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NA  DOBRY  POCZĄTEKGazeta LOKALNA

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

mną i zespołem redakcyjnym.  Chciałbym, by chojniczanin.pl stał się publi-

katorem opinii ludzi wrażliwych na problemy naszego miasta,  Gazeta jest 

bezpłatna, a cała redakcja, na czele ze mną, pracuje „non-profit”. To po 

prostu zespół zapaleńców i „chojnickich fanatyków”.  Zapraszam do pisania.

Verba volant, scripta manent

Reklama

http://www.pracownia.zkufel.plpodkład:
google.pl
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Nie będę się tu rozpisywał o słuszności czy 
też nie różnych decyzji podejmowanych 
przez rząd. Po prostu pojawiają się one 
w formie ustaw czy rozporządzeń i musimy 
je respektować. Jedne z nich są bardziej 
polityczne inne bardziej ekonomiczne, ale 
wszystkie docelowo dotyczą naszego 
życia codziennego. Trudno powiedzieć co 
kierowało autorami (a może autor był 
jeden?) reformy systemu oświaty i pomy-
słowi powrotu do systemu edukacji sprzed 
16 lat. Minister edukacji nie widzi możli-
wości wycofania się z tych planów i dlatego 
powinniśmy szykować się na „wielkie 
zamieszanie”. Reforma nie obędzie się 
bez „ofiar” i dotknie nas wszystkich: dzieci, 
rodziców i nauczycieli. Pisząc o „ofiarach” 
mam na myśli nauczycieli tracących pracę, 
dzieci tracące poczucie bezpieczeństwa
i rodziców zmuszonych do wożenia swoich 
pociech do szkoły „wskazanej przez 
system”, a nie tam gdzie jest najbliżej, lub 
tam gdzie mieszka babcia. Te negatywne 
zjawiska będą skutkiem wskrzeszenia 
ścisłego przestrzegania nowo powstałych 
obwodów szkolnych. Obwody szkolne to 
relikt dawnych czasów, czasów kiedy 
władza wiedziała lepiej co jest dla nas 
dobre. W szkolnictwie średnim i wyższym 
nie ma obwodów i szkoły doskonale dają 
sobie radę. Nie ma też rejonizacji żłobków
i przedszkoli. Tu podstawowym „prawem” 
jest decyzja rodziców. Tym nie mniej 
doskonale zdaję sobie sprawę, że obwody 
szkolne są „zapisane w ustawie” i nic z tym 
nie zrobimy. Możemy jednak, tak jak 
dotychczas, fundamentalne prawo 
rodziców do decydowania o swoim dziecku 
przekładać ponad złe prawo.

Poniżej tekst mojej wypowiedzi na komisji 
edukacji w dniu 24.10.16r. ...”ja bym chciał 
się odnieść do sprawy reformy oświaty,
a w szczególności do planowanego przed-
sięwzięcia – rejonizacja w szkołach.  
Chciałbym na samym początku  powie-
dzieć, że  rejonizacja jest dla mnie złem
i nie powinna mieć miejsca. Dlaczego tak 
uważam? Dlatego, że odbiera się po 
prostu rodzicom fundamentalne prawo do 
decydowania o swoich dzieciach. Każdy
z rodziców w stosunku do swojego dziecka 
ma fundamentalne prawa odnośnie zdro-
wia, wyboru szkoły, kształcenia, a rejoniza-
cja chce im te prawa odebrać. Ingerowanie 
w prawo wyboru szkoły nie może być 
motywem przewodnim reformy. Rejoniza-
cja jest zła i ja to pokażę na kilku 
przykładach. Już tu nie chodzi o samą 
drogę do szkoły, że dziecko powinno 
chodzić do szkoły, do której ma najbliżej, 
albo do szkoły, do której chce. Jeśli rodzice 
mieszkają na ul. Dworcowej, to logicznym, 
wg. tej rejonizacji, powinno być to, że 
dziecko powinno iść do szkoły nr 3. Ale 

babcia tego dziecka mieszka na ul. 
Staszica, przy „siódemce” i dlatego rodzice 
chcą dać to dziecko np. do „siódemki”, 
żeby to dziecko nie spędzało całego dnia
w świet l icy,  ty lko,  żeby babcia je 
przyprowadziła i zaprowadziła. Ponadto, 
po wprowadzeniu tej rejonizacji  jeśli Adaś 
poszedł do szkoły nr 3, to Zosia na 
następny rok, po wprowadzeniu rejoniza-
cji, pójdzie do szkoły nr 5, tak? Rozrywanie 
rodzeństwa. Rejonizacja spowoduje 
rozrywanie klas. Rozerwanie dotychcza-
sowych klas. Rozerwanie organizmów 
szkolnych – nowi nauczyciele, nowy 
zespół, nowe wyzwania, strata pozycji, 
którą dziecko wypracowało w klasie. Ba, 
całe oddziały są w planie do przenoszenia. 
Nikt tu nie myśli o dzieciach. Ten oddział to 
jest kupa pieniędzy na etaty nauczycielskie 
w innej szkole, bo za tym idą dotacje. Jeśli 
chodzi natomiast o odtwarzanie szkół. Ja 
nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby 
odtwarzać szkoły? Niż demograficzny jest 
faktem i nic z tym nie zrobimy, a ponadto 
dużo dzieci, które powinny chodzić do 
szkoły nie dość, że mało dzieci się urodziło, 
to jeszcze większość jest w Anglii, albo
w Niemczech. Niż demograficzny jest 
faktem i nie damy rady odtworzyć wszy-
stkich szkół, tak jak były kiedyś. To są 
marzenia dyrektorów w walce o etaty. Nie 
damy rady. Jest jeszcze jeden bardzo 
związany z tym fakt – wszyscy pamiętają
i to nie jest przesada, że jeśli istniały dwie 
szkoły podstawowe nr 1 i 2 w tym samym 
kompleksie, to była tam „święta wojna”
i chcemy znowu do tej „świętej wojny” do-
prowadzić, tworząc dwie szkoły w jednym 
kompleksie, na jednym boisku sportowym. 
I to nie jest przesada, bo ja sam chodziłem 
do Szkoły Podstawowej nr 3, w której 
budynku była Szkoła Podstawowa nr 4
i wiem, jak było. Między nami z „trójki”
a „czwórką” była „święta wojna”. Więc 
tworzenie dwóch szkół w jednym komple-
ksie szkolnym, to naprawdę nie jest dobry 
pomysł.  Następna sprawa, już bardziej
z wychowania. Nie wszystkie szkoły radzą 
sobie tak dobrze z dyslektykami. „Trójka” 
chyba w tym przoduje, o ile ja wiem. I teraz 
co? Zrobicie rejonizację i rozerwiecie dys-
lektyków, i posadzicie ich do innych szkół, 
które nie są do tego przygotowane, żeby 
ich prowadzić? Ja, proszę Państwa, 
jestem zdecydowanie za tym, żeby nie 
wprowadzać absolutnie żadnej rejonizacji. 
Niech rodzice mają to fundamentalne 
swoje prawo wyboru szkoły”. 

 Takie jest moje stanowisko w tej 
sprawie i jak to mówi mój kolega nau-
czyciel, którego bardzo cenię, będę go 
bronił jak niepodległości.

                                          Jacek Klajna

No i się porobiło.  Na liczniku wydanych 
numerów wyskoczyła liczba 50. Nie jest to 
może jakiś oszałamiający sukces ale 
przyjmuję to za dobrą wróżbę na 
p rzysz łość .  Na  pewno  muszę  tu 
podziękować moim współpracownikom, 
którzy wraz ze mną tworzą to pismo. Bez 
ich pasji nie dał bym rady wydawać 
chojniczanina.pl., a na pewno nie dał bym 
rady w perspektywie dłuższego czasu. 
Szczególnie dziękuję tym, którzy są ze 
mną od samego początku reaktywowa-
nego w lutym chojniczanina.pl: Kazi-
mierzowi Jaruszewskiemu, Arseniuszowi 
Finsterowi, Mariuszowi Brunce, Leszkowi 
Redzimskiemu, Przemysławowi Zientkow-
skiemu, Bogdanowi Kufflowi i Krystianowi 
Reszczyńskiemu. Pragnę też podzięko-
wać wszystkim tym, którzy publikują od 
czasu do czasu. Nie mogę zapomnieć też 
o tych, których pracy nie widać, a  szcze-
gólności o mojej żonie która jest pierwszą 
zaporą przeciw pewnemu złośliwemu 
s tworkowi  zwanemu „chochl ik iem 
drukarskim”. Chciałbym też podziękować 
wszystkim tym, których krytyczne uwagi 
przyczyniają się do eliminacji błędów, 
których ja nie zauważam. To ty le 
podziękowań. Objętość gazety wydaje mi 

się na razie wystarczająca. Pewne moje 
obawy budzi wielkość nakładu. Po prawie 
roku od reaktywacji często docierają do 
mnie sygnały o zbyt małym nakładzie.
W kilku przypadkach pytano mnie wprost
o możliwość wstawienia stojaka z gaze-
tami do konkretnego sklepu. Szczególne 
wyrzuty sumienia mam wobec miesz-
kańców osiedla „Bytowskiego” i „Kolejo-
wego” gdzie na razie nie ma żadnego 
punktu dystrybucyjnego. Gazeta jest 
bezpłatna i dlatego ma  pewne ograni-
czenia. Te ograniczenia związane są ze 
źródłem finansowania chojniczanin.pl, 
którym są reklamy. Jestem optymistą
i myślę, że w przyszłym roku nakład 
osiągnie 6000 egzemplarzy. Taki nakład 
powinien dotrzeć do zdecydowanej 
większości mieszkańców Chojnic. I na 
koniec przedstawię Państwu moje 
marzenia. Chciałbym by tworzyli Państwo 
tę gazetę razem ze mną. Szczególnie 
czekam na wasze autentyczne historie 
związane z naszym miastem - na historię 
ludzi i budynków. Jeśli znacie osoby, 
których życie i dokonania są warte 
przedstawienia dzwońcie, piszcie, 
przyjdźcie do redakcji.
                                             Jacek Klajna 

Szanowni Czytelnicy koniec roku zbliża się 
wielkimi krokami. Listopad i grudzień to 
czas wydawania kalendarzy na kolejny 
rok. Tak jak w latach ubiegłych i w tym roku 
mam zamiar wydać kalendarz ze swoimi 
rysunkami. Tematem przewodnim będą 
„Wspó ł czesne  Cho jn i ce ” .  Cz te ry 
poprzednie kalendarze w mniejszym lub 
większym stopniu dotyczyły dawnych 
Chojnic lub miejskich zabytków. Ten ma 
pokazać Chojnice współczesne, takie 
jakie są w roku 2016. Oczywiście jak co 
roku część nakładu zostanie przezna-
czona dla czytelników chojniczanina.pl. 
Dlatego w następnym numerze przygotuje 
dla was konkurs związany, jak co roku,
z historią Chojnic. Termin rozstrzygnięcia 
konkursu przewiduję przed świętami. A co 

będzie przedmiotem konkursu? Mogę 
wam zdradzić tę tajemnicę. Chojniczanie, 
wybitni Chojniczanie. 
                                             Jacek Klajna 
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02 Października
W Centrum Sztuki Collegium ARS odbył się koncert Doroty 
Lanton na którym zaśpiewała najpiękniejsze francuskie 
piosenki o miłości. 

03 Października
Na terenie Lasku Miejskiego odbył się Powiatowy Finał 
Licealiady Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. W zawodach wzięły udział reprezentacje 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu chojnickiego.

04 Października
W Gimnazjum nr 1 rozpoczął się dla młodzieży w wieku 
ponadgimnazjalnym cykl warsztatów poświęconych 
elementarnym zadaniom aktorskim. 

05 Października
W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej o  godz. 17:30 
odbyło się spotkanie z Januszem Leonem  Wiśniewskim,  
naukowcem i pisarzem polskim. Jako pisarz zadebiutował 
w roku 2001 powieścią s@motność w sieci.

06 Października
Zarząd Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Chojnicach zorganizował w czytelni  MBP 
(Wszechnica Chojnicka) Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze Członków Oddziału.

06 Października
Zmiana edukacji czy edukacja zmiany? - pod takim tytułem 
odbyła się w CEW debata o edukacji.  Udział w debacie 
wzięła Katarzyna Hall - szefowa ministerstwa za czasów 
rządów Platformy Obywatelskiej.  Pytania byłej minister 
edukacji zadawał Leszek Redzimski, szef powiatowego 
koła PO. 

04  Października
MKS Chojniczanka 1930 w ramach 11 kolejki rundy 
jesiennej zremisowała z Sandecją Nowy Sącz 1:1. 

08  Października
MKS Chojniczanka 1930 w ramach 12 kolejki rundy 
jesiennej zremisowała z Górnikiem Zabrze 1:1. 

17  Października
„Kochaj świat, kochaj życie” to tytuł koncertu, który odbył 
się  w Szkole Muzycznej przy ul. Grunwaldzkiej 6. 
Organizatorem była Fundacja Palium i Szkoła Muzyczna
w Chojnicach.

19  Października
W Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie” w Chocińskim  Młynie odbyło się 
wręczenie nagród w X Powiatowym Konkursie pn. „Trójbój 
przyrodniczy”. Był to konkurs przeznaczony dla szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu chojnickiego oraz miast 
Tuchola i Człuchów. W tym roku całe podium należało do 
uczniów z Technikum Leśnego. Pierwsze miejsce 
wywalczył Mateusz Muzolf, drugie Michał Narloch,  trzecie 
Marcelina Kaczyńska a czwarte Alicja Białoszewska.

19  Października
W ramach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie
Krzysztofem Gradowskim, autorem książki „Pomorska 
emigracja do Brazylii”.

20  Października
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się 
promocja książki Magdaleny Nowak (Galec) „Bezrobocie 
jako czynnik warunkujący dysfunkcjonalność w rodzinie”. 
Było to trzecie spotkanie z cyklu Siedem spotkań na 70-
lecie biblioteki. Publikacja została  wydana w ramach serii 
Monografie Chojnickie jako pokłosie konkursu Urzędu 
Miejskiego na najlepszą pracę licencjacką, magisterską
i doktorską z zakresu nauk społecznych.

09  Października
Drużyna Red Devils w hali Centrum Park, w trzeciej kolejce 
Futsal Ekstraklasy podejmowała brązowych medalistów 
minionego sezonu i lidera tabeli Rekord - Bielsko - Biała. 
Goście rozgromili chojnicki zespół  8:1. 

09  Października
W małym kościele parafii Matki Bożej Królowej Polski,
o godz. 16:00, odbył się koncert w hołdzie Janowi Pawłowi 
II. Wystąpił Piotr Pawlicki i Chór Gospel. 

04  Października
W auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach odbył się 
apel z okazji 72 rocznicy zakończenia Powstania 
Warszawskiego. Uroczystość miała na celu przybliżenie 
uczniom szkoły historii tego wydarzenia.

08  Października
PChS zorganizował, w godzinach 10:00 - 15:00, na Starym 
Rynku w Chojnicach prawybory. Oddano 250 głosów:
1. Nowoczesna 84 głosy, 33,6%
2. Platforma Obywatelska - 57 głosów, 22,8%
3. Prawo i Sprawiedliwość - 50 głosów; 20%
4. Kukiz '15 -12 głosów; 4,8%
5. Korwin i SLD - po 11 głosów; 4,4%
7. Polskie Stronnictwo Ludowe - 5 głosów; 2%
8. Razem- 6 głosów; 2,4%
9. Inne - łącznie 10 głosów.
4 głosy nieważne. 

15  Października
MKS Chojniczanka 1930 zremisowała w meczu piłkarskim
o Mistrzostwo I ligi z  MKS Kluczbork 1:1. Była to 13 kolejka 
rundy jesiennej.

15  Października
W Wydziale Zamiejscowym Sopockiej Szkoły Wyższej 
odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku 
akademickiego. Uroczystość była tym bardziej doniosła, że 
w 2016 r. chojnicki wydział świętuje dekadę swojej 
działalności.

 22 Października
MKS Chojniczanka 1930 w meczu piłkarskim o mistrzostwo 
I ligi w ramach 14 kolejki rundy jesiennej pokonała  Olimpię 
Grudziądz  3:1.

 22 Października
W ramach XXII Dni Kultury Polsko – Francuskiej oraz 30-
lecie ChTPF  w Muzeum historyczno-etnograficznum w 
Chojnicach - Galeria Sztuki Współczesnej `84 Baszta 
Kurza Stopa odbyło się otwarcie wystawy Martyny Marii 
Lemańczyk i Kazimierza Lemańczyka „Normandia, 
Bretania i nie tylko”.

 23 Października
W ramach XXII Dni Kultury Polsko – Francuskiej oraz 30-
lecie ChTPF  w Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia 
kościoła gimnazjalnego w Chojnicach) odbyło się 
spotkanie z poezją, muzyką, malarstwem i architekturą 
Jana Sabiniarza.

 23 Października
Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbył się 
kolejny, piąty już jesienny rajd „z kijkami”. Imprezę 
organizują wspólnie PNBT i  stowarzyszenie „Charzy”
w ramach cyklu „Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic 
Walking”. Rajd  każdego roku przyciąga duże grono 
uczestników.

 29 Października
MKS Chojniczanka 1930 w ramach 15 kolejki rundy 
jesiennej rozegrał na stadionie miejskim w Bytowie mecz 
piłkarski z zespołem Drutex-Bytovia Bytów. Chojniczanka 
pokonała Bytovię 1:0, utrzymując się na 3 miejscu tabeli.

16 Października
W Hali Sportowej Centrum Park w Chojnicach z najnow-
szym programem, pt. "To ci tłumaczę", wystąpił  Kabaret 
Smile . Ponad godzinny występ obejrzało ok. 700 osób.

16 Października
W Gimnazjum nr 1odbył się IV turniej sportowy o Tarczę 
Kaszub  - Baszka Méster Sport, w 3 kategoriach: 
indywidualnej, drużynowej oraz par.

16  Października
W ramach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Centrum 
Sztuki Collegium ARS odbył się wernisaż wystawy prac 
Romana Kruczyńskiego, na której można było zobaczyć 
przede wszystkim ikony oraz malarstwo olejne. 

07  Października
Zakończył się nabór wniosków o przyznanie stypendiów 
dla twórców w obszarze kultury. Wpłynęło ogółem 21 
wniosków z różnych dziedzin. Rozpatrzeniem wniosków 
zajęła się specjalnie do tego powołana komisja.

08 - 09   Października
Na jeziorze Charzykowskim odbyły się zorganizowane 
przez Chojnicki Klub Żeglarski Regaty „Puchar Jesieni”. 
Chociaż aura była typowo jesienna zabrakło wiatru i udało 
się zorganizować tylko 3 wyścigi z zaplanowanych 
siedmiu.

10   Października
Na Starym Rynku w Chojnicach odbyły się obchody Dnia 
Tańca Ludowego. Impreza organizowana jest w ramach 
ogólnopolskiej akcji pt. "Wytnij hołubca".

10   Października
O godz. 16.30 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej 
odbyła się  promocja  książki pod red. prof. Jacka Knopka 
„Polska polityka zagraniczna 1989 – 2014”. Po wystąpieniu 
prof. Knopka przybyli goście mieli okazję zadawać pytania 
na temat polityki zagranicznej RP.

15   Października
W sobotę odbyło się otwarcie wystawy plenerowej 
"Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko - życie, 
męczeńska śmierć, pamięć". Wystawa była eksponowana 
na Starym Rynku w Chojnicach w dniach 15 - 24 
października.

12   Października
W Technikum nr 2 w Chojnicach odbyło się spotkanie 
członków LOP oraz miłośników przyrody. Uczestników,
a zwłaszcza nowych członków,  powitała prezes Sławomira 
Brunka.

20   Października
Chojnicka firma „Solpower” zorganizowała, dla osób 
chętnych, jazdy próbne samochodem elektrycznym - marki 
PASSAT. 

20   Października
W dniu 19 października 2016 r. minęła  30-rocznica 
Telewizyjnego Turnieju Miast Chojnice Dzierżoniów.  Z tej 
okazji o godz. 18.00 w Restauracji Sukiennice odbył się 
wieczór, podczas którego wspominano potyczkę obu 
miast.

20   Października
W sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w 
Chojnicach odbyło się seminarium dla przedsiębiorców p.t.
Szanse i warunki inwestowania na terenie Pomorskiej 
Specja lnej  Strefy Ekonomicznej  w Chojn icach
i Człuchowie. Organizatorem była Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., Arseniusz Finster – 
Burmistrz Miasta Chojnice oraz Adam Marciniak – Wójt 
Gminy Człuchów

13   Października
W przeddzień swojego święta w ratuszu zaroiło się od 
nauczycieli. Przyszli odebrać nagrody i awanse. Życzenia 
nauczycielom złożył burmistrz Arseniusz Finster  oraz 
przewodniczący  komisji oświaty Bogdan Kuffel.

13   Października
Obchody Dnia Nauczyciela w II LO przebiegły na sportowo. 
Rozegrano mecz siatkówki uczniowie kontra nauczyciele 
(wygrali uczniowie) i wszyscy bawili się znakomicie.  
Wręczono także "Andersy" – specjalne odznaczenia dla   
nauczycieli. Niekwestionowaną "królową" imprezy była 
Joanna Jaśtak, która zwyciężyła w dwóch kategoriach – 
"Ostoja spokoju" oraz "Nauczyciel Roku". 

14   Października
W Centrum Sztuki Collegium ARS wystąpił duet niezwy-
kłych muzyków: lider zespołu Projekt Volodia Janusz 
Kasprowicz i multiinstrumentalista Stanisław Marinczenko. 
Bardzo klimatyczny koncert z pewnością usatysfakcjono-
wał zebraną publiczność. 

14   Października
Wielu Chojniczan wystartowało w 52 Ekstremalnym 
Rajdzie na Orientację "Harpagan-52". Tym razem 
gospodarzem imprezy był Człuchów. Miłośnicy tej 
dyscypliny rywalizowali ze sobą w jeździe na rowerze oraz 
w biegu na 50 i 100 km.

27   Października
W Czytelni MBP Damian Nosko, pracownik Młodzieżo-
wego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie-Dworcu, 
wygłosił wykład poświęcony agresji wśród współczesnej 
młodzieży polskiej. Wysłuchali go m.in. uczniowie Zespołu 
Szkół Katolickich w Chojnicach.

27   Października
O godz. pietnastej "z powodów technicznych" zamknięto 
Park Wodny Chojnice. Wcześniej z powodu wykrycia 
bakterii "ropy błękitnej" zamknięta była część sportowa 
basenu. Przerwa potrwa prawdopodobnie do 2 listopada.

27   Października
Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych osób, wykład 
dla dorosłych z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”.  
dr. Michał Węgrzyna pt. „Tundra arktyczna - porostowy 
świat bez drzew” odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym 
"Rejs" w  Charzykowach przy ul. Długiej 89. Organizatorem 
był Park Narodowy „Bory Tucholskie”.

27   Października
Chojnickie Centrum Kultury i Towarzystwo Przyjaciół LO 
im. Filomatów Chojnickich zorganizowało wernisaż 
wystawy fotografii autorstwa Dominiki Strzałkowskiej. 
Wystawę można obejrzeć w klubie Filomata do 10.11.2016, 
po czym powędruje do kawiarni Widokowa w DT Libera.

27   Października
W Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu śniadań biznesowych.  Tematem 
przewodnim spotkania były składki, ulgi i umorzenia
w ubezpieczeniach społecznych. 

21   Października
W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się 
promocja 17 numeru kwartalnika chojnickiego. Tematem 
przewodnik kwartalnika były „chojnickie zwierzaki”.

21   Października
W ramach XXII Dni Kultury Polsko – Francuskiej oraz 30-
lecie ChTPF  w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. 
Filomatów Chojnickich odbył się  koncert w wykonaniu 
uczestników przeglądu piosenki francuskiej „Od 
przedszkola do Cannes” oraz koncert pt. „Bulwar piosenki 
francuskiej” w wykonaniu Piotra Bakala. Dodatkową 
atrakcją była  degustacja potraw kuchni francuskiej.
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03 Października
Na płycie Starego Rynku odbył się „Czarny protest”. 
Kobiety w całej Polsce strajkowały przeciwko projektowi 
nowej ustawy antyaborcyjnej zaostrzającej obowiązujące 
przepisy. Mimo deszczowej pogody na chojnickim rynku 
spotkało się ok. 150 osób.
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14 października 2016 r. w Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 
w Nowym Dworze odbyło się  posiedzenie 
wyjazdowe Komisji Ochrony Środowiska. 
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
Lucyna Perlicka - prezes ZZO Sp. z o.o. 
oraz Krzysztof Teclaf - kierownik zakładu. 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący  
Stanisław Kowalik: ...„jesteśmy dzisiaj na 
wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony 
Środowiska w Zakładzie Zagospodarowa-
nia Odpadów w Nowym Dworze … z uwagi 
na to, że pojawiły się w mediach informacje 
o znaczącej podwyżce cen za odbiór 
śmieci. W związku z tym w trybie pilnym 
postanowiłem spotkać się z zarządem, 
ażeby zarząd przedstawił bardzo dogłębnie 
i tutaj szczególnie w bardzo newralgicznym 
temacie, jakimi są właśnie ceny odpadów,
w najbliższej przyszłości jak zakład widzi 
kwestię podwyższenia cen za odpady”.
Prezes Lucyna Perlicka – „rozumiem,  że 
dzisiejsze spotkanie pojawiło się po 
pojawieniu się artykułów w gazetach, 
dotyczących cennika, podwyżki cen, które 
rzekomo ZZO zaproponowało. Może na 
początek … chciałabym powiedzieć o co 
chodzi, skąd to nieporozumienie”. Pani 
prezes odczytała członkom komisji oświad-
czenie następującej treści: „Szanowni 
Państwo. W związku z pojawiającymi się 
informacjami medialnymi o znacznej 
podwyżce cen za zagospodarowanie 
odpadów w regionie składamy następujące 
oświadczenie – składamy – mam tu na myśli 
Zarząd ZZO Nowy Dwór. Obowiązujące 
przepisy prawne nakładają na nas 
obowiązek znacznego ograniczenia 
odpadów, które trafiają na składowisko. Do 
końca 2020 roku z masy wszystkich 
odpadów, jakie powstają w naszych 
domach, musimy wyselekcjonować co 
najmniej połowę wyrzucanego papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła. Z uwagi 
na tak duży do osiągnięcia poziom odzysku 
Zakład Zagospodarowania Odpadów nie 
jest w stanie samodzielnie wybrać takiej 
ilości surowców spośród masy odpadów, 
jakie trafiają do zakładu z naszych domów. 
W tym celu wprowadzony został system 
gospodarowania odpadów, w którym 
mieszkańcy zachęcani są do segregowania 
odpadów Jednym z elementów tego 
systemu jest niższa opłata dla tych, którzy 
zadeklarowali prowadzenie segregacji. 
Jednocześn ie  p rowadzone  są  d la 
mieszkańców intensywne działania 
informacyjne i edukacyjne, w których i my 
staramy się przekazać w jaki sposób 
prowadzić segregację, żeby ona była 
efektywna. Obecnie jesteśmy na etapie 
oceny rezultatów wprowadzonego nowego 
systemu postępowania z odpadami. 
Zebrane przez nas dane dotyczące 
segregacji pokazują, że duża część 
mieszkańców prowadzi selektywną zbiórkę 
odpadów, zgodnie ze złożonymi deklara-

cjami. Niestety nadal musimy wspólnie 
pracować nad jakością tej selekcji. W po-
jemnikach, w których powinien być papier, 
tworzywa sztuczne, metal lub szkło 
pracownicy Zakładu znajdują często inne 
odpady. Z drugiej strony wciąż wyrzucamy 
zbyt dużo tych surowców bez segregacji. 
Dużym problemem dla Zakładu jest również 
wyrzucany razem z innymi odpadami 
popiół. Zabrudzoną popiołem butelkę czy 
szkło zakład musi dodatkowo czyścić, co 
znacznie podnosi koszty odzysku. Dodatko-
wo – i to jest ważne – od początku 2016 roku 
na składowisko odpadów nie mogą trafiać 
odpady, które w przypadku spalenia dają 
dużo ciepła (tzw. odpady wysokokalo-
ryczne). W związku z tym Zakład Za-
gospodarowania Odpadów musi te odpady 
zagospodarować, z czym związane są 
dodatkowe koszty. Dostrzegając konie-
czność rozwiązania tych problemów, ZZO 
Nowy Dwór zorganizował robocze spo-
tkanie wspólników, na którym przedstawio-
ne zosta ły  wynik i  naszych anal iz . 
Zastrzegliśmy, że jest to materiał wyjściowy, 
do dyskusji. To nie była propozycja cennika. 
Pokazaliśmy symulacje wszystkich pono-
szonych przez Zakład kosztów zagospo-
darowania odpadów. Wykonane przez nas 
symulacje pokazują, że obecny koszt 
zagospodarowania odpadów znacznie 
przewyższa wysokość opłaty nałożonej na 
mieszkańców. Wskazaliśmy punkty,
w których musimy wspólnie z mieszkańcami 
poprawić efekty selektywnej zbiórki 
odpadów. Zaznaczyliśmy także, żeby 
wspólnicy wzięli pod uwagę konieczność 
weryfikacji istniejących opłat. Prosiliśmy 
także, aby do czasu wypracowania 
konkretnych propozycji materiał pozostał do 
wiadomości burmistrzów i wójtów. Niestety 
ktoś zachował się nieodpowiedzialnie i bez 
prawdziwego kontekstu udostępnił materiał 
prasie. Autor tekstów prasowych potrakto-
wał sprawę w charakterze sensacji i opa-
trzył ją komentarzem niezgodnym, przynaj-
mniej w części, z rzeczywistością.
Szanowni Państwo, w sprawach doty-
czących działalności ZZO Nowy Dwór nie 
mieliśmy i nie mamy niczego do ukrycia. 
Jest to Zakład będący własnością jednostek 
samorządowych, a więc naszą wspólną. 
Naszym wspólnym celem jest ochrona 
środowiska naturalnego, które chcemy 
pozostawić przyszłym pokoleniom w stanie 
możliwie niezmienionym. W tym celu 
wszyscy pracownicy Zakładu starają się 
sprostać wprowadzonym przepisom prawa 
regulującym sposób postępowania z odpa-
dami. Podejmujemy również wszelkie 
wysiłki, aby ponoszona przez Państwa 
opłata za zagospodarowanie odpadów była 
jak najmniej dotkliwa, a reguły wyrzucania 
śmieci były dla Państwa czytelne i zrozu-
miałe. Jesteśmy obecnie na etapie prac 
zmierzających do korekty wprowadzonego 
systemu. Jego elementem jest również

w przyszłości nieunikniona korekta opłaty 
(choć na pewno nie w takim stopniu jak 
zostało to przedstawione w mediach). 
W pełni zdajemy sobie sprawę, że jest to 
niejedno obciążenie Państwa budżetów 
domowych. Po ustaleniu ostatecznej wersji 
przez burmistrzów i wójtów poinformujemy 
Państwa niezwłocznie.”
Ostatecznie do tej sprawy ustosunkowała 
się Burmistrz Arseniusz Finster. Patrz str.12

21 października obradowała Komisja ds. 
Społecznych.  
Radny Andrzej Gąsiorowski poinformował 
członków komisji o pozyskaniu środków 
finansowych , „które zasilą Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. To jest kwota 1,3 mln zł 
na wypłatę świadczeń rodzinnych i z fundu-
szu alimentacyjnego, na specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 18.200 zł, na realizację 
rządowego programu w zakresie dożywia-
nia 65.000 zł, więc to, o co się martwiliśmy
i martwimy często, w związku z tym, że 
widzimy, że te początkowe kwoty, które są 
przyznane, nie są wystarczające, to się 
okazuje, że jednak po III kwartale są 
uzupełnianie. I z tego się należy cieszyć, że 
ta ilość środków, które dostajemy, jest 
odpowiednia do potrzeb, które są w tym 
zakresie. Tak że myślę, że to warte jest 
podkreślenia. No i w tym regulaminie 
przyznawania mieszkań komunalnych ja się 
cieszę bardzo z zapisu w tym punkcie, który 
mówi o tym, że również są mieszkania 
komunalne dla dzieci, które trafiają do 
pieczy zastępczej i do tej stacjonarnej, czyli 
do ośrodków, i do rodzin zastępczych, jeśli 
pochodzą z miasta Chojnice. Więc myślę, iż 
jest to ważny zapis z tego względu, że kiedy 
osiągają pełnoletność jest ten kłopot, bo 
gdzie mają się podziać. I to stwarza szanse, 
że pozostaną w Chojnicach i będą miały 
możliwość życia i rozwijania się tutaj. Tak że 
bardzo się cieszę z tego zapisu”. 

21 października obradowały na wspólnym 
posiedzeniu Komisja Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej oraz Komisja 
Rewizyjna. Jako pierwszy głos zabrał  
Antoni Szlanga – „ realizujemy, jak co roku, 
program rewitalizacji budynków miejskich. 
Do tego programu rewitalizacji składane są 
wnioski, jest powołany zespół, któremu 
przewodniczy Pan Burmistrz Pietrzyk. 
W składzie tego zespołu jest czterech 
radnych. Jest Pan Stanisław Kowalik, Pan 
Jacek Klajna, Pan Józef Skiba i jestem ja, 
są urzędnicy oczywiście, którzy przygoto-
wują ten cały pakiet do opinii tego zespołu. 
... I dlatego poprosiłem Pana Burmistrza 
Pietrzyka, żeby ... przedstawił informację, 
jak to wygląda”. Burmistrz Edward Pietrzyk 
– „Szanowni Państwo. Wszyscy wiemy, 
jaką kwotą dysponowaliśmy w tym roku. To 
była kwota 200 tys. zł, jak co roku i myśmy 
przystąpili do prac dotyczących analizy 
wniosków rewitalizacyjnych już w miesiącu, 

to było na początku kwietnia. I praktycznie, 
już po pierwszym posiedzeniu, kiedy te 
wnioski były zebrane mogliśmy te pieniądze 
uruchomić. Tak, że te pieniądze praktycznie 
były, powiem lakonicznie, do wzięcia od 
kwietnia. Wniosków było, o ile ja dobrze 
pamiętam 22. Po takiej wnikliwej analizie 
zakwalifikowaliśmy 10 wniosków. Część 
wniosków właściwie, no jak gdyby nie 
spełniała wymogów formalnych, tzn. one 
dotyczyły obiektów, które nie są w tej strefie 
konserwatorskiej, albo nie ten zakres. Ale 
niemniej 10 wniosków zakwalifikowaliśmy 
do realizacji. No i w tym tygodniu mięliśmy 
spotkanie, trzy dni temu. Troszeczkę to 
spotkanie było inne od pozostałych. 
Powiem dlaczego. Tak jak w ubiegłych 
latach nie było problemów z realizacją 
pieniędzy przydzielonych, tak w tym roku 
takie problemy się pojawiły”. Szczegóły 
przedstawił  architekt miejski Andrzej 
Ciemiński. – „może tak po kolei przedsta-
wię, jak to następowało. Komisja przyznała 
dotację następującym podmiotom: Wspól-
nota Mieszkaniowa Bankowa 1-3 i tu kwota 
27.742 zł, no i zobowiązali się, że będzie to 
wykonane i zrezygnowali. Czyli nastąpiła 
rezygnacja. To jest ten tutaj budynek z czer-
wonej cegły na rynku, na narożniku. 
Zależało nam bardzo, żeby to zrealizować, 
ale się niestety nie udało. Potem Wspólnota 
Mieszkaniowa na ul. Kościuszki 29. Tam 
kwota 14.706 zł – w tej chwili to jest w reali-
zacji. Potem Wspólnota Mieszkaniowa 31 
Stycznia 27, to jest kwota 18.909 zł. W tej 
chwili jest to w realizacji. Potem jest 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Młyńska 2 – 
kwota przyznana 25.526 zł, też niezreali-
zowana. Prośba o przeniesienie na rok 
2017r. z tego tytułu, że nie udało się 
uzgodnić, zaje się, dokumentacji techni-
cznej. Czyli została kwota przełożona. 
Potem wspólnota mieszkaniowa ul. 31 
Stycznia 14, to jest kwota 9.746 zł. Z tego, 
co wiem, to się odbył właśnie świeżo 
przetarg. Czyli będzie w realizacji i to się 
uda zrealizować. Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. 31 Stycznia 15 na Staroszkolna 26 – też 
przeniesienie, to jest kwota 37.139 zł. Też 
jest prośba o przeniesienie na rok 2017r., 
czyli też nie będzie zrealizowana. Wspólno-
ta Mieszkaniowa ul. 31 Stycznia 9, to jest 
kwota 6.788 zł. Jest wykonane i był odbiór. 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Strzelecka 20, 
to jest kwoka 16.197 zł. W tej chwili jest
w realizacji. Byłem tam przed chwilą właśnie 
na budowie. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Nowe Miasto 1, kwota 28.204 zł – jest 
rezygnacja. No i tutaj problem był tam z da-
chem. Na razie nie jest zrealizowana. I pry-
watna osoba Stary Rynek 17, Bankowa 2 – 
31.151 zł przyznane, wykonane i odbiór do 
końca miesiąca będzie. Łączna kwota 
przyznanej dotacji wynosi 216.108 zł.

Wszystkie protokoły obrad komisji stałych 
RM dostępne są na str. internetowej UM. 

28 października 2016 roku odbyła się XXV 
sesja Rady Miejskiej VII kadencji.  Do sesji 
zasiadło początkowo 18 radnych. Sesję 
poprowadził Przewodniczący Rady Miej-
skiej Mirosław Janowski. Sekretarzem 
sesji została Renata Dąbrowska, a do 
komisji wnioskowej zostali wybrani radni: E. 
Gabryś i A. Gąsiorowski. W planie sesji 
było głosowanie nad 20 projektami uchwał. 
Między innymi: Projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 
r. oraz projekt uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej. Projekt 
uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego tryb i kryteria przyznawania 
nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród,  pro jekt  uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miejskiej Chojnice oraz 
projekt uchwały w sprawie wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w pos iadan iu  Mie jsk ich 
Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach. 

Ponownie powrócił też projekt uchwały
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego 
pa rkowan ia ,  s tawek  op ła t  i  op ła t 
dodatkowych za parkowanie oraz sposobu 
ich pobierania. Rada Miasta głosowała 
także projekt uchwały w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XI/93/91 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r.
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania 
o raz  zamykan ia  p lacówek  hand lu 
detalicznego, zakładów gastronomicznych
i usługowych dla ludności. Pięć projektów 
uchwa ł  w  sp raw ie  różnych  umów 
partnerskich o współpracy przy realizacji 
różnych przedsięwzięć budowlanych. Dwa 
projekty uchwał  w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Jeden  w sprawie zmiany nazwy ulicy 
Findera na „Łąkowa” oraz dwa projekty 
uchwał w sprawie skargi na Burmistrza 
Miasta Chojnice. 
Pełny stenogram z XXV sesji dostępny jest 
na stronie Urzędu Miasta w zakładce BIP.
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Wykształcenie średnie techniczne, kierownik działu majątku i infrastruktur w Zamet Industry S.A. Zakład 
Mostostal Chojnice. Okręg wyborczy Nr 11 obejmujący ulice: Młodzieżowa od nr 13 - 33 (nieparzyste).

   Panie Marku
   Może na początek kilka słów o sobie.

Marek Bona urodzony w Świeciu n/W 14 
grudnia 1948 r. , ostatnią szkołę kończyłem 
w Gliwicach w roku 1969 , była to 
Państwowa Szko ła  Techn iczna ze 
specjalnością aparatura kontrolno-
pomiarowa i automatyczna w prze-myśle 
chemicznym, Byłem wówczas stypendystą 
ZAW Włocławek i tam zaczynałem swój 
zawodowy staż. W 1970 roku rozpocząłem 
pracę w SI Człuchów a od października 
1973 roku w WKS MOSTOSTAL Chojnice 
gdzie też zakończyłem życie zawodowe
w 2015 roku przechodząc na emeryturę. 
Jestem żonaty od 46 lat i mamy syna oraz 
dwie wspaniałe wnuczki.

Jak długo jest Pan radnym? Jakie są 
Pana największe osiągnięcia w poprze-
dnich kadencjach?  Z czego jest Pan 
szczególnie dumny?

Radnym po 1989 roku jestem po raz 
pierwszy, Poprzednio byłem radnym
w przedostatniej i niepełnej ostatniej 
kadencji lat 80-tych. Trudno mówić o byłym 
okresie jako o okresie z osiągnięciami, 
przecież system ówczesny upadł nie 
dlatego, że było dobrze tylko dlatego, że 
życie było udręką w każdej dziedzinie. 
Dzisiaj w dobie wspólnoty europejskiej  
rozwija się kraj i nasze miasto. A z czego 
jestem dumny? Jeszcze z niczego, ale mam 
nadzieję,że zamknie się fajne zagospoda-
rowanie targowiska przy ul. Młodzieżowej. 
Proszę zobaczyć, ładne elewacje bloków 
SM, elewacja tzw. blaszaka, Szkoła 
Podstawowa nr 5, / jeszcze boisko przy-
szkolne dopiąć/ itd. brakuje zagos-
podarowania targowiska.

J a k i e  s ą  n a j w i ę k s z e  p r o b l e m y  
mieszkańców dzielnicy, którą Pan 
reprezentuje?

Mieszkam na osiedlu gdzie występują bloki 
SM Chojnice to specyficzny układ. To 
członkowie są właścicielami gruntów i lokali, 
to oni na walnym zgromadzeniu decydują 
jak ich własność będzie wyglądać, to oni 
inwestują w teren i decydują o jego zagos-
podarowaniu. Problemem są parkingi a wła-
ściwie ich brak, jak wiem Zarząd SM 
Chojnice wraz z Radą Nadzorczą trudzą się 
nad rozwiązaniem tego problemu, i ulica 
Widokowa a właściwie jej brak bo przecież 
to polna dróżka.

Jak często spotyka się Pan ze swoimi 
wyborcami. Jak mieszkańcy mogą się 
z Panem kontaktować.

Kontakt z wyborcami to przede wszystkim 
spotkania  w ramach zebrań mieszkańców 
osiedla, walne zgromadzenie członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej a nadto tak się 
składa , ze mam stały kontakt z Zarządem 
SM Chojnice oraz mieszkańcami bloków bo 
przecież część z nich były zasiedlane przez 
pracowników Mostostalu gdzie znamy się
 z zakładu. 

Jakie są według Pana największe i obe-
cnie najpilniejsze potrzeby naszego 
miasta?

Jaka najpilniejsza potrzeba miasta?  
Po pierwsze. Wykonanie sieci kanalizacji 
deszczowej odprowadzającej wody opado-
we tak by nie powstawały podtopienia. Po 
drugie. Wyprowadzenie w całości ruchu 
tranzytowego na obwodnice miejskie.

Co Pan sądzi o projekcie chojnicko-
człuchowskiego miejskiego obszaru 
funkcjonalnego. Czy powinniśmy dążyć 
do utworzenia dwu-miasta.

Jestem za.  Dwa obszary mie jsko-
powiatowe odległe od siebie o 12 km 
powinny wspólnie prowadzić integracje 
społeczności. Transport wszelkiej maści 
powiązany z obszarem chojnicko – 
człuchowskim, przebudowa łączących oba 

miasta dróg, zagospodarowanie wód 
opadowych itd. powinno być realizowane 
właśnie w ramach tego typu projektu.

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, 
powiedzmy 10 milionów złotych,  na co 
by je Pan wydał?

 Na co bym wydał? Na budowę hali targowej 
przy ulicy Młodzieżowej , boisko przy szkole 
podstawowej nr 5, zagospodarował boisko 
przy Centrum Park Wodny dla potrzeb już 
chyba szkoły podstawowej nr 8, lodowisko 
sztuczne a pozostałość na rozwiązanie 
systemu odprowadzenia wód deszczowych  
z rejonu Młodzieżowa - Ceynowy .

Jak duży, według Pana, wpływ na opinię 
mieszkańców miasta mają media 
internetowe? Czy czyta Pan na bieżąco 
informacje zamieszczane na chojnickich 
portalach? 

Średnio czytam a wpływ jaki mają nie wiem.

Jakie ma Pan plany działania na 
najbliższą przyszłość. Czym chce się 
Pan zająć.

Chciałbym by jednak powstała hala targowa 
i mam zamiar śledzić postęp prac z tym 
związany.

J a k i e  m a  P a n  h o b b y ?  J a k  P a n 
wypoczywa i jakie sporty uprawia?

Sportu już niestety nie uprawiam a zwią-
zane to jest  z wiekiem, natomiast realizuję 
swoje hobby sprzed czterdziestu pięciu,   
pięćdziesięciu lat modelarstwo kartonowe
i plastikowe, czytam książki i powróciłem do 
kina / obecnie Starogard Gdański, Gdańsk/.

Czy planuje Pan wystartować w nastę-
pnych wyborach?

Na dzień dzisiejszy nie planuję wystartować 
w następnych wyborach.

Co chciałby Pan powiedzieć Chojni-
czanom?

Cieszmy się z naszego miasta jego szaty, 
przytulności, zagospodarowanych terenów. 
Bywam w wielu podobnych miejscach ale 
Chojnice to zadbane, fajne, spokojne 
siedlisko z wieloma okolicznymi atrakcjami.

Ponieważ do okresu świątecznego jest już 
niedaleko to życzę mieszkańcom Chojnic
i czytelnikom CHOJNICZANINA wszy-
stkiego najlepszego z okazji świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 
2017  Roku.

                          Dziękuję za rozmowę.
                                                Jacek Klajna
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Dr Przemysław Zientkowski
Doktor nauk humanistycznych, Pełnomocnik Burmistrza 
Miasta Chojnice ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej.

        W poniedziałek 17 października 
sześcioosobowa delegacja z Chojnic 
udała się na spotkanie robocze do 
Muzeum Prus i Branderburgii w Wustrau 
(pod Berlinem). Celem wyjazdu było 
zapoznanie się z oczekiwaniami gospo-
darzy oraz miejscem wystawy, o której 
organizację został poproszony Urząd 
Miejski w Chojnicach. Roboczy tytuł 
wystawy:„Chojnice Kaszuby i Kosznaj-
deria fenomen tożsamości na styku 
dwóch kultur”. 

W skład delegacji weszli dr Przemysław 
Zientkowski (Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej - 
UM Chojnice) - koordynator projektu, 
Irmina Szyca (Wydział Programów 
Rozwojowych - UM Chojnice), Bogdan 
Kuffel (RM Chojnice) Jacek Klajna (RM 
Chojnice) Grażyna Malatyńska oraz 
Sebastian Matthes (LGD Sandry Brdy – 
wiodący partner Miasta w przygotowaniu 

wystawy). Po stronie niemieckiej do 
delegacji dołączył prof. nadzw. Igor 
Kąkolewski  (UWM, PAN Ber l in) . 
Delegacja została podjęta przez 
pracowników muzeum z dyrektorem,  
d r e m  S t e p h a n e m  T h e i l i g e m , 
właścicielem Erhardtem Bödeckerem na 
czele. Na wstępie chojniczanie zwiedzili 
muzeum – zarówno wystawy stałe jak
i czasową. Następnie podjęto negocja-
cje. Termin wizyty celowo został dopa-
sowany w taki sposób, aby spotkanie 

przebiegało w dzień kiedy muzeum jest 
zamknięte dla zwiedzających. Dzięki 
temu cała uwaga delegacji i pra-
cowników muzeum skupiła się na 
przedyskutowaniu wzajemnych ocze-
kiwań i możliwości. Dzięki bogatemu 
doświadczeniu historyka i muzealnika - 
radnego Bogdana Kuffla już przed 
wyjazdem mieliśmy świadomość jakie 
wyzwania stawia przed nami organizacja 

tak poważnego przedsięwzięcia. 
Z ogromu eksponatów trzeba bowiem 
wybrać te najciekawsze i wartościowe
z historycznego punktu widzenia. 
Eksponaty te muszą też być adekwatne 
do ustalonego wcześniej projektu 
wystawy. W chwili obecnej w Muzeum 
można podziwiać okazy muzealne, 
których jednostkowe wartości sięgają 
dwóch i pół miliona euro! Organizacja 
wystawy to jedno, drugim ważnym 
aspektem jest przygotowanie promocji

i imprez towarzyszących (pokazów, 
koncertów, wykładów), które uświetnią
i dopełnią samą ekspozycję. To obo-
wiązek Miasta Chojnice, podobnie jak 
przygotowanie wystawy i jej transport. 
Organizator zapewnia nieodpłatnie 
mie jsce  wystawowe spe łn ia jące 
najwyższe światowe standardy (między 
innymi gabloty utrzymujące zaprogra-
mowaną wilgotność i temperaturę. 

Obsługę techniczną – niezbędną do 
montażu wystawy – elektryków / oświe-
tleniowców, stolarzy. Przygotowanie 
materiałów promocyjnych i promocje na 
terenie Niemiec oraz ubezpieczenie 
wystawy. 
Jest to niezwykle wartościowy pakiet
w perspektywie promocj i  miasta 
Chojnice, bowiem szacunkowo rocznie 
muzeum odwiedza ok. 12000 osób.

Z uwagi na trudności organizacyjne,
a także możliwość (i pewnie konie-
czność) szukania dofinansowania ze-
wnętrznego – zarówno po stronie 
polskiej, jak i niemieckiej, termin otwarcia 
wystawy został nieznacznie przesunięty. 
O szczegółach będziemy Państwa na 
bieżąco informować.

Nr 10/2016 (50)   LISTOPAD 2016
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W ubiegłym tygodniu w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Chojnicach uczniowie przeżyli nie 
lada niespodziankę. Gościliśmy absolwentkę naszej szkoły, olimpijkę z Rio de Janeiro,
p. Irminę Mrózek Gliszczyńską, która wspominała swoje pierwsze lata nauki, swoje 
pierwsze pasje i pierwsze przyjaźnie. Opowiadała, że to właśnie w podstawówce zaczęła 
się droga do sportowego sukcesu poprzez pływanie, judo, potem jazdę konną, by 
ostatecznie postawić na żeglarstwo. Potem p. Irmina zrelacjonowała pobyt na tegorocznej 
Olimpiadzie wspierając się niezwykle pięknymi zdjęciami z wyścigów olimpijskich. Tam 
razem z Agnieszką Skrzypulec zajęły 10. miejsce w klasie 470 kobiet. Uczniowie mieli 
okazję do zadawania pytań. Olimpijkę pytano o różne sprawy – jak wygląda trening, jak 
długo pływa, ile ma medali i pucharów? Żadne z pytań nie zostało bez odpowiedzi. Wielkie 
wrażenie na wszystkich zrobił strój żeglarki, strój olimpijski – napis: Polska, Orzeł na piersi 
– każdy chciałby taki móc założyć! 
Ogromnym przeżyciem dla uczniów było wręczenie przez p. Irminę dyplomów 
triumfatorom szkolnych zmagań sportowych, które odbyły się w szkole w ramach 
Europejskiego Tygodnia Sportu „Małe Rio w Jedynce”. Nie obyło się bez rozdawania 
autografów i sesji zdjęciowej na tle kół olimpijskich i żagla. Kolejka była długa, ale wszyscy 
cierpliwie czekali. 
Spotkanie przebiegało w niezwykle sympatycznej atmosferze, pełnej humoru i żartów. 
Serdecznie dziękując za przybycie wszyscy życzyliśmy naszej absolwentce sił do 
konsekwentnej realizacji żeglarskich marzeń.
Osobne podziękowania należą się również nauczycielom wychowania fizycznego (pp. M. 
Tyborska, M. Szank, O. Granowski, A. Błaszczak) za zorganizowanie rozgrywek 
sportowych i spotkania z p. Irminą.

Opracowanie: Ewa Modrzejewska (fot. M. Leszczyński)

W miniony weekend (1,2.10.2016) Chojnice stały się areną 
rozgrywek wielobojowych organizowanych  po raz ósmy
w naszym mieście, a pięćdziesiąty pierwszy w ogólnej 
liczbie edycji wielobojów rozgrywanych także w innych 
miastach naszego kraju.
51. Ogólnopolski Wielobój Uniwersalny zgromadził 18 
uczestników, którzy rywalizowali w dziewięciu dyscy-
plinach sportowych. Zawody trwały 2 dni, a uczestnicy  
zmagali się w szachach, tenisie stołowym, duathlonie 
(wyścig kolarski i bieg), podnoszeniu ciężarów, sprincie, 
skoku w dal, rzucie oszczepem i pływaniu. 
Hasło przewodnie towarzyszące wieloboistom to idea 
kalokagathii (gr. kalós kagathós – piękno i dobro) – staro-
greckiego ideału łączącego sprawność i wytrzymałość 
fizyczną z doskonałością etyczną. Chodzi także o popu-
laryzację postawy fair-play.
Celem wieloboju jest sprawdzenie wszystkich cech 
potrzebnych do osiągania dobrych wyników w sporcie: 
szybkości, wytrzymałości, siły, gibkości, refleksu, 
odporności psychicznej, sprawności intelektualnej, umie-
jętności opanowania różnorodnych technik. W efekcie 
wielobój łączy wręcz sprzeczne ze sobą dyscypliny, lecz na 
tym właśnie polega wszechstronność.
Pomysłodawcą wielobojów uniwersalnych jest Jerzy 

Białas – mieszkaniec Szubina, matematyk i pasjonat wielu 
dyscyplin sportu. To jego propozycja sprawiła, że 
chojniczanie postanowili zaangażować się w kontynuację 
tradycji. 
Cztery panie rywalizowały w ramach Dziewięcioboju im. 
Haliny Konopackiej, natomiast 14 mężczyzn wystartowało 
w Turnieju im. Wacława Kuchara. 
Patronat honorowy nad imprezą  objął poseł na Sejm 
Rzeczpospolitej Polski Aleksander Mrówczyński.
Zwycięzcą w ogólnej klasyfikacji mężczyzn został Daniel 
Korcz (8.506 pkt.) z Jaworzna, miejsce drugie wywalczył 
mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego Bogusław 
Wawrzyniak (8.098), na miejscu trzecim uplasował się 
Artur Nadachowski (7.470) z Gorzyc Wielkich. 
Jednocześnie Artur okazał się najlepszym juniorem wśród 
rówieśników do lat 18, a Bogusław Wawrzyniak – 
najlepszym weteranem – zawodnikiem powyżej lat 40.
Wśród kobiet pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej 
zdobyła Grażyna Turzyńska (5.745) z Brus, drugie – Ewa 
Golcz z Pniew (5.266), trzecie – chojniczanka Małgorzata 
Peplińska (4.601). Gosia zdobyła także tytuł Najlepszej 
Chojniczanki. Najlepszym Chojniczaninem został Paweł 
Szczęsny.
Organizatorami Wieloboju byli: Uczniowski Klub Sportowy 

„ÓSEMKA” Chojnice, świetlica Gimnazjum nr 1 oraz klub 
Fitness „KANAMA”, Centrum Park Chojnice  i MKS 
Chojniczanka. Sponsorzy to: Zakład Zagospodarowana 
Odpadów sp. z o.o. Nowy Dwór, Urząd Miejski i Starostwo 
Powiatowe w Chojnicach oraz restauracja „Bazylia”.  
Wieloboje nie są imprezami masowymi. Gromadzą elitarne 
grono nielicznych pasjonatów, którzy decydują się 
startować w tak wielu różnorodnych, często odległych 
dyscyplinach. Niemniej jednak zmagania  są zawsze 
niezwykle zacięte, a rezultaty osiągane przez najlepszych 
– znakomite, podobnie jak i atmosfera sprzyjająca 
nawiązywaniu sportowych przyjaźni oraz integracji.  
Organizatorzy cieszą się z faktu, że wieloboje uniwersalne 
weszły na stałe do kalendarza chojnickich imprez. 
Dziękują także współorganizatorom za pomoc w spra-
wnym przeprowadzeniu konkurencji. 
Wielobój zorganizowali działacze UKS 8 Chojnice – sędzia 
Paweł Paluszkiewicz oraz Albin Kiedrowski, a także 
Wioletta Winiarska, Jacek Lewiński, Mirosław Palusz-
kiewicz i Marzenna Osowicka. Dokumentację fotogra-
ficzną sporządziła Natalia Paluszkiewicz. Aktywnie 
włączyły się także wolontariuszki z Gimnazjum nr 1: 
Zuzanna Szczepańska i Zofia Ejsmont.
                                  Marzenna Osowicka 

Promocja książki pod red. Jacka Knopka i Rafała Willi „Polska polityka zagraniczna 1989-
2014” odbyła się w Czytelni w poniedziałek 10 października 2016 roku. Było to drugie 
spotkanie z cyklu Siedem spotkań na 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na spotkaniu 
obecny był Jacek Knopek, którego na wstępie przedstawił Kamil Kaczmarek.
Prowadzący zauważył, że promowana książka w sposób zwięzły i przejrzysty przedstawia 
25 lat polskiej polityki zagranicznej. Jacek Knopek według Kamila Kaczmarka zaprosił do 
współpracy grono świetnych naukowców, co pozwoliło stworzyć publikację na wysokim 
poziomie merytorycznym.
Chojniczanie znają Jacka Knopka jako badacza historii regionu chojnickiego, redaktora
i autora „Dziejów ziemi i powiatu chojnickiego”, jednak publikuje on przede wszystkim 
prace o tematyce politologicznej. Książka przedstawia podstawowe cele i zadania stojące 
przed polską polityką zagraniczną w ostatnim ćwierćwieczu. Jacek Knopek podczas 
prelekcji zwrócił uwagę na to, że członkostwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim oraz 
Unii Europejskiej zmieniło jej położenie geopolityczne i zmusiło władze III RP do 
wyznaczenia nowych priorytetów w polityce międzynarodowej. Politykę zagraniczną 
Polski w latach 1989-2014 redaktor ocenia pozytywnie, mimo iż nie była ona wolna od 
błędów. Politykiem, który miał realny wpływ na kształtowanie się stosunków 
międzynarodowych w tym okresie według Jacka Knopka był Krzysztof Skubiszewski, który 
wyróżnił się charyzmą, poziomem i intelektem.
Jacek Knopek podziękował również Inspektorowi ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej
w Urzędzie Miejskim w Chojnicach Przemysławowi Zientkowskiemu za pomoc
w sfinansowaniu wydania omawianej książki, gdyż ze względu na jej dużą objętość
mogłaby się nie ukazać w takiej formie.                                                           Tekst: MBP 
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Poniższy tekst to zapis wypowiedzi Burmistrza Arseniusza 
Finstera podczas obrad komisji Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w dniu 7 października 2016r.

- „temat, który chcę Państwu przedstawić, mógłby być 
nazwany w taki sposób, że jest to „Program budowy dróg 
osiedlowych do roku 2020”. Odbyliśmy w Ratuszu 
spotkania, niełatwe, ponieważ moi dyrektorzy posiadając 
bogatszą ode mnie wiedzę, głównie techniczną i mery-
toryczną, no studzą pewne zapały z jednej strony, a z dru-
giej strony realnie patrzą na możliwości. I te możliwości
i uwarunkowania często są nieznane mieszkańcom 
poszczególnych ulic, którzy postulują o ich szybką budowę. 
Wstępnie złożyliśmy taki program budowy dróg osiedlo-
wych do roku 2020, uwzględniający różne aspekty 
techniczne i inne związane z budową ulic. 
Proszę Państwa, w roku 2017, bo w ten rok wkraczamy po 
realizacji zadań drogowych w tym roku, które są zrealizo-
wane, głównym zadaniem inwestycyjnym byłaby moder-
nizacja ulicy Człuchowskiej do Topoli. To Państwo wiecie, iż 
jest to schetynówka, którą zgłaszamy, ona ma kosztorys 
około 5,4 mln zł. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie ze 
schetynówki, to w budżecie musimy znaleźć 2,7 mln zł. 
Jeżeli nie znajdziemy dofinansowania ze schetynówki, 
możemy starać się o dofinansowanie budowy ścieżek 
rowerowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w formie pożyczki umarzalnej w 30 %, jeżeli takie 
narzędzie będzie funkcjonowało w przyszłym roku w 
pakiecie Wojewódzkiego Funduszu. I to byłoby zadanie 
priorytetowe. Myślę, że co do celowości jego realizacji 
jesteśmy zgodni, bo wielokrotnie były postulaty, i Państwo 
też akceptujecie. 
Teraz tak, patrzyliśmy na projekty, które mamy i projekty, 
które trzeba wykonać. I są trzy projekty, to są odcinki 
Nowotki, jeszcze po starych nazwach – Nowotki, Krasic-
kiego, Sawickiej, które mamy zaprojektowane. Sawickiej 
wchodzi w program poprawy gospodarki wodami deszczo-
wymi, natomiast Nowotki i Krasickiego moglibyśmy 
wykonać w przyszłym roku bez żadnego problemu. 
Dalej, trzecim zadaniem na przyszły rok, jest ulica 
Strzelecka, gdzie jesteśmy partnerem. Jeżeli powiat 
otrzyma schetynówkę, to nasz wkład finansowy wyniesie 
około 750 tys., jeżeli nie otrzyma schetynówki, to nasz 
wkład musi wynieść 1,5 mln. Oprócz tego rozmawiamy
z Eneą na temat współpracy w usuwaniu barier, w usu-
waniu kolizji tak zwanych, to też może być pewien wydatek 
finansowy, którego jeszcze nie potrafimy do końca 
oszacować. 
I czwarte zadanie, które chcielibyśmy realizować w przy-
szłym roku, to jest ul. Niemcewicza i rondo przy ul. Tuwima. 
Celowość realizacji tej inwestycji, myślę jest też chyba poza 
dyskusją, bo to rondo i uporządkowanie tam komunikacji 
przy szkole jest rzeczą ważną, natomiast ulica Niemce-
wicza, to przypominam, jest to ulica przejęta przez miasto 
od powiatu. My otrzymaliśmy wsparcie powiatu w kwocie 
700 tys. zł na nasze drogowe inwestycje w mieście,
i gentleman's agrement, włączamy Niemcewicza do 
programu remontowego. 
Czyli trzy duże inwestycje, jedna mniejsza. Ale 
równocześnie w roku 2017 chciałbym przeznaczyć około 
500 tys. zł na projekty i chcemy zaprojektować kolektor 
tłoczny i deszczówkę na osiedlu Pawłówko. Bez tego 
projektu i bez budowy gazociągu na tym osiedlu, nie ma 

możliwości budowy dróg osiedlowych. Teraz tak, dlaczego 
nie budujemy gazociągu? No gazownia nie buduje gazo-
ciągu, ponieważ miasto Chojnice, realizując zapisy planu 
miejscowego, realizuje wykupy nieruchomości od miesz-
kańców, po to żeby ten gazociąg można było położyć. 
Mieszkańcy nie chcą się zgodzić na to, żeby gazociąg biegł 
sobie w ich terenie, w ich działkach, itd., stąd to 
spowolnienie budowy gazociągu nie jest winą Urzędu 
Miejskiego, tylko raczej jest wynikiem braku zgody 
społecznej na tym osiedlu, i gazownia czeka na nasze 
działania, które zakończą się, mam tutaj taką informację, za 
kilka tygodni, i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gazownia 
rozpoczęła realizację tego zadania w przyszłym roku. 
Natomiast my byśmy projektowali deszczówkę, którą 
byśmy realizowali, za chwilę powiem kiedy, przechodząc do 
kolejnego roku. 
Oprócz tego chcielibyśmy wykonać projekty w roku 2017 
dwóch ulic na osiedlu Słonecznym, tj. ul. Morelowa i ul. 
Truskawkowa. Tą są ulice, na których mamy oświetlenie, 
mamy płyty drogowe, które potem będzie można wykorzy-
stać, nie mamy deszczówek, no i infrastruktury drogowej. 
Dalej, chcemy projektować ul. Czereśniową. Czereśniowa, 
jeżeli ma to być ulica zgodna z normatywami i kryteriami 
czegoś, co się nazywa ulicą, to jest bardzo poważne 
zadanie, związane z nasypami, związane ze skarpami, 
związane z deszczówką, i to nie jest taka prosta sprawa – 
zbudujcie nam chodnik pomiędzy ulicą a naszymi domami
i będziemy szczęśliwi i zadowoleni. To jest ulica, która łączy 
takim mini rondkiem kompleks szpitalny, i my jeszcze z tą 
ulicą dalej wychodzimy, tam gdzie jest budynek ze 
„Światem Mai”, itd., czyli chcemy całość zaprojektować, ale 
Czereśniowa byłaby realizowana etapowo – od tej Czere-
śniowej, po której dziś jeżdżą samochody, po Czereśniową, 
której dzisiaj jeszcze nie ma, a mogłaby powstać. 
No i trzeba zacząć projektować w 2017 drogi na osiedlu 
Pawłówko, bo mieszkańcy w gazociąg i w deszczówkę nie 
uwierzą, uwierzą wtedy, kiedy zobaczą realizację 
deszczówki i gotowe projekty ulic. I to jest rok 2017. 
W roku 2018 realizowalibyśmy taki pakiet małych ulic, które 
mogą dać mieszkańcom dużą satysfakcję, a my możemy to 
wykonać wydatkując niewielkie środki, tak wstępnie ok. 800 
tys. zł, tj. Tetmajera, Kasprowicza, Paderewskiego do Reja, 
Paderewskiego do Zapolskiej, Konarskiego, i Gdańska do 
Przychodni „Opus”, czyli Baptyści i Przychodnia – to jest 
taka mała uliczka z tłucznia. Konsekwentnie, mając 
projekty, realizowalibyśmy Morelową – szacujemy ok. 900 
tys., Truskawkową – ok. 800 tys., i rozpoczęlibyśmy 
budowę kolektora tłocznego na osiedlu Pawłówko – 
wstępnie ok. 500 tys. zł. I w tym pakiecie 2018 roku pojawia 
się też możliwość aplikowania o schetynówkę na drugim 
kierunku, czyli Chojnice – Czersk, mówimy tutaj o skrzy-
żowaniu Gdańska – Tucholska do oddziału celnego, to by 
był pierwszy etap, i drugi etap, to dalej do wiaduktu, 
włącznie z wiaduktami. Kosztorys tego zadania jest 
potężny, to jest prawie 11 mln zł., dlatego nie ma sensu 
robić całego zadania, bo schetynówka to tylko 3 mln. 
Trzeba je podzielić na dwie schetynówki, licząc na 
dofinansowanie. 
I w 2018: Staszica, Prusa i Skłodowskiej, na te trzy ulice 
mamy projekty. Ktoś powie, że to dużo. Tak, to dużo, 
natomiast jeżeli nam się uda pozyskać środki na 
schetynówki i wprowadzić montaże finansowe ze 
starostwem, to uważam, że możemy te zadania 

zrealizować. ... W roku 2019 budowalibyśmy, ktoś powie – 
już nie wy, no ale my, no bo gotowe projekty będą, czyli 
Żeromskiego, Sikorskiego, rozpoczęlibyśmy Pawłówko. 
Osobnym problemem jest Modrzewiowa i Leśna, gdzie 
trzeba rozwiązać problemy planistyczne, jak się dowiedzia-
łem, i problemy związane z wodami deszczowymi. Dlatego 
realizując, skupiając się na osiedlu Słonecznym, głębiej 
byśmy wchodzili w 2020 roku w Modrzewiową i Leśną,
i inne ulice na tym osiedlu, ponieważ byśmy mieli 
załatwione tematy osiedla Słonecznego, Bytowskiego, 
realizowane byłoby Pawłówko, i wtedy płynnie możemy 
wejść w Modrzewiową i Leśną, gdzie trzeba rozwiązać 
mnóstwo problemów związanych z wodami deszczowymi.
 
To jest program bardzo ambitny. Jak Państwo widzą, on ma 
swój finał w roku 2018, czyli wzięliśmy dużo zobowiązań 
wyborczych, powinniśmy je zrealizować. Program jest 
bardzo ambitny, ale mamy też tutaj mocne strony, bo na 
większość tych ulic mamy projekty, a te które mamy 
wykonać, to nie ma tam wielkich kolizji z energetyką, mówię 
o Morelowej, Truskawkowej, a są to ulice bardzo silnie 
zainwestowane. Nie ma tam już w tej chwili jakichś dużych 
ilości pustych działek, przy których kiedyś powstaną domy. 
Tam już są domy i warto spiąć to osiedle w jedną całość. Ale 
staraliśmy się w sposób zrównoważony też inwestować na 
innych osiedlach i Państwo widzą, że największym 
beneficjentem nowych ulic jest osiedle Bytowskie tutaj, 
najstarsze chojnickie osiedle, bo Staszica przecież, Prusa, 
Skłodowskiej, Tetmajera, Kasprowicza, Paderewskiego, 
Konarskiego, to wszystko jest to osiedle, nie mówiąc
o Niemcewicza i o rondzie przy Tuwima, tak? Czyli tu 
mieszkańcy, którzy stawiali często takie zarzuty – my 
jesteśmy najstarszym osiedlem, dlaczego Państwo 
budujecie na Słonecznym, czy na Asnyka, itd.? No gdzieś 
musimy budować, nie możemy tylko na najstarszym 
budować, ale załatwiamy temat tego osiedla. 
Jesteśmy w przededniu tworzenia prowizorium budże-
towego, czyli budżetu. Chciałbym, żeby to był dokument, 
który Państwo zechcielibyście zaopiniować pozytywnie lub 
ewentualnie go tutaj zmodyfikować. Ten dokument miałby 
ramę wpisaną do WPI, czyli do Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego, no i pierwsze decyzje muszą zapaść do 15 
listopada, bo jeżeli mamy to robić, to musi być 500 tys. na 
projekty i muszą być środki na cztery ulice 2017, a kolejne 
muszą być do WPF-ki wpisane już z konkretnymi kwotami. 
Nie będzie to bez znaczenia dla budżetu, bo dźwigamy, jak 
Państwo wiecie, dwie kosmiczne inwestycje, to jest właści-
we słowo „kosmiczne”, czyli to, co Pan inż. Burglin będzie 
przedstawiał za chwilę, i węzeł integracyjno-transportowy. 
Każda z nich ma koszt ponad 50 mln zł, a proszę pamiętać, 
ja zapomniałem na konferencji prasowej powiedzieć,
w przyszłym tygodniu będzie ogłoszony przetarg na 
projektowanie zachodniej obwodnicy Chojnic, gdzie też 
przekazujemy 1,5 mln zł na projekt i się zobowiązaliśmy do 
finansowania wkładu własnego, czyli jeżeli ta obwodnica 
będzie kosztować 50 mln, to musimy 7,5 znaleźć, żeby 
włożyć do realizacji tego zadania. To mniej więcej tyle. 
Jeszcze tylko powiem, że wydziały, które funkcjonują w 
Urzędzie Miejskim, i tutaj się proszę z tym liczyć, tymi 
siłami, którymi dysponują, raczej nie będą w stanie tak 
dużego pakietu drogowego zrealizować. Będziemy musieli 
się wzmacniać kadrowo, albo współpracą”. 
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Już dziewięć lat minęło, odkąd Park 
Narodowy „Bory Tucholskie” zaprosił 
słuchaczy na pierwszy wykład z cyklu 
Czwartkowe spotkanie z przyrodą. Od 
tamtej pory spotykamy się regularnie 
sześć razy do roku.  27 października br. 
mieliśmy okazję po raz pierwszy gościć 
Pana dr Michała Węgrzyna, który na co 
dzień pracuje w Zakładzie Badań i Doku-
mentacji Polarnej Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Nasz gość z niezwykłą pasją 
opowiedział słuchaczom o Arktyce. Ze 
smutkiem przyjęliśmy informację, że w cią-

gu ostatnich 30 lat ubyło z tego terenu aż
23 mln km  lodu. Badania wykazały, że 

średnio w ciągu 10 lat ginie 150 metrów 
lodowca. Jednak tam, gdzie ustępują 
lodowce pojawia się życie. I właśnie to 
życie w swojej prezentacji pokazał 
słuchaczom Pan Węgrzyn. Na zdjęciach 
mogliśmy zobaczyć bogaty świat zwierząt 
(m.in. niedźwiedzia polarnego, fokę 
wąsatą, renifery) i roślin (m.in. mak polny 
dębik ośmiopłatkowy, chrobotki). Na 
godzinę przenieśliśmy się do niezwykłego 
świata, gdzie panuje wieloletnia zmarzlina.
                      Beata Grabowska - PNBT

Od 18 do 20 października jury konkursu 
wysłuchało aż 147 recytatorów, którzy 
podzieleni byli na 4 kategorie wiekowe. 
Zwycięzcy oprócz dyplomów i nagród 
rzeczowych wystąpi l i  w koncercie 
laureatów w dniu 23 października.

W  Y  N  I  K  I
Powiatowy Konkurs Recytatorski 

Kaszëbsczi Eko-Art. 2016 

Szkoły podstawowe klasy 1-3:
Pierwsze miejsce- Olga Szyngwelska, 
Szkoła Podstawowa im. Ks.  Kan. 
Bolesława Śledzia w Kosobudach
Drugie miejsce - Aleksandra Cieplińska, 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana 
K a r n o w s k i e g o  w  C h o j n i c a c h
Trzecie miejsce- Kaja Krawczyk, Szkoła 
Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego 
w Chojnicach.
Szko ły  podstawowe k lasy  4 -6 :
Pierwsze miejsce- Oliwia Kiedrowicz, 
Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Józefa 
J a n k o w s k i e g o  w  C z y c z k o w a c h
Drugie miejsce- Agata Leliwa Piechowska, 
Szkoła Podstawowa im. Ks.  Kan. 
Bolesława Śledzia w Kosobudach
Trzecie miejsce- Zofia Trzebiatowska, 
Szkoła Podstawowa im. Ks.  Kan. 
Bolesława Śledzia w Kosobudach.
Szkoły gimnazjalne:
Pierwsze miejsce- Natalia Kiedrowska, 
Gimnazjum w Brusach, Drugie miejsce- 
Agata Pestka, Gimnazjum w Brusach
Trzecie miejsce- Marta Mucha,  Gimna-
zjum w Lubni
Szkoły ponadgimnazjalne:
Pierwsze miejsce- Michalina Warsińska, 
Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów 
Chojnickich w Chojnicach, Drugie miejsce- 
Kacper Rozek, , Liceum Ogólnokształcące 
im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach, 
Trzecie miejsce- Patrycja Kni t ter, 
Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w 
Brusach

W  Y  N  I  K  I
Powiatowy Konkurs Recytatorski

Eko-Art. 2016

Szkoły podstawowe klasy 1-3:
Pierwsze miejsce- Julia Stanisławska, 
Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach
Drugie miejsce- Klara Ringwelska, Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Juliana Rydzkowskiego w Choj-
n i c a c h ,  Tr z e c i e  m i e j s c e -  A n t o n i 
Galikowski, Szkoła Podstawowa nr 7 im. 
Jana Karnowskiego w Chojnicach.

Szkoły podstawowe klasy 4-6:
Pierwsze miejsce- Anna Pukrop, Szkoła 
Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego 
w Chojnicach, Drugie miejsce- Laura 
Drewczynska, Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Janusza Korczaka w Czersku, Trzecie 
miejsce- Karolina Cieplińska, Szkoła 
Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego 
w Chojnicach.

Szkoły gimnazjalne:
Pierwsze miejsce- Rozalia Czapiewska, 
Gimnazjum w Czersku, Drugie miejsce- 
Ewelina Januszewska, Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Czersku, Trzecie miejsce- 
Krzysztof Łuszczak, Gimnazjum nr 3 im. 
ks. Jana Twardowskiego w Chojnicach.

Szkoły ponadgimnazjalne:
Pierwsze miejsce- Michalina Warsińska, 
Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów 
Chojnickich w Chojnicach, Drugie miejsce- 
Karolina Łońska, Technikum nr 3 w Choj-
nicach, Trzecie miejsce- Kacper Rozek, 
Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów 
Chojnickich w Chojnicach

Gratulujemy laureatom .Tancerki Chojnickiego Centrum Kultury z Mistrzostw Europy w Tańcu Sportowym 
przywiozą rekordową liczbę 22 medali! Nasze podopieczne aż 12 razy stawały na 
najwyższym stopniu podium zdobywając tytuł Mistrzyń Europy.

Od 21 do 23 października 2016 r. w Bełchatowie odbyły się ME w Tańcu Sportowym 
Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego. Mistrzostwa oceniało 18 sędziów z różnych 
krajów Europy.

Chojnickie Centrum Kultury reprezentowało osiem tancerek, które zatańczyły 
dwadzieścia dziewięć choreografii. Znakomicie na parkiecie mistrzostw prezentowały 
się: Natalia Rudnik, Olga Szynwelska, Monika Guentzel, Marta Grabowska, Marta 
Szyszka i Agnieszka Kwiatkowska. Po raz pierwszy na mistrzostwach tej rangi zatańczyła 
Natalia Mosek i Natalia Myśków.

Tancerki ChCK zdobyły 22 medale: 12 złotych , 8 srebrnych i 2 brązowe. Udało się także 
wytańczyć czwarte, 2 piąte, siódme i dziesiąte miejsce. Chojniczanki najczęściej 
rywalizowały ze świetnie przygotowanymi Rosjankami.

Wyniki:
Jazz lyrical solo do 13 lat: I miejsce Marta Szyszka
Jazz lyrical solo do 15 lat: I miejsce Monika Guentzel, 
                                          III miejsce Agnieszka Kwiatkowsk, 
                                          IV miejsce Marta Grabowska
Jazz lyrical solo do 17 lat: I miejsce Olga Szynwelska
Jazz lyrical solo pow. 18 lat: I miejsce Natalia Rudnik

Solo modern do 15 lat: I miejsce Monika Guentzel , III miejsce Marta Grabowska
Solo modern do 17 lat: II miejsce Olga Szynwelska
Solo modern pow. 18 lat: I miejsce Natalia Rudnik

Duet Dance show do 17 lat: I miejsce Olga Szynwelska i Monika Guentzel

Solo Dance show do 13 lat: II miejsce Marta Szyszka
Solo Dance show do 15 lat: II miejsce Monika Guentzel, IV Marta Grabowska
Solo Dance show do 17 lat: II miejsce Olga Szynwelska
Solo Dance show pow. 18 lat: II miejsce Natalia Rudnik

Jazz Broadway duety do 17 lat: I miejsce Monika Guentzel i Olga Szynwelska
Jazz Brodway solo do 15 lat: I miejsce Monika Guentzel
Jazz Brodway solo do 17 lat: I miejsce Olga Szynwelska
Jazz Brodway pow. 18 lat: I miejsce Natalia Rudnik
Jazz Broadway duety do 13 lat: V miejsce Natalia Mosek i Natalia Mysków

Fantazy duet do 17 lat: I miejsce Olga Szynwelska i Monika Guentzel
Fantazy solo do 15 lat: II miejsce Monika Guentzel, V miejsce Agnieszka Kwiatkowska
Fantazy solo pow. 17 lat: II miejsce Olga Szynwelska
Fantazy solo pow. 18 lat: II miejsce Natalia Rudnik

Dziękujemy za pomoc wszystkim choreografom. Trenerem i głównym choreografem 
zawodniczek jest Monika Michalewicz.
       
                                                 Gratulujemy udanych prezentacji i zdobytych medali!
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Rozmowa z Józefem Urbaniakiem. Założycielem i właści-
cielem tej wiodącej chojnickiej firmy budowlanej.

Jakie były początki firmy Urbaniak?
Firma Urbaniak powstała w 1991 roku. Początkowo biuro 
mieściło się małym mieszkaniu w bloku mieszkalnym. 
Wykonywaliśmy drobne prace remontowe, budowaliśmy 
małe domki jednorodzinne, a na budowy sprzęt 
dowoziliśmy samochodem marki Żuk.

To dobry moment na wspomnienia bo właśnie obchodzimy 
25 lecie istnienia firmy.

Jaki jest profil firmy i jak zmieniało się to od momentu 
powstania.
Z biegiem lat przybywało zleceń jak i pracowników. 
Rozszerzyliśmy działalność o sprzedaż materiałów 
budowlanych. Firma podejmowała się realizacji coraz 
większych zadań, rozpoczęła budowę budynków 
wielorodzinnych co zaowocowało działalnością dewelo-
perską. Od 2010 roku proponujemy Państwu lokale 
mieszkalne, w których stosujemy nowe rozwiązania 
technologiczne. Staramy się uważnie słuchać opinii 
naszych klientów i odpowiadać na ich potrzeby.

Jak ocenia Pan technologiczne zaawansowanie firmy.
Dużą wagę przywiązujemy do wprowadzania nowinek 
technologicznych z branży budowlanej. Co roku spraw-
dzamy co nowego proponują producenci na targach
w Poznaniu. Nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach 
podnoszących kwalifikację i rozszerzają swoją wiedzę.

Jakie jest Pana zdanie na temat ochrony środowiska
i jak to wygląda w Pana firmie.
Wszystkie nasze inwestycje deweloperskie planujemy 
mając na uwadze ochronę środowiska. Usytuowanie 
budynków wielorodzinnych wpisane jest w istniejącą już 
zieleń. Ponadto drzewa, które niestety musimy usunąć 
uzupełniamy dodatkowymi nasadzeniami. Nasze osiedla 
są wyposażone w kanalizacje burzowe.

Jak Pan ocenia chojnicki rynek budowy nierucho-
mości i wyrastającą panu liczną konkurencję.
Pojawiająca się konkurencja jest dla nas dodatkową 
mobilizacją do jeszcze lepszej pracy i proponowania 
naszym klientom jeszcze lepszej oferty mieszkaniowej.

Jakie zalety mają Pana najnowsze inwestycje.
Aktualnie prowadzimy sprzedaż mieszkań w Chojnicach 
na Osiedlu Pogodnym przy ul. Jantarowej. Są to 
mieszkania z pięknym widokiem na starodrzew lasku 
miejskiego. Lokale są wyposażone w stolarkę okienną 
trójszybową, montowaną w technice tzw. ciepłego 
montażu, ponadto styropian grafitowy grubości 15 cm 
znacznie poprawia izolację budynku, co wpływa na 
wysokość opłat naszych klientów.

A jak to jest z tymi dopłatami dla młodych małżeństw.
Jest to niezwykle pomocna inicjatywą dla młodych osób 

które zakupują pierwsze, własne cztery kąty.  Fakt, że pula 
dofinansowania przeznaczona na 2016 została wyczer-
pana, świadczy o popularności takiego rozwiązania. Firma 
Urbaniak umożliwia zakup lokalu już dziś i wykorzystania 
puli dofinansowania przeznaczonej na rok 2018. Warto 
skorzystać, ponieważ zasoby finansowe przeznaczone 
właśnie na 2018 jeszcze się nie wyczerpały.

W firmach z upływem czasu dochodzi do zmiany poko-
leniowej. N rynek wkraczają młodzi biznesmeni, którzy 
muszą się zmierzyć z legendą swoich ojców. Jak to jest 
w firmie Urbaniak.
Mam to szczęście, że mogę współpracować z córką i sy-
nem, którzy kreatywnymi pomysłami popychają firmę do 
działania i rozwoju. Powiem więcej, ta cała deweloperka
i dobre wyniki firmy to ich zasługa.

Jakie są Pana plany i marzenia związane z firmą.
Zależałoby mi, żeby firma nadal się rozwijała i nie stała
w miejscu. Bo ten kto stoi w miejscu „ten się cofa”.

Kierowanie firmą to niezwykle stresujące zajęcie. Jaki 
jest Pana sposób na odreagowanie i ładowanie 
akumulatorów.
Co jakiś czas wyjeżdżam na urlop z moją żoną. Lubię 
ciepłe klimaty, więc wybieram miejsca gdzie jest dużo 
słońca.

Co chciałbym Pan życzyć Chojniczanom.
Życzę wszystkim dużo zdrowia, bo jeśli jest zdrowie, to
i jest energia do działania. A tym co zakupili u mnie 
mieszkanie życzę bezstresowego spędzania czasu na 
moich osiedlach.
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W tym  wydaniu Chojniczanina postanowiłem przerwać 
(do następnego numeru) cykl felietonów pt. Rachunek 
sumienia”, ponieważ jesteśmy w okresie konstrukcji 
budżetu na 2017 rok. Do 15 listopada zgodnie z prawem 
muszę przedłożyć tzw. „prowizorium budżetowe”, które 
będzie podstawą do uchwalenia przez Radę Miejską 
budżetu na 2017 rok. Prowizorium zawiera szereg 
wiadomości dla mieszkańców i firm, na jego podstawie 
można planować wydatki, a przede wszystkim można 
dowiedzieć się czy wzrosną koszty egzystencji rodzin
 i koszty prowadzenia biznesu. 

Mam dobre wieści – nie podnosimy wydatków!

Pozostawiamy ich wielkość na niezmienionym poziomie. 
To moim zdaniem dobre wiadomości, które świadczą
o mocnej pozycji finansów miasta. Nie musimy szukać 
dodatkowych pieniędzy w kieszeniach mieszkańców
i w budżetach firm. Nowy budżet na 2017 rok wzmacnia się 
progresją w dochodach z PITu a także rośnie ze wzrostu 
dochodów z nowych nieruchomości. Pozyskujemy również 
środki finansowe z zewnątrz na nowe inwestycje. W aspe-
kcie podatkowym dodam jeszcze, że likwidujemy podatek 
od posiadania psa. To był dziwny i niesprawiedliwy 
podatek, który dyskryminował tych, którzy kochają psy, bo 
przecież nie płacili podatków mieszkańcy, którzy kochają 
koty, ptaki, króliki, konie i inne zwierzęta. 

Dla rodzin i firm ważne są też koszty mediów, które 
zapewnia samorząd. Po wielu dyskusjach przyjęliśmy 
włączenie do budżetu 2017 roku mechanizmu dopłaty do 
utylizacji ścieków. Przy tak przyjętym rozwiązaniu 
zapewniam Państwa, że ceny ścieków pozostaną bez 
zmian. Miasto dopłaci do każdego metra sześciennego 
ścieków 1,21 zł z własnych dochodów. Państwo zapłacą 
tyle samo co w roku 2016. w prowizorium na ten cel 
zabezpieczyłem na ten cel 1,5 mln zł. Skąd taka decyzja? 
Po zeszłorocznej podwyżce ścieków uznałem, że kolejna 
nadto obciążyłaby budżety mieszkańców. Dlaczego więc 
będziemy dotować ścieki nie podnoszących ceny? W bie-
żącym roku zakończyliśmy modernizację oczyszczalni 
ścieków za kwotę 105 mln zł. To była jedna z największych 
inwestycji w historii Chojnic. Jej lokalizacja i wymiar nie są 
tak medialne jak innych np. stary rynek, park 1000-lecia, 
kolejna ulica, musimy jednak pamiętać, iż nasz rozwój 

musi być zrównoważony, tzn. nie możemy degradować 
środowiska naturalnego. Po modernizacji zrzucamy
z oczyszczalni wodę czystszą niż w jeziorze charzykow-
skim. Osady z oczyszczania w pełni zagospodarowujemy. 
Na realizację inwestycji pozyskaliśmy 60 mln zł z Unii 
Europejskiej, a 45 mln zł musieliśmy pozyskać w formie 
kredytów i pożyczek, stąd konieczność skalkulowania 
ceny ścieków z amortyzacją, która uwzględnia spłatę 
kredytów. Dodam jeszcze, że cena wody także nie ulegnie 
zmianie. Porównując ceny ścieków i wody do innych miast 
nasze ceny są średnie, ale mamy ultranowoczesną 
oczyszczalnię ścieków i na kilkanaście lat spokój
w ewentualnej potrzebie inwestowania. 

To nie koniec dobrych informacji.
Martwiliśmy się o „podatek śmieciowy”. Nasza spółka ZZO 
Nowy Dwór musi zwiększyć koszty a także niestety przy-
chody. Zwiększenie kosztów związane jest z rozporządze-
niem Marszałka Województwa o potrzebie przesyłania 
niektórych frakcji odpadów do spalarni. W poprzednich 
latach mogliśmy je przechowywać w kwaterach, a teraz 
rośnie koszt odbioru a także dochodzi koszt transportu. 
Zwiększenie przychodów wiąże się z potrzebą amorty-
zowania nowych inwestycji (rozbudowa i modernizacja 
kompostowni). Po negocjacjach z zarządem spółki mogę 
zagwarantować, że podatek pobierany od chojnickich 
rodzin nie ulegnie zmianie. Apeluję jednak o segregację 
odpadów, a do mieszkańców, którzy ogrzewają swoje 
mieszkania drewnem i węglem aby do spalania nie używali 
innych materiałów. 

Reasumując podatki, opłaty (bilety autobusowe, opłata 
targowa i inne) i koszty mediów w 2017 roku będą takie 
same jak w roku 2016. Ręczę Państwu, że ciężko będzie 
Wam znaleźć samorząd, który podjął tak komfortowe 
decyzje jak miasto Chojnice. Jestem z tego powodu 
ogromnie zadowolony. Realizuję dokładnie to, co 
obiecałem Państwu 2 lata temu, a jesteśmy właśnie
w połowie kadencji. 

„Nie ruszamy” podatków i opłat, ale czy będziemy się 
rozwijać, czy będziemy inwestować? Rozwój to nowe 
miejsca pracy, to poprawa jakości życia. Odpowiem wprost 
– będziemy inwestować i to więcej niż w  2015 i 2016 roku. 
Mamy gotowe projekty i w kolejnych 2 latach ruszą środki 

unijne. Pierwsze dobre decyzje już nastąpiły. Wojewoda 
Pomorski opublikował listę dofinansowania budowy dróg 
(pieniądze rządowe) tzw. schetynówki. Na drugim miejscu 
tej listy znalazły się Chojnice! Dostaniemy 2,8 mln zł na 
budowę układu drogowego ul. Człuchowska do Topoli. Z 
naszego budżetu dołączamy 2,8 mln zł, razem wydamy 5,6 
mln zł. Powstaną nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe, 
oświetlenie, kanalizacja deszczowa, zostaną przebudo-
wane skrzyżowania. 

To nie koniec, ponieważ powiat chojnicki jest na 3 miejscu 
rankingu schetynówek powiatowych. Zbudujemy nową 
ulicę Strzelecką pozyskując na ten cel 1,5 mln zł. Taką 
samą kwotę dołoży miasto i powiat. 

W 2017 roku zakończymy modernizację Chojnickiego 
Centrum Kultury. Powstanie nowy obiekt za około 11 mln zł, 
a tym 3 mln pozyskaliśmy z UE. Wyremontujemy ulicę 
Niemcewicza i część Tuwima, a także Sawickiej, Nowotki
i Krasickiego. Powinniśmy rozpocząć budowę węzła 
integracyjnego transportowego (dworzec kolejowy i auto-
busowy), czekamy na rozstrzygnięcie konkursowe, 
wartość inwestycji to około 50 mln zł. 

Czekamy również na rozstrzygnięcie konkursu, mamy 
projekty i możemy rozpocząć realizację programu poprawy 
gospodarki wodami deszczowymi i opadowymi. Będziemy 
również inwestować w chojnickich szkołach, zrealizujemy 
również budżety samorządowo obywatelskie. 

Warunkiem osiągnięcia tych celów jest systematyczna 
praca i zaangażowanie. W 2018 roku będzie jeszcze 
więcej inwestycji drogowych, a duże unijne wejdą
w decydującą fazę. 

Od planów, które przedstawiłem „nie ma odwrotu” i tylko 
jakiś nieprzewidziany kataklizm mógłby spowodować ich 
rewizję. Równolegle musimy sobie poradzić z reformą 
oświaty i z tym, żeby zawsze była czysta woda w Parku 
Wodnym.



Jak grom z jasnego nieba pojawiła się propozycja 
zniesienia jakichkolwiek ograniczeń w godzinach otwarcia 
sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych w mie-
ście. Pod rozwagę radnych trafiła propozycja Wydziału 
Spraw Obywatelskich, fałszywie uzasadniona pozorną 
sprzecznością z Konstytucją. W czyim interesie? - pojawia 
się pytanie. I kto może się kompetentnie w urzędzie 
wypowiedzieć o ewentualnej niezgodności wspomnianego 
przepisu z Konstytucją? Czy ci, którzy tak sromotnie 
przegrali sprawy sądowe z chojnickimi przedszkolami albo 
z inicjatorami lokalnego referendum?
 Świetnym przykładem oczywistej niekonsek-
wencji burmistrzowskiego zaplecza politycznego jest 
radny Stanisław Kowalik. Konsekwentnie głosował on za 
zwiększeniem ilości punktów sprzedaży alkoholu - w roku 
2006 i w 2013, tak samo postąpił niespełna rok temu 
w kwietniu 2015 r. Problem w tym, że kilka tygodni przed 
wyborami samorządowymi w październiku 2014 wystąpił 
na konferencji prasowej wygłaszając swoje zaniepokojenie 
"dantejskimi scenami" jakie rozgrywają się pod sklepem 
monopolowym na jego osiedlu. Nie przeszkodziło mu to 
jednak zagłosować za utworzeniem 10 kolejnych punktów 
sprzedaży z wysokoprocentowymi alkoholami. Mało tego, 
w trakcie spotkania z Policją w Komendzie Powiatowej ten 
sam radny zgłaszał problemy z utrzymaniem porządku
w tych miejscach, narzekając, że takich miejsc jest zbyt 
wiele... Na szczęście w tej kwestii przyszło opamiętanie, 
szkoda, że w komitecie Burmistrza tylko jeden radny 
wsłuchał się w argumenty opozycji i mieszkańców. 
 Rada Miasta może odnieść się jedynie ogólnie do 
godzin otwierania i zamykania wszystkich placówek 
handlowych. Nie może natomiast regulować godzin 
otwarcia  poszczególnych typów placówek handlowych. 
Mając na uwadze Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy, 
nie można określić godzin otwarcia grupy placówek 
handlowych odmiennie od pozostałych, wprowadzając 
tego rodzaju rozróżnienie, któremu miałyby przyświecać 
cele ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czy 
"mechaniczna większość" w radzie, podnosząc rękę
w trakcie głosowań w jakikolwiek sposób analizuje 
konsekwencje swoich decyzji? Chyba nie…
 Nieco ponad rok temu przewodniczący Janowski 
poddał pod głosownie uchwałę zwiększającą z 68 do 78 
liczbę punktów handlowych sprzedających wysokoprocen-
towy alkohol. W uzasadnieniu tej uchwały, czytamy: "(...) 
liczba ta (punktów sprzedaży alkoholu- przyp aut.) jest 
niewystarczająca w prawidłowej gospodarce wolnoryn-
kowej" oraz "(...) zmianie na lepsze uległa kultura picia 
alkoholu, dlatego podwyższenie limitu nie wpłynie 
bezpośrednio na wzrost spożycia alkoholu". Bzdury 
kompletne! Dane światowej organizacji zdrowia, 
stanowisko psychologów, terapeuci – wszyscy twierdzą 
inaczej.
 Nietrudno wyobrazić sobie, że w momencie, gdy 
przybywa 10 nowych punktów sprzedaży, to pojawiają się 
one na drodze z pracy czy szkoły, klientów, którzy 
korzystając z okazji kupią małą flaszeczkę, po którą nie 
wybraliby się w innych okolicznościach. Trudno 
przesądzić, czy będzie to ten jeden raz, który spowoduje 
"ześlizgnięcie się" w  alkoholizm, czy rozbije rodzinę lub 
doprowadzi do utraty pracy, ale nie sposób obronić tezy, że 

nie wpłynęło to na ilość sprzedawanego alkoholu! Teraz 
punkty te mają być czynne całodobowo. Inna rzecz, 15 lat 
temu liczba "monopolowych" i innych sklepów z alkoholem 
wynosiła 40 (sic!), a w tym czasie nie wzrosła przecież 
dwukrotnie liczba policjantów, którzy mieliby okolice tych 
„szczególnych” miejsc patrolować. O skuteczności,
a raczej nieskuteczności w tym względzie interwencji 
strażników miejskich nie muszę nikogo przekonywać.
 W ramach prowadzonych konsultacji społe-
cznych nikt nie poparł projektu zwiększenia liczby punktów 
z alkoholem. W niedawno zakończonych konsultacjach 
PChS sprzeciwił się umożliwieniu całodobowej pracy 
sklepów monopolowych. Klub radnych PChS głosował już 
wcześniej przeciw, ale mechaniczna większość - 
jednogłośnie za. Do tematu wracamy, gdyż na 
październikowej sesji rady miasta ma zostać przyjęty ten 
projekt. Na stronie 15. Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych czytamy o roli Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zajmuje 
się osobami, które w związku z alkoholizmem powodują 
"rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, 
uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają 
spokój lub porządek publiczny. Liczba wniosków 
rozpatrywanych przez Komisję w ostatnich 3 latach 
wzrastała (...)". W dalszej części raportu czytamy także
o tym, że trendem zaobserwowanym przez terapeutów jest 
zwiększająca się liczba osób młodych wymagających 
pomocy i coraz niższy wiek korzystających z pomocy. Jest 
oczywiste, że młodzi ludzie (a zwłaszcza nieletni) rzadziej 
posiadają samochód i kwestia odległości jaką muszą 
pokonać, by kupić alkohol ma dla nich o wiele większe 
znaczenie.
 Dla nas w tej kwestii konieczna jest powścią-
gliwość. Uważamy, że każda nowa koncesja powinna być 
konsultowana z okolicznymi mieszkańcami, zarządem 
osiedla, policją oraz szkołami. Dlatego w każdym 
przypadku ewentualna zmiana godzin otwarcia takich 
punktów powinna być szczegółowo uzasadniona Tylko 
brak zastrzeżeń wspomnianych podmiotów może dawać 
podstawę do podjęcia pozytywnej decyzji. Przypominamy: 
nasze miasto nie oferuje kobietom, ofiarom domowej 
przemocy godziwego schronienia, bo azyl na Piłsudskiego 
nie może udawać bezpiecznego schronienia. Bezrobocie 
wciąż jest wysokie, a zarobki w powiecie wciąż w ogonie 
województwa. Powodów do upicia jest więc sporo, ale 
promowania pijaństwa to przecież nie usprawiedliwia. 
Dlatego sprzeciwiliśmy się takim propozycjom i zarówno
w konsultacjach jak i w głosowaniu w radzie sprzeciwiliśmy 
się planowanym zmianom, które umożliwiają pracę 
sklepów monopolowych i supermarketów przez 24 godziny 
na dobę przez 7 dni w tygodniu! Uważamy, że ze względu 
na ważny interes społeczny i bezpieczeństwo pracowni-
ków tych placówek wprowadzenie takich zapisów byłoby 
społecznie szkodliwe. A żeby przewidzieć negatywne 
skutki takich pomysłów nie trzeba świata oglądać przez 
zakupione w tym roku autogoogle symulujące stan 
upojenia. Wystarczy tylko trzeźwo spojrzeć na otaczającą 
nas rzeczywistość… 

                                  Mariusz Brunka, Kamil Kaczmarek

      W wielu naszych domach i w kręgach znajomych toczą 
się ostatnio debaty dotyczące reformy edukacji. Kiedy
w roku 1999 wprowadzano gimnazja, w celu wyrównania 
szans młodzieży startującej do szkół ponadgimnazjalnych, 
nie należałem do zwolenników tego rozwiązania. Uważa-
łem (i zdania nie zmieniłem), że wysiłki i środki należy 
przede wszystkim przeznaczyć na zmiany jakościowe,
a nie strukturalne. Objęcie opieką przedszkolną wszy-
stkich dzieci od trzeciego roku życia i podstawy progra-
mowe przystające do rzeczywistości (możliwości 
psychofizycznych i rozpoznanych zdolności uczniów) to 
rzeczy najważniejsze. Równie istotne jest kształcenie
i doskonalenie nauczycieli przystające do zmieniającej się 
rzeczywistości. Warto także cały czas inwestować w dopo-
sażenie szkół w pomoce dydaktyczne i poprawę bazy 
materialnej. Sporo moich oczekiwań zostało zrealizo-
wanych - np. powszechna opieka przedszkolna w mieście  
i obejmowanie coraz większych grup dzieci różnymi 
formami przedszkolnymi na wsi, co było zapomnianą
i słabo nagłośnioną zasługą rządów Platformy Obywa-
telskiej. System doskonalenia nauczycieli zmierza w do-
brym kierunku, ale nadal kształcenie nauczycieli na wielu 
uczelniach mocno przypomina „czasy minione”. Organy 
prowadzące znacznie poprawiły bazę dydaktyczną i ma-
terialną szkół, ale „tak krawiec kraje jak materii staje”, więc 
nie obraziłyby się na podwyższenie subwencji oświatowej 
o te 1,5-1,7(?) miliarda, które zostanie wrzucone na zmiany 
struktury i konsekwencje tego w najbliższych latach. 
 Wracając do gimnazjów: dawno temu zaatakowałem 
Ministra Edukacji Narodowej w latach 2000-2001 
Edmunda Wittbrodta właśnie za gimnazja. Profesor, 
którego darzę ogromnym szacunkiem jako polityka i prze-
de wszystkim człowieka, uświadomił mi, że gimnazja po 
upadku rządu AWS zostały praktycznie pozbawione wielu 
elementów przewidzianych w reformie i rzucone na 
głęboką wodę. Dzisiaj, kiedy okrzepły i  bardzo dobrze 
radzą sobie z wieloma trudnościami, a także wywindowały 
nas wysoko w różnych porównawczych badaniach 
międzynarodowych, chce się je zlikwidować. Słabym 
punktem AWSowskiej reformy były trzyletnie licea, choć 
przyznać  trzeba, ze pojawiło się kilka interesujących 
projektów ich wzmocnienia bez likwidacji gimnazjów. 
Jednak obecna władza  cofa nas do modelu, który powstał 
jeszcze w PRLu. Miał on swoje plusy, ale funkcjonował
w zupełnie innym świecie, którego już nie ma (np. potężny 
przyrost wiedzy i gwałtowny rozwój technologii 
komunikacyjnych).  Najbliższe miesiące, to wiele emocji 
wokół nowej sieci szkół. Pomysły samorządowców, 
nauczycieli czy rodziców mogą być często rozbieżne, ale 
do lutego przyszłego roku trzeba będzie wypracować  
najlepsze rozwiązania. Każde z proponowanych 
rozwiązań będzie miało zapewne zalety i wady.  Burmistrz 
Finster chce powołać liceum miejskie, aby zabezpieczyć 
miejsca pracy dla nauczycieli, dla których zabraknie miejsc 
pracy w (nowych) szkołach podstawowych. Szacunek za 
to, że troszczy się o miejsca pracy dla moich koleżanek
i kolegów po fachu, ale to nie jest dobry pomysł. 

                                      ciąg dalszy na następnej stronie
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Wraz z lokacją miasta na prawie chełmińskim samorząd 
miejski otrzymał uprawnienia sądownicze. Przywilej ten 
potwierdził w roku 1593 Król Zygmunt III. W roku 1727 
utworzono w Chojnicach sąd papilarny zajmujący się 
sprawami podziału schedy spadkowej, a w 1744 sąd 
wetowy (organ Rady Miejskiej, nadzorujący sprawy 
policyjno-handlowe). Chojnice były także siedzibą sądu 
ziemskiego dla powiatu człuchowskiego, który swymi 
kompetencjami obejmował włości szlachty jak i wsie 
królewskie. Po przejęciu ziemi chojnickiej przez władze 
pruskie w roku 1785 powołano Sąd Powiatowy, który 
rozporządzeniem z dnia  drugiego stycznia 1849 roku 
uzyskał statut sądu I instancji. Trzydzieści  lat później 23 
września 1879 r. oddano do użytku obecny budynek  
Sądu. Pierwszego października tego samego roku 
powstał Sąd Okręgowy (Amtsgericht) dla powiatu 
chojnickiego jako sąd I instancji oraz sąd ziemski 
(Landesgericht) jako sąd II instancji dla powiatów 
chojnickiego, człuchowskiego, złotowskiego i tuchol-

skiego. Po odzyskaniu niepodległości w Chojnicach 
istniał czterowydziałowy Sąd Okręgowy obejmujący 
powiaty chojnicki, kościerski, sępoleński, starogardzki, 
tczewski i tucholski. W Starogardzie Gdańskim 
funkcjonował wydział zamiejscowy. Wybudowany 
w roku 1879 budynek sądu mocno ucierpiał w lutym 
1945 roku.  Pożar strawił całe wnętrze budynku 
pozostawiając tylko ściany zewnętrzne.  Po wojnie, do 
czasu odbudowy budynku w roku 1950, siedzibą sądów 
okręgowego i grodzkiego oraz prokuratury, stała się 
kamienica spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy 
Człuchowskiej 31. Niestety poziom realizmu odbudowy 
budynku pozostawia wiele do życzenia. Charakteryzują-
cy się wieloma elementami stylowymi budynek 
„uproszczono” zgodnie z filozofią PRL-u – „szybko, tanio 
i byle jak”. W okresie powojennym sąd chojnicki 
przechodził wiele reformi reorganizacji stając się: 
sądem grodzkim, powiatowym lub rejonowym. 
                                                            Jacek Klajna
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 c.d. ze strony 13.
Mamy „stary Ogólniak” i II LO, które w zupełności wystarczą 
dla zabezpieczenia  potrzeb społecznych na tego typu 
wykształcenie średnie, przygotowujące przede wszystkim 
do studiów. Nie są nam potrzebne zwielokrotnione rzesze 
absolwentów szkół średnich bez kwalifikacji kierunkowych.  
Warto podjąć rozmowy Powiatem Chojnickim,  aby szkol-
nictwo średnie przejęło część nauczycieli razem ze 
wzrastającą liczbą uczniów.  Za trzy lata będzie podwójny 
nabór: ostatni absolwenci gimnazjów i pierwsi (po  19 
latach) absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych.

       Wiele  emocji budzi sprawa o wymiarze lokalnym - 
utworzenie w Chojnicach filii Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego. Obecne prawo, za zgodą samorządu 
wojewódzkiego, umożliwia egzaminowanie kierowców
w Chojnicach.  W wielu mediach przewija się dyskusja,
w której pada sporo rzeczowych argumentów z obu stron. 
Niektóre jednak są wyolbrzymione albo trudne do 
zweryfikowania.  Czy nasze miasto stanie się zakorkowane 
od rana do wieczora? Kursant w trakcie szkolenia ma ok. 26 
godzin jazdy miejskiej (kat. B). Nie chce mi się wierzyć, że 
będzie razem z instruktorem chciał jeździć tylko w godzi-
nach szczytu, żeby głownie postać w korkach. Chojniczanie, 
ucząc się w swoim mieście,  będą prezentowali lepszą 
technikę jazdy po znajomych ulicach Grodu Tura niźli ci, 
którzy nadal będą tłuc się do Bydgoszczy czy Gdańska. 

Oczywiście kiedy przyjdzie im zmierzyć się z jazdą po 
Warszawie będzie odwrotnie. Trzeba także uczciwie 
powiedzieć, że zdany egzamin daje tylko podstawowe 
umiejętności, a tak naprawdę uczyliśmy się z każdym 
kolejnym przejechanym tysiącem kilometrów.  Niestety, 
niektórym nie pomogły tysiące kilometrów ani zdane 
egzaminy w Gdańsku czy Bydgoszczy ;) Niektórzy będą 
wyolbrzymiali kolejne zalety, a inni wady filii WORDu. Warto 
otworzyć publiczną debatę, a może pokusić się o poważne 
konsultacje (mini referendum?) w tej sprawie. Życie nie 
znosi próżni, więc jeśli nie będzie egzaminów w Chojnicach, 
to znaczna część mieszkańców naszego miasta i powiatu 
prawdopodobnie od kwietnia przyszłego roku będzie jeździć 
do Szczecinka.
       
         Na koniec listopadowa refleksja w kontekście 
Narodowego Święta Niepodległości. W budynku Sejmu 
znajduje się tablica upamiętniająca 300 pomordowanych 
przez Niemców i Rosjan parlamentarzystów II Rzeczypos-
politej Polskiej. Jest tam wymieniony poseł RP, radny 
miejski, wiceburmistrz i społecznik z Chojnic Roman 
Stamm, zastrzelony w październiku 1939 na polach przy ul. 
Strzeleckiej w Chojnicach. Jego żona Bronisława,  nie 
chciała wypowiedzieć hitlerowskiego pozdrowienia i po tor-
turach w  bydgoskim więzieniu, także została rozstrzelana.
„Naród, który traci pamięć, traci sumienie” – Zbigniew 
Herbert  
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Początek listopada to czas, w którym 
wszyscy licznie odwiedzamy cmentarze. 
Silne przywiązanie do tradycji związanych
z uroczystościami Wszystkich Świętych
i Dniem Zadusznym powoduje, że również 
chojnickie nekropolie stają się miejscem, 
gdzie pojawiamy się tłumnie. Obecnie 
funkcjonują przede wszystkim dwa takie 
miejsca – Cmentarz parafialny oraz komu-
nalny, choć znicze zapalane są także na 
Cmentarzu Ofiar Zbrodni Hitlerowskich
i Cmentarzu wojennym żołnierzy radziec-
kich. Nie są to oczywiście wszystkie 
cmentarze, które istniały w historii miasta 
Chojnice.
Pierwotnie mieszkańcy miasta grzebali 
swoich zmarłych przy obecnej Bazylice 
Mniejszej oraz przy kościołach filialnych św. 
Jerzego i św. Ducha. Było to zgodne
z chrześcijańskim zwyczajem pochówków 
dokonywanych wokół istniejących świątyń. 
Na podstawie źródeł pisanych możemy 
przyjąć, że cmentarz przy kościele farnym 
istniał w pierwszej połowie XIV wieku. 
Wspominają o nim także późniejsze relacje 
związane z wydarzeniami, które miały 
miejsce w Chojnicach, jak choćby ta z roku 
1620 o przekazaniu do dyspozycji przyby-
łym do miasta Jezuitom „domku przy 
cmentarzu”. Warto wspomnieć, że część 
mieszkańców, zwłaszcza tych którzy 
zasłużyli się dla miasta, posiadali wysoki 
status społeczny lub byli zamożniejsi 
chowana była w podziemiach kościoła. 
Ostatni pochówek w krypcie nastąpił w 1819 
roku, kiedy spoczął w niej proboszcz ks. 
Marcin Thiede.  Sam cmentarz przy 
Bazylice Mniejszej był czynny do roku 1825, 
w którym to władze pruskie nakazały 
zamknięcie cmentarzy znajdujących się w 
obrębie zabudowy miejskiej. Wówczas

nowy cmentarz katolicki urządzony został 
przy zbiegu ulicy Gdańskiej i Wysokiej i fun-
kcjonował tam ponad 100 lat, do roku 1943. 
Później został zamknięty decyzją przedsta-
wicieli administracji okupujących Polskę 
nazistowskich Niemiec. 
Dawne miejsce pochówków znajduje się 
także na terenie przyległym do obecnego 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. 
Spoczęli tam byli Bracia Zakonu św. Augus-
tyna, którzy przybyli do Chojnic w 1356 r. 
oraz mieszkańcy domów przyklasztornych. 
Teren tego cmentarza zrównano w latach 
1822 – 1823. 
Przez pełne 300 lat, od 1621 do 1921 roku 
miejscem, gdzie chowani byli przedstawi-
ciele licznej społeczności ewangelickiej 
było obecne Wzgórze Ewangelickie. 
Pochowano tam wielu znaczących przed-
stawicieli lokalnej społeczności wyznania 
luterańskiego, w tym burmistrzów, rajców 
miejskich i pastorów. Zmniejszenie ilości 
ludności ewangelickiej w Chojnicach, które 
nastąpiło po powrocie do odrodzonego 
państwa polskiego w roku 1920 spowo-
dowało, że utworzono nową, mniejszą 
nekropolię dla wyznawców należących do 
gminy ewangelickiej na terenie znajdują-
cym się przy ul. Kościerskiej (przed hotelem 
Olimp). Dodatkowo w okresie I Wojny 
Światowej chowano tam także zmarłych
w chojnickim szpitalu wojskowym żołnierzy 
tegoż wyznania. Do tej części protestan-
ckiego cmentarza przylegał także mały 
cmentarz bezwyznaniowy, istniejący w la-
tach 1914 – 1946. W tym też roku cmentarz 
ewangelicki przy ul. Kościerskiej został 

przeznaczony na Cmentarz wojenny 
żołnierzy radzieckich. 
Swoje cmentarze w Chojnicach posiadała 
także ludność wyznania mojżeszowego. 
Osiedlenie się pierwszych Żydów w mieście 
datuje się na rok 1793, natomiast w połowie 
XIX wieku liczba przedstawicieli tej 
społeczności wynosiła ponad 400 osób (co 
stanowiło 8,5 proc. mieszkańców Chojnic). 
Nie wiadomo dokładnie, gdzie chojniccy 
Żydzi pierwotnie chowali zmarłych. Ze 
źródeł pisanych wynika, że kirkut (żydowski 
cmentarz) o pow. ½ morgi założony został w 
1862 r. przy obecnej ul. Mickiewicza. 
Przestał on pełnić swoją funkcję w roku 
1902, w którym to na pobliskim terenie, przy 
zbiegu ulic Wysokiej i Derdowskiego 
otwarto nowy cmentarz żydowski. Tereny 
obu cmentarzy zdewastowane zostały na 
początku hitlerowskiej okupacji, lecz do dziś 
przetrwały pamiątki po ich istnieniu, w tym 
m.in. przebudowany dom grabarza. 
Kolejne niefunkcjonujące miejsce pochów-
ku zmarłych w Chojnicach znajduje się 
nieopodal budynków Spółdzielni Mleczar-
skiej Spomlek. Spoczęły tam szczątki 
żołnierzy francuskich, uczestników różnych 
działań wojennych z początku XIX wieku,
w tym marszu na Moskwę. Cmentarz ten 
istniał od 1813 roku a jego nazwa utrwaliła 
się jako Francuski Dół. Po roku 1885, kiedy 
teren ten znalazł się w obrębie kompleksu 
Krajowych Zakładów Opieki Społecznej 
(obecnie Schronisko dla Nieletnich) 
chowano tam również zmarłych pensjonar-
iuszy zakładu. Ostatni datowany pochówek 
w tym miejscu odbył się w 1946 roku. 
Cmentarz francuski nie jest jedynym 
miejscem spoczynku żołnierzy, którym 
przyszło przechodzić lub stacjonować
w Chojnicach. Zbieg ulic 14 lutego i M.B. 

Fatimskiej stanowi miejsce pochówku 
żołnierzy rosyjskich, którzy walczyli
w okresie wojny siedmioletniej (1756 – 
1763). Był to cmentarz wojskowy, zwany 
„ruskim”, który został zlikwidowany ok. 1800 
roku. Kolejny cmentarz ofiar działań 
wojennych to powstały w 1945 r. Cmentarz 
Ofiar Zbrodni Hitlerowskich. Zlokalizowany 
on został na terenie dawnego cmentarza 
katolickiego, zlikwidowanego w roku 1943. 
Spoczywają na nim osoby zamordowane 
m.in. w Dolinie Śmierci. W roku 1946 
miejsce pochówku w Chojnicach znaleźli 
czerwonoarmiści, których zwłoki ekshumo-
wano m.in. z Chojnic, Czerska, Żabna
i Upiłki. Ostatni pogrzeb na tym cmentarzu 
miał miejsce w 2002 roku, kiedy to 
pochowano 11 zwłok żołnierskich znalezio-
nych podczas prac archeologicznych na 
Starym Rynku. 
Współcześnie funkcjonujące cmentarze 
chojnickie, na których odbywają się 
pochówki, to cmentarz parafialny i komu-
nalny. Starszy z nich, cmentarz parafialny, 
powstał w latach siedemdziesiątych XIX 
wieku. Największych zaś chojnicki 
cmentarz, komunalny został oddany do 
użytku 2 listopada 1969 roku. Są to 
najliczniej odwiedzane miejsca pochów-
ków, a zadbane i ozdobione z okazji 
Wszystkich Świętych groby pokazują, że 
tradycja dbania o pamięć po zmarłych wciąż 
jest silna. Warto jednak pamiętać, że nie 
tylko tam chowani byli chojniczanie. 

Opracowano na podstawie: K. Ostrowski, Z. 
B u ł a w a  „ C m e n t a r z e  c h o j n i c k i e 
współczesne i dawne”, Chojnice 2011 oraz 
„Dzieje Chojnic” pod red. K. Ostrowskiego, 
Chojnice 2010. 

Chojnice kilkakrotnie stawały się świadkami 
ważnych zmagań militarnych w historii 
Polski.  Drugiego stycznia 2017 roku 
obchodzona będzie 360 rocznica tzw. 
drugiej bitwy pod Chojnicami. Bitwa ta do 
której doszło w trakcie konfliktu militarnego 
pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów 
a Szwecją mającego miejsce w latach 1655-
1660, określanego na kartach historii jako 
potop szwedzki. Inwazję szwedzką oficja-
lnie zakończono tzw. pokojem oliwskim 
podpisanym na terenie Opactwa Cystersów 
w Oliwie w dniu 3 maja 1660 roku. 

Do pierwszej bitwy pod Chojnicami doszło
w dniu 18 września 1454 roku. Naprzeciw 
siebie stanęły wówczas wojska polskie oraz 
krzyżackie. Zwycięska bitwa dla Zakonu 
Krzyżackiego zapoczątkowała tak zwaną 
wojnę trzynastoletnią (1454-1466), zakoń-
czoną, jednakże zwycięstwem Królestwa 
Polskiego i II pokojem toruńskim.
W trakcie drugiej bitwy pod Chojnicami
w dniu 2 stycznia 1657 roku starły się ze 
sobą oddziały koronne pod wodzą hetmana 
polnego koronnego Stefana Czarnieckiego 
ze strażą przednią wojska szwedzkiego 
dowodzona przez księcia Rutgera von 
Ascheberga.
Wszystko rozpoczęło się parę dni wcze-
śniej, kiedy to królowa Polski, żona dwóch 
polskich królów: Władysława IV Wazy (9 
czerwca 1595 – 20 maj 1648) i Jana II 
Kazimierza Wazy (22 marca 1609 – 16 
grudnia 1672), Ludwika Maria Gonzaga de 
Nevers (18 sierpnia 1611 – 10 maj 1667), 
chciała przedostać się do swojego męża 
(Jana II Kazimierza), na Pomorze. 
Ludwika Maria w tym czasie była jedną
z nielicznych osób, które zachęcały do walki 
ze szwedzkim najeźdźcą. Przede wszy-
stkim za jej namową Stefan Czarniecki 
pozostał wierny królowi polskiemu, zdra-
dzonemu przez prawie wszystkie woje-
wództwa koronne, które przeszły na stronę 
króla Szwecji Karola X Gustawa. 
Królowa zwróciła się do Czarnieckiego
z prośbą, aby towarzyszył jej wraz ze swym 

wojskiem w drodze na Pomorze, aby 
dotrzeć do męża, który prowadził ważne 
pertraktacje z francuskim posłem Antonim 
de Lumbresem. Król szwedzki Karol X 
Gustaw gwarantował polskiej królowej 
bezpieczne przejście do Gdańska, które to 
Ludwika Maria odrzuci ła.  Wszyscy 
pamiętali jeszcze początek potopu i fakt, że 
znaczna cześć szlachty polsko-litewskiej 
stanęła po stronie króla Szwecji. Do grupy 
tej należał między innymi Janusz Radziwiłł, 
wojewoda wileński i hetman wielki litewski, 
który w Kiejdanach 20 października 1655 
roku zawarł układ z Karolem X Gustawem, 
oddając Litwę pod protektorat Szwecji. 
Królowa nie chciała zostać posadzona
o jakąkolwiek współpracę ze Szwedami.
W związku z czym wystosowała ona prośbę 
o pomoc do stojącego w Piotrkowie Trybu-
nalskim Stefana Czarnieckiego. Polski 
dowódca wojskowy niezwłocznie udał się 
do Wolborza, gdzie czekała na niego 
Ludwika Maria i stąd rozpoczęła się ich 
wspólna wyprawa do Gdańska. W dniu 31 
grudnia Czarnecki przybył do Chojnic, gdzie 
dołączyły do niego wojska hetmanów 
koronnych – wielkiego Stanisława "Rewery" 
Potockiego i polnego Stanisława Lancko-
rońskiego. W nocy z 2 stycznia na 3 sty-
cznia, szwedzka straż przednia dowodzona 
przez pułkownika Rutgera von Aschenber-
ga niespodziewanie zaatakowała część 
wojsk koronnych (pułk Konstantego 
Wiśniowieckiego, chorągwie Sobieskiego
i Koniecpolskiego). W trakcie walk tabór 
wozowy Ludwiki Marii znalazł się w niebez-
pieczeństwie.Po zabezpieczeniu królowej 
wszystkie wojska polskie zaczęły się 
szykować do bitwy, jednak że ścigany przez 
Czarnieckiego pułkownik Aschenberg
w porę się wycofał. Na wieść o zbliżających 
się szwedzkich siłach głównych dowodzo-
nych przez króla Karola X Gustawa, wojska 
polskie wycofały się w stronę Nakła i 7 
stycznia stanęły w Grocholinie. W tym 
momencie królowa zażądała, by wydostać 
Jana Kazimierza z Gdańska, który był 
całkowicie odcięty od kraju. Postulat ten, 

mimo poparcia hetmana Czarneckiego nie 
znalazłpoparcia wśród pozostałych 
hetmanów. Decyzje swoją argumentowali 
złą kondycją wojska – według nich żołnierze 
byli wygłodzeni i nieopłaceni. Dopiero 
sakiewka królowej sprawiła, że konty-
nuowano wyprawę. Czarniecki, wprawiony 
w wojnie szarpanej, omijał sprawnie 
szwedzkie oddziały i w krótkim czasie dotarł 
do Jana Kazimierza.

         Z punktu widzenia całego potopu 
szwedzkiego bitwa pod Chojnicami była 
niewielkim epizodem militarnym. Sam 
konflikt polsko-szwedzki doprowadził do 
zrujnowania kraju. Chojnice także nie 
zostały oszczędzone. Znaczna cześć 
zabudowy miasta uległa zniszczeniu,
a ludność grodu spadła o 80%. 
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Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
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Konstanty Kościński nie był bezpośrednio 
związany z Chojnicami, ale przebywając
w Człuchowie, wielokrotnie odwiedzał 
nasze miasto i opisywał je. Pochodził z ro-
dziny chłopskiej. Przyszedł na świat w 1858 
r. we Wlewsku w powiecie brodnickim 
(obecnie: działdowskim). Jego rodzice byli 
później właścicielami niewielkiego gospo-
darstwa rolnego w pobliskim Lidzbarku.

Sekretarz sądowy
Niedostatek sprawił, że ukończył kilka klas 
szkoły średniej, nie uzyskując matury. 
Wykazywał się jednak znakomitą pamięcią
i inteligencją. Został samoukiem, szcze-
gólne postępy czynił w nauce języków; 
oprócz wyniesionej z domu polszczyzny 
rychło przyswoił sobie znany ze szkoły język 
niemiecki, a ponadto poznał jeszcze 
zawiłości dwóch języków starożytnych 
(greki i łaciny) oraz dwóch nowożytnych 
(francuskiego i rosyjskiego). Talent 
filologiczny spożytkował w późniejszych 
badaniach historycznych.
Ten nieco zapomniany dziś badacz i po-
pularyzator Kaszub z przełomu XIX i  XX w. 
podjął pracę w pruskim sądownictwie. Był 
etatowym sekretarzem  sądowym w 
Grudziądzu, w Nowem (1885-1893), 
ponownie w Grudziądzu (1894-1898), a na-
stępnie w Człuchowie (1899-1903). Zawód 
prawniczy obudził w nim zmysł historyczny. 
Z czasem został płodnym publicystą. Naj-
chętniej swoje artykuły, broszury i przy-
czynki poświęcał Kaszubom  i Wielko-
polsce. Potrafił rzetelnie badać przeszłość 
miasta i powiatu, w którym aktualnie 
przebywał. Czas wolny od pracy w sądzie 

wykorzystywał nierzadko na wyjazdy 
terenowe, skrupulatnie rejestrował wszelkie 
zebrane informacje. Docierał do archiwów 
parafialnych, dworskich, a nawet domo-
wych. Jak podaje dr Marian Fryda w samym 
Człuchowie odnalazł wiele cennych 
dokumentów sprzed pierwszego rozbioru 
Polski. 

Historyk, odkrywca, patriota…
Jako badacz lokalnej przeszłości miał też

 Fotografia ze zbiorów:
                               doktora Mariana Frydy

sporo szczęścia. Pracując i mieszkając 
przez osiem lat w Nowem nad Wisłą żywo 
interesował się przeszłością tego miasta
i trafił na cenne znalezisko. W pokaźnych 
rozmiarów skrytce w farze odkrył w 1889 r. 
zbiór starych ksiąg i akt kościelnych dotych-
czas nieznanych historykom. Materiały te 
znalazły potem odzwierciedlenie w czterech 
jego broszurach traktujących o historii 
Nowego, m.in. o Arcybractwie Różańca 
świętego. 
Z zapałem szukał też śladów polskości. 
Ukształtowany w patriotycznym środowisku 
krzewił ducha narodowego w miejsco-
wościach, gdzie pracował w sądownictwie. 
Działalność ta zaniepokoiła władze pruskie 
do tego stopnia, że w 1903 r. został  
p rzen ies iony  s łużbowo do  mias ta 
Wittenberg k. Berlina. Kościński czuł się 
szykanowany i kilka miesięcy później złożył 
dymisję z pracy państwowej. Zamieszkał 
wraz z żoną i synem w Gnieźnie, a nastę-
pnie przeniósł się do Poznania. W stolicy 
Wielkopolski został dziennikarzem m.in.
w „Dzienniku Poznańskim”.  Sporo czasu 
przeznaczał też na działalność o chara-
kterze społeczno-patriotycznym. Był akty-
wnym członkiem Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, któremu ofiarował część 
zgromadzonego przez siebie archiwum.  
Kiedy ciężko zachorował, podjął decyzję
o powrocie w rodzinne strony. Ostatnie 
miesiące życia spędził, pod opieką żony 
Anny, w zakupionym gospodarstwie w Li-
dzbarku. Zmarł w 1914 roku w wieku 56 lat. 
Syn Konstantego i Anny Kościńskich, 
Kajetan, był doktorem prawa i autorem 

jednej z pierwszych w Europie prac 
prawniczych dotyczących motoryzacji: „Das 
Recht des Automobils” (Berlin 1915).

O Człuchowie i Chojnicach
Konstanty Kościński jest autorem pierwszej 
polskiej monografii Człuchowa. Wydana 
została ona w 1907 r. w Toruniu i nosi tytuł 
„Człuchów. Obrazek historyczno-statys-
tyczny z przeszłości Pomorza”. Jako cieka-
wostkę możemy podać, iż patronuje jednej
z człuchowskich ulic. Z bogatego dorobku 
Kościńskiego wymienić należy również trzy 
monografie parafii dekanatu człuchow-
skiego: Borzyszków, Konarzyn i Przechle-
wa. Opracowania te przydatne mogą być 
także współczesnym historykom i regiona-
listom. Problematyce pomorskiej, a szcze-
gólnie kaszubskiej, poświęcił pracę o dra-
matycznym tytule „Kaszubi giną”. W tej 
publikacji, wydanej w 1905 r. w Poznaniu, 
zamieścił krótki opis Chojnic. Zacytujmy 
jego fragment:

Konstanty Kościński o Chojnicach
w 1905 roku:
„W rzeczywistości  Chojnice robią wrażenie 
miejscowości niemieckiej, choć na szyldach 
spotkać można także nazwiska kaszubskie 
i polskie (…). Język polski jest tu tylko ko-
pciuszkiem, bo w składach, na ulicy i w koś-
ciele przeważa niemczyzna. Więcej barwy 
swojskiej nabiera podczas targów i jarmar-
ków, jako też podczas roków sądów 
przysięgłych, na które (…) znaczny procent 
Kaszubów przybywa” (Kaszubi giną. 
Wiązanka wiadomości historycznych
i statystycznych, Poznań 1905, s. 20).

Promocja 17 numeru „Kwarta ln ika 
Chojnickiego” odbyła się 21 października 
2016 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publ icznej w Chojnicach. Tematem 
przewodnim tego numeru były zwierzęta. 
Przybyłych na promocję przywitała Anna 
Lipińska - dyrektor MBP. Zawartość numeru 
przedstawiła sekretarz redakcji Beata 
Królicka.  Jako pierwsza o swoich kotach 
opowiedziała Małgorzata Pasionek, 
posiadająca największą w Chojnicach 
hodowlę kotów rasy ragdoll, z którą 
rozmowę przeprowadził Jacek Klajna.  Jako 
drugi o swojej hodowli, tym razem psów 
rasy wyżeł niemiecki szorstkowłosy 
opowiedział Bogdan Marcinkowski. W dal-
szej kolejności głos zabierali autorzy 
kolejnych tekstów.  W sumie w najnowszym 
numerze znalazły się 22 teksty w pięciu
działach. Najbardziej rozbudowanym dzia-

łem jest zawsze Kronika chojnicka. 
Znajdują się w niej artykuły o wydarzeniach, 
które miały miejsce w Chojnicach lub w któ-
rych udział brali chojniczanie w ostatnich 
trzech miesiącach. Znajdziemy tu tekst 
Kingi Przełożnej o udziale chojniczan
w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, 
sprawozdanie z XXII Chojnickiej Nocy 
Poetów czy z wieczoru poezji śpiewanej 
t rzec iego tomiku wierszy Janusza 
Gierszewskiego. Podczas promocji była też 
możliwość obejrzenia prac Wiesławy 
Gołuńskiej, bohaterki Oficyny artystycznej.
„Kwartalnik Chojnicki” jest czasopismem 
bezpłatnym wydawanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Nowy 
numer dostępny jest w MBP, kiosku Pana 
Blocha na Starym Rynku oraz w Promocji 
Regionu Chojnickiego.

GŁOŚNIEJ OD BOMB 
Reżyseria: Joachim Trier, Produkcja: Dania, 
Francja, Norwegia, USA, 2015 r., Gatunek: 
dramat, Data emisji: 07 listopad 2016 r.
Uznana fotoreporterka wojenna Isabelle 
Reed (Isabelle Huppert) ginie w wypadku 
samochodowym, pozostawiając męża 
Gene'a (Gabriel Byrne) oraz dwóch synów - 
Jonaha (Jesse Eisenberg) i Conrada (Devin 
Druid). Trzy lata po nagłej śmierci artystki 
zorganizowana zostaje retrospektywna 
wystawa jej prac. Wydarzeniu ma towa-
rzyszyć wspomnieniowy artykuł Richarda 
Weissmana (David Strathairn) z "NY 
Timesa", ujawniający nieznane okolicz-
ności wypadku Isabelle. Gene, świadomy 
wymowy publikacji, ma niewiele czasu na 
przygotowanie synów. Wraz z powrotem 
najstarszego Jonaha, cała trójka ponownie 
gromadzi się pod jednym dachem. Staje się 
to okazją do rozmowy, jednak wspomnienia 
o żonie i matce okazują się różne i trudne do 
pogodzenia. Dotychczasowe wyobrażenia
i pozory zostają boleśnie zburzone, czego 
konsekwencje zaczynają wszystkich 
przerastać.

UMRIKA
Reżyseria: Prashant Nair, Produkcja: Indie, 
2013 r., Gatunek: dramat, komedia, Data 
emisji: 14 listopad 2016 r.
Udai jest ambitnym młodzieńcem, który 
postanawia opuścić swoją hinduską wioskę 
i udać się do Ameryki w poszukiwaniu 
szczęścia i pieniędzy. Wszyscy mieszkańcy 
wioski czekają na jakiekolwiek wiadomości 
od Udaia. Najbardziej wyjazd przeżywa 
jego matka, której ataki wściekłości 
terroryzują całą rodzinę. Po pewnym czasie 
listy faktycznie zaczynają przychodzić - 
Udai pisze w nich o swoich sukcesach
w Stanach Zjednoczonych. Ale jego 
młodszy brat Rama zaczyna podejrzewać 
mistyfikację.  Wiele wyjaśnia także 
przypadkowa śmierć ojca obu chłopaków. 
Rama postanawia również opuścić dom
i dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się 
z jego bratem.

CZERWONY I NIEBIESKI
Reżyseria: Giuseppe Piccioni, Produkcja:. 
Włochy, 2012 r., Gatunek: dramat, Data 
emisji: 21 listopad 2016 r.
Do szkoły średniej w Rzymie trafia na 
zastępstwo początkujący nauczyciel 
Giovanni Prezioso, Pełen dobrych chęci
i wiary w uczniów chciałby być dla swoich 
wychowanków niczym Robin Williams
w "Stowarzyszeniu umarłych poetów". 
Jednak zamiast zarażać ich miłością do 
kultury i sztuki, musi zmierzyć się z oboję-
tnością klasy. Jego przewodnikiem staje się 
profesor Fiorito stary nauczyciel historii 
sztuki, kiedyś wspaniały wykładowca, 
obecnie wypalony przez lata pracy cynik, 
marzący już tylko o zbliżającej się 
emeryturze. Szkołą stara się zarządzać 
trzecia główna bohaterka filmu – Giuliana. 
Boryka się z obojętnością rodziców na los 
swoich dzieci, niechęcią władz do odpowie-
dniego dotowania szkoły i tysiącem spraw 
administracyjnych. Wszystko się zmienia, 
gdy pewnego dnia pod materacami na sali 
gimnastycznej znajduje Adama, jednego
z najlepszych uczniów szkoły. Chłopiec 
porzucony przez matkę nie ma co z sobą 
począć, ani gdzie mieszkać. Giluliana, 
dotychczas potrafiąca zmierzyć się z każdą 
sytuacją, ryzykuje swój autorytet i postana-
wia mu pomóc. 

STARE GRZECHY MAJĄ DŁUGIE CIENIE
Reżyseria: Alberto Rodríguez, Produkcja:. 
Hiszpania, 2014 r., Gatunek: kryminał, Data 
emisji: 28 listopad 2016 r.
Południe Hiszpanii, rok 1980. Dwaj 
detektywi z Madrytu łączą siły w celu 
zbadania sprawy brutalnych morderstw 
młodych dziewczyn. Juan i Pedro pod 
względem ideologicznym różnią się 
diametralnie, ale muszą odłożyć na bok 
wszelkie animozje i to, co ich dzieli. Przed 
nimi zadanie schwytania bezwzględnego 
morde rcy,  od  l a t  t e r ro r yzu jącego 
społeczność miasteczka, nad którą unosi 
się cień zupełnego lekceważenia kobiet, 
wynikającego z mizoginicznej tradycji.

Seanse DKF odbywają się w restauracji Sukiennice.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia przed seansem.
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W tym wydaniu gazety chciałbym państwu zaprezentować 
trzy pocztówki przedstawiające klasztor św. Boromeusza, 
wysłane były w latach 1906, 1917 i 1940 roku a wizerunek 
obiektu był najczęściej przedstawianym obrazkiem na 
chojnickich pocztówkach, można by rzec, iż w ówczesnych 
latach klasztor był swoistą wizytówką miasta. Nazwa 
klasztoru często chojniczanom obija się o uszy, nie każdy 
jednak kojarzy kto to był niejaki Boromeusz? Otóż historia 
Karola Boromeusza sięga XVI wieku, urodzony w 1538 r. 
Włoch przez 46 lat swojego życia tak zasłynął jako 
kardynał i arcybiskup Mediolanu, iż już 27 lat po śmierci 
został wpisany do kalendarza świętych. Ciekawostką jest, 
że Karol Boromeusz był patronem chrzestnym Karola 
Wojtyły. Relikwie św. Karola spoczywają w krypcie katedry 
mediolańskiej w kryształowej trumnie pod ołtarzem 
głównym. Jego symbolem jest łacińskie słowo humilitas
(pokora),  umieszczone na tarczy Boromeuszy. 
Przedstawiany jest zwykle w szatach, boso, trzymając 

krzyż arcybiskupa, ze sznurem na szyi i jedną ręką 
wzniesioną w geście błogosławieństwa co przypomina 
jego pracę w czasie epidemii. I tak budynek kojarzący się 
nam ówczesnym jako "stary szpital" w październiku 1867 r. 
stał się stał się kolebką prowincji polskiej Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek. Odbyło to się na zaproszenie 
katolików chojnickich a same siostry przybyły do nas
z Holandii. Siostry były bardzo serdecznie przyjęte przez 
ludność miasta, prowadziły przedszkole, sierociniec, 
pomagały biednym i chorym mieszkańcom miasta, czynnie 
uczestniczyły nawet przy budowie szpitala, wynosząc 
nawet gruz. Kiedy w 1887 r. został poświęcony szpital, 
którego dyrektorem został dr Jan Łukowicz siostry objęły
w nim funkcje pielęgniarek i salowych. Siostry Francisz-
kanki wniosły w Chojnicach ogromny wkład w życie 
społeczne, co zostało przez mieszkańców doceniane, 
prócz ludzkiej wdzięczności siostry otrzymywały pomoc 
materialna od chojniczan i okolicznych mieszkańców. Ów 

wkład sióstr był naznaczony przeogromną ich pracą, gdzie 
dla przykładu można wspomnieć, iż w szpitalu instalacje 
wodociągowe i elektryczne wzniesiono dopiero w 1900 
roku, prowadziły również kuchnię dla biednych czy Szkołę 
Gospodarstwa Domowego oraz różne kursy.
Najtrudniejszym jednak okresem dla sióstr był z pewnością 
czas II wojny światowej. Siostry wbrew swej woli musiały 
służyć przy rannych niemieckich żołnierzach w szpitalu,
z narażeniem życia pomagały też partyzantom, potrze-
bującym i chorym chojniczanom.
I na sam koniec wspomnę o tej, która została zamordo-
wana 15 lutego 1945 roku przez żołnierzy radzieckich gdy 
stanęła w obronie czystości dziewcząt napastowanych 
przez czerwonoarmistów w kotłowni szpitalnej .  S i o s t r a 
Adelgund Tumińska spoczywa w ogrodzie sióstr przy ulicy 
Wysokiej 
                                                        Krystian Reszczyński
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Bogdan Marcinowski. Hodowca psów rasy Wyżeł 
Niemiecki Szorstkowłosy. Zapalony myśliwy. Radny 
Rady Miejskiej Chojnic. Na co dzień pracownik 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnicach.

Jest Pan myśliwym. Hodowla wyżłów to kontynuacja 
myśliwskiej pasji?
Tak, jestem myśliwym, ale w moim przypadku to pies był 
pierwszy,  kontynuuję hodowlę założoną przez mojego 
ojca. Już jako dziecko pomagałem w zajmowaniu się 
psami, szkoleniu, pierwszy raz startowałem w konkursie 
psów w wieku 7 lat .

Co Panu najbardziej podoba się w tej grupie?  
Dlaczego właśnie wyżły
Grupa VII FCI, wyżły, inaczej zwane legawce, są to psy 
wyhodowane do odszukiwania tzw. zwierzyny drobnej
( kuropatwa, bażant ). Cechą charakterystyczna tej grupy 
psów jest stójka, polega na tym, że w momencie wyczucia 
zwierzyny pies zamiera w bezruchu a potrafi tak stać nawet 
kilkanaście minut .

Skąd pochodzi ta grupa psów ? Ile lat żyje wyżeł i jak 
znosi klimat w Polsce?
Najogólniej rzecz biorąc wyżły dzielą się na brytyjskie
i kontynentalne, krajem pochodzenia poszczególnych ras 
brytyjskich są Anglia, Szkocja, Irlandia. Jeśli chodzi
o wyżły kontynentalne tutaj prym wiodły Niemcy, Czechy, 
Słowacja. Z uwagi, że są to rasy wyhodowane w europie, 
klimat Polski nie jest dla nich uciążliwy, średnio żyją 11 – 13 
lat 

Są różne wyżły: weimarskie, niemieckie szorstko-
włose. Jakiej rasy wyżły Pan hoduje ?
Moją ulubioną rasą jest Wyżeł Niemiecki Szorstkowłosy, 
cenie ją  za twardą stójkę, dobry węch, odporność na 
trudne warunki pogodowe w pracy. Sprawdza się w po-
lowaniach na obszarach leśnych i bagiennych. 
Inteligentny, szybko się uczy i przywiązuje do swojego 
właściciela.

Wyżły to psy myśliwskie.  Czy mogą mieszkać
w domu?  Nie będzie to dla nich katorgą?
Tak wyżły to psy myśliwskie, jednak kiedy zapewnimy mu 
odpowiednią porcję ruchu to nadaje się do mieszkania
w domu czy nawet mieszkaniu. Znam bardzo wiele psów
z grupy wyżłów, które bardzo dobrze zaaklimatyzowały się 
w mieszkaniach jednak podstawą jest możliwość spalenia 
energii, która siedzi w tych psach.

Jaki jest ich stosunek wyżłów do ludzi, a szczególnie 
do dzieci?
Wyżły to psy nastawione bardzo pozytywnie do człowieka. 
Jak pies będzie zachowywał się w szczególności
w stosunku do dzieci, zależy w bardzo dużej mierze od 
hodowcy. Szczeniaki, które prawidłowo zostały 
socjalizowane w wieku szczenięcym, wyrastają na 
spokojne i pewne psy .

Ile ruchu dziennie wymaga wyżeł? 
Ile ruchu potrzebuje? -  nie można wszystkich psów 
zaszufladkować.  Jednak aby pies nie był znudzony a co za 
tym idzie nie robił szkód w domu czy mieszkaniu należy mu 

zapewnić odpowiednią dawkę ruchu . Wiadomo codzienna 
toaleta 3-4 razy, do tego dłuższy spacer najlepiej co 
dziennie ok. 10 km. ,  przynajmniej 2 razy w tygodniu .

Niektóre rasy hodowlane są słabego zdrowia.  Jaka 
jest ta rasa ?
Wyżeł Niemiecki Szorstkowłosy należy do ras nie 
wrażliwych na choroby. Zdarzają się jednak przypadki 
dysplazji stawów biodrowych czy opadające powieki, jest 
to jednak związane z genetyką. Psy posiadające takie 
wady spisują się jako polujące lub przyjaciel domu, nie 
mogą być jednak dalej rozmrażane. 

Czy wyżły wymagają specjalnych zabiegów pielę-
gnacyjnych? Jak często chodzi się z wyżłem na 
strzyżenie? I jak często trzeba takiego psa kąpać?
Wyżły szorstkowłose nie wymagają wielu zabiegów 
pielęgnacyjnych, specyfiką tej rasy jest to, że posiadają 
sierść o długości od 2 do 4 cm., przylegającą do ciała. 
Całość zabiegów pielęgnacyjnych polega na systema-
tycznym wyczesywaniu martwego włosa, wystarczy
w zupełności dwa razy w miesiącu. Z uwagi, że to są psy 
pracujące, posiadają naturalną powłokę ochronna i kąpiel 
nie jest wskazana częściej niż raz na kwartał . 

Ile psów jest w hodowli i jak dobiera Pan materiał 
genetyczny do dalszej hodowli?
Obecnie w mojej hodowli są 4 wyżły: jedna suka 
hodowlana, jeden pies w wieku 2 lat, rozpoczynający 
karierę wystawową i konkursową oraz dwa szczeniaki. 
Jeśli chodzi o materiał genetyczny opieram się na psach
z Serbii i Niemiec, współpracuje również z dwiema 
hodowlami z Polski. Moja hodowla należy do małych, 
domowych nie jest nastawiona na zysk, raczej z miłości do 
rasy . 

Psy wymagają dobrego jedzenia by być zdrowe. Jak 
żywi Pan tyle psów?
Tak zdecydowanie, szczególnie psy pracujące wymagają 
zbilansowanej diety. Obecnie moje psy są karmione karmą 
suchą typu premium, zapewniającą im energię, zdrowe 
stawy oraz błyszczący włos. W okresie letnim psy są 
karmione raz dziennie, natomiast w okresie jesienno 
zimowym dwa razy dziennie zwiększając dawkę dniową
o 50 %.

Jak długo trwa ciąża i ile psów rodzi się średnio
w miocie?
Ciąża u psa trwa od 59 do 63 dni w zależności od ilości 
szczeniaków, im więcej tym trwa krócej. Średnio w miocie 
rodzi się ok. 6 szt., bywają jednak mioty po 12 szt. wówczas 
niezbędna jest pomoc hodowcy w odchowaniu szcze-
niaków, tzn. dokarmianie i masowanie szczeniąt, bardzo 
często bywają zarwane noce .  

Wszystkie dostają rodowód? Kiedyś były z tym 
problemy? Jak wygląda rodowód?
Obecnie wszystkie szczeniaki otrzymują metrykę 
upoważniającą do wyrobienia rodowodu ZKwP. Kilka lat 

temu metrykę otrzymywało 6 szczeniaków, nie było to 
jednak dobrym rozwiązaniem, obecne jest lepsze. 
Rodowód to jak by dowód osobisty, z tym wyjątkiem, że 
znajdują się tam przodkowie do 4 pokolenia . Kierując się 
nim mamy pogląd jakie kojarzenia są mniej lub bardziej 
pożądane .

Szczeniaki powinny być „wychowane” zanim pies trafi 
do nowego domu. Uczy Pan szczeniaki czystości aby 
pies miał „lepszy start” w nowym domu?
Tak, zanim szczeniak trafi do nowego domu musi być 
odpowiednio socjalizowany, mam tu ma myśli socjalizację 
wewnątrz gatunkową i poza gatunkową. Ta pierwsza 
polega na tym aby szczeniak potrafił porozumiewać się
z innymi szczeniakami, znajomość języka psów przy-
sporzy mu mniej problemów w przyszłości. Socjalizacja 
poza gatunkowa, mam na myśli, zapoznanie psa z całym 
otaczającym go światem, jego odgłosami, zapachami. 
Szczeniaki wówczas są przytulane, brane na ręce, uczone 
czystości  oraz obcowania z innymi osobami ( dzieci, 
osoby starsze )  niż hodowca .

W jakim wieku można przekazać szczeniaka nowemu 
właścicielowi
Najlepszym okresem aby szczeniak trafił do nowego domu 
jest okres pomiędzy 8 a 10 tygodniem życia. Związane jest 
to z przełomem behawioralnym u szczeniaka, w tym 
okresie jest bardzo ciekawy otaczającego go świata .

Jest orientacyjna cena szczeniaków z rodowodem 
Związku Kynologicznego (FCI)? W jakim przedziale 
cenowym się to zawiera
Cena szczeniaka Wyżła Niemieckiego Szorstkowłosego
z metryką Związku Kynologicznego w Polsce wacha się
w przedziale od 1500 do 2500 zł. Wszystko związane jest
z pochodzeniem i sukcesami przodków . 

                                Dziękuję za rozmowę. Jacek Klajna
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Witajcie Kochani Czytelnicy.

Opowiem Wam bajkę prawdziwą z mojej wyprawy 
rowerowej po Bliskim Wschodzie z Petry. Pamiętacie bajkę 
o Alibabie  i  jego „SEZAMIE OTWORZ SIĘ” ? Kto nie zna 
opowieści o skarbcu ukrytym w skałach… Ja też chciałem 
być takim Alibabą, więc dotarłem do Petry w Jordanii 
przedzierając się przez góry w temperaturze dochodzącej 
do 50 stopni Celsjusza. Przez granicę  na moście Króla 
Husaina też mnie Jordańczycy nie chcieli przepuścić, bo 
mimo, że zapłaciłem za wizę i przeprawę, to rowerem
z namiotem nie mogę wjechać (bo nie wykupiłem wycieczki 
z hotelem). Więc przejechałem cały Izrael do drugiego 
przejścia w okolicach Eliatu i tu nocą nie afiszując się 
rowerem cicho przejechałem. Po dotarciu do miasta,
w oczekiwaniu na otwarcie starożytnego kompleksu 
rozbiłem namiot na takich tarasach skalnych w okolicznych 
wzgórzach. Siedzącego przy namiocie z kubkiem zupy 
odwiedził mnie ryś stepowy – karakal, który wyglądał mniej 
więcej tak. Zamarłem z przerażenia czyżby moja bajka 

miała się skończyć zanim się zaczęła?? Ale nie. Karakal 
nie był zainteresowany mną, ani moją zupką. Popatrzył na 
mnie, a ja na jego i poleciał polować na skałach. Rankiem 
schowałem rower w chaszczach i poszedłem na zwie-
dzanie. Pod bramą mimo bardzo drogich biletów towarzy-
szyły mi tłumy turystów. Teraz Sezam otwiera się dla 
wszystkich, ale nie zawsze tak było. Dla świata 
zachodniego Petrę odkrył szwajcarski arabista Johann 
Ludwig Burckhardt, który w roku 1812 wyjechał do obecnej 
Jordanii pod patronatem londyńskiego stowarzyszenia dla 
promocji archeologii w Afryce. Podając się za szejka 
naftowego, zdołał przechytrzyć Arabów (znakomicie znał 
ich język), którzy odkryli przed nim od wieków skrywaną 
tajemnicę. Doprowadzili Szwajcara do miasta jedną
z trzech tajemnych dróg. Burckhardt udawał, że zamierza 
złożyć ofiarę na grobie Aarona, który do dziś jeszcze 
znajduje się w Petrze. Ja nie musiałem uciekać się do 
takich podstępów, ale i tak czułem się jak wielki odkrywca 
Baśniowej Krainy. Wąwozem As-Siq o długości 1,5km
i głębokości do 200 m przedzierałem się przez kolorowe 
ściany, aż nagle w najwęższym miejscu zobaczyłem  
Skarbiec Faraona - niesamowitą budowlę wyłaniającą się 
na zakończeniu szczeliny. Gdy zrobiłem zdjęcia razem
z innymi turystami i odgoniłem naciągaczy to swoim zwy-
czajem przystąpiłem do zaglądania w każdą dziurę. I warto 
było. Bo poza tą wielka wspaniałą wykutą w skale fasadą 
nic nie było. W środku jedynie jedno pomieszczenie. 
Okazało się, ze to tylko grobowiec. Nie było skarbów ani
w nim , ani w następnych. Wielkie fasady kryły w środku 
niewielkie puste katakumby. To Arabowie przez wieki 
wymyślali bajki o skarbach faraona, jego córki i dostoj-
ników. Lecz prawda historyczna jest taka, że tu od 3 wieku 
przed Chrystusem kwitła stolica koczowniczego ludu 
Nabatejczyków. Wybrali to miejsce ze względu na dostęp 
do wody z rzeki Wadi Musa. Bezpieczeństwo zapewniały 
skały. Koczownicze plemiona najpierw tu rozstawiały 
namioty potem w latach świetności powstawało całe 
miasto z domami, sklepami, teatrem na 4 tys. osób. 
Świetność swą zawdzięczali położeniu na szlaku karawan 

z Indii, Egiptu, Arabii. Pewnie tu wędrowali Trzej Królowie 
ze złotem, kadzidłem i mirrą. Ja w górach na pograniczu 
Omanu i Jemenu byłem i pokazywano mi w jakich 
niedostępnych miejscach rośnie krzew kadzidlaka, dlatego 
wiem że te krople żywicy miały wartość większą od złota. 
Miasto dzięki swojemu bogactwu opierało się różnym 
najazdom. 300 talentów złota starczyło by i rzymianie nie 
podbijali miasta ( jeden talent to taka gąska wykonana ze 
złota). Nabatejczycy potem sami zawarli polityczny sojusz 
z Rzymem. W centrum miasta widać resztki budowli 
antycznych. By coś się dowiedzieć dołączyłem do wycie-

czki ze Stanów. Wędrowałem z nimi słuchając o przepla-
tających się dziejach. Na koniec moja cierpliwość została 
nagrodzona, bo zaproszono mnie do wspólnego zdjęcia. 
Oni mieli zwyczaj fotografować się ze swoją lokalną 
gazetką, więc taką na zdjęciu trzymam i ja. Potem 
powędrowałem dalej stromą trasą w górę. Napotkani 
Beduini żyjący w ruinach miasta oferowali mi „oryginalne” 
monety, na co nie dawałem się nabrać. Ale sam dałem 

pieniądze starej kobiecie. Pięknie ubrana w suknie 
zdobioną cekinami, ciągnęła swój dobytek na osiołku,
a największy skarb niosła w „torebce” pod pachą. Nie  
narzekała na słońce, nie wyciągała ręki po jałmużnę. 
Dumna córa pradawnego królestwa, za pieniądze 
podziękowała nieśmiałym uśmiechem. A ja wędrowałem 

dalej i wyżej. Najpierw schodami dotarłem do czterech 
okazałych grobowców królewskich zwanych Urny, 
Jedwabny, Koryncki i Pałacowy. Wykonane iście po 
królewsku w mieniącej się kolorami skale. W największym 
z nich Pałacowym była komnata wielkości sali balowej 
służąca do odprawiania wielkich uroczystości pogrze-
bowych. Zaglądałem do wszystkich katakumb, ale i tu nic 
nie było w środku. Może splądrowali je rabusie już dawno 
przed wiekami bo archeolodzy w żadnym z grobowców nie 
znaleźli żadnych szczątków ludzkich? A ja dalej się 
wspinałem by po godzinie  dotrzeć do największej tutejszej  
budowli zwanej klasztorem. Budynek o wymiarach 47m 
szerokości i 51 m długości robił oszałamiające wrażenie. 
Wykuty w skale w II w.n.e. Porażał ogromem włożonej w to 
pracy. Nasycony oglądaniem budowli pstryknąłem fotki
i powędrowałem na najwyższe wzgórza. Tam na górze 
siedziałem i patrzałem na piękno okolicznej przyrody. Bo to 
ona kazała tu ludziom osiedlać się przez stulecia. To magia 
kolorowych skał zrobiła na mnie największe wrażenie. To
w nich ludzie rzeźbili swoje domostwa. Wyglądało to 
wszystko jak ulepione z plasteliny. Kręciłem się po tym 
wszystkim do wieczora, a potem wróciłem na swoją półkę 
skalną nad miastem. Roweru nikt nie ukradł, namiot stał, 
ale karakala już nie było.To tylko jeden dzień spędzony
w siódmym Cudzie Świata i mówię Wam warto było 
pedałować przez pustynię judzką, wzdłuż Izraela, potem 
połowę Jordanii by to przeżyć. Potem  pojechałem na 
czerwoną pustynię Wadi Rum, ale to już będzie następna 
bajka jak koczownikom przy ognisku śpiewałem.

Krzysztof Nowacki. 
Chojniczanin. Informatyk w mundurze Sił Powietrznych. 
Na rowerze, pieszo, kajakiem, autostopem odwiedza 
świat mały i Wielki. Ostatnimi laty odbył wyprawy 
rowerem na pustynię Thar w Indiach gdzie na pograniczu 
z Pakistanem wędrował z karawaną wielbłądów po 
piaszczystych diunach. W następnym roku objechał na 
rowerem pustynię arabską w Omanie. Potem była 
wyprawa na Bliski Wschód przez Izrael, Palestynę, 
Jordanię Egipt z której tylko jedną dobę opisuje 
powyższa relacja. Na wiosnę 2015r. na wyprawę 
rowerową do dżungli w Indiach Południowych zabrał 
żonę Bernadettę, z którą także teraz wybiera się na safari 
do Kenii. Oprócz tego działa aktywnie na rzecz turystyki 
osób niepełnosprawnych. Projekt „Niewidomi na 
tandemach”, którego jest współautorem z niewidomym 
Waldemarem Rogowskim był prezentowany na 
gdyńskich Kolosach i we wszystkich mediach radiowo - 
telewizyjnych
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Czy można lepiej zakończyć sezon żeglarski niż ze złotymi 
medalami Mistrzostw Polski? Tego wyczynu dokonała 
drużyna ChKŻ Chojnice podczas zakończonych właśnie 
Drużynowych Mistrzostw Polski w klasie Optimist.
Mistrzostwa odbywały się w Kiekrzu w dn. 7-9.10.2016 r.
i startowało w nich 11 najlepszych drużyn w Polsce. Nasza 
drużyna w składzie Patryk Kosmalski (kapitan), Laura 
Szulc, Mateusz Grzempa i Kacper Żywiczka po ciężkich
i wymagających pojedynkach w eliminacjach i finale 
pokazała, że pomimo końcówki sezonu żeglarskiego jest 
jeszcze w formie. 

Druga nasza drużyna (w składzie Jan Krawczyk, Wojciech 
Kikmunter, Jeremi Szczukowski, Maciej Ilnicki), która 
dopiero uczy się regat drużynowych i całej związanej z nimi 
strategią, zajęła 10 miejsce.

Nasi Optimiściarze miłym, złotym, akcentem zakończyli 
sezon żeglarski 2016. Oby przyszły także był tak udany.

Tekst: Łukasz Dzięcielski, ChKŻ Chojnice
Foto: Profil Fb Optimist CHKŻ Chojnice

Ostatnim akcentem kończącego się sezonu żeglarskiego 
na Jeziorze Charzykowskim były regaty o "Puchar Jesieni", 
które odbyły się w dniach 08-09.10.2016 r. Aura była czysto 
jesienna, jednak brakowało trochę wiatru i udało się 
zorganizować wyłącznie 3 wyścigi (z zaplanowanych 7). 
Zawodnicy rywalizowali w dwóch klasach: Optimist Gr. B 
oraz Laser Radial.

W rywalizacji Optimiściarzy zwyciężył zawodnik LKS 
Charzykowy Antoni Lipiński. Na drugim miejscu regaty 
zakończył Stanisław Radojewski, natomiast trzeci był 
Stanisław Wojda - oboje z JKW Poznań.

W klasie Laser Radial startowali tylko zawodnicy z ChKŻ 
Chojnice. Zwyciężył Damian Kosmalski przed Jakubem 
Domagałą i Oskarem Sawickim. Na 4 miejscu zakończyła 
regaty Oliwia Laskowska.

Niestety nie dopisała frekwencja w klasie Optimist Gr. A, 
gdzie cała krajowa czołówka rywalizowała w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski. Jedyną zawodniczką w tej klasie 
była Agnieszka Pawłowska z LKS Charzykowy.

Regaty udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu 
Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Starostwa Powiatowego 
oraz Gminy Chojnice.

Łukasz Dzięcielski
Chojnicki Klub Żeglarski

1 i 2  października odbyły się na Jeziorze Charzykowskim 
ostanie regaty organizowane przez Ludowy Klub Sportowy. 
Na starcie stanęli zawodnicy klasy optimist. W grupie B 
wystartowało 21 zawodników z 3 klubów Vi –King 
Człuchów, ChKŻ Chojnice, LKS Charzykowy. W grupie A 
do rywalizacji przystąpiły jedynie dwie zawodniczki z LKS-
u. Rozegrano 6 wyścigów . W sobotę wyścigi rozgrywano 
na skróconej trasie ze względu na słaby wiatr. W niedziele 
wiatr dopisał i na pełnej trasie rozegrano 3 wyścigi.
W gr B bezapelacyjnie wygrał zawodnik LKS Charzykowy 
Antoni Lipiński, który wygrał 5 z sześciu rozegranych 
wyścigów. Drugie miejsce zajął Bartosz Bojarski z Vi-King 
Człuchów,a trzeci był zawodnik LKS Charzykowy Jakub 
Szczepański. Rywalizację klubową w gr A wygrała 
Agnieszka Pawłowska przed Barbarą Mindak.
                                               Sławomir Januszewski, LKS

Antoni Lipiński
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Drugiego października w Grudziądzu zakończyły się 16 
Mistrzostwa Polski Seniorek.   Srebrny medal zdobyła 
Larysa Sabiniarz z klubu Boxing Team Chojnice. Larysa 
Sabiniarz (69 kg, Boxing Team Chojnice),w pojedynku
o finał pewnie pokonała zawodniczkę ze szkoły 
Mistrzostwa Sportowego Katarzynę Szarańską 3:0 
(Victoria Sianów).W finale przegrała 0:3 z młodzieżową 
mistrzynią świata z 2010 roku  Hanną Solecką (Skorpion 
Szczecin). Puchar dla najlepszej zawodniczki trafił do rąk 
Sandry Drabik, a dla najmłodszej zawodniczki do Larysy 
Sabiniarz.

W sobotę 22 października w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 2 odbył się II Turniej o Puchar Huberta 
Skrzypczaka.Tego dnia na ringu swoje umiejętności 
zaprezentowało w sumie blisko 80 zawodników i zawod-
niczek, rozegrano 9 walk turniejowych i ok. 30 sparin-
gowych. 
Klub sportowy Boxing Team Chojnice wystawił do turnieju 
głównego 3 zawodników, z czego wszyscy odnieśli bardzo 
cenne zwycięstwo.Ponadto w walkach towarzyskich 
wystąpili młodzi adepci Boxing Team:Wiktoria Dąbro-
wska,Wanessa Gruchała,Patryk Wardyn,Igor Stefa-
niak,Mikołaj Jutrzenka,Filip Dulski oraz Szymon Szczu-
kowski. 

- Odnosząc się do poziomu sportowego to nieskromnie 
można powiedzieć, że był turniej z którego możemy być 
dumni - mówi Wojciech Wasiakowski, prezes WKB „Gryf" 
Wejherowo - Na ringu swoje umiejętności zaprezentowało 
wielu medalistów Mistrzostw Polski, Mistrzowie Polski, 
uczestnicy Mistrzostw Europy oraz medalistka Mistrzostw 
Świata. 

Wyniki walk turniejowych. Na pierwszym miejscu 
zwycięscy. 

Jakub Tomczak (Bombardier Gdynia) - Maciej Matea 
(Gryf Wejherowo) 3:0 
Krystian Niemczyk (Wisła Tczew) - Kacper Mejna (Wilk 
Kościerzyna) 2:1 
Kacper Poweska (Sako Gdańsk) - Bartosz Szczęsny 
(Wisła Tczew) 3:0 
Larysa Sabiniarz (Boxing Team Chojnice) - Natalia 
Barbusińska (Spartakus Szczecin) 3:0 
Jakub Staszewski (Gryf Wejherowo) - Paweł Rosiński 
(Czarni Słupsk) 2:1 
Yuri Czumar (Ukraina) - Konrad Grymaszewski 
(Spartakus Szczecin) 3:0 
Weronika Pawlak (Gryf Wejherowo) - Wiktoria Jaworska 
(Spartakus Szczecin) 3:0 
Piotr Szczukowski (Boxing Team Chojnice) - Szymon 
Stefański (Wisła Tczew) 3TKO 
Kewin Gruchała (Boxing Team Chojnice) - Patryk Terlecki 
(Róża Karlino) 3:0. 

Najlepszy zawodnik - Yuri Czumar (Ukraina) 

Najlepszy technik - Kewin Gruchała (Boxing team 
Chojnice) 

Chojniczanka zadomowiła się na dobre w ścisłej czołówce 
tabeli i po 15 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli 1 
ligi. Aktualna seria podopiecznych Macieja Bartoszka to 
osiem spotkań bez porażki z rzędu, a ostatnie dwie 
wygrane zostały odniesione nad lokalnymi rywalami 
(Olimpią Grudziądz i Drutex-Bytovią Bytów). W sobotę 5 
listopada żółto-biało-czerwoni po raz ostatni w tym roku 
zagrają w Chojnicach. Rywalem Chojniczanki będą Wigry 
Suwałki. Początek meczu o godzinie 16:00, a przed-
sprzedaż biletów prowadzona będzie tradycyjnie w Strefie 
Kibica w Domu Towarowym Libera oraz w internecie: 
www.kupbilet.mkschojniczanka.pl oraz kupbilet.pl. Później 
zespół z Chojnic rozegra jeszcze trzy spotkania 
wyjazdowe: z Chrobrym Głogów, Zagłębiem Sosnowiec 
oraz Stomilem Olsztyn.  

Oprócz poprawek technicznych, niewidocznych gołym 
okiem, ale znacznie usprawniających pracę serwisu 
najważniejszymi zmianami są nowe funkcjonalności 
aplikacji. Od teraz bilety przez internet można kupować 
bez konieczności posiadania Karty Kibica i dodatkowo 
można wydrukować bilet u siebie w domu na swojej 
drukarce. Posiadacze Karty Kibica dalej mogą kupować 
bilety na swoje Karty. Kibice którzy byli choć raz na meczu 
Chojniczanki rozgrywanym na Stadionie Miejskim 
Chojniczanka, przy pierwszym logowaniu powinni 
odebrać z klubu swój login oraz hasło. Jest to możliwe na 
dwa sposoby – pierwszy to wizyta w Strefie Kibica
i bezpłatny odbiór wydruku z systemu loginu i hasła na 
k t ó r y  t r z e b a  s i ę  z a l o g o w a ć  w  s e r w i s i e 

kupbilet.mkschojniczanka.pl. Drugi sposób to kontakt 
mai lowy na adres b i le t@mkschojn iczanka.p l .
W odpowiedzi zwrotnej zostaną przesłane dane 
konieczne do zalogowania się na swoje konto. 
Dodatkowo klub rozpoczął także współpracę z serwisem 
KupBilet i bilety nabywać można nawet do 15 minut przed 
rozpoczęciem spotkania w serwisie kupbilet.pl i stacjo-
narnych punktach sprzedaży KupBilet (m.in. STS-y
i Empiki w całym kraju). W naszym regionie takimi 
punktami są: Chojnice – STS, Biuro Podróży GEO, 
Człuchów – Bakart, Szczecinek – STS, Złotów – STS, 
Starogard Gdański – Empik.

W sprzedaży dostępny jest już nowy mini-szal 
Chojniczanki wzorowany na tablicy rejestracyjnej. 
Dwustronny mini-szal Chojniczanki z przylepcami na 
szybę można kupować w Strefie Kibica w Domu 
T o w a r o w y m  L i b e r a  o r a z  w  e - s k l e p i e 
(sklep.mkschojniczanka.pl). Nowy gadżet nabyć będzie 
można także w czasie meczu z Wigrami Suwałki w naszym 
namiocie z klubowymi akcesoriami znajdującym się na 
koronie stadionie. Cena: 18 zł. Jest to kolejny gadżet dla 
naszych zmotoryzowanych fanów. W ostatnim czasie 
pojawiły się zawieszki zapachowe w kształcie herbu klubu, 
ramki do tablic rejestracyjnych czy mini-koszulki
 z przylepcem.

W naszej Strefie Kibica w Domu Towarowym Libera oraz e-
sklepie (www.sklep.mkschojniczanka.pl) można 
zaopatrzyć się w rzeczy, które pomogą przetrwać jesień.
W sprzedaży dostępne są m.in. czapki zimowe w 7 różnych 
wzorach (cena: 25-30 zł), parasol w kolorze czarnym lub 
czerwonym (cena: 45 zł), rękawiczki zimowe w rozmiarach 
dla dzieci i dla dorosłych (cena: 25 zł), kurtka 
przeciwdeszczowa (cena: 119 zł), kurtka przeciwwiatrowa 
(cena: 195 zł), 9 modeli bluz oraz kubki.
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03 Listopada
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zaprasza na 
wieczór poezji śpiewanej. Wystąpi Hanna Butkiewicz
z zespołem. Początek o godz. 17.30 w Czytelni.

03 Listopada
Biblioteka II LO w Chojnicach organizuje Szkolne nocne 
Zaduszki Poetyckie. Planujemy: - czytać (recytować) 
wiersze ulubionych przez Was, choć nieżyjących już 
poetów, - słuchać Waszej muzycznej interpretacji tekstów 
lub Waszej gry np. na gitarze - oglądać filmy związane
z poezją i poetami - dobrze bawić się w miłej atmosferze - 
przy kawie, ciastkach, tudzież innych smakołykach ;).

03 Listopada
AMOR OMNIA VINCIT. Rafał Domagała w spektaklu
o życiu Hansa Christiana Andersena. Aula Szkoły 
Podstawowej nr 1 (II piętro), ul. 31 stycznia 21, godz. 19:00. 
Dozwolone od lat 16.  Bilety: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy 
do na godzinę przed spektaklem w Sp1.

04 Listopada
Bank Zachodni WBK, dziennik Rzeczpospolita i Fujifilm 
zapraszają w dniach  4-16 listopada 2016 r. na 
pokonkursową wystawę prac laureatów 12. edycji 
konkursu  BZ WBK PRESS FOTO 2016. Chojnickie 
Centrum Kultury, Centrum Sztuki Collegium Ars plac 
Kościelny 1, Kościół Gimnazjalny; Chojnice. Wernisaż 
otwierający wystawę odbędzie się 4 listopada, godz. 18.00

02 Listopada
Zapraszamy 2 listopada/środa na 17:00 do Bramy 
Człuchowskiej na „Zaduszki Naukowe”. Prof. Jastrzębski 
przedstawi temat: „Jan Szalewski i partyzanci z Borów 
Tucholskich”.

11 Listopada
Stowarzyszenie „Dworek Polski” zaprasza na II Koncert 
Piosenki Kawiarenki Polskiej - Koncert Laureatów.  
Piosenki polskie z okresu 20-lecia międzywojennego 
prezentować będą soliści i zespoły - uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorzy 
przewidzieli dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Aula 
Zespołu Szkół, Nowe Miasto 4, godz. 17:00.

11 Listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza w dniach  11-20 
listopada na Okolicznościową Wystawę Historyczną.  
Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia kościoła 
gimnazjalnego).

11 Listopada
Biesiada Sileńska  2016. Zapraszamy o godz. 16:00 do 
WDK. Silno na wspólną biesiadą z okazji Świata 
Niepodległości. W programie:
-  Występ zespołu seniorów „Malwy" z WDK Silno
-  Występ wokalistów z WDK Silno (Małgorzata Drzewicka
    i Paweł Goliński)
-  Recital Remigiusza Kuźmińskiego
-  stół biesiadny przy wspólnym śpiewaniu

11 Listopada
Starosta Chojnicki i Przewodniczący Rady Powiatu zapra-
szają mieszkańców Chojnic do wzięcia udziału w powiato-
wych obchodach Święta Niepodległości. Program uroczys-
tości w dniu 11.X.2016 r.:
  10:50 – Zbiórka uczestników, delegacji, pocztów 
sztandarowych na parkingu przy ul. Wysokiej (obok 
pomnika Orła). 
   11:00 - Przemarsz pod pomnik Orła i Chrystusa Króla 
ulicą Sukienników, złożenie wieńców i kwiatów, następnie 
przejście do Bazyliki Mniejszej w Chojnicach ulicami 
Sukienników i Kościuszki. 
   12:00 -  Msza Święta w intencji Ojczyzny i Powiatu 
Chojnickiego w Bazylice Mniejszej p.w. Ścięcia Św. Jana 
Chrzciciela w Chojnicach. 

12 Listopada
Kurkowe Bractwo Strzeleckie organizuje „Turniej 
Strzelecki o szablę płk Mastalerza”. Miejsce: Celestat KBS 
– strzelnica. 

12 Listopada
W ramach 17 kolejki rundy jesiennej I ligi MKS 
Chojniczanka 1930 Chojnice zagra na wyjeździe mecz 
piłkarski z Chrobry Głogów.

21 Listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza w dniach 21-27 
listopada na Wystawę Towarzystwa Przyjaciół Kolei. 
Centrum Sztuki Collegium ARS.

25 Listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na Koncert Piosenki 
Włoskiej. Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia 
kościoła gimnazjalnego) godz. 19:00.

26 Listopada
W ramach 19 kolejki rundy jesiennej I ligi MKS 
Chojniczanka 1930 Chojnice zagra na wyjeździe mecz 
piłkarski ze Stomilem Olsztyn.

26 Listopada
W Chojnicach wystąpi zespół „Czerwone Gitary” - Hala 
Widowiskowo-Sportowa, 26.11.2016 godz. 19:00. 
Czerwone Gitary powstały 03 stycznia 1965 roku Gdańsku. 
Nazwali się "Czerwone Gitary" - bo taki był kolor gitar, na   
których grali. 

26 Listopada
Na Wieczór Wróżb Andrzejkowych zaprasza  Tawerna 
Buchta w Charzykowy. Muzyka na żywo. Gra zespół 
„Ostatnie takie Trio”. Rezerwacja tel. 698 079 210. 
Wyborne menu: koszt: 150 zł od pary. Godz. 20:00

26 Listopada
Andrzejki. Bar Leśny, ul. Wzgórze 1, Charzykowy. Imprezę 
poprowadzi „DJ Kuba”. Rezerwacja: tel. 533 761 052. 
Koszt: 110 zł/os.  (w cenie konsumpcja).  Godz. 20:00

24 Listopada
Park Narodowy Bory Tucholskie zaprasza na wykład dla 
dorosłych z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”. 
Wszystkie wykłady z cyklu Czwartkowe spotkania
z przyrodą odbywają się w siedzibie Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie” w Charzykowach o godz. 18.00.

13 Listopada
Nadleśnictwo Przymuszewo i stowarzyszenie „Charzy..." 
zapraszają na Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic 
Walking Szlakami Nadleśnictwa Przymuszewo.

14 - 26 Listopada
Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju organizuje „Mistrzostwa 
Chojnic w strzelaniu z broni pneumatycznej”. Młodzicy, 
juniorzy mł., juniorzy, seniorzy. Miejsce: strzelnica 
Gimnazjum nr 1.

15 Listopada
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się 
spotkanie z autorem  książek dla dzieci Wiesławem 
Drabikiem. Wiesław Drabik jest autorem ponad 100 
książek dla dzieci.Większość publikacji to wesołe, 
rymowane bajki o zwierzętach, adresowane do 
najmłodszych czytelników i ich rodziców. Są to najczęściej 
bogato ilustrowane bajeczki o zwierzętach, które swoją 
popularność zawdzięczają również ilustracjom Marka 
Szala, Doroty Szoblik, Andrzeja Kłapyty i Carlosa 
Busquetsa. Wiele z nich ukazało się seriach: Bardzo 
śmieszna Historia, Odjazdowy zwierzyniec, Wśród 
Przyjaciół, Bajeczki ze śmiechu beczki.

15 Listopada
Zapraszam wszystkie osoby zafiksowane na punkcie 
zdrowego odżywiania na praktyczne warsztaty! Dowiecie 
się: - czego potrzebuje organizm, a czego całkowicie 
pozbyć się z diety, - jak pogodzić dietę z pracą i codzien-
nością – praktyczne wskazówki, - czy liczenie kalorii ma 
sens. Zapisy pod numer tel. 603 667 226 lub mailowo 
hello@zafitowani.pl  Koszt warsztatów - 19 zł. 15 listopad
w godzinach 18:00 - 20:00, Nowe Miasto 17.

18 Listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na Koncert muzyki 
klasycznej. Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia 
kościoła gimnazjalnego)  godz. 19:00

18 Listopada
W Wiejskim Domu Kultury w Ogorzelinach wystąpi teatr 
„Trójka”. Zapraszamy na dwie jednoaktówki Antoniego 
Czechowa: „Niedźwiedź” i ”Oświadczyny”. Serdecznie 
zapraszamy, godz. 18:30, WSTĘP WOLNY.

09 Listopada
Burmistrz Miasta Chojnice oraz Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej zapraszają na „Dni 
Tischnerowskie" w ramach powiatowych obchodów Święta 
Niepodległości. O godz. 17.00 Msza Św. w intencji ks. prof. 
J. Tischnera w Bazylice Chojnickiej. Natomiast o godz. 
18:00 Promocja książki F. Ebnera - „Słowo i realności 
duchowe. Fragmenty pneumatologiczne" w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

10 Listopada
Zapraszamy na kolejne imprezy „Dni Tischnerowskich" 
w ramach powiatowych obchodów Święta Niepodległości.
W godz. 10:00-12:00 Seminarium naukowe:"Filozofia 
Dialogu od Ebnera do Tischnera"- sala obrad Ratusza. 
O godz. 13.00 - 14.00. "Tischner do młodych", wykład dla 
młodzieży prof. Tadeusz Gadacz - II LO Chojnice. 
Natomiast o godz. 16:30 Wykład otwarty "Tischner jako 
filozof nadziei'* ks. prof. Jarosław Jagiełło - Centrum Sztuki 
Collegium Ars (podziemia kościoła gimnazjalnego). Na 
zakończenie o 18:00 Koncert piosenki patriotycznej
w Szkole Muzycznej. Nadto w listopadzie w ramach „Dni 
Tischnerowskich": - "Filozofuj - my" - projekt dla dzieci 
przygotowany przez Koło Filozofii Edukacji UKW.

10 Listopada
Do 10.11.2016 w klubie Filomata przy LO w Chojnicach 
można obejrzeć  wystawę fotografii autorstwa Dominiki 
Strzałkowskiej. Później powędruje ona do kawiarni 
Widokowa w DT Libera. Wystawę zorganizowało  
Chojnickie Centrum Kultury i Towarzystwo Przyjaciół LO 
im. Filomatów Chojnickich.

08 Listopada
Stowarzyszenie Obywatelskie Projekt Chojnicka 
Samorządność zaprasza wszystkich mieszkańców Chojnic 
do udziału w debacie dotyczącej komunikacji publicznej 
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Chojnicach i 
regionie. Dyskusja odbędzie się o godz. 17. w dniu 8 
listopada 2016 w Sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno- 
Wdrożeniowego w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego 30a. 

19 Listopada
W ramach 18 kolejki rundy jesiennej I ligi MKS 
Chojniczanka 1930 Chojnice zagra na wyjeździe mecz 
piłkarski z Zagłębiem Sosnowiec.

20 Listopada
W hali Centrum Park o godz. 18:00 wystąpi  Teatr 
Narodowy Operetki Kijowskiej - Operetki Czar.

20 Listopada
20 listopada odbędzie się zbiórka Krwi Dla małego 
Piotrusia Sporysza z Krojant. Roczny chłopczyk niedawno 
zachorował na białaczkę i potrzebna jest grupa krwi B rh+. 
Krew może oddać każdy, chłopczyk i tak dostanie 
odpowiednią. Parafia Matki Bożej Królowej Polski
w Chojnicach, ul. Obrońców Chojnic 4, 89-600 Chojnice, 
godz. 10:00. Wszystkich serdecznie zapraszam do wzięcia 
udziału w zbiórce krwi. Warunki oddania krwi: wiek od 18-
65 lat, dobry stan zdrowia, ciężar ciała powyżej 50 kg. 
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty !!!!

19 Listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na Recital Romana 
Kołakowskiego, Centrum Sztuki Collegium ARS 
(podziemia kościoła gimnazjalnego) godz. 17:00.

20 Listopada
Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach zaprasza na 
KFOKA – czyli „Konarzyński Festiwal Otwarty Kabaretów 
Amatorskich” Miejsce: GOK (sala widowiskowa).

10 Listopada
Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach oraz Chojnickie 
Centrum Kultury zapraszają dzieci i młodzież naszego 
regionu do udziału w XVII Spotkaniach z Pieśnią i Piosenką 
Patriotyczną, pt. "Cześć Polskiej Ziemi". Zapraszamy 
w przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada 
o godz.10:00 do aul i  Szkoły Podstawowej nr1.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 4 listopada na adres 
szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 , ul. 31 Stycznia 21/23, 89-
600 Chojnice, faxem: 523975039, lub na adres e-mailowy 
koordynatora przeglądu Michała Leszczyńskiego: 
michallesz@wp.pl. Dokładne informacje i regulamin 
przeglądu zamieszczony jest na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej nr 1.
( http://www.sp1chojnice.szkolnastrona.pl ).

04 - 05 Listopada
Bezpłatne warsztaty fotograficzne dla młodzieży i do-
rosłych. Wprowadzenie do fotoreportażu,  przegląd port 
folio,  zajęcia praktyczne. Prowadząca: Karolina Jonderko. 
Chojnickie Centrum Kultury, Centrum Sztuki Collegium Ars 
plac Kościelny 1, Kościół Gimnazjalny, Chojnice. Autor 
najlepszego zdjęcia w kategorii „Człowiek" otrzyma aparat 
Fujifilm lnstax mini 70 do fotografii natychmiastowej
4 listopada: 15.00-1730, 5 listopada: 11.00-15.00. Zapisy: 
biuro@bzwbkpressfoto.p: tel. 501 189 770

05 Listopada
W ramach 16 kolejki rundy jesiennej I ligi, o godz. 16:00,  na 
stadionie miejskim rozegrany zostanie mecz piłkarski:  
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Wigry Suwałki.


