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Tegoroczne lato nie rozpieszczało nas sło-
neczną pogodą. Wręcz przeciwnie, tak 
deszczowego lata nie pamięta większość
z nas. Niektórzy wręcz złośliwie mówili, że 
letnie miesiące 2017 roku nazywały się 
„lipcopad” i „siąpień”. Oczywiście znalazło to 

odzwierciedlenie w stanie wód okolicznych 
jezior i rzek. Trochę „dołożyła” tu też wichura 
z 11 sierpnia, spiętrzając powalonymi 
drzewami rzeki regionu. Skutek jest taki jak 
na poniższym zdjęciu. Charzykowskie molo 
stało się „wyspą na jeziorze”.

Kończą się prace nad przebudową ulicy 
Człuchowskiej. 29 i 30 września charzy-
kowska firma MARBRUK układała masę 
ścieralną nawierzchni na remontowanym 
odcinku. W tym czasie ruch pojazdów 
odbywał się w sposób wahadłowy. Utru-
dnienia dla zmotoryzowanych będą także 5
i 6 października. Wówczas na przebudo-

wywanych odcinkach jezdni będzie wykony-
wane oznakowanie poziome. Zakończony 
remont, a w szczególności pobudowana 
ścieżka rowerowa, ucieszy pracowników 
zakładów usytuowanych w „strefie ekono-
micznej w Topoli”, którzy od dawna dojeż-
dżają do pracy rowerami. Dawniej było to co 
najmniej „niebezpieczne”.

Rozpoczęły się długo oczekiwane prace nad 
budową dalszej części ulicy Subisława, czyli 
„przebiciem” do ulicy Towarowej. W pier-
wszej kolejności budowana będzie infrastru-
ktura podziemna. Odwodnienie, kanalizacja 
i oświetlenie. O tej inwestycji mówiono od 
dawna w kontekście lepszego skomuniko-
wania ulic Gdańskiej i Towarowej. Obecnie 

najbardziej obciążona jest ulica Drzymały, 
która szczególnie w rejonie przychodni Nova 
„lubi” się korkować. Nowa ulica odciąży 
Drzymały, ale zdecydowanie zwiększy ruch 
na skrzyżowaniu Gdańska, Obrońców Choj-
nic i Subisława. Tu pewnie trzeba będzie 
pomyśleć o sygnalizacji lub nawet kolejnym 
rondzie.

Remont Strzeleckiej to dla miasta poważne 
utrudnienie komunikacyjne. Widać to najle-
piej na ulicy Bytowskiej, która przejęła na 
siebie zwiększony ruch pojazdów i szcze-
gólnie w godzinach lokalnych szczytów 
komunikacyjnych mocno się korkuje. Dla 
dojeżdżających do podmiejskich sypialni 
(Charzykowa i Chojniczek) to także spore 

utrudnienie. Najgorsze jest to, że alterna-
tywną drogę szybkiego dojazdu do południo-
wo-wschodnich rejonów miasta utraciło też 
pogotowie ratunkowe zmuszone teraz prze-
bijać się poprzez liczne samochody i „wy-
sepki” ulicy Bytowskiej. Mimo występują-
cych trudności remont ma się zakończyć do 
końca roku.

17.09.2017
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01 Września
W rocznicę wybuchu II wojny światowej w samo południe 
władze miasta, a także przedstawiciele kilku organizacji 
społecznych oraz służb złożyli kwiaty pod pomnikami Orła 
oraz Poległych Kolejarzy.

02 Września
W  7 kolejce Nice 1 Ligi zagrały ze sobą trzecia oraz czwarta 
drużyna tabeli. Odra Opole u siebie podejmowała Chojni-
czankę.  Niestety nasza drużyna uległa przeciwnikowi. 
ODRA OPOLE - CHOJNICZANKA 2:1 (2:1)

02 Września
Szymon Wydra i Carpe Diem zagrali dla poszkodowanych. 
Sobotni koncert charytatywny w Bramie Pomorza dla 
poszkodowanych w niedawnej nawałnicy przyciągnął tłumy 
fanów Szymona Wydry, który wraz z zespołem dał 
wyjątkowy koncert. Wszyscy świetnie się bawili przy 
dźwiękach najpopularniejszych kawałków grupy.

02 Września
W oryginalny sposób odbyła się tegoroczna chojnicka 
edycja Narodowego Czytania. Pracownicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz członkowie Stowarzyszenia 
LekTURa wpadli na pomysł, by w weselnym korowodzie, 
w strojach z czasów akcji "Wesela", ruszyć spod siedziby 
Wszechnicy Chojnickiej. Pierwszy przystanek był na ulicy 
Kościuszki. Kolejny na Starym Rynku, następnie przy 
wejściu do Parku 1000-lecia i na mostku przy zegarze 
słonecznym. 

03 Września
W 78 rocznicę szarży pod Krojantami pod Pomnikiem 18 
Pułku Ułanów Pomorskich odbyły się uroczystości 
patriotyczno - religijne. W tym roku odwołano inscenizację 
bitwy. Uczestnicy wspominali tych, którzy walczyli pod 
Krojantami. 

04 Września
W Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach władze miasta, 
uczniowie i nauczyciele oficjalnie zainaugurowali rok 
szkolny 2017/2018, który połączony był z otwarciem nowego 
Przedszkola Samorządowego, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, ale w budynku 
Szkoły Podstawowej numer 8, do którego uczęszczać 
będzie 125 dzieci.

04 Września
Jak co roku w pierwszy dzień nowego roku szkolnego
w Dolinie Śmierci, miejscu masowych egzekucji chojniczan 
w czasie II wojny światowej, odbyły się uroczystości 
patriotyczne. Tym razem jednak okrojone do samego 
złożenia kwiatów pod pomnikiem.

04 Września
Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna odprawił w chojnickiej 
Bazylice Mniejszej Mszę Św. na inaugurację roku szkolnego 
2017/2018 oraz z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Ks. Biskupa powitali uczniowie Wspólnoty 
Katolickiej, burmistrz Chojnic Arseniusz Finster oraz ks. 
proboszcz Jarosław Burandt. Na terenie parafii, którą 
kieruje, leży Dolina Śmierci.

06 Września
Na czym polega in vitro, jaka jest skuteczność tej metody i ile 
par dotkniętych bezpłodnością statystycznie z niej korzysta? 
Te zagadnienia omawiano w chojnickim ratuszu w trakcie 
spotkania zespołu opracowującego "Program wsparcia 
prokreacji dla mieszkańców Chojnic". W spotkaniu 
uczestniczył m.in. ekspert w tej dziedzinie, doktor 
habilitowany Marek Szymański

07 Września
Na konferencji prasowej w UG Chojnice szef chojnickiego 
oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Bartosz Bluma poinformował, że Agencja ma pomoc 
finansową dla rolników poszkodowanych w nawałnicy
 z 11.08.2017. 

08 Września
Eurodeputowani  odwiedzili tereny dotknięte przez nawał-
nicę. Do Chojnic przyjechali wiceprzewodnicząca Parla-
mentu Europejskiego Mairead McGuinness, przewod-
nicząca Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia  
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Adina Valean, Ivan 
Stefanec z Komisji Budżetu oraz europosłowie Platformy 
Obywatelskiej Róża Thun, Janusz Lewandowski, Jarosław 
Wałęsa i  Tadeusz Zwiefka.

08 Września
Bank Zachodni WBK i Chojnickie Centrum Kultury zaprosiły 
do Centrum Sztuki Collegium Ars na wernisaż wystawy 
zdjęć laureatów 13. edycji konkursu BZ WBK Press Foto. 
Wcześniej odbyło się spotkanie autorskie z Danielem 
Frymarkiem, lokalnym laureatem tegorocznej edycji 
konkursu. Były też dwudniowe warsztaty fotograficzne 
prowadzone przez Karolinę Jonderko.

09 Września
W sobotni wieczór, centrum Chojnic zamieniło się w arenę, 
na której rywalizowali kierowcy rajdowi z całej Polski. 
Wszystko za sprawą Motomi Prolog Chojnice- miejskiego 
etapu Rallyland Cup. W klasyfikacji generalnej oraz w klasie 
KJS zwyciężyła chojnicka załoga Daniel Kurpiński i Tomasz 
Gruna na  Mitsubishi Lancer evo.

09 Września
W dniach od 9 do 10 września odbył się  I Zlot FoodTrucków 
w Chojnicach. Przyjechało 14 mobilnych restauracji z całej 
Polski, które różnorodnością serwowanych dań  rozpiesz-
czały podniebienia konsumentów.

10 Września 
Czwarty mecz i czwarte zwycięstwo u siebie zanotowała 
Chojniczanka. Dwie bramki Pawła Zawistowskiego i Wojcie-
cha Lisowskiego były przepięknej urody. CHOJNICZANKA - 
GKS TYCHY 3:0 (3:0)

10 Września
Automobilklub Chojnicki po raz piąty zaprosił chojniczan na 
zlot pojazdów zabytkowych. Impreza  przyciągnęła blisko 
stu miłośników motoryzacji sprzed lat. Tym razem odbyła się 
na boisku w pobliżu Centrum Park Chojnice. Ambasadorami 
wschodnioeuropejskiej myśli technicznej były Fiaty 125p
i 126p, Warszawy, Syreny, Łady, Trabanty, Skody, Wartburgi 
i Moskwicz.

12 Września
Już po raz kolejny Katarzyna Żak, znana aktorka i amba-
sadorka Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum odwiedzała plac 
budowy stacjonarnego hospicjum w Chojnicach. Dzięki 
wsparciu holenderskiej fundacji Kienkeurig kwotą blisko 80 
tys. złotych, udało się zakupić okna dachowe do budynku. 
Na budowę wydano już około 1,6 mln zł. Aby przed-
sięwzięcie zostało zrealizowane, trzeba wydać jeszcze 6 
mln zł. Bardzo dużo udało się uzyskać dzięki społeczeństwu 
z 1% podatku, bo aż 114 tys. zł.

14 Września
Dziś przedstawiciele różnych firm spotkali się na szóstym 
„Śniadaniu biznesowym Klubu  Chojniczanka”. Wśród 
uczestników dzisiejszego spotkania w „Rejsie” byli nie tylko 
szefowie i przedstawiciele lokalnych firm, ale też gościnnie 
przyjechali m.in. gdańszczanie. Formuła tych śniadań 
pozwala właśnie na takie zapoznanie się „od środka”
 z funkcjonowaniem Klubu Biznesu. 

14 Września 
W Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie 
Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha z włodarzami 
miast i gmin oraz dyrektorami ośrodków pomocy społecznej 
Powiatu Chojnickiego. W spotkaniu, poza przedstawicielami 
naszej gminy, z burmistrzem Witoldem Ossowskim na czele, 
uczestniczyli: starosta chojnicki Stanisław Skaja, burmistrz 
Chojnic Arseniusz Finster, wójt Gminy Chojnice Zbigniew 
Szczepański, burmistrz Czerska Jolanta Fierek, wójt Gminy 
Konarzyny Jacek Warsiński. Omówiono kwestię znisz-
czonych lasów. 

15 Września
24 edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiegło pod 
hasłem „Nie ma śmieci - są surowce". Celami tegorocznej 
akcji była zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”
i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału.

15 Września
Odbyła się sesja Rady Gminy. „Pierwsi na miejscu byli 
mieszkańcy Lotynia - Minister Błaszczak kłamie, że 
strażacy” -  prostował wójt gminy Chojnice. Po ponad 
miesiącu zdawał na sesji długą relację z działań po 
nawałnicy w dniu 11 sierpnia. Obrady rozpoczęły się minutą 
ciszy poświęconą pięciu ofiarom nawałnicy w powiecie 
chojnickim. „40 samorządów z Polski do tej pory pomogło 
gminie Chojnice. To istotny gest solidarności” - mówił 
Zbigniew Szczepański, wymieniając poszczególne z nich.

15 Września
Wieczór poetycki w wykonaniu Jana Sabiniarza zainaugu-
rował VIII edycję Dni Sztuki zorganizowanych przez krakow-
skiego chojniczanina Janusza Jutrzenkę Trzebiatowskiego. 
On też poprowadził w sali Collegium ARS pierwszą z pięciu 
części tegorocznych Dni Sztuki. Recytacji wierszy towarzy-
szyła wystawa malarstwa Jana Sabiniarza oraz jego 
projektów architektonicznych.

16 Września
Poseł na Sejm RP Aleksander Mrówczyński otworzył dziś na 
Starym Rynku wystawę „Zbrodnia katyńska”. W przeddzień 
rocznicy radzieckiego ataku na Polskę, biuro poselskie 
chojnickiego polityka, zorganizowało także wykład 
poświęcony tragicznym wydarzeniom, które miały miejsce 
wiosną 1940 roku.

16 Września
Mirosław Sprenger, pracownik naukowy pionu edukacji 

narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, w sobotnie  
popołudnie w Collegium ARS (podziemia Kościoła 
Gimnazjalnego) przybliżył zebranym tło historyczne 
wymordowania tysięcy polskich oficerów wziętych do 
niewoli przez wojska radzieckie po zajęciu przez nich we 
wrześniu 1939 Kresów Wschodnich.

16 Września
Jednym z akcentów VIII edycji Dni Sztuki jest wystawa dzieł 
medalierskich Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego. Jej 
otwarcie miało miejsce w rzadko wykorzystywanej do tego 
celu Baszcie Nova przy ul. Podmurnej. 

17 Września
W Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie 
odbyły się kolejne warsztaty dla dzieci i ich opiekunów. Tym 
razem dotyczyły one płazów bezogonowych.

19 Września
W powiecie chojnickim przebywał przewodniczący Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. Jednym
z punktów pobytu było otwarte spotkanie we Wszechnicy 
Chojnickiej z mieszkańcami miasta oraz działaczami SLD. 
Wzięli w nim udział także sekretarz generalny SLD Marcin 
Kulasek, prowadzący spotkanie Radosław Behrendt - szef 
powiatowy SLD, b.poseł SLD Jacek Kowalik. Do Chojnic 
przyjechały delegacje działaczy SLD z Gdyni, Starogardu 
Gdańskiego i Gdańska. 

20 Września
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
odbyła się promocja książki Marcina Wałdocha „Chojnicki 
czerwiec '89. Studium lokalne fali uderzeniowej procesu 
demokratyzacji”.

23 Września
Piłkarze Chojniczanki i Olimpii Grudziądz nie znaleźli 
sposobu na pokonanie bramkarzy rywala. Chojniczanka 
zremisowała bezbramkowo z Olimpią Grudziądz.

23 Września
Już po raz ósmy w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się Targi 
Edukacyjne. Koło wolontariatu to tegoroczna nowość
w ofercie zajęć pozalekcyjnych, organizowanych dla ucz-
niów chojnickiej „Trójki”. Targi edukacyjne na stałe wpisały 
się w kalendarz pracy SP 3. Mają one na celu zapoznanie 
rodziców z ofertą zajęć dodatkowych, organizowanych dla 
ich pociech w chojnickiej „Trójce”.

26 Września
W Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach odbyły się II Targi 
Edukacyjne, na których zaprezentowano bogatą ofertę 
edukacyjną szkoły.

27 Września
Chojniczanka dołączyła do grona pierwszoligowców, którzy 
awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski pokonując 
Ekstraklasowy zespół Termaliki Bruk Bet Nieciecza 2:1.
O awans do półfinału chojnicki zespół zagra dwumecz
z liderem Ekstraklasy Górnikiem Zabrze.

28 Września
Samorząd Mieszkańców nr 7 osiedla Budowlanych - Żwirki
i Wigury przyjął na zebraniu ogólnym plan inwestycyjny na 
2018 rok. Tradycyjnie spotkano się w Pubie 7 przy ul. 
Subisława 7.

28 Września 
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprosił na pierwszy po 
wakacjach wykład z cyklu „Czwartkowe spotkania z przy-
rodą”. Odbył się on w Ośrodku Wypoczynkowym „Rejs”
w Charzykowach.  Wykład pt. „Tajemnice ptaków” poprowa-
dził pan dr Andrzej Grzegorz Kruszewicz.

29 Września
Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na budowę boisk i bieżni 
lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5. Wygrała 
znana w Chojnicach i gminie firma Gardenia z Warszawy.

30 Września
W ostatnią sobotę września kibice zobaczyli na żywo walki 
bokserskie  z udziałem czołowych zawodników Chojnic. 
Atrakcją „Gali Bokserskiej” z okazji 10-lecia Chojnickiego 
Boxing Team były walki z udziałem byłych wychowanków 
Kazimierza Poterackiego. Na przeciwko siebie staneli też 
nestorzy chojnickiego pięściarstwa - Kazimierz Poteracki 
oraz Bogdan Gruchała.  Walkę nestorów wygrał Bogdan 
Gruchała.

30 Września
Na zmodernizowanym w 2017 roku placu zabaw przy ul. 
Kopernika Samorząd Mieszkańców nr 2 "Bytowskie" 
zorganizował  festyn "Pożegnanie Lata". Przy pięknej 
słonecznej pogodzie, o którą minionego lata było trudno, 
mieszkańcy i ich dzieci bawili się przy dźwiękach muzyki 
podawanej przez Jerzego Porębskiego. Animatorami zabaw 
byli członkowie Bractwa Rycerskiego Herbu Tur. 
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25 września 2017 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej 
VII kadencji.  Do sesji zasiadło 15 radnych. Sesję rozpoczął  
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekreta-
rzem sesji została Maria Sulima Sułkowska a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych B. Kuffla i J. Klajnę. Na 
początku sesji radni minutą ciszy uczcili pamięć długoletniej 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Brygidy 
Mechlin która zmarła 23.09.2017r. Następnie odbyło się 
ślubowanie nowego radnego. Maciej Kasprzak do rady 
miasta wszedł w miejsce wygaszonego mandatu Mirosława 
Janowskiego. Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od 
sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego.
Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. 30 października 
zakończymy prace związane z budową kolejnego budynku 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego i budową 
fragmentu ulicy Kartuskiej. Budynek będzie zasiedlany 
dwudziestoma czterema rodzinami w listopadzie. Na tej 
budowie odnotowaliśmy jednomiesięczne opóźnienie 
związane z warunkami pogodowymi jakie były latem tego 
roku, ale na pewno inwestycja do końca października 
zostanie zakończona. 
   Terminowo zostanie zakończona ul. Człuchowska. 
Chciałbym zawiadomić Państwa, że w piątek i sobotę, w tym 
tygodniu, będziemy kładli warstwę masy ścieralnej, czyli 
będą utrudnienia w ruchu. Oczywiście jeżeli będzie pogoda.
I w przyszłym tygodniu – czwartek, piątek, oznakowanie 
poziome. Tu też będą pewne utrudnienia. Potem już tylko 
prace punktowe przy chodnikach i ścieżkach, i zakończenie 
tej inwestycji. 
    Na Osiedlu Bytowskim mamy opóźnienie w inwestycjach 
drogowych i ono będzie sięgało, w mojej ocenie, ponad 
miesiąca. Z czego ono wynika? Przede wszystkim z decyzji, 
które podjęliśmy w trakcie już inwestycji, że wymieniamy 
wszystkie przyłącza wodne i niektóre przyłącza ściekowe, 
czyli Miejskie Wodociągi, jak gdyby wchodząc na plac 
budowy, spowolniły realizację tego zakresu i to opóźnienie 
będzie przeszło miesięczne. Na tą okoliczność zmieniamy 
harmonogram. I tak na przykład na ulicy Niemcewicza 
będziemy w tej chwili korytować drogę i będziemy układać 
masę, a chodniki będziemy realizować w późniejszym 
okresie, tak żeby warunki pogodowe nam umożliwiły 
realizację tego zadania w całości. 
    Obserwują Państwo też na pewno z niepokojem ulicę 
Strzelecką. To nie jest nasze zadanie, to zadanie prowadzi 

powiat, ale miasto dofinansowuje jego realizację w kwocie 
miliona złotych. Tutaj na Strzeleckiej wystąpiły różne 
problemy, które nie były przewidziane. Na przykład odnoto-
waliśmy przyłącza kanalizacji sanitarnej do kanalizacji desz-
czowej. To jest ta zmora, która jest w mieście, w niektórych 
miejscach. Również okazało się, że kanalizacja deszczowa 
jest znacznie głębiej niż nowa kanalizacja deszczowa, do 
której się przepinamy, czyli wszystkie przyłącza ze starej 
deszczówki trzeba wykonać na nowo, nie można przełączyć 
liniowo. Również trwały prace związane z kablowaniem linii 
NN, również gazownia prowadziła tam swoje prace. Mam 
nadzieję, że w tej chwili już prace drogowe będą bardziej 
widoczne, ale opóźnienie też jest znaczne. Przypominam, że 
tak jak Człuchowska, która nie będzie miała opóźnień, 
Strzelecka wsparta jest programem rządowym i musi być 
wykonana do końca roku, i do końca roku musi być 
rozliczona. Mam nadzieję, że po konsultacjach z powiatem, 
które odbędziemy w tym tygodniu, te kwestie zostaną już 
bezpośrednio wyjaśnione.
    Termomodernizacja na „Kolejarzu”, można powiedzieć, 
zgodnie z planem. Przekazaliśmy plac budowy, rozpoczęła 
się inwestycja w Szkole Podstawowej Nr 3. Kompleks boisk – 
Szkoła Podstawowa Nr 5 – końcowa faza rozstrzygania 
przetargu. Autobusy i nadzór nad węzłem integracyjnym 
transportowym – rozstrzygnięcie 9-10 października. Desz-
czówka i nadzór nad deszczówkami zostały przekazane do 
oceny ex ante do Urzędu Marszałkowskiego. Również w mi-
nionym czasie odbyły się konsultacje w sprawie zmiany 
przebiegu drogi wojewódzkiej 212 i trwają prace projektowe. 
Zakończyliśmy prace projektowe i zgłaszamy do dofinanso-
wania rządowego ulicę Czereśniową i Winogronową. 3 
października o 17.00 moi urzędnicy spotykają się z zarządem 
osiedla, przedstawiając ten projekt. 
     Chojnickie Centrum Kultury – mamy opóźnienie, trwają 
prace elewacyjne, jak Państwo widzą. Fasada szklana jest 
realizowana i tutaj nie ma zagrożeń. Natomiast będziemy się 
spotykać w tym tygodniu z wykonawcą, poza radą budowy, 
która zawsze się odbywa w czwartek, ponieważ uważamy, że 
zagrożony jest zakres związany z zagospodarowaniem 
terenu zewnętrznego. Jest w tej chwili koniec września, jeżeli 
prace nie ruszą na początku października, to potem warunki 
pogodowe mogą nam realizację tych prac uniemożliwić i za-
grożony jest termin 15 grudnia. O okolicznościach związa-
nych z terenem zewnętrznym wielokrotnie informowałem. 
Tutaj głównym problemem były, jak Państwo wiecie, prace 
archeologiczne. 
    W Lasku Miejskim musimy usunąć około 2 tys. m3 
drewna. Wyłoniliśmy firmę – zakład Usług Leśnych. I to 
zadanie zostanie wykonane do 28 lutego 2018 roku. Firma to 
drewno usunie, a my będziemy to drewno po prostu 
sprzedawać, w części jako drewno konstrukcyjne, w części 
jako drewno opałowe. 
    Fosa Miejska w Chojnicach. Przetarg związany z jej 
wykonaniem wraz z toaletami publicznymi, to kwota około 3,5 
mln zł. I ze względu na to, że ta kwota przewyższa wartość 
kosztorysową, postanowiłem ten przetarg unieważnić i będę 
go rozpisywał od nowa. Tutaj problemem głównym, który 
zauważyłem, jest nadzór konserwatorski, który jest bardzo 
drogi.
      W czasookresie między sesjami pracował zespół ds. in 
vitro. Uważam, że w najbliższych kilkunastu dniach spotkamy 

się po to, żeby już finalizować projekt.  Rok szkolny w mieście 
rozpoczął się, moim zdaniem, w sposób właściwy i rytmiczny. 
Odbyły się również Dni Sztuki, które organizował Janusz 
Jutrzenka Trzebiatowski. Nasza delegacja w weekend 
gościła w Emsdetten. Razem to jest osiem osób. Dlatego też 
nie ma kilku radnych dzisiaj, którzy akurat wracają z Ems-
detten. 
     Chciałbym również zakomunikować, że w najbliższych 
dniach zamierzam spotkać się z Radą Samorządów 
Osiedlowych, tak aby zakończyć, podsumować temat 
budżetów samorządowo-osiedlowych za trzy lata. Zgodne 
zresztą z wnioskiem Rady Samorządów Osiedlowych. 
I również chciałbym zakomunikować, że miasto Dzierżoniów, 
i tutaj też prosiłbym, żeby Rada Miejska przyjęła w formie 
wniosku podziękowanie, Dzierżoniów jako miasto związane
z Chojnicami przekazał dla nas 25 tys. zł na realizację 
usuwania skutków nawałnicy. Uważam, że te pieniądze 
powinny trafić bezpośrednio do ludzi. Z infrastrukturą my 
sobie poradzimy. Nawet mamy taką szansę, że koszty tej 
wycinki, koszty usuwania drewna z Lasku Miejskiego nam się 
prawie zbilansują z przychodami związanymi ze sprzedażą 
tego drewna. Taka możliwość istnieje, dlatego te środki 
byśmy przekazali dla sześćdziesięciu pięciu rodzin, które są 
dotknięte nawałnicą w Chojnicach. Oprócz tego urucho-
miliśmy konto. To konto bardzo ładnie zapromował Bank 
Spółdzielczy z Chojnic i inne banki spółdzielcze się odezwały. 
Mamy na tym koncie ponad 50 tys. zł. Pani prezes banku 
prosiła, żebyśmy zwrócili na to uwagę, iż darczyńcy 
oczekiwaliby, aby te pieniądze też trafiły do innych gmin, 
które dotknęła nawałnica. Mój pogląd jest taki, że powinniśmy 
przekazać te środki w trzydziestu procentach dla Gminy 
Chojnice, w trzydziestu procentach dla Gminy Czersk,
w trzydziestu procentach dla Gminy Brusy i dziesięć procent 
dla Chojnic. Takim algorytmem chciałbym do tego podejść. 
Jeżeli Państwo radni byście uważali, że to jest zły algorytm, to 
prosiłbym ewentualnie o podanie innego. Dziękuję, w innych 
tematach odniosę się do zapytań. W dalszej kolejności 
odbyło się głosowanie uchwał zamieszczonych w biuletynie 
sesyjnym. Do komisji wnioskowej nie wpłynęły, w trakcie 
trwania sesji,  żadne wnioski. Kolejnym elementem były  
interpelacje i zapytania radnych, na które odpowiadał 
Burmistrz.  Ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam 
przedstawić szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół
z obrad sesji dostępny jest na stronie UM w Chojnicach.
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Umowa na teleopiekę podpisana!

W czwartek 28 września w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej doszło do podpisania umowy w sprawie 
świadczenia usług teleopieki.

Głównym celem teleopieki domowej jest zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. System ten 
pozwala na wezwanie pomocy w każdych okolicznościach, 
niezależnie od tego, czy jest to pomoc medyczna, zagrożone 
jest bezpieczeństwo, czy też po prostu potrzebne jest 
wsparcie.

System jest oparty o kilka składników. Pierwszy  to telefon 
stacjonarny lub komórkowy wyposażony w przycisk SOS.
W celu wezwania pomocy wystarczy go nacisnąć i uzyskać 
połączenie z drugim i newralgicznym elementem systemu, 
Telecentrum Opieki. Działa ono  całodobowo. Dzięki 
zgromadzonym wcześniej informacjom, osoba wzywająca 
pomocy jest od razu identyfikowana – nie musi podawać 
swojego nazwiska ani adresu zamieszkania. Operator w mo-
mencie odbioru sygnału alarmowego widzi wszystkie 
niezbędne informacje o osobie potrzebującej pomocy – dane 
kontaktowe jej oraz rodziny czy też opiekunów, stan zdrowia, 
adres. - Osoba, która zgłosiła się do systemu teleopieka jest 
zaopatrywana w specjalną opaskę lub wisiorek z alarmowym 
przyciskiem -  wyjaśnia Beata Podemska z chojnickiego 
MOPS. - To urządzenie jest bezprzewodowo sprzężone z te-
lefonem. Warto dodać, że system działa w sposób 

stacjonarny, tzn. urządzenie, które beneficjent teleopieki 
posiada przy sobie (opaska lub wisiorek z alarmowym 
przyciskiem) musi znajdować się w zasięgu specjalnie 
skonfigurowanego telefonu znajdującego się w zestawie

 Informacja w sprawie konkursu 
pn. „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)”.

Urząd Miejski w Chojnicach informuje, iż w dniu 29.08.2017 
roku do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku, informujące, że Rada Nadzorcza Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w dniu 7 sierpnia 2017 roku podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice dotacji do 
kwoty 236.880,00 zł na realizację zadania pod nazwą; 
„Zadanie z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na 
terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „Czyste 
powietrze Pomorza” (edycja 2017)”.

W związku z powyższym informujemy, iż poziom dofinan-
sowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosić będzie 
do 25% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez 
odbiorcę ostatecznego, a nie jak pierwotnie zakładano do 
35%, z zachowaniem limitów kwotowych określonych
w Regulaminie konkursu „Czyste powietrze Pomorza (edycja 
2017), natomiast maksymalna kwota dofinansowania z bud-
żetu Gminy Miejskiej Chojnice wynosić będzie 5% kosztów 

kwalifikowanych poniesionych przez odbiorcę ostatecznego 
z zachowaniem limitów kwotowych określonych w regula-
minie naboru wniosków, stanowiącym załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 
24 lutego 2017 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod 
numerem 52-397-18-00 wew. 18.

Filmowy pomysł na promocję Chojnic

W tegorocznym budżecie spółki Promocja Regionu Choj-
nickiego pojawiły się dodatkowe pieniądze na bezpre-
cedensowe przedsięwzięcie promocyjne. Narzędziem do 
promowania miasta i regionu będzie film. Produkcja fabu-
larna, krótkometrażowa powstanie według scenariusza „Mi-
łość jest ślepa” autorstwa Dominika Gostomskiego z Choj-
nickiego Studia Rapsodycznego. Autorem zdjęć będzie 
Daniel Frymark, muzykę przygotowuje zespół Pierwiastek
z Trzech.
Fabuła filmu pokazuje uroki życia w malowniczym małym 
miasteczku. Przedstawia historię człowieka, który traci wzrok 
i zostaje postawiony przed trudnym zadaniem nauczenia się, 
paradoksalnie, nowego sposobu patrzenia na rzeczywistość. 
Akcja toczy się na chojnickiej starówce, Parku Tysiąclecia
a także w Charzykowach i Swornegaciach. Zainteresowany 
scenariuszem jest znany krakowski aktor Jan Nowicki, który 
potwierdził zainteresowanie udziałem w filmie!

http://www.miastochojnice.pl/
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     W poniedziałkowy wieczór 18 września 
zakończyła się ósma edycja Dni Sztuki
 w Chojnicach, pod egidą Janusza Trzebiat-
owskiego.
     W ramach tego cyklu imprez odbyły się: 
wieczór autorski Jana Sabiniarza, wystawa 
"Medale Czystej Formy" Janusza Trzebia-
towskiego, koncert fortepianowy Gabrieli 
Szyndzielorz. W poniedziałkowe południe
w Centrum Sztuki Collegium Ars odbyły się 
warsztaty plastyczne z młodzieżą z choj-
nickich szkół podstawowych nr 1, 5 i 7 oraz

z Silna, które poprowadził Janusz Trzebia-
towski. Wieczorem, w tym samym miejscu 
zaplanowano „Nocne malowanie dzieła
z mistrzem”. Trzebiatowski podobnie jak 
przed rokiem w obecności widzów malował 
obraz na rzecz Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Praca zostanie wystawiona na 
aukcję.
   Organizatorami Dni Sztuki są Galeria 
Muzeum Janusza Trzebiatowskiego i Urząd 
Miejski w Chojnicach.      
www.miastochojnice.pl, Fot .R.Osiński

W dniu 23.09.2017 na strzelnicy sportowej
w Nieżychowicach przeprowadzono zawody 
strzeleckie z pistoletu centralnego zapłonu 
„Chojnicka Jesień 2017”.Jest to cykl zawo-
dów strzeleckich związanych z porą roku 
organizowanych w Chojnicach przez Klub 
Strzelecki „Chojnice”. W zawodach uczes-
tniczyli nie tylko zawodnicy posiadający 
licencje strzeleckie ale również osoby 
sympatyzujące tej dyscyplinie strzeleckiej. 
Łącznie w zawodach wzięło udział 23 

zawodników. Czołowe miejsca zajęli:
1. Gołębiowski Wojciech z wynikiem 86 pkt.
2. Artur Wilk z wynikiem 85 pkt.
3. Paluch Ryszard z wynikiem 77 pkt.
 
Zwycięzców wyróżniono pucharami i me-
dalami. Klub Strzelecki zaprasza do udziału 
w zawodach strzeleckich organizowanych 
co miesiąc na różnych strzelnicach znaj-
dujących się na terenie Chojnic.

Jarosław Frączek

Blisko trzy godziny trwało kolejne spotkanie 
konsultacyjne dotyczące projektu tzw. 
zachodniego obejścia drogowego miasta 
Chojnice.
    Lokalizacją projektowanej drogi są 
za interesowani  mieszkańcy os ied l i 
Kolejarza, Asnyka i Zamieście. Gospoda-
rzem spotkania był burmistrz Arseniusz 
Finster, informacji udzielał także Grzegorz 
Stachowiak, dyrektor Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Gdańsku oraz reprezentanci 
biura projektów Highway, projektanci 
nowego odcinka drogi 212.
      W pierwszej części spotkania burmistrz 
Finster odniósł się do wcześniejszych pytań 
mieszkańców skierowanych w toku dotych-
czasowych konsultacji. Wśród nich powta-
rzały się apele mieszkańców o projekto-
wanie i budowę drogi oddalonej od zachod-
nich osiedli miasta.  - Tego typu inwestycja
z budową drogi klasy GP czyli takiej, jaką 
posiada obwodnica południowa, to wydatek 
rzędu 120 do 150 milionów złotych – wyjaś-
niał burmistrz. - Takiego dofinansowania 
nigdy nie otrzymamy. Natomiast jest moż-
liwość pozyskania funduszy unijnych na 
drogę w takim kształcie, który proponujemy.

     Jednym z efektów wcześniejszych 
konsultacji są dwa rozwiązania wdrażane
z korzyścią dla mieszkańców. - Szedłem na 
to spotkanie z dwiema decyzjami – relacjo-
nuje dalej burmistrz. - Pierwsza z nich 
pochodzi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska odnośnie  sporządzenia raportu 
oddziaływania inwestycji na środowisko. 
Zabiegałem o wykonanie tego raportu, który 
da nam odpowiedź, jaka będzie uciążliwość 
drogi nr 212, czy jest konieczne stawianie 
ekranów akustycznych itd.
    Drugie rozwiązanie o którym mówił 
burmistrz Chojnic, to propozycja budowy do-
datkowego skrzyżowania DW 212, z ulicą 
Zamieście, pierwotnie nie występujące
w opracowaniu projektowym. To kompromis 
między oczekiwaniami mieszkańców a for-
malnymi wymogami i założeniami drogow-
ców.. Aby jednak uzyskać zgodę na wspo-
mniane dodatkowe skrzyżowanie, konie-
czne jest wystąpienie do Ministerstwa 
Infrastruktury w niniejszej sprawie o zasto-
sowanie odstępstwa od warunków. Droga 
jest projektowana jako szlak klasy „G”, gdzie 
zgodnie z przepisami odległość między 
skrzyżowaniami powinna wynosić minimum 
500 metrów, w wyjątkowych wypadkach – 
400. Tu zachodzi ten wyjątek, będziemy 
walczyć o odstąpienie od ustawowej reguły
z uwagi na czynnik społeczny – uzasadnia 
burmistrz.
     Wspomniane rozwiązanie jest kluczowe 
dla działalności podmiotów gospodarczych 
zlokalizowanych w rejonie ul. Zamieście
i sąsiednich. Według pierwotnej koncepcji, 
DW 212 przecina ulicę Zamieście, nie łącząc 
się z nią, tym samym dzieląc te ulicę na dwie 
odizolowane części.
www.miastochojnice.pl, Fot .R.Osiński



7

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

     W środę 20 września 2017 roku w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
odbyła się promocja książki Marcina Wał-
docha „Chojnicki czerwiec '89. Studium 
lokalne fali uderzeniowej procesu demokra-
tyzacji”.
     Sylwetkę autora książki na wstępie przed-
stawił Michał Januszewski. Jak wspominał, 
Marcin Wałdoch jest doktorem nauk o polity-
ce oraz adiunktem w Zakładzie Historii Myśli 
Politycznej i Ruchów Społecznych, Instytutu 
Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Jest zaangażo-
wany także w życie publiczne Chojnic i zgro-
madził imponujący dorobek naukowy. Jest 
autorem m.in. książki „O chojnickim karna-
wale »Solidarności«”, współautorem publi-
kacji „Chojnice 1939” oraz tłumaczem „Opo-
wieści rzeźnika” Helmuta Smitha. Michał 
Januszewski podkreślił, że promowana 
książka najpierw ukazała się jako e-book i by-
ła dostępna dla szerokiego grona odbiorców. 
Wspomniał także o recenzentach – prof. 
Jacku Knopku i prof. Andrzeju Chodubskim. 
Następnie prelegent oddał głos autorowi.

    Marcin Wałdoch podziękował za słowo 
wstępne i dodał, że „Chojnicki czerwiec '89” 
jest kontynuacją jego zainteresowań. – Ksią-

żka powstała z fascynacji życiem polity-
cznym Chojnic w latach '80 i wcześniejszych 
dekadach – mówił. Ukazany w niej został 
między innymi przebieg kampanii wyborczej, 
w tym sposoby wyłaniania kandydatów do 
parlamentu w obozie Solidarności oraz ich 
sylwetki, a także sytuacja w lokalnym PZPR. 
Publikacja zawiera analizę wyników pier-
wszych demokratycznych wyborów, które 
odbyły się w 1989 roku. Analiza ta powstała 
na podstawie danych znajdujących się w do-
kumentach Państwowej Komisji Wyborczej. 
– Wybory były pierwszym etapem demokra-
tyzacji w Polsce – stwierdził Marcin Wałdoch. 
– Ówczesne społeczeństwo odczuwało 
potrzebę zmian, jednak potrzebowało na to 
czasu – dodał.
   Po omówieniu treści książki, prelegent 
Michał Januszewski zachęcił uczestników 
spotkania do zadawania pytań i dyskusji. 
Podkreślił również, że obecni byli także 
bohaterowie tamtych czasów, m.in. Ignacy 
Guenther, który został wybrany na posła oraz 
Zbigniew Reszkowski, działacz Solidarności. 
Na zakończenie autor podziękował osobom, 
dzięki którym książka się ukazała i podpisy-
wał egzemplarze książek. 
http://bibliotekachojnice.pl/druga-ksiazka-o-
chojnickiej-solidarnosci/

16 września Poseł na Sejm RP Aleksander 
Mrówczyński otworzył na Starym Rynku 
wystawę „Zbrodnia katyńska”. Wystawa 
przypomina o rocznicy radzieckiego ataku na 
Polskę 17 września 1939 r. i o tragicznych 

wydarzeniach, które miały miejsce wiosną 
1940 roku kiedy to z rozkazu Stalina Rosjanie 
zamordowali „strzałem w tył głowy” kilka-
dziesiąt tysięcy Polskich Oficerów wziętych 
do niewoli w 1939 roku.
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Z morza zieleni porastającej dolinę „Modej-
ki” pomiędzy ulicami Mickiewicza i Pietru-
szkową wyłania się nowy blok mieszkalny 
budowany przez firmę pana Babińskiego. 
W budynku ma być kilkadziesiąt lokali 
mieszkalnych. Trzeba zauważyć, że to 

dotychczas nieatrakcyjne miejsce (zapa-
chy od Modejki i podmokły teren), przycią-
ga następnych inwestorów. Po drugiej 
stronie doliny - przy Pietruszkowej - pow-
staje kolejny blok mieszkalny budowany 
przez inną firmę. 
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Na prośbę Posła na Sejm R.P. Aleksandra 
Mrówczyńskiego Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Toruniu określiła spo-
sób postępowania, niezbędny do uzyskania 
pomocy z funduszu leśnego przez osobę 
fizyczną będącą właścicielem lasu uszko-
dzonego w wyniku działania żywiołu w sier-
pniu 2017r. Podstawę pomocy stanowi 
Zarządzenie nr 217 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 
2017r. Sposób postępowania przedstawia 
się następująco:
1.Właściciele zdewastowanych lasów skła-

dają do właściwego terytorialnie Starosty 
oświadczenia, co do gotowości uporząd-
kowania zdewastowanej powierzchni leś-
nej w celu ukształtowania bezpieczeństwa 
publicznego terenu;

2.Starostowie wydają decyzje zobowią-
zujące właścicieli zdewastowanych drze-
wostanów do uporządkowania lasu w for-
mie wykonania zrębów sanitarnych*;

3.Pomiędzy właściwymi terytorialnie Nad-
leśniczymi i Starostami zawarte zostaną 
umowy w sprawie pośrednictwa w przeka-
zywaniu środków, związanych z fundu-
szem leśnym;

4.Właściciele zdewastowanych lasów, po 
wykonaniu zgodnie z decyzją Starosty, 
zrębu sanitarnego, zgłaszają ten fakt 
właściwemu terytorialnie Nadleśniczemu 
w celu weryfikacji i potwierdzenia wykona-
nia zadań nakazanych decyzją Starosty;

5.Przedstawiciele Nadleśnictwa dokonują 
lustracji przedmiotowych powierzchni 
oraz sporządzają protokół ustalający 
wykonanie zrębu sanitarnego zgodnie

    z decyzją Starosty;

6.Starosta występuje z wnioskiem do Nad-
leśniczego o przekazanie środków zwią-
zanych z funduszem leśnym;

7.Do wniosku Starosty, Nadleśniczy sporzą-
dza zbiorczy protokół z oględzin tereno-
wych, stanowiący załącznik do wniosku    
o środki z funduszu leśnego potwier-
dzający wykonanie nakazanych decyzją 
Starosty czynności w stosunku do grupy 
właścicieli ujętych w w/w wniosku;

8.Wniosek Starosty wraz z protokołem,       
o którym mowa w pkt. 7 Nadleśniczy prze-
kazuje za pośrednictwem Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych do Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych, wnio-
skując o przekazanie na wskazany rachu-
nek bankowy środków związanych z fun-
duszem leśnym;

9.Otrzymane z funduszu leśnego środki, wy-
płaca wnioskodawcom Starosta na zasa-
dach wewnętrznych funkcjonujących      
w danym Starostwie.

Stawki za uporządkowanie 1 ha zreduko-
wanej powierzchni zdewastowanego lasu 
przedstawiają się następująco:
- 4.000,00 zł za 1 ha lasu w I klasie wieku (0 - 

20 lat);
- 5.000,00 zł za 1 ha lasu w II klasie wieku 

(21-40 lat);
- 6.000,00 zł za 1 ha lasu w pozostałych 

klasach wieku (41 i więcej lat).
- do zrębów sanitarnych w zdewastowanych 

lasach prywatnych zalicza się wycięte 
obszary leśne o powierzchni 0,11ha i wię-
cej chyba, że wylesiona powierzchna sta-
nowi część większej powierzchni zrębowej 
(pow. 0,5ha), która w przyszłości stanowić 
będzie jedną dużą powierzchnię.

W niedzielę 17 września br. w Centrum Edu-
kacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie 
odbyły się kolejne warsztaty dla dzieci i ich 
opiekunów. Tym razem dotyczyły one pła-
zów bezogonowych. Dzieci nauczyły się roz-

poznawać kilka wybranych gatunków pła-
zów a także poznały ich biologię. Po krótkiej 
pogadance bezbłędnie wypełniały również 
przygotowane karty pracy. Na koniec wraz
z opiekunami wykonały z filcu i kamieni żaby. 

Ponad dwieście osób spotkało się 28 wrze-
śnia, w sali Ośrodka Wypoczynkowego 
„Rejs” w Charzykowach, aby poznać naj-
skrytsze tajemnice ptaków. Chętnych do 
udziału w wykładzie, którego organizatorem 
był Park Narodowy „Bory Tucholskie”, było 
dużo więcej, ale niestety sala mogła 
pomieścić tylko tyle osób. A wszystko to za 
sprawą niezwykłego gościa, który o ptakach 
wie prawie wszystko. Dr Andrzej Krusze-
wicz, mimo ogromnej ilości obowiązków, 
zgodził się przyjąć po raz drugi zaproszenie 
Parku (pierwszy raz w 2007 roku) i podzielić 
się ze słuchaczami swoją olbrzymią wiedzą. 
Niewielu z nas wiedziało, że ptaki mają 
węch, zmysł magnetyczny i genialnie widzą 
ultrafiolet i podczerwień. To co dla nas jest 
czarne, jak np. ubarwienie gawrona, dla 
ptaków jest kolorowe i świecące. Kolibry 
bezbłędnie trafiają do kwiatów, które posia-

dają nektar omijając wszystkie pozostałe,
a to właśnie za sprawą widzenia ultrafioletu. 
Również głuszce nie będą zwracały uwagi 
na niedojrzałe owoce. Zawsze odnajdą te 
najbardziej soczyste. Można było również 
dowiedzieć  się dlaczego o mały włos sto lat 
temu nie wyginęły czaple. O dziwo powo-
dem tego były kobiety. Niestety uległy mo-
dzie i każda chciała mieć rajery, czyli czaple 
pióra ozdabiające kapelusz i fryzurę. Dr 
Kruszewicz rozwiązał również zagadkę dla-
czego orły, które są w godłach wielu państw 
są zawsze pokazywane bokiem. Ale tego nie 
da się niestety opisać. Można to było 
zobaczyć jedynie na zdjęciach zrobionych 
przez wykładowcę. Wiele osób skorzystało
z okazji i poprosiło wykładowców o autograf 
w jego publikacjach. Będzie to wspaniała 
pamiątka. 

Beata Grabowska

19 września Chojnice odwiedził przewodni-
czący SLD Włodzimierz Czarzasty. Okazją 
do spotkania było podsumowanie akcji po-
mocy ofiarom nawałnicy z 11 sierpnia. Inicja-
torem i koordynatorem akcji był Radosław 
Behrendt - przewodniczący SLD w Powiecie 
Chojnickim. Na jego apel do pomocy ofiarom 

nawałnicy włączyły się 32 Rady Powiatowe 
SLD z całej Polski. „Otrzymaliśmy bardzo 
dużo darów i to dobrej jakości. Materiały 
budowlane, koce i żywność trafiły między 
innymi do Rytla, Lotynia i Kęsowa”. Na 
spotkaniu wręczono podziękowania dla osób 
bezpośrednio zaangażowanych w akcję.

Radosław Behrendt                Włodzimierz Czarzasty                            Jacek Kowalik
Przedstawiona mapa (pozyskana ze strony Lasów Państwowych) przedstawia skalę 

3 zniszczeń z 11 sierpnia. Warto zauważyć, że na ogólną liczbę strat wynoszącą 9,8 mln m aż
3  2 mln m  leży w Nadleśnictwie Rytel. Reasumując - Niestety co piąte drzewo leży w Rytlu.
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02.10.2017
8 września o godz. 18.00 Bank Zachodni 
WBK i Chojnickie Centrum Kultury zaprosiły 
do Centrum Sztuki Collegium Ars na wer-
nisaż wystawy zdjęć laureatów 13. edycji 
konkursu BZ WBK Press Foto. Wcześniej
o godz. 16.30 odbyło się spotkanie autorskie 
z Danielem Frymarkiem, lokalnym laure-
atem tegorocznej edycji konkursu. Dodat-
kową atrakcją były też dwudniowe warsztaty 
fotograficzne, prowadzone przez Karolinę 
Jonderko, podczas których można było 
wygrać  dwa aparaty Instax mini 70. Na wy-
stawie przedstawiono 149 zdjęć, których nie 
da się zapomnieć. Nagrodzone zdjęcia 
przypominają nam, co było ważne w Polsce
i na świecie w ubiegłym roku. Przywołują na 
nowo emocje związane z takimi wydarze-
niami jak m.in. Światowe Dni Młodzieży czy 
Euro 2016, ale przede wszystkim pokazują 

ludzi w ich codzienności, która może być 
bardzo odmienna w zależności od części 
świata. Wśród nagrodzonych w tym roku 
zdjęć jest również pełen emocji fotoreportaż 
Daniela Frymarka (Radio Weekend, Testigo 
Documentary), który zatrzymał w kadrze 
spontaniczną strefę kibica podczas meczu 
polskiej reprezentacji w ramach Euro 2016. 
Strefa powstała w ogrodzie w trakcie Festi-
walu Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Bysławku. Gratulujemy ser-
decznie Danielowi, który stał się już fotogra-
ficzną „marką” Chojnic, czego dowodem są 
inne prestiżowe nagrody, które w ostatnim 
czasie otrzymał Daniel.
Fotografia to „magia” i czasami nawet tysiąc 
słów nie ukryje tego co mówi jedno zdjęcie. 
Wystawa była czynna od 8 do 20 września.

Jacek Klajna

Szanowni Czytelnicy.
W numerze kwietniowym naszego miesięcz-
nika ukazał się tekst o ekspropriacji poczty
w Silnie. Okazało się, że przedstawione tam 
wydarzenia w literaturze dotyczącej powo-
jennego okresu działania żołnierzy wyklę-
tych, a w szczególności działań Władysława 

Chelińskiego ps. „Mały” są przedstawiane 
odmiennie od wersji autora artykułu. Dlatego 
w kolejnym numerze przedstawimy państwu 
spojrzenie na tragiczne wydarzenia, które 
rozegrały się 20 kwietnia 1946 r. w Ra-
ciąskim Młynie z punktu widzenia historyków 
i żyjącej córki ofiary.                 Jacek Klajna
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„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego było 
tegoroczną lekturą ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie. W sobotę 2 września 
2017 roku również chojniczanie mieli moż-
liwość posłuchania tego dzieła wzorowane-
go na prawdziwych wydarzeniach z pod-
krakowskich Bronowic.

Do czytania „Wesela” zachęcali biblioteka-
rze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojni-
cach, członkowie Stowarzyszenia LekTURa 
oraz zaproszeni goście. W Chojnicach akcję 
w samo południe przed siedzibą MBP 
rozpoczęła dyrektor Anna Lipińska, która 
przeczytała list prezydenta Andrzeja Dudy 
inaugurujący Narodowe Czytanie.

Następnie korowód weselny, na przedzie 
którego szła gospodyni witająca gości jak na 
tradycyjnym weselu chlebem i solą, ruszył
w stronę centrum miasta. Para młoda wraz
z innymi uczestnikami uroczystości przeszła 
z biblioteki na ulicę Kościuszki, dalej na 
Stary Rynek, a następnie ulicą Bankową do 
parku Tysiąclecia. W czasie przejścia moż-
na było posłuchać nagranych wcześniej 
fragmentów dzieła Stanisława Wyspiań-
skiego. Podczas trasy korowód przystawał, 
a jego uczestnicy czytali wybrane sceny
z dramatu, zachęcając tym samym do 
sięgnięcia po cały młodopolski utwór. 
Przechodnie zatrzymujący się na chwile na 
widok korowodu otrzymywali specjalne 
okolicznościowe zakładki do książki

z cytatami z „Wesela”. Po przeczytaniu
w parku Tysiąclecia finałowych scen tej 
sztuki, prezes Stowarzyszenia LeTURa 
Weronika Sadowska w imieniu organiza-
torów podziękowała gościom i uczestnikom 
szóstej edycji Narodowego Czytania.

Sceny „Wesela” czytali bibliotekarze i człon-
kowie Stowarzyszenia LekTURa – Miro-
sława Łuszczak, Lidia Polasik, Anna Stu-
dzińska, Malwina Miszewska, Anna Maria 
Zdrenka i Weronika Sadowska. W rolę gości 
weselnych wcielili się także: Maciej Cisew-
ski, Krzysztof Dziadczyk, Bogdan Kuffel, 
Piotr Rutkowski. Dodatkowo chojnicką akcję 
uświetnili członkowie Stowarzyszenia 
Dworek Polski w szlacheckich strojach – 
Anna Piekarska, Magdalena Ubowska i Pa-
tryk Ubowski oraz bibliotekarze w ludowej 
stylizacji – Ewa Szmaglik-Wysocka, Agnie-
szka Kowalska, Elżbieta Łońska, Marzena 
Brunka i Bożena Wielewska oraz najmłodsi 
uczestnicy korowodu rozdający ulotki – Julia 
Sadowska i Mikołaj Wielewski.

Z okazji akcji MBP otrzymała okoliczno-
ściową pieczątkę Narodowego Czytania. 
Każdy, kto posiada swój egzemplarz 
„Wesela” może otrzymać taki stempel. 
Wystarczy jedynie przyjść do Wypożyczalni 
dla dorosłych do końca września. 

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

W piątek 1 września 2017 roku w Czytelni 
MBP można było zapoznać się z nową 
chojnicką publikacją wydaną dla upamię-
tnienia rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Była to książka „Trzy cmentarze – trzy 
tablice” Andrzeja Lorbieckiego.

Książkę wydał Urząd Miejski w Chojnicach
w serii Monografie Chojnickie. Jak mówił na 
początku promocji Przemysław Zientkowski 
z UM, jest to cenna publikacja m.in. o zbrod-
niach sąsiedzkich dokonanych przez człon-
ków Selbschutzu, biorących udział w roz-
strzeliwaniach w Chojnicach na początku II 
wojny światowej. Zawiera ona teksty publi-
kowane cyklicznie w miesięczniku „Chojni-
czanin.pl”. Ukazały się one z inicjatywy 
redaktora naczelnego pisma Jacka Klajny, 
który zwrócił się do Andrzeja Lorbieckiego – 
regionalisty, działacza społecznego i propa-
gatora historii regionu z pomysłem napi-
sania artykułów o początkach wojny
w Chojnicach. Jacek Klajna zaprojektował 
także okładkę. Przemysław Zientkowski 
zacytował słowa burmistrza Chojnic Arse-
niusza Finstera ze wstępu do publikacji, że
w czasach, gdy odchodzą ostatni świad-
kowie i uczestnicy tamtych zdarzeń, spada 
na nas odpowiedzialność godnego uczcze-
nie pamięci tych co zginęli, obowiązek 
odwiedzania tych miejsc i przekazania 
pamięci o tych wydarzeniach kolejnym 
pokoleniom. W zamiarze autora i wydawcy 
książka miała być rozdawana uczniom 
podczas uroczystości patriotycznych 1 
września w Dolinie Śmierci, jednak zostały 
one odwołane po niedawnej nawałnicy. Stąd 
promocja przeniesiona została do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.
Autor Andrzej Lorbiecki podkreślił, że poko-
lenie, które przeżyło wojnę opowiadało
o rozstrzeliwaniach w Dolinie Śmierci z prze-
konaniem, że ta pamięć nie zaginie. – 
„Minęło jedno pokolenie i tej wiedzy nie ma” 
– mówił. Dlatego zaczął zbierać materiały, 
szukać informacji o pomordowanych. 

Stwierdził, że liczba ofiar nie jest wciąż do 
końca wyjaśniona. Ekshumacje zostały 
bowiem dokonane zaraz po wojnie i nie 
wszystkie miejsca z ciałami zamordowa-
nych zostały wtedy odkryte. Na okolicznych 
polach potem natrafiano na szczątki, jednak 
nie było to nigdzie zgłaszane. – I tak 
naprawdę do dnia dzisiejszego nie znamy 
nazwisk wszystkich ludzi pomordowanych – 
mówił. Autor dodał, że w tej publikacji chciał 
przybliżyć wiedzę o Dolinie Śmierci.
W broszurze zamieścił dużo zdjęć i mapki, 
żeby zainteresować młodzież historią mia-
sta. Wyjaśnił, że w tytule książki są trzy 
cmentarze, ale chodzi o jeden – Cmentarz 
Ofiar Zbrodni Hitlerowskich za Pomnikiem 
Orła Białego, który miał trzy różne oblicza. 
Mówił także o trzech kolejnych tablicach 
pamiątkowych w Dolinie Śmierci. Zarzucił, 
że w 2015 roku na odsłoniętej wtedy tablicy 
IPN podał, że zamordowano tam 500 osób, 
podczas gdy wcześniej był napis o 2000 
osób.
Głos zabrał także Jacek Klajna. Jak mówił, 
dwa lata temu w „Chojniczaninie” ukazał się 
pierwszy artykuł Andrzeja Lorbieckiego. 
Wtedy zobaczył biblioteczkę regionalisty
z segregatorami pełnymi zdjęć i notatek. – 
To rzeczy wręcz bezcenne – podkreślił. 
Wspomniał o wyglądzie zaprojektowanej 
przez siebie okładki książki, na której 
widoczne są wyciągnięte ręce. – Te ręce 
wołają o ekshumację – skomentował.
W dalszej części spotkania można było 
zadawać pytania autorowi. Każdy uczestnik 
otrzymał także egzemplarz książki. Teraz 
publikację można bezpłatnie otrzymać
w Promocji Regionu Chojnickiego oraz
w kiosku Mieczysława Blocha na Starym 
Rynku w Chojnicach.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

(uzupełnienie red.: chętni na książkę muszą 
poczekać niestety na kolejny dodruk. Zapo-
trzebowanie przerosło skromne możliwości 
finansowe UM Chojnice)

    26 września w Szkole Podstawowej nr 1 
w Chojnicach odbyły się II Targi Eduka-
cyjne, na których zaprezentowano bogatą 
ofertę edukacyjną szkoły. Można było po-
znać pracę i zajęcia licznych kół zaintere-
sowań działających w szkole mi.in. z mate-
matyki i fizyki, przyrody, historii, zajęcia 
świetlicowe, językowe, szkolne koło 
Caritas. Rodzice i uczniowie mieli okazję 
zapoznać się również z różnorodną ofertą 

zajęć artystycznych: plastyczne, rzeźbiar-
skie, muzyczne, taneczne, wokalne, teatral-
ne, zespół ,,Bławatki''. Nie zabrakło także 
oferty i propozycji zajęć sportowych, z wie-
loma sekcjami m.in. sekcją karate. W swoje 
szeregi zaprasza także drużyna harcerska 
działająca przy szkole. Dzięki tej różno-
rodnej i bogatej ofercie szkoły, każdy uczeń 
może znaleźć coś dla siebie, aby rozwijać 
swoje talenty i zdolności.



Szpital ukazany w „Botoksie” to nie fikcja z popularnych seriali, czy 
folderów prywatnych sieci medycznych. To miejsce, gdzie codziennie 
wylewa się krew, pot i łzy. W jego murach splatają się losy czterech 
kobiet. Daniela (Olga Bołądź) pracę w służbie zdrowia zaczęła jako 
ratowniczka medyczna. Poddając się licznym zabiegom medycyny 
estetycznej, z brzydkiego kaczątka zmienia się w bezwzględną, 
odnoszącą sukcesy przedstawicielkę koncernu farmaceutycznego. 
Magda (Katarzyna Warnke) jest ginekologiem położnikiem. Swoją 
pozycję zbudowała jako etatowa specjalistka od aborcji. Gdy sama 
zachodzi w ciążę, jej konflikt z ordynatorem (Janusz Chabior) 
doprowadza do sytuacji, gdy kierownictwo szpitala próbuje ją zwolnić. 
Poukładany świat cenionej chirurg, Patrycji (Marieta Żukowska) 
rozpada się, gdy kobieta dowiaduje się o zdradzie męża. 

11

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

Nr 10/2017 (61) PAŹDZIERNIK 2017

 1 paź (Niedziela)   
12:00    85 min animowany  b/oNiedoparki
16:00     115 min dramat biograficzny 15 latMaudie
18:15   116 min komedio-dramat  15 latMężczyzna imieniem Ove
 3 paź (Wtorek)   
18:00     115 min dramat biograficzny 15 latMaudie
20:00  116 min komedio-dramat  15 latMężczyzna imieniem Ove 
 4 paź (Środa)   
18:00     115 min dramat biograficzny 15 latMaudie
20:00  116 min komedio-dramat  15 latMężczyzna imieniem Ove 
 5 paź (Czwartek)   
18:00    115 min dramat biograficzny 15 latMaudie 
20:00  116 min komedio-dramat  15 latMężczyzna imieniem Ove 
 6 paź (Piątek)   
17:00  137min Akcja, Sci-Fi  10 latVALERIAN Miasto Tysiąca Planet
19:30    95 min animacja, dramat  15 latTwój Vincent
 7 paź (Sobota)   
12:00   85 min animowany  b/oNiedoparki 
15:00  137min Akcja, Sci-Fi  10 latVALERIAN Miasto Tysiąca Planet
18:00    95 min animacja, dramat  15 latTwój Vincent
 8 paź (Niedziela)   
12:00    85 min animowany  b/oNiedoparki
15:00  137min Sci-Fi   10 latVALERIAN Miasto Tysiąca Planet
18:00    95 min animacja, dramat  15 latTwój Vincent
 9 paź (Poniedziałek) DKF   
 10 paź (Wtorek)   
17:00  137min Akcja, Sci-Fi  10 latVALERIAN Miasto Tysiąca Planet
19:30    95 min animacja, dramat  15 latTwój Vincent
 11 paź (Środa)   
17:00  137min Akcja, Sci-Fi  10 latVALERIAN Miasto Tysiąca Planet
19:30    95 min animacja, dramat  15 latTwój Vincent
 12 paź (Czwartek)   
17:00  137min Akcja, Sci-Fi  10 latVALERIAN Miasto Tysiąca Planet
19:30    95 min animacja, dramat  15 latTwój Vincent
 13 paź (Piątek)   
17:30     135 min thriller   15 latBotoks
20:00     135 min thriller   15 latBotoks
 14 paź (Sobota)   
13:00  137min Akcja, Sci-Fi  10 latVALERIAN Miasto Tysiąca Planet
16:00    135 min thriller   15 latBotoks 
18:30     135 min thriller   15 latBotoks
 15 paź (Niedziela)   
13:00  137min Akcja, Sci-Fi  10 latVALERIAN Miasto Tysiąca Planet
16:00     135 min thriller   15 latBotoks
18:30     135 min thriller   15 latBotoks
 16 paź (Poniedziałek) DKF   
 17 paź (Wtorek)   
17:30    135 min thriller   15 latBotoks 
20:00     135 min thriller   15 latBotoks
 18 paź (Środa)   
17:30     135 min thriller   15 latBotoks
20:00     135 min thriller   15 latBotoks
 19 paź (Czwartek)   
17:30     135 min thriller   15 latBotoks
20:00     135 min thriller   15 latBotoks
 20 paź od Piątku …   
    92 min Dokument fabularyzowany 15 latDwie korony

„Twój Vincent”  to produkcja przełomowa i awangardowa. Nagradzany na 
międzynarodowych festiwalach, biorący udział w Konkursie Głównym 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w MFF T-Mobile Nowe 
Horyzonty to, dosłownie, ożywiony malarski obraz na ekranie. W filmie 
„grają” 94 dzieła Vincenta van Gogha w formie bardzo zbliżonej do 
oryginałów, a kolejnych 31 obrazów zostało przez twórców częściowo lub 
znacząco przekształconych na potrzeby filmowej opowieści. Każda z 65 
000 klatek filmu została ręcznie namalowana, w projekcie wzięło udział 125 
zawodowych malarzy z całego świata, którzy przyjechali do pracowni
w Polsce i w Grecji, aby zrealizować to niezwykłe zadanie.

Podczas wyścigu uczestnicy pokonują ponad 240 kilometrów. Przez dwie 
doby biegacze nie śpią, nie mają przystanków, nawet posiłki przyjmują, 
biegnąc. Ci, którzy docierają na metę, odczuwają wielką euforię. Bardzo 
szybko zaczynają myśleć o kolejnym biegu ekstremalnym. Dokument 
„Biegacze” przybliży widzowi stan ekstremalnego wysiłku fizycznego
i momenty kryzysów psychicznych, z którymi muszą się mierzyć biegacze. 
Przynajmniej w części pozwala to widzom na przeżycie niezwykle 
intensywnych emocji, które stają się udziałem ultramaratończyków.
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                                W tytule mojej publikacji zawarłem jedną 
z wielu misji mojej pracy, która niewątpliwie jest służbą. Nie 
ma problemu z odpowiedziami na pytania, nie ma też kłopotu 
z udowadnianiem, że tzw. „ktoś” mówi nieprawdę, ale kłopot 
w tym czy odpowiedź będzie satysfakcjonowała pytającego
i czy ten, tzw. „ktoś”, kto mówiąc po polsku kłamie, zechce się 
do tego przyznać, albo chociaż potwierdzi, że źródła, o które 
opierał swoje poglądy były błędne. Z tym jest bardzo trudno, 
ponieważ w pytaniach często są tezy, a kłamcy, którzy czynią 
to notorycznie uznają z czasem fałsz za prawdę. Takie mam 
wnioski po wielu latach odpowiadania, zaprzeczania, 
polemizowania itd. Są oczywiście wyjątki od tej reguły, ale są 
zbiorem mniejszym. Kilka przykładów z ostatnich kilku 
miesięcy.

„Powrót Mariusza Palucha”
 Na jednym z portali (nie podam nazwy, aby nie 
reklamować) komentujący pod kilkoma publikacjami napisał, 
że cyt.: „ piętnastolecie Parku Wodnego kosztowało 100 tys. 
PLN, a prezes M. Paluch otrzymał od 30 do 50 tys. PLN 
odprawy”. Taki wpis „ktoś” zamieścił kilkakrotnie. Jest to 
oczywiste kłamstwo, ponieważ M. Paluch nie dostał żadnej 
odprawy (zwolnił się na własną prośbę), czyli zero PLN. 
Uroczystość 15-lecia PW kosztowała 1000 zł i to w barterze
z jedną z firm za ciasto, które spożyli uczestnicy. To jest 
przykład kłamstwa, którego cel jest jeden, puszczenie w eter 
informacji, która ma zdyskredytować burmistrza i jego 
współpracowników. Takich kłamców nazywam łajdakami. 
Przepraszam za to słowo, ale tak właśnie myślę. 

„Podobno ubliżyłem mieszkańcom”
 Na konferencjach prasowych też prostuję, informuję 
i w 90% nie ma problemu z przebijaniem się do prawdy. Mam 
jednak pecha na pewien portal i pewną panią (nawet dwie),
z którymi toczę spory. One piszą artykuły i felietony, a ja 
niestety muszę w nich czytać o rzeczach i zdarzeniach, które 
nie były moim udziałem. Jedna z Pań napisała, cyt.: „trudno 
mi pominąć milczeniem, kiedy rządzący miastem od 19 lat 
jedno z chojnickich osiedli sprowadza do kilku domów, a jego 
mieszkańcom najzwyczajniej w świecie ubliża, a naszej re-
dakcji zarzuca kłamstwa”. To celowe spostrzeżenie jakobym 
miał ubliżać mieszkańcom. Zróbmy błędne założenie, że tak 
było! Ciekawe, że tylko jedno medium prasowe o tym napi-
sało. Nic na ten temat w Czasie Chojnic, nic w Radiu 
Weekend, nic na portalu Chojnice.com, nic w Pomorskiej, nic 
na Chojnice.tv. Jak więc moje „błędne założenie” może być 
prawdziwe? Gdyby burmistrz ubliżał, to napisaliby o tym 
wszyscy, bo to byłby skandal! Pytałem kilku dziennikarzy co 
oni odczuli. Odpowiadali, że nie ubliżałem, odniosłem się 
krytycznie, ale mam takie prawo. Co ciekawe „felieton” jest 
napisany nie po to żeby „podjąć trudny temat”, ale po to żeby 

w złym świetle przedstawić mnie. Czy to jest właściwa misja 
dziennikarstwa? Odpowiedź pozostawiam Państwu. Dodam, 
że mieszkańcom służę i robię wszystko, aby poprawić Ich 
Jakość życia poprzez rozwój społeczno-gospodarczy. Wiem, 
że nie wszyscy mnie kochają, ale cóż, takie jest życie. Na 
koniec, z tymi osobami, którym miałem rzekomo ubliżać 
spotkałem się w Ich domu, z innymi w ratuszu i nie słyszałem 
od Nich aby czuli się skrzywdzeni, czy wprost abym Im 
ubliżył. 

„Wszczynam procedury pod konkretnego lokalnego 
przedsiębiorcę, lobbuję na rzecz jednego przedsiębiorcy”
 Takie tezy ujrzałem w innym tekście (u drugiej Pani), 
czytelnicy wiedzą na jakim portalu, a ja konsekwentnie nazwy 
nie podaję. W tekście jest też „prawdziwa bomba”- uwaga, 
cyt.: „Włodarz Chojnic ma też doświadczenie z lobbowaniem 
na rzecz Polipolu, które skończyło się bez sukcesu, nie 
mówiło się jednak głośno o planach stworzenia terenów 
inwestycyjnych z ulgami”. Nic w tym cytacie nie jest 
prawdziwe, ponieważ żadnej porażki z lobbowaniem na 
rzecz Polipolu nie poniosłem, ponieważ rozmowy dalej 
trwają, są brane pod uwagę dwie lokalizacje, rozmowy 
prowadzę z Panem Wójtem Gminy Chojnice. Jak można więc 
pisać o porażce? Nieprawdą jest też to, że nie mówiło się
o ulgach. Otóż strefa ekonomiczna jest konsekwencją logicz-
nego działania, a inne ulgi są brane pod uwagę w zestawieniu 
z korzyściami dla gminy i miasta Chojnice. Wracam jednak do 
tytułu, w sprawie tej lokalizacji i opisanych zdarzeń „lobbing” 
na rzecz jednego, ponieważ na razie jeden jest zaintereso-
wany tą lokalizacją, ale równolegle „lobbuję” na rzecz 
Polipolu i innych firm, które chcą się lokować w mieście lub 
gminie Chojnice. Prowadzę rozmowy o lokalizacji u nas 
centrum logistycznego. Mam tych tematów zawsze kilka. 
Tekst jest nie o problemie, a po to by „dokopać burmistrzowi”. 

„Sprywatyzował Pan przedszkola, 
a teraz zakłada Pan nowe, Pan nas nie słuchał”.

 To teza w kontekście „zachodniego obejścia”, którą 
usłyszałem od Pani, która brała udział w dyskusji. Merytory-
cznie była bardzo dobrze przygotowana, mówiła o rzeczy-
wistych problemach, ale „wtręt oświatowy” w kontekście 
moich poglądów na zachodnie obejście był nietrafiony. W ła-
twy sposób to udowodnię, są na szczęście liczby i efekty, 
które opisują całe zdarzenie. Z Panią autorką tej tezy umó-
wiłem się w ratuszu, dziękuję, że przyjęła moje zaproszenie, 
będę wyjaśniał, ważne, że będzie dialog, ale tekst poszedł
w eter, a Pani  rzeczywiście dostała oklaski, tylko czy zasłu-
żone – oceńcie Państwo sami…
     W 2007 roku kiedy prywatyzowałem przedszkola (ostatnie 
w 2012) do placówek uczęszczało 890 dzieci. W 2017 roku 
uczęszcza 1622 dzieci. Dodam, że po 10-latach dzieci nie ma 

więcej niż było w 2007 roku. Prywatyzacja wyzwoliła 
inicjatywność, powstały nowe punkty i przedszkola. W 2007 
roku Państwo polskie nie dofinansowywało przedszkoli,
a musiała w nich funkcjonować karta nauczyciela. Ja tej karty 
nie zazdroszczę, ale jeżeli karta jest ustawową, to rząd 
powinien dawać samorządom subwencję. Tak jest w przy-
padku szkół. Prowadząc proste obliczenia przez 10 lat
w budżecie Chojnic zaoszczędziliśmy ok. 14 mln PLN. O tyle 
więcej musielibyśmy wydawać, gdyby nie prywatyzacja. 
Dlaczego? Otóż w niepublicznych nie ma karty nauczyciela,
a my przekazujemy 75% wydatków jak w przedszkolu publi-
cznym – czyli o 25% mniej niż gdybyśmy je sami prowadzili. 
Mamy więc efekt demograficzny i mamy efekt finansowy, 
mamy sieć bardzo dobrych przedszkoli niepublicznych. Cele 
reformy zostały zrealizowane. Od kilku lat istnieją oddziały 
przedszkolne przy ZS nr7 i przy SP3, a teraz nawet 
przedszkole Nr3 publiczne. Dlaczego zgodziłem się, aby one 
powstały? Powodów jest kilka.
Pierwszy: W 2007 roku nie było subwencji, a od kilku lat jest. 
Doszło więc do korzystnej zmiany w finansowaniu wycho-
wania przedszkolnego. Na 6-cio latki otrzymujemy prawie 4 
tys. na rok, a na dzieci młodsze ok.1400 PLN. 
Drugi: Samorządy, które otrzymują subwencję muszą prowa-
dzić oddziały lub przedszkola pięciogodzinne bezpłatne. Tak 
więc branie subwencji zmieniło obraz systemu. Chcesz mieć 
subwencję -  musisz obok systemu niepublicznego mieć 
publiczny. 
Trzeci: Oddziały przedszkolne w szkołach ratują etaty dla 
nauczycieli, stwarzają możliwość promocji szkoły w środo-
wisku. Nie chcemy rywalizować z niepublicznym, ale musie-
liśmy wpisać się do systemu.
 Dodam, że „nowe” oddziały przedszkolne mieszczą 
się w budynkach szkolnych, nie buduję nowych obiektów, 
wykorzystuję potencjał „tego co mamy”. Oczywiście potrze-
bna jest adaptacja, ale na nią potrafimy pozyskać środki 
zewnętrzne. Proste wyliczenie pokazuje też, że gdyby 
przedszkola z 2007 roku i Skrzaty z 2012 były dalej publiczne, 
to musielibyśmy zwiększyć budżet o ok. 2 mln PLN. To mniej 
więcej tyle ile kosztuje kompleks boisk w SP 5, który 
budujemy, to tyle ile wydajemy na nowe „skrzydło” w SP 3, to 
mniej więcej tyle ile kosztuje budowa średniej wielkości ulicy 
osiedlowej. 
 Będę wdzięczny Państwu za przeczytanie mojego 
tekstu i proszę o wykorzystanie zawartych w nim informacji
i argumentów w dyskusji z tymi, którzy opisują te zdarzenia 
inaczej, a dla mnie inaczej to częste mijanie się z prawdą, co 
starałem się zobrazować. 
    Burmistrz Chojnic
    Arseniusz Finster
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 Niepełnosprawni byli zawsze między nami. Nawet 
wówczas, gdy stawali się z pozoru niewidoczni, z powodu 
barier jakie wytwarzała „przeciw nim” cywilizacja. I tych 
architektonicznych (np. wysokie progi, schody), jak i men-
talnych (np. wstyd przed chorym krewnym). Na szczęście
w ostatnich dziesięcioleciach pokonaliśmy wiele z tych 
ograniczeń, przywracając tak wielu z niepełnosprawnych 
całej wspólnocie. Widzimy ich, jak bez skrępowania i w mia-
rę swobodnie poruszają się po swoim mieście, uczestniczą 
w jego życiu, angażują w jego sprawy… To istotna i pozy-
tywna miara postępu jakiego dokonaliśmy, także i tego 
moralnego. Zwracamy uwagę na to ostatnie, bo sądzimy że 
stosunek do niepełnosprawnych jest miarą nie tylko 
indywidulalnego człowieczeństwa, ale i cnotą społeczną. 
Przecież tak wiele możemy się od nich nauczyć: godności
w znoszeniu przeciwieństw, uporu w ich przezwyciężaniu, 
pokonywaniu słabości i niedoskonałości. 
  
        Aby osiągnąć wyniki w szlachetnym zadaniu przywra-
cania niepełnosprawnych społeczeństwu, potrzebne jest 
powszechne zaangażowanie i koordynacja działań w za-
kresie podejmowania problematyki medycznej, socjalnej
i zawodowej. Rehabilitacja minimalizuje skutki przebytej 
choroby lub wypadku, powstrzymuje dalszy ich rozwój, 
przywraca sprawność, umożliwiając aktywność. Pożąda-
nym ideałem – choć trudnym do osiągnięcia - jest całkowite 
włączenie niepełnosprawnego do "normalnego" życia. 
Niestety w wielu przypadkach to tylko cel idealny, ale każdy 
krok w jego kierunku sprzyja integracji i rozwiązywaniu 
wielu problemów wynikających ze skutków nieszczęścia.

           Choć sprawy niepełnosprawnych rzadko znajdują 
się w centrum dyskusji naszego miasta są one bardzo 
ważne w programie PChS. W naszym gronie mamy bowiem 
takie osoby i rozumiemy ograniczenia z jakimi borykają się 
na co dzień. Dlatego też zaproponowaliśmy powołanie 

pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych
i stworzyliśmy program nakierowany na systemowe 
rozwiązywanie przynajmniej tych problemów, na które 
samorząd może mieć wpływ.
Ujmując rzecz skrótowo proponujemy:
a) zorganizowanie konkursu na plakat/ulotkę/audycję 

promującą tę problematykę oraz wsparcie finansowe 
dla osób lub organizacji angażujących się w popula-
ryzację praw, integracji i problemów tego środowiska.; 

b) ustalenie obowiązku opiniowania wszelkich projektów 
inwestycji miejskich pod kątem uwzględnienia potrzeb 
niepełnosprawnych, nawet wtedy, gdy nie wymagają go 
wprost przepisy prawa; 

c) zagwarantowanie niepełnosprawnym pomocy w zała-
twieniu spraw biurokratycznych, w tym legitymacji dla 
takich osób, karty parkingowej itp.; 

d) promowanie wśród lokalnych przedsiębiorców zatru-
dniania niepełnosprawnych i korzystania z systemu 
wsparcia dla takiego przedsięwzięcia; 

e) współpracę z lokalnymi mediami w budowaniu pozyty-
wnego wizerunku niepełnosprawnych i promowaniu ich 
na rynku pracy, w życiu kulturalnym, sportowym, 
turystycznym naszego miasta; 

f) uwzględnianie interesów niepełnosprawnych przy 
wykorzystywaniu tak bogatej w naszym miesicie 
infrastruktury, obejmującej obiekty sportowe, sale 
gimnastyczne, tereny zielone; 

g) oznaczenie autobusów MZK i PKS informacją o prze-
jeździe pojazdem przystosowanym do potrzeb niepeł-
nosprawnych, a także rozszerzenie oferty transportowej 
dla takich osób o godziny wieczorne i weekendy, 
ułatwiające im zarazem integrację i dostęp do wydarzeń 
kulturalnych.

Kilka lat temu, nasz dobry znajomy miał problem z zor-
ganizowaniem w Chojnicach noclegu dla swojego niepełno-
sprawnego gościa „na wózku”. W Promocji Chojnic dowie-
dział się, że jedynym miejscem zakwaterowania dla takiej 
osoby był hotel za miastem. Do dziś niewiele zmieniło się
w tej kwestii. Troska o dostępność, powinna być zatem 
priorytetem samorządu. Miasto przyjazne, to przede wszy-
stkim miasto gotowe na przyjęcie takich osób.

      Rolą pełnomocnika powinno być zatem koordynowanie 
kilku aspektów tego trudnego wyzwania, przede wszystkim 
poprzez motywowanie urzędników, zgłaszanie pomysłów, 
interweniowanie w przypadkach indywidualnych i wspie-
ranie osób poszukujących pomocy. Powinien też zabiegać 
o nawiązanie stałej współpracy z Państwowym Funduszem 
Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Urzędem Pracy, 
rzecznikiem praw konsumentów, a także jednostkami 
pomocy społecznej. Niepełnosprawność jest bowiem 
zjawiskiem wieloaspektowym, zatem wymaga podjęcia 
działań na kilku kierunkach. Wszystkie jednak muszą nas 
doprowadzić do celu, którym jest taka wspólnota miesz-
kańców, gdzie nikt nie będzie się czuł wykluczony tylko 
dlatego, że ludzkie ułomności wystąpiły u niego w większym 
stopniu aniżeli u jego bliźnich.

M. Brunka, K. Kaczmarek

W poprzednim numerze "Chojniczanina" ukazał się mój 
artykuł, który został skrócony przez Redakcję. Naczelny 
skorzystał z zastrzeżonego dla siebie prawa. Zmieniło to 
jednak wydźwięk mojej wypowiedzi i dlatego zmuszony jestem 
powrócić do tematu nawałnicy. Nie możemy udawać, że "nic 
się nie stało", bo komunikaty o drugim stopniu zagrożenia 
atmosferycznego były "zbyt często i niesprawdzające się". 
Taka informacja, przy prawdopodobieństwie wstąpienia 
określonym przez Instytut Meteorologii na 80 %, musi być 
przekazana społeczeństwu za pomocą wszelkich możliwych 
środków (np. radio, portale internetowe czy sms). W chojnickim 
starostwie zawiodły procedury lub/i ludzie. Należy to wyjaśnić, 
wyciągnąć wnioski i podjąć stosowne kroki, aby sytuacja nie 
powtórzyła się. Uważam także, że w sobotni poranek po 
katastrofie, do wojewody pomorskiego i Rady Ministrów
o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej powinien wystąpić 
starosta. Domostwa odcięte od świata, pozbawione prądu
i wody, nieprzejezdne drogi - to obraz z całego powiatu, a nie 
jednej gminy. Przede wszystkim ludzkiej solidarności możemy 
zawdzięczać tak szybkie odzyskanie łączności ze światem 
przez poszkodowanych. W to dzieło włączali się anonimowi 
ludzie, strażacy, samorządowcy (pracownicy i radni). Ten zryw 
solidaryzmu społecznego warto poddać analizie naukowej,
o co będę zabiegał, oprócz uhonorowania pomagających 
choćby koncertem dziękczynnym.

Na koniec chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma 
nazwiskami cichych bohaterek, które w sobotnim pobojowisku, 
od godzin rannych z własnej inicjatywy zaangażowały się
w pomoc psychologiczną harcerzom z Suszka i rodzicom 
dotkniętym tragedią. Wielki szacunek dla pani Marty Chamier 
Ciemińskiej, pani Pauliny Mazur i pani Joanny Tylka-Sporysz 
oraz ... ... ... ... .
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          Sięgając do minionych wieków, wiele dróg Pomorza 
gdańskiego w swym historycznym przebiegu przetrwało do 
dzisiaj. Towarzyszą im nie tylko charakterystyczne aleje 
przydrożne, ale także i inne zabytki związane z drogą, w tym: 
mosty, wiadukty, karczmy, a także kamienie przydrożne tzw. 
kamienie milowe. W naszym regionie możemy natknąć się na 
różnego rodzaju takich kamieni wkopanych w ziemię. 
Niektóre z nich stoją tuż przy drodze lub na skrzyżowaniu 
dróg, inne zobaczyć można w lesie lub w obrębie łąk oraz 
rolniczych pól. Słupy te różnią się między sobą wielkością, 
wysokością oraz kształtem. Najczęściej spotkać można słupy 
w formie czworobocznego prostopadłościanu o przekroju 
kwadratowym lub prostokątnym. Niektóre z nich posiadają 
odmienny charakter obelisku o czworobocznej podstawie
i zakończone są formą ostrosłupa, inne z kolej są słupami
o przekroju okrągłym, czasem zwężającym się stożkowato ku 
górze. Tradycja umieszczania w pobliżu dróg kamieni 
milowych sięga czasów starożytnego Rzymu, gdzie co 1 milę 
(1478,5 metra tzw. mila rzymska) ustawiano kamienne słupy 
informujące podróżnych o odległości od stolicy państwa, a co 
5 mil tzw. kamień kurierski, dla orientacji w trakcie szybkiego 
pokonywania odległości.

          

W państwie pruskim dynamiczny rozwój poczty w XVIII w.,
w połączeniu ze wzmożonym ruchem związanym z przewo-
zem osób, stały się bodźcem do przeprowadzenia pomiarów 
szlaków pocztowych i ustawiania przy nich kamieni milo-
wych, co zapoczątkowano w 1722 r. Było to rezultatem 
wydanego rok wcześniej zarządzenia księcia elektora 
Fryderyka Augusta I (August II Mocny). Kamienie milowe 
ustawiane były w równych odległościach. Jednostką miary 
była mila pruska, licząca 7532 metrów. W większości 
ówczesne kamienie milowe były wykonywane z piaskowca
w formie obelisku lub sześcianu, później ich formy zostały 
określone urzędowo. W kolejnych latach powszechnym 
materiałem, z którego wyrabiano kamienie stał się granit. 
Kwestie kamieni przydrożnych poruszał regulamin dotyczący 
dróg wydany przez Fryderyka II Wielkiego z 1764r., w którym 
określono także szerokość mostów i dróg. W tym czasie 
również w Polsce postulowano ustawianie przy drogach 
kamieni milowych.

          Po rozbiorach Polski, w ramach działań zmierzających 
do scalenia ziem pruskich z polskimi, także w sferze 
komunikacji, w 1800 r. postanowiono zinwentaryzować 
urządzenia pocztowe, wymierzyć gościńce i oznaczyć je 
kamieniami milowymi. Kolejne przepisy dotyczące budowy
i napraw dróg zawierały już gotowe projekty kamieni 
milowych. Pierwsze cylindryczne kamienie pojawiły się za 
sprawą ministra skarbu Rorhera w 1835 roku. Ustawiano je
w miejscach, w których dotąd nie było żadnych oznaczeń 
odległościowych. Kamienie milowe wykonywane były
w kształcie walca zwieńczonego stożkiem, którego podstawa 

rozszerza się ku dołowi. Wysokość kamienia wynosi 175 cm
z tego 62 cm to podstawa służąca do wkopania w ziemię, 
trzon – 100 cm, stożkowate zwieńczenie – 13cm. Średnica 
trzonu, rozszerzająca się ku dołowi, wynosi od 46 do 70cm. 
Kamień waży ok.1,5 tony. Na jego trzonie głównym znajduje 
się inskrypcja określająca odległość. Kamienie milowe 
wskazywały odległość nie tylko do stolicy prowincji ale 
również do siedziby władz prowincji lub powiatu a także do 
ważnego rozwidlenia dróg lub granicy państwa. W momencie 
wprowadzenia w Niemczech systemu metrycznego w latach 
1872-1873 oznaczenia kamieni milowych przestały automa-
tycznie spełniać swoją rolę, tym samym utraciły one swoje 
znaczenie. Nieliczne z nich zostały oznaczone w nowy 
sposób lub przestawione a ich miejsce zajęły kamienne 
drogowskazy. 

    

W marcu 2003 roku podczas przebudowy ulic Sukienników
i Gdańskiej przy pl. Niepodległości w Chojnicach, natrafiono 
na zakopany słupek granitowy w rejonie dawnego pomnika 
pruskiego cesarza Wilhelma I Hohenzollerna, odsłoniętego
w 1899 r. Od 1920 roku na tym samym postumencie stał 
pomnik Chrystusa Króla (obok sklepu Netto), po II wojnie 
światowej w 1946 roku przeniesiony w obecne miejsce. 
           W trakcie wykopywania okazało się, że jest to obelisk, 
przypominający monolit lub znak graniczny. Nikt z obecnych 
tam osób nie był w stanie określić co to takiego? Zaczęła się 
zgadywanka, że może to słupek graniczny lub coś związane
z dawną granicą państwową, gdyż podobny słupek stał na 
przejściu granicznym w Topoli (przejście graniczne Włady-
sławek). 

Postulowano również, że może to być fragment słupków od 
pomnika Wilhelma I, popularnie zwanego „Wilusiem”. Co 
istotne, przy słupku tym nie znaleziono kamiennej podstawy, 
która przy innych słupkach  występowała. Kiedy udało się go 
odkopać i wyciągnąć za pomocą koparki, odsłoniły się na nim 
różnego rodzaju napisy których część po oczyszczeniu udało 
się odczytać. Kiedy udałem się na miejsce, po obejrzeniu 
słupa nabrałem pewności, że jest to kamień milowy, prze-
kształcony w kamienny drogowskaz, przypominający inne 
podobne słupki które stały przed II wojną w powiecie 
chojnickim. Po mimo tego spekulacje trwały nadal, próbując 
zlokalizować gdzie stał ten słupek. Jedni twierdzili, że stał on 

od wieków w tym miejscu, drudzy próbowali usadowić go na 
dawnej ul. Ramy (dzisiaj część ulicy Sukienników). Jednak 
napisów do końca nie udawało się odczytać i zagadka 
pozostaje nadal nie odkryta.
          Kiedy główkowano gdzie może być podstawa tego 
słupka, przypomniałem sobie, że taką podstawę widziałem 
penetrując dawną zachodnią granicę państwa w poszukiwa-
niu słupów granicznych. Taka podstawa wkopana jest tuż 
przy biegnącej tutaj dawnej granicy, na rozwidleniu drogi 
głównej z Bűtow (Bytów) – Konitz (Chojnice) i drogi polnej do 
Bergelau (Czarnoszyce) prowadzącej w kierunku Pollnitz 
(Polnica). Być może to jest właśnie ta poszukiwana podstawa 
której nie było przy wykopanym słupie.

      O jej istnieniu powiadomiłem konserwatora zabytków
w chojnickim ratuszu. Pani konserwator obiecała zająć się tą 
sprawą a nawet sprowadzić tę podstawę do Chojnic w celu 
wyeksponowania zabytkowego kamienia. Był nawet pomysł 
by postawić go w centrum chojnickiego rynku. Jednak jak 
widzimy słupek od chwili jego wydobycia stoi na trawniku 
przed sklepem Netto i nadal nie ma żadnego pomysłu co
z nim zrobić. Jednak warto było by się nad tą sprawą pochylić, 
bo to też historia naszego miasta. Szkoda by było, by 
powtórzyła się historia cmentarza ewangelickiego, na którym 
istniała aleja zasłużonych, gdzie spoczywali wszyscy 
burmistrzowie miasta od czasów I rozbioru Polski. Dzisiaj nie 
ma żadnego śladu po tej alei, a wyrywkowe prace arche-
ologiczne, w miejscach nowych wykopów, które prowadzono 
podczas rozbudowy kinoteatru, nie doprowadziły do jej 
odkrycia.  
          Do czasu kiedy nie zostaną odczytane napisy na 
poszczególnych ścianach słupa, nie można ustalić jego 
pochodzenia i dawnego ustawienia a być może, kiedy napisy 
zatrze natura, już nigdy  nie dowiemy się gdzie pierwotnie był 
usytuowany.
                                                                 Andrzej Lorbiecki

Oznaczanie kamieni milowych na mapie

Kamienie milowe

Odkryty kamień

 Przejście graniczne i słupek Władysławek 
oraz słupek w Brzeźnie Szlacheckim

Słupek przed i po oczyszczeniu

Z napisów najbardziej czytelne 
to: Konitz czyli Chojnice, oraz 9 miles.

Podstawa słupa milowego przy rozwidleniu dróg



JUTRO BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI

Tytuł oryginalny: Demain tout commence
Reżyseria: Hugo Gélin
Scenariusz: Hugo Gélin, Mathieu Oullion, 
Jean-André Yerles
Obsada: Omar Sy, Clémence Poésy, 
Antoine Bertrand, Ashley Walters, Gloria 
Colston, Clémentine Célarié, Anna Cottis, 
Raphael von Blumenthal
Produkcja: Francja, Wielka Brytania, 2016 r.
Gatunek: dramat, komedia
Czas trwania: 1 h 58 min.
09 październik 2017 r., godz. 16:30/19:00

Samuel bardzo lubi swoje beztroskie życie na 
Francuskiej Riwierze. Znakomicie odnajduje 
się w towarzystwie pięknych turystek i ani 
myśli o ustatkowaniu się. Los ma wobec niego 
jednak zupełnie inne plany. Pewnego dnia na 
plaży zjawia się Kristin – jedna z jego prze-
lotnych przyjaciółek i wręcza mu bardzo 
szczególny prezent. „To twoja córka” – mówi
i znika. Od tej chwili Samuel staje się pełno-
etatowym samotnym tatą maleńkiej Glorii. 

O dzieciach nie ma pojęcia, bardzo dobrze 
wie tylko skąd się biorą. Z biegiem czasu 
jednak okazuje się kochającym, choć niekon-
wencjonalnym tatą, który nie wyobraża sobie 
życia bez ukochanej córeczki. Jednak gdy 
Gloria ma 8 lat, na horyzoncie niespodzie-
wanie pojawia się Kristin, która postanawia 
odzyskać dziecko, a to oznacza, że szczę-
śliwy świat znów stanie na głowie…

WYKLĘTY

Reżyseria: Konrad Łęcki
Scenariusz:  Konrad Łęcki
Obsada: Wojciech Niemczyk, Marcin 
Kwaśny, Robert Wrzosek, Janusz Chabior, 
Hanna Świętnicka, Jarosław Witaszczyk, 
Maciej Rayzacher, Michał Węgrzyński
Produkcja:. Polska, 2017 r.
Gatunek: dramt, wojenny
Czas trwania: 1 h 45 min.

16 październik 2017 r., godz. 17:00/19:00

"Wyklęty" to oparty na faktach film, którego 
akcja toczy się w Polsce, w drugiej połowie lat 
40-tych. Jego bohaterami są członkowie 
zbrojnego podziemia niepodległościowego, 
walczący z władzą ludową o powojenny 
kształt Polski. Ludzie, którzy mimo olbrzymiej 
przewagi resortu bezpieczeństwa, wspiera-
nego przez radzieckie NKWD, walczyli do 
końca o swoją sprawę. 

MIŁOŚĆ AŻ PO ŚLUB

Tytuł oryginalny: Jour J
Reżyseria: Reem Kherici
Scenariusz: Reem Kherici, Stéphane 
Kazandjian, Philippe Lacheau
Obsada: Reem Kherici, Nicolas 
Duvauchelle, Julia Piaton, Sylvie Testud, 
François-Xavier Demaison, Chantal Lauby, 
Lionnel Astier, Ève Saint-Louis
Produkcja:. Francja, 2017 r.
Gatunek: komedia
Czas trwania: 1 h 34 min.
23 październik 2017 r., godz. 17:00/19:00

Czasem najlepszym wyjściem jest wyjście za 
mąż. Juliette zajmuje się organizacją ślubów, 
ale sama jest zadowoloną z życia singielką. 
Facetów traktuje dość rozrywkowo i beztros-
ko korzysta z własnej urody. Szczególnie, że 
w dzieciństwie była szkolnym "brzydkim 
kaczątkiem". Wszystko jednak zmienia się, 
gdy okoliczności zmuszają ją do organizacji 
wesela Alexii, znienawidzonej koleżanki
z podstawówki. Co gorsza narzeczonym Ale-
xii okazuje się być Mathias, uroczy facet,
z którym Juliette spędziła niedawno upojną 
noc. Trzeba być nie lada zawodowcem, by 
zorganizować szczęście wrednej krowie
i mężczyźnie, którego się kocha. Juliette nie 
może sobie pozwolić na stratę tego zlecenia. 
Ślub musi się odbyć... ale kto będzie panną 
młodą, to się jeszcze okaże... 

AUTOPSJA JANE DOE

Tytuł oryginalny: The Autopsy of Jane Doe
Reżyseria: André Øvredal
Scenariusz: Richard Naing, Ian B. Goldberg
Obsada: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia 
Lovibond, Michael McElhatton, Olwen 
Catherine Kelly, Parker Sawyers, Jane 
Perry, Mary Duddy
Produkcja:. USA, Wielka Brytania 2016 r.
Gatunek: horror
Czas trwania: 1 h 26 min.

30 październik 2017 r., godz. 17:00/19:00

Na odludziu znaleziono ciało pięknej dziew-
czyny. Wszystko wskazuje na to, że ofiara nie 
zmarła śmiercią naturalną. Dwaj patolodzy 
sądowi – ojciec i syn – muszą w ciągu jednej 
nocy ustalić przyczynę zgonu.  To najlepsi 
specjaliści w mieście, pokładający bezgra-
niczną wiarę w siłę ludzkiego rozumu. Pracują 
metodycznie i spokojnie, odrzucając tropy, 
których nie da się wyjaśnić naukowo. Wkrótce 
jednak zmuszeni będą zweryfikować wszy-
stkie swoje przekonania. Gdy zaczną pojmo-
wać sens prawdy, na której trop wpadli, 
będzie już za późno na odwrót. A nic z czym 
się dotąd zetknęli nie przygotowało ich na 
konfrontację z tak niepojętym koszmarem.
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Gazeta LOKALNATWARZE  Z  PRZESZŁOŚCI
Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

             Pochodzący z południowych Kaszub Fabian von 
Lukowitz (Łukowicz) dał początek niemieckiej linii rodu 
zasłużonego dla Pomorza, a szczególnie dla ziemi chojnic-
kiej. Nie był to odosobniony przypadek na styku dwóch kultur, 
iż do jednej rodziny należeli zarówno Polacy jak i Niemcy.
I nierzadko byli, tak jak F. Łukowicz, dwujęzyczni. 
           Fabian Sebastian Karl von Lukowitz przyszedł na 
świat 15 stycznia 1780 r. w majątku swoich rodziców w Koso-
budach. Jego rodzicami byli Ignatz Felix i Agnes z d. von 
Gliszczynska. W wieku trzynastu lat Fabian podjął naukę
w mocno już wówczas podupadającym gimnazjum chojni-
ckim. Szkoła ta została utworzona przez pruskie władze 20 lat 
wcześniej, ale nie nawiązała do świetności dawnego 
kolegium jezuickiego. Na początku XIX w. jej ranga zupełnie 
upadła, jednak w 1815 r. placówka została reaktywowana 
jako Królewskie Katolickie Gimnazjum w Chojnicach 
(obchodzimy zatem 202. rocznicę jego założenia). W szkole 
gimnazjalnej Fabian spędził tylko rok. Rodzice przenieśli go 
do Chełmna, gdzie wstąpił do szkoły kadetów. Uczył się 
pilnie, nie miał też problemów z dyscypliną, dlatego awan-
sował szybko. Mając 15 lat został podoficerem, a niedługo 
później (1796 r.) otrzymał patent na podchorążego, a nastę-
pnie chorążego w pułku piechoty.
Jako osiemnastolatek dumny był ze swoich szlifów oficer-
skich: w stopniu podporucznika służył w batalionie grena-

dierów Prinz August von Preussen. Pierwsze dwie dekady 
XIX stulecia to okres wzmożonych działań militarnych,
w których uczestniczył ten pruski oficer (mówiący również 
biegle, jak wspomniano, po polsku). Spośród kolejnych 
przydziałów w kolejnych kampaniach wojennych warto 
wskazać chociażby służbę w kołobrzeskim pułku piechoty. 
Kapitan Łukowicz walczył m. in. w słynnej bitwie pod 
Lipskiem, brał udział w oblężeniu Antwerpii. Kilkakrotnie 
odznaczony; wykazywał się odwagą, dzielnością i talentem 
dowódczym. Jak podaje Marek Dzięcielski  generał brygady 
von Krafft napisał o nim w 1815 roku: „Jego postawa moralna 
jest nienaganna, ma co prawda namiętności, które jednak nie 
wpływają ujemnie na służbę. Jest punktualny we wdrażaniu 
powierzonych mu rozkazów. Bardzo odważny żołnierz i dobry 
dowódca batalionu”. Sześć lat później otrzymał awans na 
podpułkownika, zaś w 1827 r. został pułkownikiem. W latach 
1828-1835 był dowódcą 2. pułku piechoty w Szczecinie. 
         30 marca 1835 r. otrzymał awans na generała majora
i dowódcę 2. brygady piechoty w Gdańsku. Za sumienną 
służbę został udekorowany m.in. Orderem Czerwonego Orła 
2. klasy z liśćmi dębowymi. W 1843 r. przeszedł w stan 
spoczynku w randze generała porucznika.
         Z dwóch związków małżeńskich miał siedmioro dzieci; 
synowie obrali karierę wojskową. Fabian von Łukowicz zmarł 
28 września 1846 r. w Szczecinie i tam został pochowany.   

KINO  „Kingsajz”, Gdańska 14, bilety 10 zł
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Panie Jacku, proszę kilka słów o sobie.
Nie jestem rodowitym chojniczaninem. Urodziłem się w Leg-
nicy i mieszkałem tam 25 lat. Poznałem żonę z Chojnic i z te-
go powodu znalazłem się tutaj. Od 89 roku jestem Chojni-
czaninem. Rozpocząłem pracę w SP 8, jestem tam nauczy-
cielem plastyki i zajęć artystycznych. Mam dwie, już dorosłe 
córki. Jedna mieszka w Chojnicach, druga w Poznaniu.

Pana zdolności są wrodzone czy wyuczone?
Częściowo wrodzone a później wyuczone. Mój dziadek był 
uzdolniony plastycznie. Z wykształcenia jestem plastykiem
i w tym kierunku skończyłem studia.
 
Co jest głównym obszarem pańskich zainteresowań
w sztuce?
Na studiach robiłem specjalizację z grafiki artystycznej, moją 
specjalnością są techniki metalowe akwaforta, akwatinta. Do 
tego niestety  jest potrzebny specjalistyczny warsztat a tutaj 
w Chojnicach nie zdobyłem się, żeby coś takiego stworzyć bo 
to jednak jest kosztowne, bo to jest praca z kwasem, trzeba 
mieć odpowiednie pomieszczenie, wentylację. Jak już 

powiedziałem specjalizacją moją jest grafika tak, że bardziej 
rysunek, rysunek tuszem, oczywiście malarstwo olejne też 
ale to tak sporadycznie. Od dwóch lat tworzę tuszem w sepii, 
brązowym tuszem i to mi odpowiada, niewielkie formaty A4.

Proszę powiedzieć gdzie Pan szuka inspiracji? 
Ja jestem zafascynowany lasem. Dużo spaceruję, obser-
wuję, zdjęcia robię i jestem pod ogromnym wrażeniem  tego 
specyficznego barokowego światła, które przenika przez 
drzewa, tą roślinność, które tworzy niesamowity klimat.

Artyści mówią, że sztuka i muzyka chodzą w parze. Jaki 
jest Pana świat muzyki?
W moim przypadku, jeżeli chodzi o muzykę to „słoń mi na 
ucho nadepnął…” Zawsze moim marzeniem było granie na 
jakimś instrumencie ale niestety w tym akurat kierunku nic nie 
poszło. Lubię słuchać muzykę, słucham każdą jaka mi się 
podoba.

Ma Pan swoich idoli w sztuce? Malarzy, którzy są dla 
Pana jakimś wzorem?
Jest jeden malarz, który mnie zafascynował już w czasach 
licealnych, to Amadeo Modigliani. Jego twórczość jest 
niesamowita. Tak to mój idol.

Ma Pan swoją pracownię?
Ja nie potrzebuję pracowni, aby tworzyć. Wystarczy mi duży 
stół w kuchni. W szkole urządziłem ciekawą pracownię 
plastyczną i czasami, jeśli mogę, to wykorzystuję ją po 
godzinach pracy.

Z pod Pana „ręki” wyszło wielu wychowanków.  Czy są 
wśród nich tacy naprawdę uzdolnieni?
Tak, tak. Sporo moich absolwentów ukończyło studia 
plastyczne, przeważnie to był Toruń, Wydział Sztuk Pięknych 
na UMK. Było ich 5 czy 6, wszyscy plastycznie, wszech-
stronnie uzdolnieni. Przychodzili na zajęcia poza lekcyjne, to 
satysfakcjonujące, że są wychowankowie, którzy poszli
 w tym kierunku.
 

Wystawiał Pan gdzieś swoje prace?
Nie, nic takiego nie robiłem. Do tej pory byłem w ukryciu, 
bardziej dla siebie niż na zewnątrz.

Pańskie prace są tylko u Pana, czy też „gdzieś u ludzi”?
Są u mnie ale też część z tego co robiłem rozjechało się, 
mogę szczerze powiedzieć, po świecie. Dużo moich prac 
podarowałem jako prezenty, sporo znajomych wyjechało za 
granicę i zabrało moje prace ze sobą. To były przeważnie 
rysunki, chociaż olejne obrazy też się zdarzały. Miałem taki 
okres gdzie dużo prac robiłem suchymi pastelami, pod kątem 
pejzażu, z tym, że nie były one za bardzo kolorowe. To takie 
zmanierowanie grafika, ja robiłem grafiki czarno białe, po 
prostu kolor mnie nie za bardzo pociąga.

Jak Pan wypoczywa?
Tak ja wszyscy. Lubię chodzić po lesie, teraz mamy okres 
grzybobrania ale niestety lasy po których chodziłem przestały 
istnieć.

Proszę zdradzić czy ma Pan jakieś plany artystyczne?
Dalej chcę tworzyć rysunki w sepii z tym, że przymierzam się 
do tworzenia w większym formacie. 

To ma być jakiś konkretny cykl, czy tylko las?
To ma być światło, nie koniecznie las, otwarty pejzaż, chcę 
żeby to było ukazane konkretne źródło światła, które gdzieś 
tam wydobywa wszystko z przestrzeni. Nigdy mnie nie 
pociągał portret. Jeśli mnie ktoś pyta, czy zrobiłbym portret, to 
ja odmawiam, żeby robić dobre portrety to trzeba w tym 
siedzieć, non stop rysować te twarze. Mnie to nigdy nie 
pociągało.

Gdzie się Pan zaopatruje w akcesoria plastyczne?
No z tym to nie ma problemu. Tusz, pędzelki są ogólnie 
dostępne, papier można zamówić.

Dziękuję za rozmowę

Prace Jacka Furmanka są do nabycia na płycie Starego 
Rynku w Chojnicach.
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        Stolica Tajlandii słynie z wielu atrakcji, które każdy 
przybysz powinien odwiedzić, a przynajmniej „polec” 
próbując, gdyż wiele miejsc zamyka się, nie informując 
nikogo wcześniej o tym fakcie.
        Jak wiadomo każdy szuka czego innego, jedni chcą 
tylko przespacerować się ulicami tego potężnego ponad 
piętnastomilionowego miasta, inni zażywać wyrafinowanych 
rozrywek jakie oferuje Bangkok, zwłaszcza po filmie „Kac 
Vegas w Bangkoku”. Większość jednak przylatuje tu by zoba-
czyć najsławniejsze buddyjskie świątynie i pałace w Tajlandii.
Tajowie są bardzo dumnie ze swej stolicy, nie zapomnijmy 
więc wspomnieć podczas rozmowy o jej  wspaniałości, 
zapewni wam to przychylność rozmówcy już na początku. 
Mieszkańcy nazywają swoje miasto: „Miasto aniołów, 
rezydencja Szmaragdowego Buddy, miasto Boga nie do 
zdobycia, wielka stolica świata, ozdobiona dziewięcioma 
drogimi kamieniami, bogata w potężne pałace królewskie, 
równe niebiańskiej siedzibie odrodzonego Boga, miasto 
podarowane przez Indrę i zbudowane przez Wisznu”
Takie tłumaczenie znalazłem i myślę, że jest bliskie 
oryginałowi.

Jako Nasze Szlaki, które słyną z nieprzeciętnej umiejętności 
planowania każdej podróży, (ukłony dla Magdusi za ciężką 
pracę), już na początku mieliśmy kompletny plan miejsc oraz 
gotową mapę zwiedzania miasta.
Na pierwszym miejscu oczywiście: Wielki Pałac Królewski 

(Phra Borom Maha Ratcha Wang lub พระบรมมหาราชวัง jeżeli 
coś Wam to mówi). Jest to wielki kompleks budynków, który 
przez niemal dwieście lat służył jako oficjalna siedziba króla 
Tajlandii. W roku 1946 król Bhumibol Adulyadej zmienił 
siedzibę na pałac Chitralada. Dotarcie do Wielkiego pałacu 
ułatwił nam fakt, iż wybraliśmy hotel leżący nieopodal 
większości atrakcji. Kompleks pałacowy znajduje się na 
wschodnim brzegu rzeki Menam i otoczony jest murem 
długim na niemal dwa kilometry. By dostać się do środka 
należy kupić bilet i poddać się procedurze bezpieczeństwa 
podobnej do tej na lotnisku. Wszelkie przedmioty uznane za 
niebezpieczne zostaną nam odebrane. Można za to wnosić 
wodę, która jest bardzo ważna, pamiętajcie, nigdy ale to 
nigdy nie wychodźcie z hotelu bez wody. Najważniejszą czę-
ścią zespołu pałacowego jest: Świątynia Szmaragdowego 
Buddy (Wat Phra Sri Rattana Satsadaram). Jest to naj-
świętsza w Tajlandii świątynia buddyjska. Do jej wykonania 
posłużyło srebro, z którego między innymi wylane są płyty 
pokrywające posadzkę oraz zdobienia wewnątrz świątyni. 
Sam posąg Szmaragdowego Buddy wykonany jest ze 
szmaragdów, złota i drogich kamieni, osadzono go na kilku 
metrowym złotym cokole. Ponad nim rozpięty został 
drogocenny baldachim. Pod posągiem stoi naturalnej 
wielkości Budda w całości odlany ze złota, ważący  75 kg, jest 

bogato rzeźbiony i zdobiony drogocennymi kamieniami. 
Ściany i przedmioty otaczające centralną część świątyni 
także zdobione są złotem. Poza tym ściany i sufit świątyni 
zdobią przepiękne malowidła ze scenami z życia Buddy. 
Niestety wewnątrz świątyni nie wolno robić zdjęć, wolałem 
nie ryzykować potajemnych pstryknięć gdyż uzbrojeni 
strażnicy wyglądają bardzo groźnie i podobno są bezlitośni.
Centralnym pałacem jest: Wieli Pałac (Chakri Mahaprasad 

Hall). Centralny i największy pałac w kompleksie, zbudowany 
został w stylu włoskiego odrodzenia dzięki czemu 
przypomina siedziby europejskich władz i nie do końca 
pasuje do tego miejsca, ale to już moje zdanie. Pomimo że nie 
jest to już oficjalna siedziba władz Tajlandii to jednak sporo 
oficjalnych i mniej oficjalnych imprez związanych z rodziną 
królewską właśnie tu się odbywa. Dlatego też może się 
zdarzyć, że miejsce to nagle zostaje zamknięte dla 
zwiedzających, nie dzieje się tak na szczęście często.

Cóż, Wielki Pałac Królewski w Bangkoku jest wspaniałym 
miejscem i nie sposób go pominąć będąc w mieście. 
Osobiście rozczarowało mnie to, że zwiedzanie trwa nie 
dłużej niż godzinę a bardzo łatwo jest zmieścić się w jej 
połowie. Co jeszcze przeszkadza ? Tłumy turystów, a byliśmy 
tam przed oficjalnym sezonem turystycznym.  Po wycieczce 
do Wielkiego Pałacu przyszła pora na piękną i moim zdaniem 
bardziej interesującą świątynie: Świątynia Odpoczywającego 
Buddy (Wat Phra Chetuphon ) Jak napisałem miejsce to było 
dla mnie bardziej interesujące i o wiele spokojniejsze od świą-
tyń w Wielkim Pałacu. Wat Pho jest jedną z największych
i najstarszych świątyń w Bangkoku. Znajduje się w niej ponad 
tysiąc wizerunków buddy z tym leżącym na czele. Świątynia, 
w której leży posąg nazywana jest główną świątynią i to 
właśnie to miejsce jest najchętniej odwiedzane przez 
turystów. Poza samym, sławnym posągiem warto jest 
pospacerować po niesamowitych ogrodach otaczających 
świątynie no i oczywiście odwiedzić sławną na cały świat 
szkołę tajskiego masażu. Możemy tu spotkać wielu bud-
dyjskich mnichów, którzy są bardzo mili i sympatyczni a co 
najważniejsze bezinteresowni. Nam niestety nie udało się
z żadnym porozmawiać ale radzę Wam próbować. Posąg 
Leżącego Buddy ma 46 metrów długości i aż 15 wysokości
i przedstawia wielkiego mistrza w chwili gdy ten odpoczywa. 
Posąg jest pozłacany i wykonany z wielką dbałością
o szczegóły, stopy np. wykonano z macicy perłowej i ozdobio-
no starożytnymi symbolami. Jak już pisałem na terenie 

obiektu znajduje się ponad tysiąc rzeźb, wiele z nich jest 
bardzo starych i dotarły tu z innych, dawno nieistniejących już 
świątyń. Poza posągami buddy cały teren usiany jest 
wieloma chedi, cztery największe symbolizują trzech 
pierwszych władców, jeden z nich Rama III dostał aż dwie. Są 
bardzo kolorowe i dekorowane ceramiką. Poza tym znaleźć 

możemy tu wiele symboli związanych z medycyną naturalną
i starożytną sztuką masażu. Legenda głosi, że nim 
wybudowano tu pierwszą świątynię, mieściła się tu potrafiąca 
leczyć każde schorzenie, szkoła tajskiej medycyny 
naturalnej. No dobrze, naszą wyprawę po wielkich 
świątyniach Bangkoku zakończyliśmy na: Świątyni Złotej 
Góry (Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan). Świątynia 
zwana jest też Świątynią Mycia Włosów. Historia tłumaczy tą 
nazwę pewnym wydarzeniem z czasów niekończących się 
wojen z dzisiejszą Kambodżą. Król Rama I po zwycięstwie 
nad wojskami wroga wracał do swego pałacu, by jednak 
ludzie nie zobaczyli go zmęczonego i zakurzonego przy-
stanął nad maleńkim strumieniem by się umyć. Wszystko 
grało do momentu gdy zaczął myć włosy, strumień był mały
i wody nie za wiele. Król zaczął się wtedy modlić i w odpo-
wiedzi pękła pobliska skała a z jej wnętrza trysnęła 
najczystsza woda jaką w okolicy widziano, król z namasz-
czeniem umył długie do kostek podobno włosy i nakazał
w tym miejscu zbudować świątynie. Wcześniej nieopodal 
wykonywano wyroki śmierci więc było raczej ponuro.
Miejsce to wielokrotnie przebudowywano i odnawiano. 
Któregoś razu jednego z władców poniosła fantazja i nakazał 
usypać wzgórze na ponad 70 metrów i na jego szczycie 
wybudować olbrzymią chedi. Niestety budowla runęła jak 
można się domyśleć i dopiero wiele lat potem na wzgórzu 
zbudowano obecną złotą chedi i tak powstała Złota Góra, 
która przez długi czas była najwyższym wzniesieniem w mie-
ście. By wspiąć się na wierzchołek góry trzeba pokonać 318 
schodów. Złota kopuła leży na czworokątnym cokole, który 
służy mnichom do medytacji a turystom do podziwiania 
widoków, a te są niesamowite. Ze wszystkich stron widać 
panoramę miasta z wielkimi drapaczami chmur w oddali, 
choćby dla tego widoku warto się tu wybrać. 

We wnętrzu świątyni w jednej z mniejszych chedi znajduje się 
relikwia Buddy odkryta przez Anglików w Nepalu w roku 1897. 
Królowa Viktoria podarowała odnalezione relikwie ówczes-
nemu królowi Syjonu z poleceniem by podzielił je po równo 
każdemu z państw, które będzie nimi zainteresowane. 
Delegacje z Cejlonu, Birmy, Japonii a nawet Syberii przybyły 
do Bangkoku po swoją część. Tajlandia, która wtedy zwana 
była Syjamem, swoją relikwię zamknęła w małej złotej chadi 
na szczycie Złotej Góry. Co roku w połowie dwunastego 
miesiąca księżycowego zwykli śmiertelnicy mogą wejść do 
środka chedi by oddać cześć relikwii. Niekończące kolejki 
otaczają całe wzgórze przez wiele dni z czego korzystają 
straganiarze rozstawiając swoje kramy w pobliżu 
świątynnego wzgórza. To jak mi się wydaje najważniejsze 
świątynie jakie zaplanowaliśmy odwiedzić. W Bangkoku 
świątyń buddyjskich jest ponad 400, prawie 50 meczetów
i jedynie 10 kościołów chrześcijańskich, jak widzicie każdy 
znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy do odwiedzin w opisa-
nych miejscach i do setek innych, na które nie mieliśmy już 
czasu. Pamiętajcie tylko, że ze świątyniami buddyjskimi jest 
jak z kościołami, widziałeś najważniejsze – widziałeś 
wszystkie.

Nr 10/2017 (61) PAŹDZIERNIK 2017
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    W październikowym wydaniu gazety 
chciałbym państwu przedstawić prawdziwe 
rodzynki mojej kolekcji, wartościowo naj-
cenniejsze fotografie, zrobione przez pol-
skiego oficera marynarki wojennej, które 
wraz z innymi (w innym temacie, też wojen-
nym) zostały przeze mnie odkupione i po 70 
latach powróciły do kraju. Wydarzenia, które 
obrazują omawiane zdjęcia miały miejsce
w 1940 r. a dotyczą bitwy o Narwik. Jak 
wszyscy wiemy owa bitwa miała również 
polski wkład - brała w niej udział Samo-
dzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, 
sformowana przez samego wodza naczel-
nego Władysława Sikorskiego. Wynik 
starcia z Niemcami pod Narwikiem był 
bardzo symboliczny, bowiem było to 
pierwsze zwycięstwo wojsk sprzymie-
rzonych w poczynaniach II wojny światowej 
a polscy żołnierze mieli w nim ogromny 
wkład co docenili alianci dowódcy. Prócz 
polskich żołnierzy w walkach o Narwik brały 
też udział polskie niszczyciele. Najbardziej 

dziś znany, zakotwiczony w Gdyni przy 
Skwerze Kościuszki, gdzie stanowi dziś 
atrakcję turystyczną - „Błyskawica", ponadto 
„Burza" oraz ORP „Grom", który niestety zo-
stał zatopiony przez niemiecki bombowiec, 
przyczyniając się do śmierci 59 członków 
załogi. Przedstawione zdjęcia dotyczą 
oczywiście samej bitwy morskiej, która miała 
miejsce w dniach 9-14 kwietnia na wodach
w rejonie Narwiku. W wyniku tej batalii 
zniszczona została niemiecka flota stacjo-
nująca w tamtejszym rejonie. Z punktu 
widzenia polskiego oręża bitwa pod Nar-
wikiem była niezwykle istotna, podniosła 
znacznie  morale polskich żołnierzy, bowiem 
była pierwszym zwycięstwem nad Niem-
cami po kampanii wrześniowej. Pokazała, 
że Niemców można pokonać, a późniejsi 
nasi bohaterowie „spod” Andersa, Maczka, 
Sosabowskiego pamiętali o tym i szli w ślady 
po lsk ich bohaterów spod Narwiku.

Krystian Reszczyński
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Często spotykamy się z informacjami, że istnieje dieta, która 
pozwala jeść … bez ograniczeń. Twierdzi się, że jest to dieta 
najzdrowsza i najłatwiejsza do wdrożenia. Mam tu na myśli 
dietę o tzw. niskim indeksie glikemicznym (IG), którą roz-
powszechnił francuski lekarz Montignac. 

Kończąc studia podyplomowe pisałam pracę na temat roli 
indeksu glikemicznego w profilaktyce i leczeniu chorób 
cywilizacyjnych. W tym czasie trudno było znaleźć materiały 
naukowe w języku polskim, poświęcone temu problemowi. 
Dzięki mojemu opiekunowi udało mi się dotrzeć do zagra-
nicznych źródeł. Dziś – dodam nieskromnie – uważam siebie 
za osobę stosunkowo dobrze zorientowaną w tym temacie.

Co to jest glikemia poposiłkowa ?
Glikemia to ilość glukozy (cukru) zawarta we krwi. Gdy 
jesteśmy na czczo, glikemia wynosi ok. 1g glukozy na litr krwi.
Produkty o wysokim indeksie glikemicznym wywołują gwał-
towny wzrost poziomu glikemii. Takie jej skoki sprzyjają 
odkładaniu się tkanki tłuszczowej.
Spożywanie produktów o niskim indeksie glikemicznym ma 
na celu zmniejszyć przede wszystkim:

· ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2;
· ryzyko chorób układu krążenia;
· ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory;
· ogólny stan zapalny w organizmie;
· masę ciała;

oraz zwiększyć długość życia. 

 Jak oblicza się indeks glikemiczny ?
W 1981r. naukowiec David Jenkins przeanalizował, jak 
bardzo podnosi się poziom glukozy we krwi w ciągu dwóch 
godzin po spożyciu danego posiłku/produktu. Wykres 
poziomu glikemii pokazywał: skoki krótkie i ostre lub wzrost 
łagodny i wydłużony w czasie. Następnie Jenkins obliczył 
pole powierzchni pod krzywą dla różnych produktów. Aby 
łatwo je było porównywać między sobą, wszystkie odnosił do 
pola powierzchni pod krzywą referencyjnego produktu, tj. 
czystej glukozy. Indeks glikemiczny czystej glukozy ustalił 
jako liczbę 100.

Jak zrozumieć skalę indeksu glikemicznego ?
Białe pieczywo i makarony mają indeks glikemiczny w prze-
dziale między 70. a 90. Oznacza to, że podnoszą glikemię 
nieco mniej niż czysta glukoza. Brokuły i cukinia mają indeks 
glikemiczny poniżej 20. Oznacza to, że podnoszą glikemię 
znacznie mniej niż glukoza. Z kolei syrop kukurydziany ma 
indeks glikemiczny 115  (!), czyli podnosi glikemię bardziej niż 
glukoza. Jaki błąd popełniamy odnośnie indeksu glike-
micznego ? Nie wszystkie produkty słodkie mają wysoki 
indeks glikemiczny. Przykładem jest surowa marchew: jej 
indeks glikemiczny wynosi tylko 16. Są także produkty, które 
słodkie nie są, a mają wysoki indeks glikemiczny, np. 
smażone ziemniaki mają indeks glikemiczny 95 !
Poniżej wymieniam najpowszechniej występujące produkty
o niskim indeksie glikemicznym. Warto je wybierać podczas 
codziennych zakupów.

Lista warzyw o niskim indeksie glikemicznym (do 20):
· awokado: mistrz świata w tej dziedzinie, jego indeks gli-

kemiczny wynosi 10!
· brokuły,
· bakłażan,
· cukinia,
· ogórek,
· marchew (świeża, surowa),
· burak czerwony (surowy),
· cebula,
· por,
· szpinak,
· papryka,
· zielona sałata,
· pomidor,
· natka pietruszki,
· kalafior,
· brukselka,
· jogurt sojowy.

Polecam także jedzenie gorzkiej czekolady zawierającej co 
najmniej 85% kakao, gdyż jej indeks glikemiczny wynosi 
zaledwie 22.

Najlepszy zamiennik ziemniaków

Koniecznie należy wspomnieć tutaj o batatach (obecnie dość 
łatwo dostępnych w naszych sklepach). Mimo słodkiego 
smaku, ich indeks glikemiczny wynosi tylko 46. To znakomity 
wynik w porównaniu do tradycyjnych ziemniaków (IG=70-
95).

Niektóre owoce i rośliny oleiste, które można jeść bez 
większych ograniczeń: IG < 20

· maliny, truskawki;
· czarna porzeczka, porzeczka amerykańska;
· cytryna,
· migdały (uwaga na kalorie !),
· orzechy włoskie  (uwaga na kalorie !).

Ważna uwaga: zawsze należy brać pod uwagę nie tylko 
indeks glikemiczny ale także kaloryczność danego produktu 
oraz tzw. ładunek glikemiczny. Ale to już temat na inny artykuł.

Produkty, których indeks glikemiczny jest bliski „0”

Mięso i ryby nie zawierają węglowodanów, więc ich indeks 
glikemiczny wynosi 0. W diecie opartej na niskim IG zalecany 
jest więc m.in. kurczak, indyk, wołowina, szynka, jaja, 
krewetki, makrela, sardynka i łosoś.

A co z piwem ?

To często zadawane pytanie przez moich pacjentów. Jak 
każdy napój alkoholowy również piwo nie jest dla każdego. 
Piwa nie powinny pić zwłaszcza osoby:

· chorujące na cukrzycę, 
· z podwyższonym poziomem kwasu moczowego,
· cierpiące na chorobę wrzodową,
· z marskością wątroby,
· z zapaleniem trzustki  (zwłaszcza ostrym),
· kobiety w ciąży i karmiące,
· z nadwagą i otyłością.

Piwo zawiera duże ilości niewyczuwalnego dla kubków 
smakowych cukru: maltozę. Wpływa ona na wysoki indeks 
glikemiczny tego napoju. Maltoza jest słodsza od glukozy ! 
Piwo jest także bardzo kaloryczne – pół litra dostarcza ok. 
250-300 kcal, a rzadko kiedy poprzestajemy na jednym. 
Niewykorzystana energia z piwa odkłada się w postaci tkanki 
tłuszczowej (zwłaszcza brzusznej !) – stąd zjawisko tzw. 
„piwnego brzucha”. W przełożeniu na jedzenie jedno piwo 
moglibyśmy zamienić na pełnowartościową sałatkę lub dwie 
kromki pieczywa z serem lub chudą wędliną. 
Wniosek: niestety piwo nie należy do napojów dietetycznych, 
nawet w kategorii napojów alkoholowych, ponieważ zawiera 
dużo węglowodanów i to o bardzo wysokim indeksie glike-
micznym (maltoza), przez co bardzo pobudza apetyt.
Więcej informacji odnośnie roli indeksu glikemicznego w ży-
wieniu uzyskasz podczas wizyty w naszej poradni diete-
tycznej.

Zapraszam !
Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny

Więcej artykułów przeczytasz na stronie 
www.geminichojnice.pl w zakładce „Twój dietetyk – zdrowie 
od kuchni”
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Oliwia Laskowska z nominacją na Mistrzo-
stwa Europy Laser Radial Juniorów - Balaton 
2018
    W dniach 13 -17 września w Górkach 
Zachodnich odbyły się eliminacja na Mistrzo-
stwa Europy Juniorów w klasie Laser Radial 
kobiet, które odbędą się na Balatonie 
(Węgry). Regaty odbyły się w bardzo 
trudnych warunkach silnego i zmiennego 
wiatru ale przy pięknej pogodzie. Odbyło się 
osiem wyścigów w tym jeden finałowy.  
Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser po 
jednej imprezie wyłoniło skład na w/w 
mistrzostwa i będą to: 

Wiktoria Gołębiewska – MOS Iława
             (aktualna Mistrzyni Europy ) 
Kasia Harac – Kuźnia Rybnik 
Julka Rogalska – MOS Giżycko 

Oliwia Laskowska – CHKŻ Chojnice 
Marcelina Korszon  – UKS FIR Warszawa
Kinga Brzóska – ARKA Gdynia 

Powyższe zawodniczki będą reprezentowały 
Polskę w kwietniu przyszłego roku. 

       Na akwenie Jeziora Charzykowskiego
w dniach 23-24.09.2017 r. odbyły się Mistrzo-
stwa Okręgu Pomorskiego w klasie Laser 4.7 
oraz Laser Radial. Na starcie stanęło łącznie 
34 Laserowców - 22 w klasie Laser 4,7 oraz 
12 w klasie Laser Radial.

Pogoda, jak na tą porę roku, była typowo 
jesienna - trochę słońca, trochę deszczu,
a wiatr osiągał prędkość do 5 m/s. W takich 
jesiennych warunkach rozegrano wszystkie 
zaplanowane wyścigi. 

W klasie Laser 4,7 Chłopców zwyciężył 
Jakub Wiedeheft z MKŻ ARKA Gdynia i to na 
jego szyi zawisnął złoty medal. Ze srebra 
mógł się cieszyć zawodnik gospodarzy 
Mateusz Grzempa z ChKŻ Chojnice, a na 
najniższym stopniu podium stanął Dominik 
Śliwiński z KS AZS AWFiS Gdańsk.

W klasyfikacji dziewcząt złoty medal zdobyła 
Kinga Brzóska z MKŻ ARKA Gdynia. Srebro 
zdobyła Dominika Kęska z UKŻ WIKING 
Toruń, natomiast brązowy medal zdobyła 
Laura Szulc z ChKŻ Chojnice. 

W klasie Laser Radial zdecydowanym 
zwycięzcą okazał się Michał Krasodomski
z KS AZS AWFiS Gdańsk, który na 7 wyś-
cigów wygrał 4 a w pozostałych także był
w czołówce. Srebrny medal zdobył Jakub 
Domagała z ChKŻ Chojnice, natomiast brąz 
zdobył zawodnik MKŻ ARKA Gdynia Mateusz 
Budzisz.

Regaty Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego 
zostały dofinansowane przez Pomorską 
Federację Sportu.

Tekst i foto: Łukasz Dzięcielski

        Na Jeziorze Charzykowskim zakończyła 
się 80-ta edycja najstarszych turystycznych 
regat śródlądowych. 

     Wystartować mógł w nich każdy chętny, 
czy to na łódkach regatowych, jachtach 
turystycznych czy też na kajakach. Liczyła się 
przede wszystkim dobra zabawa oraz 
możliwość rywalizacji z innymi żeglarzami. 
Do regat zgłosiło się 264 uczestników na 113 
jednostkach.

Na starcie powitała żeglarzy typowo jesienna 
pogoda z umiarkowanym wiatrem. Po 
tradycyjnej grochówce przyszła pora 
przyszykować jachty do regat. Jako pierwsi 
wystartowali kajakarze wraz z klasami 
regatowymi. Parę minut później rywalizację 
rozpoczęli żeglarze na swoich jachtach,
podzielonych na kilka kategorii. 

Trasę z Małych Swornychgaci do Charzy-
kowa najszybszy jacht (Delphia 24) pokonał 
w 57 minut.

Regaty były bardzo udane a zwycięzcy 
poszczególnych klas otrzymali tradycyjne 
"błękitne wstęgi". Wyniki regat:

 Optimist DZIEWCZĘTA
1. Retecka Maria – NAVIGO Sopot
 Optimist CHŁOPCY
1. Matysiak Borys – ChKŻ Chojnice
 Finn
1. Wyszkowski Błażej – KŻ Borsk
 600 (łodzie do 6 mb)
1. Szczukowski Paweł – ChKŻ Chojnice
Szczukowska Alina
 750 (łodzie do 7,5 mb)
1. Lunitz Bogusław – LKS Charzykowy
Nowak Sebastian
Burglin Tomasz
Trzyńska Kamila
 +750 (łodzie powyżej 7,5 mb)
1. Szpera Andrzej – LKS Charzykowy
Szpera Małgorzata
Szpera Natalia
Szpera Magdalena
Wilcox Ken
Szultka Michał
 Omega turystyczna
1. Gierszewski Sławomir – NZ
Klin Andrzej
Tybora Zenon
 Orion
1. Malicki Jan – LKS Charzykowy
Zienowska Maria
 Venus
1. Rolbiecki Wojciech – LKS Charzykowy
Kiedrowicz Dariusz
Kiedrowicz Jakub
 Micro
1. Staszewski Piotr – ChKŻ Chojnice
Szpuła Robert
Lorek Szymon

 Maxus 24
1. Chmielewski Mieczysław – ChKŻ Chojnice

Żywicki Grzegorz
Guzelak Roman

 Corvetta 650
1. Retecki Maciej – NZ

Retecka Monika
Retecki Michał

 Fortuna 23
1. Glaza Andrzej – ChKŻ Chojnice

Dąbrowska Dominika
Dąbrowski Miłosz
Dąbrowski Bartosz

 Sasanka
1. Mindak Barbara – LKS Charzykowy

Mindak Aleksandra
Januszewski Janusz

 Tango
1. Jagodziński Krzysztof – ChKŻ Chojnice

Jagodziński Tomasz
Jagodzińska Paulina

 Delphia 24
1. Grabowski Grzegorz – LKS Charzykowy

Dankiewicz Marek
Grabowski Bartosz
Kikmunter Michał

 Wolna otwartopokładowa
1. Lunitz Maciej – ChKŻ Chojnice (FD)
    Bernaciak Damian
 Deska z żaglem
1. Eleryk Wojciech – NZ
 DZ
1. Ryngwelski Marek – JK Człuchów

Ryngwelska Anna
Borzyszkowski Boguś
Borzyszkowska Hanna
Kłos Agata

 Kajaki KT-1
1. Redzimski Grzegorz
 Kajaki KT-2
1. Babut Oliwia i Burczyk Zuzanna

Najszybszy jacht (Delphia 24) – 57 minut
Grabowski Grzegorz 
Grabowski Bartosz
Dankiewicz Marek
Kikmunter Michał

Sędzia Główny - Aleksander Klajna
Zdjęcia z regat dostępne na naszym profilu 
Facebook ChKŻ Chojnice

Tekst i foto: Łukasz Dzięcielski

     W dniach 30.08-05.09.2017 r. w greckich 
Salonikach odbyły się Mistrzostwa Świata
w klasie Tornado. W stawce 23 załóg z 10 
państw, Polskę oraz ChKŻ Chojnice repre-
zentował nasz zawodnik Zbigniew Piekarski, 
który razem z Dominiką Haltmarovą zajął 

bardzo dobre 4 miejsce w klasyfikacji mie-
szanej (Mix).
Wszystkie miejsca na podium zajęły załogi 
gospodarzy, a złoty medal zdobyli Iordanis 
Paschalidis i Petros Konstantinidis.

Foto: Materiały organizatora
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01 października 
Na stadionie Chojniczanki przy ulicy Mickiewicza 12
w Chojnicach odbędzie się Regio-nalny Turniej Dzieci
i Młodzieży w Rugby. 

01 października
Parafia pod wezwaniem ścięcia św. Jana Chrzciciela w Choj-
nicach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych  
na cykl koncertów muzyki klasycznej, pod tytułem „Jesienne 
spotkania z muzyką wielkich mistrzów".Recital fortepianowy 
Michała Szymanowskiego. W programie utwory Fryderyka 
Chopina godz. 17:00 podziemia kościoła Gimnazjalnego.

02 października 
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na plenerową wysta-
wę fotografii, pt. „Adopcja z Kulturą”. Deptak pod Bramą 
Człuchowską. Wstęp wolny. Czas trwania 2-15.10.2017   

02 października 
Uprzejmie zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej 
na wystawę Włodzimierza Ostoja – Lniskiego z Czerska pod 
tytułem „Nasi patroni w ludowym drzeworycie kaszubskim". 
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku 2 października  
do wtorku 31 października w godzinach od 8.30 do 16.30
 w sali CIT. 

03 października
Zapraszamy na wspólne śpiewanie w auli Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Chojnicach (nie)zakazanych piosenek z okresu 
Powstania Warszawskiego. Uprzejmie  zapraszamy dzieci, 
młodzież, rodziców i mieszkańców miasta. Początek
o godzinie 17.00.

05 października 
Prof. Jerzy Grzywacz: prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK, 
Małgorzata Gierszewska: dyrektor LO im. Filomatów 
Chojnickich, Olgierd Buchwald: prezes Szkolnego Klubu 
Historycznego im. AK oraz Maciej Jakubowski: prezes Klubu 
Historycznego im. gen. GROTA „ Ziemi Chojnickiej” 
zapraszają na uroczyste obchody upamiętniające 78 
rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. 
Będzie to  rzadka okazja, by spotkać bohaterów tamtych dni. 
LO im. Filomatów Chojnickich - 5 października ( Aula ), godz. 
11.45

05 października 
Wiejski Dom Kultury w Silnie zaprasza na warsztaty 
tworzenia mini- ogrodów botanicznych w słoiku „Zamykamy 
Lato w Słoiku". Początek zajęć o godzinie 16.00 w WDK
w Silnie. Prosimy o przyniesienie na zajęcia  dużego słoika. 
Pozostałe materiały zapewnia organizator. 

06 października
Chojnickie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na 
poddasze Kościoła Gimnazjalnego na wernisaż wystawy 
rysunku, niezwykłego Chojniczanina, Piotra Górskiego. 
Wystawa pt. „Siła wyobraźni” zorganizowana została
w ramach „stypendium kulturalnego” Burmistrza Miasta. 
Twórczość artysty to fantastyka, surrealizm i komiks.  
Początek o godz. 17:00

07 października 
Chojnickie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „Sabat 
Szefowych" z nieukrywaną przyjemnością zaprasza  do 
Centrum Park Chojnice na uroczyste obchody 6. edycji Dnia 
Seniora. Tegoroczny program „Dnia Seniora" obfituje w sze-
reg atrakcji. W Centrum Parku odbywać się będą koncerty, 
pokazy gimnastyczne, warsztaty plastyczne. Rozrywkową 
część imprezy zapewnią konkursy, w których uczestnicy 
będą mogli wygrać atrakcyjne nagrody. Będzie można 
zapoznać się z ofertą Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzia-
łającego przy PWSH „Pomerania", klubów seniora z Chojnic, 
Czerska i Człuchowa, obejrzeć wystawę fotografii, odwie-
dzić kiermasz książki. Początek imprezy o godzinie 11.00.

07 października 
W ramach rozgrywek o mistrzostwo I Ligi futsalu Red Devils 
Chojnice zagrają z AZS UW Warszawa. Początek spotkania 
o godzinie 19.30.

07 października 
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra, na Stadionie Miejskim w Chojnicach  przy 
ulicy Mickiewicza 12, z Olimpią Grudziądz. Początek 
spotkania godzina 17.00.

08 października  
Parafia pod wezwaniem ścięcia św. Jana Chrzciciela w Choj-
nicach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na cykl koncertów muzyki klasycznej, pod tytułem „Jesienne 
spotkania z muzyką wielkich mistrzów". Koncert liryki 
wokalnej w wykonaniu Karoliny Maczek - Rynkowskiej 
(śpiew) i Bartłomieja Weznera (fortepian). W programie 
pieśni R. Schumanna, H. Wolfa, A. Dworzaka, E.W. 
Korngolda. Początek koncertu o godz. 17:00 w podziemia 
kościoła Gimnazjalnego w Chojnicach.

09 października 
Centrum Rozwoju Artystycznego przy wsparciu Burmistrza 
Miasta Chojnice zaprasza na II Miejski Dzień Tańca 
Ludowego, który odbędzie się 9 października (poniedziałek) 
na Starym Rynku o godz. 12. Wydarzenie ma na celu 
popularyzację Polskich Tańców Narodowych, tańców 
ludowych z różnych regionów Polski oraz szeroko pojętej 
tradycji tanecznej wśród mieszkańców Chojnic.

12 października 
Do 12 października stowarzyszenie Dworek Polski przyjmu-
je zgłoszenia do udziału w konkursie piosenki „III Powiatowy 
Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej”.  27 października 
nastąpią przesłuchania uczestników, a koncert laureatów 11 
listopada w auli Zespołu Szkół przy Nowym Mieście

12 października
Już niedługo mammobus po raz kolejny odwiedzi Chojnice. 
12 października można będzie wykonać bezpłatne badanie 
mammograficzne. Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie 
w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwie-
tlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczes-
nego Wykrywania Raka Piersi, przy przychodni Therapeuti-
ca, ul. Bytowska 70  ZAREJESTRUJ SIĘ: pn.-pt.: 8:00-20:00 
sob.: 9:00-15:00   tel. 58 666 24 44 | www.mammo.pl

12 października
Pragnąc upamiętnić 40-lecie istnienia Szkoły,Dyrekcja, 
Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podsta-
wowej nr 7 imienia Jana Karnowskiego w Chojnicach serde-
cznie zapraszają Absolwentów, Przyjaciół oraz byłych i obe-
cnych Pracowników do zaszczycenia nas swoją obecnością 
podczas jubileuszowej uroczystości. Rozpocznie się ona 12 

października 2017 r. o godzinie 12:00 w nowej sali gimna-
stycznej. Szkoła Podstawowa nr 7 imienia Jana Karnow-
skiego w Chojnicach

14 października 
Kabaret Skeczów Męczących  - czołowy przedstawiciel 
polskiej sceny kabaretowej zaprezentuje się w hali Centrum 
Park w  Chojnicach. Po niezwykle udanym roku 2015 
Kabaret Skeczów Męczących wraca "Pod prądem". Wraca 
ze zdwojoną kabaretową mocą. W najnowszym spektaklu 
nie zabraknie niczego, z czego zna i ceni ich każdy 
kabaretowy widz w kraju. Będą megawaty energii płynącej 
ze sceny, będą uwielbiane przez publiczność, nietuzinkowe 
postacie, grane przez Jarosława Sadzę, a przede wszystkim 
nowe, nie emitowane w tv skecze. To największa dotych-
czasowa produkcja kabaretu. Pod prądem ma być też trochę 
pod prąd, nie zabraknie więc odważnych treści i elektryzu-
jących tekstów, które zbudują potrzebne napięcie. Podłącz 
się do nas i daj się zabrać w kabaretową podróż po polskich 
absurdach, które KSM tak wyraziście ukazuje w swojej 
twórczości. Kiedy myślisz, że już nic cię nie zaskoczy, my 
włączamy drugą taryfę i ile elektrownia dała. A na bis, 
Herbatka z prądem, kabaretowy przebój 2015 roku - 
"Chrzciny" w wersji jakiej jeszcze nie widziałeś. Początek 
występu o godzinie 16.00.

15 października  
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na „Czytasz Ty, Czy-
tam Ja”- Pippi Pończoszanka. Aula Szkoły Podstawowej
nr 1,  start:  godz. 12:00 - 15.10.2017. Wstęp wolny.

15 października  
Parafia pod wezwaniem ścięcia św. Jana Chrzciciela w Choj-
nicach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na cykl koncertów muzyki klasycznej, pod tytułem „Jesienne 
spotkania z muzyką wielkich mistrzów". Wystąpi zespół 
Intemperata. W programie Cztery pory roku Antonio Vival-
diego. Początek o godz. 17:00 w Kościele Gimnazjalnym
w Chojnicach.

16 października 
Chojnickie Centrum Kultury uprzejmie zaprasza na seans 

filmowy w ramach DKF „Cisza". „Wyklęty" to film którego 
miejscem akcji jest Polska, w drugiej połowie lat 40. XX 
wieku. W kierownictwie Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego zapada decyzja o tym, by wszelkimi sposobami 
zlikwidować oddziały walczące w lesie. Członkowie 
zbrojnego podziemia niepodległościowego zacięcie walczą 
z komunistycznym reżimem. Torturowany przez 
funkcjonariuszy UB główny bohater, Lolo, zostaje odbity
z rąk oprawców. Podczas wiejskiego wesela poznaje 
Bronkę. Młodzi zakochują się w sobie i w nieludzkich 
czasach próbują znaleźć trochę normalności. Zapraszamy 
do do kina Kingsajz w Chojnicach przy ul. Gdańska 14
o godzinie 17.00 i 19.00.

19 października
Chcesz wrócić do formy po wakacjach? Interesujesz się 
zdrowym odżywianiem? Chcesz schudnąć lub przytyć? Już 
dzisiaj zapisz się na warsztaty dietetyczne, które odbędą się 
w czwartek 19 października 2017 roku o godz. 18.00 w Czy-
telni MBP. Dieta bez tajemnic to cykl warsztatów o zdrowym 
stylu życia, które organizowane są wspólnie przez diete-
tyczkę Alinę Pasionek i Miejską Bibliotekę Publiczną w Choj-
nicach. Aby zapisać się na spotkanie, należy przyjść 
osobiście do Czytelni MBP lub zadzwonić pod numer 52 397 
28 07. Zapraszamy

21 października 
Jak zmiany w sposobie odżywiania i stylu życia wpłynęły na 
podłoże chorób przewlekłych i nowotworowych? Czy ho-
meostaza czyli równowaga kwasowo zasadowa jest warun-
kiem powrotu do zdrowia. Jak mocno styl życia, emocje
i psychika wpływają na rozwój chorób przewlekłych i nowo-
tworowych? Czym właściwie jest prawidłowe odżywianie jak 
mamy to rozumieć? Jak wprowadzić zmiany na talerzu - 
"ZDROWY TALERZ" oraz poznasz podstawy diety makro-
biotycznej. Czym jest energia pożywienia? Dlaczego 
jesteśmy coraz słabsi? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na 
te pytania uprzejmie zapraszamy do Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Chojnicach (ul. Angowicka 45). 
Początek konferencji o godzinie 12.00.

21 października 
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra, na Stadionie Miejskim w Chojnicach  przy 

ulicy Mickiewicza 12, z Pogonią Siedlce. Początek spotkania 
godzina 17.00.

22 października 
W ramach rozgrywek o mistrzostwo I Ligi futsalu Red Devils 
Chojnice zagrają dzisiaj z FC Kartuzy. Początek spotkania o 
godzinie 18.00.

22 października 
Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz Stowarzyszenie 
„Charzy…” serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na 
jesienny rajd z cyklu Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic 
Walking. Tegoroczna wyprawa odbędzie się w niedzielę, 22 
października.Miejsce rozpoczęcia (godz. 9.00 przy leśni-
czówce) i zakończenia rajdu planowane jest w Bachorzu. Na 
trasie wędrówki  (ok. 15 km) podziwiać będziemy 
malownicze tereny zachodniej i północnej części Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”, w tym jeziora Krzywce, 
Nierybno oraz dawne wyrobisko torfu – tzw. Pętlę 
Lipnickiego. Odwiedzimy też najstarsze drzewo w Parku, 
„starego” znajomego „Bartusia”. Po powrocie do Bachorza 
odbędzie się wspólne ognisko. Planowany czas zakoń-
czenia rajdu przewiduje się na godzinę 15.00. Bilety wstępu 
do Parku będzie można zakupić w Bachorzu, bezpośrednio 
przed rozpoczęciem rajdu. Uwaga! Liczba miejsc 
ograniczona! Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci 
uczestnictwa w rajdzie w sekretariacie PNBT: tel. 52 39 88 
397, do dnia 18 października. Serdecznie zapraszamy!

25 października 
W 1/4 Pucharu Polski Chojniczanka Chojnice zmierzy się, na 
Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12,
z grającym w Ekstraklasie Górnikiem Zabrze. 

26 października 
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza na wykład dla 
dorosłych z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”. 
Czwartkowe spotkania z przyrodą odbywają się w siedzibie 
Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach
o godz. 18.00. Udział w wykładach jest bezpłatny. Ze 
względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze 
potwierdzanie udziału w wykładach

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

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


