 
składniki odżywcze i substancje witalne ciało może utrzymać 
wszystkie swoje funkcje niezależnie, jest oczywiste, że
w chorobie – niezależnie od rodzaju – albo ma miejsce 
nadmierne obciążenie, albo brak jakiegoś impulsu zasilają-
cego. W najgorszym przypadku jednocześnie mogą mieć 
miejsce nawet oba te czynniki.

DZIEWIĘĆ HOLISTYCZNYCH ŚRODKÓW
NA CHOROBY TARCZYCY

Dieta bogata w substancje witalne
 Generalnie, organizm potrzebuje do utrzymania do-
brego funkcjonowania zdrowej i bogatej w substancje witalne 
żywności. Deficyty substancji odżywczych prowadzą do 
zaburzeń wszystkich procesów życiowych, toteż czynności 
tarczycy mogą być naruszone. Dlatego też dieta powinna być 
bogata w składniki odżywcze, a posiłki przyrządzane z wy-
sokiej jakości składników, dzięki czemu organizm jest dobrze 
zaopatrzony we wszystko co potrzebuje, by posiadać zdol-
ność do samoregulacji.

Oczyszczanie jelit
 Aby składniki odżywcze mogły być optymalnie wy-
korzystane przez organizm, niezbędne jest zdrowe funkcjo-
nowanie jelit. Wzdęcia, zaparcia lub biegunki wskazują na 
zaburzenia układu trawiennego, przy których trudno o po-
prawię stanu zdrowia. Jeśli jesteś ofiarą tych objawów, 
podreperowanie zdrowia zacznij od podreperowania jelit .

Detoksykacja
 Metale ciężkie, różne chemikalia w żywności, plom-

by dentystyczne, odzież, środki czystości, itp. mogą mieć 
wpływ na funkcjonowanie tarczycy. Dlatego trwałe narażenie 
na zanieczyszczenia koniecznie powinno być brane pod 
uwagę przy zaburzeniach tarczycy. W takim przypadku zale-
ca się stosowanie środków detoksykujących, takich jak 
chlorella, bentonit itp., które wspierają wydalanie zanie-
czyszczeń z organizmu.

Przeciwutleniacze
 Przeciwutleniacze wspierają układ odpornościowe 
w walce z wolnymi rodnikami, co niezmiernie jest istotne przy 
obecności stanów zapalnych tarczycy. Nadwyżka wolnych 
rodników może być spowodowana wieloma czynnikami. 
Należą do nich m. in. wspomniane wcześniej zanieczy-
szczenia, jak również nietolerancja na gluten i inne składniki 
pokarmowe, trwały stres fizyczny i psychiczny.
Z wolnymi rodnikami poradzą sobie tylko silne przeciwutle-
niacze, dlatego przy stanach zapalnych zaleca się dietę 
bogatą w te substancje witalne. Należą do nich np. asta-
ksantyny i naturalna witamina C.

Kwasy tłuszczowe omega-3
 Ważna jest także odpowiednia dawka przeciw-
zapalnych kwasów tłuszczowych omega 3 Jednocześnie 
stosowanie prozapalnych kwasów tłuszczowych omega-6 
powinno być ograniczone do minimum.

Witamina D
 Pokrycie zapotrzebowania na witaminę D jest nie-
zwykle istotne, ponieważ znacznie obniża produkcję proza-
palnych cytokin.

Aktywność fizyczna i stymulujące bodźce masaże
 Przy niedoczynności tarczycy, oprócz kontrolowa-
nej podaży jodu i wyżej wymienionych zaleceń, należy 
pamiętać o czynnościach stymulujących metabolizm: dobre 
efekty wykazuje uprawianie sportów wytrzymałościowych 
oraz masaże (masaż całego ciała, kąpiele stóp, a nawet 
zimny prysznic).

Odpoczynek
 Trzeba unikać przegrzewania organizmu i dużo od-
poczywać, ponieważ działania te tłumią aktywność tarczycy. 
Sprawdzą się tu zimne okłady i chłodne prysznice. Aby 
uspokoić układ nerwowy, przyjmuj walerianę, melisę, chmiel 
lub funduj sobie (nie gorące!) kąpiele relaksacyjne.

Rozwiązanie psychicznych konfliktów
 Oczywiście, zaburzenia psychiczne mogą przyczy-
niać się do przeciążeń organizmu. Ponieważ tarczyca zwią-
zana jest z psychologicznym rozwojem i wzrostem, skutki 
traumatycznych przeżyć z dzieciństwa mogą później objawić 
się w postaci zaburzeń funkcjonowania tarczycy. Wrogie 
uczucia, niewyjaśnione lęki lub silna agresja obecna w dzie-
ciństwie to jedne ze zjawisk, które w późniejszym wieku mogą 
skutkować chorobami tarczycy. Dlatego w razie trudnych sy-
tuacji życiowych, warto sięgnąć po pomoc wyspecjalizo-
wanego terapeuty.

Jakub Gronowski
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    W dniach 13-14.07.2019 r. odbyły się rega-
ty Chojnice Team Cup. Są to jedne z nielicz-
nych w Polsce regat drużynowych w klasie 
Optimist, na których zawodnicy trenują przed 
Drużynowymi Mistrzostwami Polski i Druży-
nowymi Mistrzostwami Europy. Regaty cha-
rakteryzują się specyficzną formułą "każdy
z każdym" i uczą zawodników taktyki.

    W tegorocznej edycji regat wystartowała 
rekordowa ilość drużyn - 18, a warunki wie-
trzne pozwoliły na przeprowadzenie wszys-
tkich zaplanowanych "flight-ów". Drużyny 
zostały podzielona na dwie ligi - mocniejszą
i słabszą. Po rozegraniu poszczególnych 
wyścigów, często bardzo emocjonujących, 
ligę A wygrała Reprezentacja Polski na 
Drużynowe Mistrzostwa Europy w składzie: 
Kalinowski Jacek (ChKŻ Chojnice), Szczuko-
wski Jeremi (ChKŻ Chojnice), Lewandowska 

Ewa, Rutkowska Paulina. Rywalizację w li-
dze B wygrał zespół GGR Giżycko w skła-
dzie: Potejko Amelia, Grala Dominika, Skór-
nóg Magdalena, Fuk Jan, Mikhalev Ivan.

    W pierwszym dniu regat, na uroczystym 
otwarciu regat, obecni byli m.in. Burmistrz 
Chojnic Arseniusz Finster oraz Prezes LGR 
Morenka Grażyna Wera-Malatyńska. Miłym 
akcentem było przekazanie Klubowi ChKŻ 
Chojnice przez LGR Morenka łódki klasy 
Optimist wraz z przyczepą. Łódka ta służyć 
będzie zawodnikom z obszaru LGR Moren-
ka.
   Regaty Chojnice Team Cup zostały dofi-
nansowane przez Urząd Miejski w Chojni-
cach, Powiat Chojnicki i Gminę Chojnice.

Dzięcielski Łukasz
Chojnicki Klub Żeglarski

     W dniach 06-07.07.2019 rozegrane zos-
tały na Jeziorze Charzykowskim regaty w kla-
sie Optimist o Puchar Burmistrza Chojnic.
   Regaty zorganizował Ludowy Klub Spor-
towy Charzykowy. Na starcie stanęła rekor-
dowa ilość zawodników. Startowało 42 za-
wodników w gr A i aż 109 w gr B. Tym razem 
wiatr dopisał i przy południowo- zachodnim
i zachodnim stabilnym wietrze rozegranych  
zostało 7 wyścigów dla obu grup. Było trochę 
zimno, jak na lato, ale młodym zawodnikom 
to nie przeszkadzało. W niedzielę mocniej 
powiało i szczególnie młodszym zawod-
nikom silniejszy wiatr sprawiał czasami kło-
poty. W grupie A na starcie stanęła krajowa 
czołówka, włącznie z naszą reprezentacją, 
która niedawno wróciła z udanych dla nich 
Mistrzostw Europy. W obu grupach rywaliza-
cja była bardzo zacięta do ostatniego wyś-
cigu. W grupie A  w kategorii chłopców wygrał 
Jacek Kalinowski z CHKŻ Chojnice przed 
swoim kolegą  klubowym Jeremim Szczuko-
wskim oraz Filipem Jarosiewiczem z YKP 
Gdynia. W kategorii dziewcząt wygrała Pola 
Schmidt z CHKŻ Chojnice przed Pauliną 
Rutkowską z YKP Gdynia oraz Alicją Tut-
kowską z YKP Gdynia. W grupie B w kategorii 
chłopców bezapelacyjnie wygrał Piotr Trella
z MKŻ Arka Gdynia, drugie miejsce zajął 

August Sobczak z UKS Szkwał Legionowo, 
trzecie miejsce zajął January Szczukowski
z CHKŻ Chojnice. Zacięta rywalizacja była 
również w kategorii dziewcząt, którą w gr B 
wygrała Alcja Dampc z CHKŻ Chojnice, 
przed Agatą Koropecką z YK Stal Gdynia
i Olgą Wietek z YK Stal Gdynia. Tradycyjnie 
nagradzani byli również  zawodnicy do lat 9. 
Najlepszą zawodniczką do lat 9 była Ida 
Kocięda z OPTI CWM Gdynia, drugie miej-
sce zajęła Lilliana Dymakova z YC Vysoke 
Myto, trzecie miejsce zajęła  Alicja Saj z YK 
Stal Gdynia. Najlepszym zawodnikiem do lat 
9 został  Konrad Czech z OPTI CWM Gdynia, 
który wyprzedził  Norberta Herbę z YK Stal 
Gdynia oraz Kajetana Liszewskiego z OPTI 
CWM Gdynia. Zawodnicy, którzy stanęli na 
podium otrzymali puchary dyplomy i nagrody, 
wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Nagrodzeni zostali również naj-
młodsza żeglarka i żeglarz regat, którzy 
oprócz pucharu i dyplomu otrzymali masko-
tki. Nagrody dla zawodników ufundowała 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska SPO-
MLEK Oddział w Chojnicach, natomiast pu-
chary ufundowała firma PROJMEL Bogdan 
Rydzkowski.

 Sławomir Januszewski

    Zawodnicy Chojnickiego Klubu Żeglarskie-
go ze srebrnymi medalami klasyfikacji naro-
dowej Mistrzostw Europy we Francji.

   Reprezentacja Polski, a wśród nich 2 za-
wodników Chojnickiego Klubu Żeglarskiego 
przywiozła z Francji srebrne medale w kla-
syfikacji narodowej. W Mistrzostwach Euro-
py, które rozegrane zostały w dniach 22-29 
czerwca 2019 r. w bretońskiej miejscowości 
Crozon-Morgat we Francji wystartowało 293 
zawodników (117 dziewcząt i 176 chłopców) 
z 49 krajów. Impreza miała charakter otwarty. 
Mogli w niej startować również zawodnicy 
spoza Europy.
   Polskę reprezentowali m. in. Jacek Kalino-
wski i Jeremi Szczukowski z Chojnickiego 
Klubu Żeglarskiego. Obaj zawodnicy gładko 
przeszli fazę kwalifikacji i znaleźli się razem
w złotej grupie rywalizując z najlepszymi mło-
dymi żeglarzami z Europy. Ostatecznie udało 
im się utrzymać w 10-tce najlepszych zawod-
ników z Europy, co biorąc pod uwagę liczbę
i wysoki poziom umiejętności uczestników 
jest nie lada wyczynem.
   Jacek zajął 5 miejsce wśród Europejczy-
ków, natomiast Jeremi utrzymał 9 miejsce
w Europie. Każdy z nich zrealizował posta-
wiony sobie cel przed zawodami, ale po cichu 
na pewno liczyli na miejsce na podium.
    Tym większa była ich radość, gdy po podli-
czeniu wyników 2 najlepszych chłopców i 2 
najlepszych dziewcząt z danego kraju okaza-
ło się, że w klasyfikacji narodowej cała 
drużyna zdobywa srebrne medale!

Miejsca na podium w klasyfikacji narodowej:
1. Włochy
2. Polska 
3. Hiszpania 

Obecność na podium wśród bardzo dobrze 
żeglujących nacji jest znakomitym wynikiem 
wypracowanym zarówno przez młodych 
żeglarzy, jak i ich trenerów. 
   Trenerem reprezentacji Polski był Karol 
Jączkowski z Chojnickiego Klubu Żeglarskie-
go. Przygotował on zawodników do startu  
podczas zgrupowań zorganizowanych
w Górkach Zachodnich. Obowiązki team 
leadera pełnił Przemysław Struś z YKP 
Gdynia.
   Oprócz Jacka i Jeremiego Polskę repre-
zentowali: Paulina Rutkowska (YKP Gdynia) 
– 9 miejsce wśród dziewcząt,Ewa Lewando-
wska (AZS AWFiS Gdańsk) – 23 miejsce 
wśród dziewcząt, Filip Jarosiewicz (YKP 
Gdynia) - 27 miejsce, Maciej Iliński (YKP 
Gdynia) – 43 miejsce, Maja Kwiek (Spójnia 
Warszawa) – 61 miejsce.
    Mistrzostwo Europy zdobył Włoch Ale-
ssandro Cortese, srebrny medal wywalczył 
Grek Dimitrios Bitros a brąz zawisł na szyi 
reprezentanta Włoch Lorenzo Pezzilli.
Wśród dziewcząt bezkonkurencyjne okazały 
się Włoszki. Zwyciężyła Federica Contardi,
a wicemistrzynią Europy została Lisa Vucetti. 
Brązowy medal zdobyła Francuzka Jeanne 
Larnicol. 

Paweł Szczukowski
Chojnicki Klub Żeglarski

Znany już jest dokładny terminarz meczów domowych Chojniczanki. W rozpoczynających się 
rozgrywkach, na własnym stadionie piłkarze Chojniczanki zagrają dziesięć razy. Rozgrywki 
na stadionie przy ulicy Mickiewicza Chojniczanka rozpocznie w niedzielę 4 sierpnia, a zakoń-
czy w sobotę 5 października.

02. kolejka: Chojniczanka – Podbeskidzie Bielsko-Biała (niedziela, 4 sierpnia, 17:45)
04. kolejka: Chojniczanka – Bruk-Bet Termalica Nieciecza (piątek, 16 sierpnia, 20:00)
05. kolejka: Chojniczanka – Miedź Legnica (środa, 21 sierpnia, 20:00)
06. kolejka: Chojniczanka – Puszcza Niepołomice (niedziela, 25 sierpnia, 18:00)
07. kolejka: Chojniczanka – GKS Tychy (piątek, 30 sierpnia, 20:00)
08. kolejka: Chojniczanka – Stomil Olsztyn (sobota, 7 września, 18:00)
09. kolejka: Chojniczanka – GKS Bełchatów (sobota, 14 września, 18:00)
10. kolejka: Chojniczanka – Radomiak Radom (sobota, 21 września, 18:00)
11. kolejka: Chojniczanka – GKS Jastrzębie (niedziela, 29 września, 18:00)
12. kolejka: Chojniczanka – Odra Opole (sobota, 5 października, 18:00)

Wszystkie ww. spotkania rozegrane zostaną na Stadionie Miejskim Chojniczanka 1930. 
Terminy spotkań mogą ulec zmianie.
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Gazeta LOKALNA ZAPOWIEDZI  WYDARZEŃ
Wyszczególnione w rubryce imprezy są wydarzeniami 
planowanymi. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 
terminów dokonane przez organizatorów po ukazaniu się gazety.

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

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

03 sierpnia
Uprzejmie zapraszamy na Regaty Żeglarskie o Błękitną 
Wstęgę Jeziora Karsińskiego. W trakcie trwania wydarzenia  
o godzinie 17:30 wystąpi zespół Atlantyda. Początek regat
o godzinie 11:00. Miejsce regat: Swornegacie.

03 sierpnia
Zapraszamy do udziału w „Pieczeniu chleba” w Widnie.
W trakcie imprezy będzie można uczestniczyć w warszta-
tach pieczenia chleba jednocześnie na 12 stanowiskach
w wybranych godzinach 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 lub 
19:00. Na warsztaty można zapisać się w Chacie Kaszub-
skiej w Brusach-Jagliach: tel. 52 398 32 02, e-mail: chata-
kaszubska@wp.pl. Początek wydarzenia o godzinie 15:00. 
Miejsce: Widno.

03 sierpnia
Urząd Miejski, Chojnickie Centrum Kultury i Miejska Bib-
lioteka Publiczna zapraszają na 25. edycję Chojnickiej Nocy 
Poetów. Gośćmi tegorocznej Nocy będą aktorzy: Joanna 
Szczepkowska, Olga Sarzyńska i Jerzy Schejbal oraz poeci: 
Krzysztof Kuczkowski, Przemysław Dakowicz oraz Jarosław 
Jakubowski. Na chojnickiej scenie w Fosie Miejskiej wy-
stąpią także Jarosław Kąkol z zespołem „Małe Kino”, Kapela 
Hanki Wójciak i Teatr Piosenki w spektaklu „Wędrowny 
Blask” pamięci Romana Kołakowskiego. W trakcie Nocy 
rozstrzygnięty zostanie XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
Jednego Wiersza, a jego laureaci zaprezentują nagrodzone 
wiersze. Jak co roku Chojnicką Noc Poetów poprzedzą 
Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie w Chojnicach, które 
trwać będą od 1 do 4 sierpnia. Początek wydarzenia o godz. 
18:00. Miejsce: Fosa Miejska w Chojnicach.

03 sierpnia
WDK w Swornychgaciach zaprasza na Festyn Żeglarski.
W trakcie festynu m.in. Koncert Szant z zespołu „Hals” oraz 
zabawa taneczna z zespołem „Old Band”. Miejsce: Amfiteatr 
w Swornychgaciach. Początek o godzinie 19:00.

03 sierpnia
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza, do amfi-
teatru w Charzykowy, na koncert „Artyści II Rzeczypospolitej 
MUZYKA I TEATR”. Wystąpią: Conrado Moreno – Szypo-
wski, Wojciech Machnicki, Magdalena Polkowska – Szach-
nowska, Adam Zaremba, Anna Sokołowska – Alabru-
dzińska, Tomasz Gęsikowski, Sławomir Głazek, Scenariusz
i reżyseria: Tomasz Gęsikowski. Początek o godzinie 20:00. 
Miejsce: Amfiteatr Letni w Charzykowy.

04 sierpnia
W ramach 2 Kolejki rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi 
Chojniczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną Podbeskidzie Bielsko-Biała. Początek 
spotkania godzina 17:45. Miejsce wydarzenia: Stadion 
Miejski  w Chojnicach, ul. Mickiewicza 12.

06 sierpnia
Joanna i Sławomir Mankiewicz uprzejmie zapraszają dzieci 
na Warsztaty Plastyczne do Galerii Oczko w Męcikale ul. 
Długa 10 od 10:00 do 14:00. Artyści biorący udział w XV 
Ogólnopolskim Plenerze Artystycznym udzielą dzieciom 
porad z malarstwa, rzeźby, fotografii, architektury, rysunku. 
Każde dziecko otrzyma podobrazie i farby oraz do 
rzeźbienia glinę ceramiczną. Proszę przynieść swoje pędzle 
(jeśli jakieś dziecko nie ma pędzli, będzie mogło skorzystać
z pędzli, które są w Galerii). W programie ognisko z kieł-
baską. Warsztaty są bezpłatne – warto skorzystać! Początek 
wydarzeniao godzinie 10:00. Miejsce: Galeria Oczko w Mę-
cikale, ul. Długa 10.

08 sierpnia
Gorąco zapraszamy na XXII Festiwal Piosenki Żeglarskiej
w Charzykowach. Specjalnie dla najmłodszych fanów mu-
zyki szantowej wystąpi zespół Klang. Początek koncertu
o godzinie 19:00. Miejsce: Amfiteatr Letni im. Ottona 
Weilnanda w Charzykowach, ul. Długa 35.

0 8 sierpnia
Wiejski Dom Kultury w Swornychgaciach zaprasza na 
cykliczne „Czwartkowe Wieczory Kaszubskie”. Spotkania na 
których nie unikniemy ludowej muzyki, zabaw, żartów
i degustacji regionalnych potraw, rozpoczynają się zawsze
o godzinie 18:00 przed Kaszubskim Domem Rękodzieła 
Ludowego w Swornychgaciach.

09 sierpnia
Serdecznie zapraszamy na XXII Festiwal Piosenki Że-
glarskiej w Charzykowach. Na Starym Rynku w Chojnicach
o godzinie 14:00 - Koncert Chojnicka Scena Finałowa – 
Usłyszymy: Armstrong Patent, Fucus, Majtki Bosmana, 
Perły i Łotry. Natomiast w Charzykowach od godziny 19:00 

zaprezentują się: Fucus, Klang, Old Marinners, Stonehenge, 
Własny Port. Miejsce: Stary Rynek w Chojnicach, Amfiteatr 
Letni im. Ottona Weilnanda w Charzykowach, ul. Długa 35.

09 sierpnia
Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy wieczór z muzyką. 
Najpiękniejsze melodie musicalowe i duety operetkowe 
wsparte dawką dobrego humoru, to oferta, której nie mo-
żecie Państwo przegapić. W programie „W pewien piękny, 
letni wieczór”, wystąpią dla Państwa: Anna Malus-Wróble-
wska (mezzosopran), Krzysztof Filasiński (baryton) oraz 
Sergij Morozow (piano). To doskonałe wprowadzenie w kon-
certową atmosferę Dni Sępólna Krajeńskiego. Gwarantu-
jemy wrażenia estetyczne na najwyższym poziomie. Począ-
tek koncertu o godzinie 17:00. Miejsce: Molo spacerowe
w Sępólnie Krajeńskim.

10 sierpnia
Uprzejmie zapraszamy na XXII Festiwal Piosenki Żeglar-
skiej. Na Starym Rynku w Chojnicach o godz. 11:00 odbę-
dzie się przegląd konkursowy. Wystąpią:  Banana Boat, Old 
Marinners, Stonehenge, Własny Port. Natomiast w Charzy-
kowach od godziny 19:00 zaprezentują się: Armstrong 
Patent, Banana Boat, Majtki Bosmana, Perły i Łotry, Ryczą-
ce Dwudziestki.  Po północy koncert kontynuowany będzie 
w Tawernie Buchta w Charzykowach, zagrają tam: Arm-
strong's Patent, Majtki Bosmana, Ryczące Dwudziestki. 
Miejsce: Stary Rynek w Chojnicach, Amfiteatr Letni im. 
Ottona Weilnanda w Charzykowach, ul. Długa 35, Tawerna 
Żeglarska Buchta, Charzykowy, Jeziorna 56/2.

10 sierpnia
To już dziewiąta edycja Chojnickich Nocy Operetkowych - 
tradycyjnie nie zabraknie pięknej muzyki i wspaniałych 
głosów. W tym roku specjalnie na tę okazję przyjadą także 
znakomici goście z zagranicy. Tego nie wolno przegapić! 
Dzień 1 - Wesoła Wdówka – Ferenc Lehar„Wesoła Wdówka”
- najsłynniejsze sceniczne dzieło Franza Lehara, operetka, 
której wszystkie arie i pieśni to niezaprzeczalne światowe 
przeboje - m.in. Ach, kobietki, Pieśń o Willi czy cudowny 
walc, nucony pod każdą długością geograficzną Usta 
milczą, dusza śpiewa.Wiadomość o przyjeździe do Paryża, 
bogatej i pięknej wdowy po bankierze wstrząsa mieszań-
cami. Aby zatrzymać majątek w księstwie zostaje uknuta 
intryga, która zakłada wydanie za mąż Hanny Glawari za 
rodaka... Jednak, nie wszystko biegnie po myśli spisku-
jących...Przedstawienie z udziałem solistów Operetki 
Śląskiej, sceny krakowskiej, wrocławskiej i warszawskiej 
oraz tancerzy Baletu Opery Lwowskiej. Bogata scenografia, 
doskonałe kostiumy oraz zabawne libretto uzupełniają 
całość tego arcydzieła sztuki operetkowej. Przyjazne 
widowisko dostarcza kilku godzin rozrywki i przyjemności 
wszystkim melomanom.Wykonawcy: Jolanta Kremer - 
Hanna Glawari, Oskar Jasiński - Hrabia Daniło, Monika 
Rajewska – Walentyna, Ireneusz Miczka - Baron Mirko Zeta, 
Bartosz Nowak - Kamil de Rossillon, Jerzy Gościński – 
Niegus, Marcin Kotarba – Cascada, Jarosław Tyran - St. 
BriocheTancerze Imperial Lviv Ballet, Mirosław Kril – 
dyrygent, Orkiestra Symfoników Bydgoskich. Początek 
wydarzenia o godzinie 20:00. Miejsce: Fosa Miejska 
Chojnice, ul. Grobelna.

11 sierpnia
Dzień Drugi Chojnickich Nocy Operetkowych - VIVA ITALIA! 
Włoscy artyści i włoska muzyka w Chojnicach! Zabrzmią 
wielkie włoskie arie operowe, utwory opiewające piękno 
kraju o kształcie buta i urokliwe pieśni neapolitańskie, 
uwielbiane przez publiczność, która wcieli się zapewne 
chętnie w chór rodem z La Scali! Wystąpią znakomici włoscy 
artyści – sopranistka Antonella de Chiara oraz wirtuoz 
akordeonu Armando Rizzo. Nie zabraknie także wybitnych 
przedstawicieli naszego kraju, zaśpiewa Marta Ustyniak 
(sopran) oraz Adam Sobierajski (tenor). To będzie praw-
dziwa włoska muzyczna uczta! Wykonawcy: Antonella de 
Chiara – sopran (Włochy), Armando Rizzo – akordeon 
(Włochy), Marta Ustyniak – sopran, Adam Sobierajski – 
tenor, Marek Czekała – dyrygent, Emilia Czekała – 
prowadzenie, Orkiestra Symfoników Bydgoskich. Początek 
wydarzenia o godzinie 20:00. Miejsce: Fosa Miejska 
Chojnice, ul. Grobelna.

16 sierpnia
W ramach 4 Kolejki rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi 
Chojniczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim z dru-
żyną Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Początek spotkania 
godzina 20:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski w Choj-
nicach, ul. Mickiewicza 12.

17 sierpnia
CZW RAP NIGHT to największe wydarzenie hip-hopowe na 
środkowym Pomorzu, które co roku przyciąga do Człuchowa 
coraz większą publikę i znakomitych artystów z pierwszej ligi 
rapowej. Atmosfery, której zaznacie podczas CZW RAP 
NIGHT, nie znajdziecie nigdzie indziej, więc każdego, kto ma 
możliwość pojawienia się 17 sierpnia br. w Człuchowie, 
gorąco zachęcamy! Do tego line-up'y tej imprezy są bardzo 
ciekawe, wymieszane i na pewno każdy z Was znajdzie coś 
dla siebie. Natomiast ceny biletów (30/35/40 PLN) są 
zdecydowanie jednymi z najniższych cen w całym kraju. Nic 
tylko odwiedzać Człuchów i bawić się na CZW RAP NIGHT. 
Początek wydarzenia o godzinie 18:00. Miejsce: Stadion 
OSiR, Człuchów, ul. Szkolna 1.

21 sierpnia
W ramach 5 Kolejki rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi 
Chojniczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim z dru-
żyną Miedź Legnica. Początek spotkania godzina 20:00. 
Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski w Chojnicach, ul. Mic-
kiewicza 12.

22 sierpnia
Wiejski Dom Kultury w Swornychgaciach zaprasza na 
cykliczne „Czwartkowe Wieczory Kaszubskie”. Spotkania na 
których nie unikniemy ludowej muzyki, zabaw, żartów i degu-
stacji regionalnych potraw, rozpoczynają się zawsze o godz. 
18:00 przed Kaszubskim Domem Rękodzieła Ludowego
w Swornychgaciach.

24 sierpnia
Promocja Regionu Chojnickiego oraz Starostwo Powiatowe 

w Chojnicach zapraszają na piąty Rajd Kaszubską Marszru-
tą. W tym roku trasę przygotował Pan Dyrektor Sebastian 
Matthes. Biegnie ona z Chojnic do skrzyżowania drogi na 
Zaporę w Mylofie. Tam dołączają cykliści z Brus i Czerska. 
Razem już podążają do Funki. Na parkingu przy ośrodku 
Mikomania dołączają rowerzyści z Konarzyn i już wszyscy 
przez Charzykowy zmierzają do celu - Parku Tysiąclecia
w Chojnicach. Tam posiłek, zabawy, konkursy i dalszy udział 
w atrakcjach Święta Powiatu Chojnickiego. Po udziale w po-
przednich rajdach Leszka Piaseckiego, Ryszarda Szurko-
wskiego, Zenona Jaskuły i Tadeusza Mytnika czas na kolej-
nego wielkiego Mistrza. W tym roku potwierdził swój udział 
Mieczysław Nowicki dwukrotny medalista olimpijski oraz 
dwukrotny medalista Mistrzostw Świata. Wpisowe 10 zło-
tych. Zgłoszenia w Promocji Regionu Chojnickiego. Począ-
tek wydarzenia o godzinie 10:00. Miejsce: Park Tysiąclecia 
w Chojnicach.

24 sierpnia
Chojnickie Centrum Kultury oraz Bractwo Rycerskie herbu 
TUR mają zaszczyt zaprosić na 13 Turniej Rycerski. W tra-
kcie turnieju odbędą się imprezy towarzyszące, m.in. war-
sztaty Chojnickiego Centrum Kultury, pokazy tańca i zabawy 
plebejskie, warsztaty Harcerskiego Ośrodka Edukacji Eko-
logicznej w Funce. Odwiedzić będzie można Namiot Edu-
kacyjny Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Przedstawio-
na zostanie również inscenizacja oblężenia Chojnic z 1466 
roku. Miejsce wydarzenia: Fosa Miejska w Chojnicach.

24 sierpnia
Wiejski Dom Kultury w Swornychgaciach zaprasza na Mię-
dzynarodowy Festiwal Bluesa "Blues w Sworach". Początek 
o godzinie 19:00. Miejsce: Amfiteatr Letni w Swornychga-
ciach.

25 sierpnia
W ramach 6 Kolejki rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi 
Chojniczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim z dru-
żyną Puszcza Niepołomice. Początek spotkania godzina 
18:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, 
ul. Mickiewicza 12.

30 sierpnia
W ramach 7 Kolejki rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi 
Chojniczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim z dru-
żyną GKS Tychy. Początek spotkania godzina 20:00. Miej-
sce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, ul. Mickie-
wicza 12.

31 sierpnia
Zarząd Osiedla Kolejarz Prochowa w Chojnicach zaprasza 
wszystkich mieszkańców osiedla jak również Chojnic na 
imprezę osiedlową "Koniec Wakacji 2019", która odbędzie 
się na placu przy boisku Orlik w godzinach 13:00-18:00.
W programie darmowe atrakcje takie jak: dmuchane zjeż-
dżalnie, kule wodne, plac zabaw, popcorn, wata cukrowa
i wiele innych. Początek wydarzenia o godzinie 13:00. 
Miejsce: Orlik, Chojnice, Jedności Robotniczej 1a.
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KRZYŻÓWKA

ROZRYWKA
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     Od wielu lat Letnie Akademie Przyrodnicze organizowane 
przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” cieszą się dużym 
zainteresowaniem. W środę tj. 24 lipca br. odbyło się już 
drugie z tego cyklu spotkanie. Pogoda dopisała i na 
wycieczkę z przewodnikiem wybrało się dużo osób. Trasa 
prowadziła niebieską ścieżką dydaktyczną „Piła Młyn”

z Małych Swornegaci do Bachorza.  Wśród uczestników było 
dużo dzieci, które dzielnie znosiły trudy wędrówki. Po drodze 
mijaliśmy urocze jeziora należące do ciągu Strugi Siedmiu 
Jezior, wędrowaliśmy kładką wśród bagna zwyczajnego, 
czermieni błotnych i żurawin. Z zaciekawieniem przygląda-
liśmy się napotkanym tropom saren, kleniom, mrówkom

i żukom. Poznaliśmy dużo roślin objętych ochroną gatun-
kową. Zapoznaliśmy się z historią tego regionu. Fotorelację
z naszej wycieczki można obejrzeć tutaj:

 https://www.facebook.com/PNBoryTucholskie/

Beata Grabowska
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