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         Od 7-13 października w Notera Hotel Spa w Charzykowach zagości kolejny raz 
„twórczość malowana” miejscowego artysty Filipa Tomiec. Wystawa pt. „Portret Afryki” pre-
zentuje mieszkańców Etiopii w ich niezwykle futurystycznych strojach ludowych. Obrazy
w niebywały sposób zaskakują realizmem i dokładnością. Zapraszamy i życzymy niezapo-
mnianych wrażeń.                                                                                    www.filiptomiec.pl

      Czy PiS jest na najlepszej drodze do 
wygrania kolejnych wyborów? Pytanie jest 
trudne. Partia utrzymuje stałą przewagę nad 
opozycją w sondażach, a Koalicji Obywa-
telskiej, mimo kolejnych afer i porażek rządu, 
ciągle nie udaje się skrócić dystansu. Jak 
pokazały wybory samorządowe, przewaga 
PiS w sondażach może być przeszacowana 
– wątpliwe jednak, żeby na tyle, by odebrać 
tej partii pierwsze miejsce w wyborczym 
wyścigu. Gorzej z utrzymaniem samodzielnej 
większości. Już w 2015 roku PiS zdobył ją 
dość przypadkowo. Partia nie zwyciężyła 
przygniatająco – uzyskała trochę ponad 5,7 
miliona głosów. To mniej niż jedna piąta upra-
wnionych do głosowania. Wydaje się, że to 
wynik opozycji ponownie zadecyduje, czy 
PiS uzyska samodzielną większość – a bez 
niej trudno mu będzie utrzymać władzę. 
Może wybory wygrać, ale niekoniecznie 
zapewnić sobie władzę na drugą kadencję.

     Wielkie „jedynki” na listach prześcigają się 
w konwencjach i spotkaniach wyborczych. 
Podróżują po terenie, zaszczycając „prowin-
cję” swoją obecnością. Nie inaczej jest
w Chojnicach, gdzie spotkanie goni spotka-
nie. I przed problemem na kogo głosować 
staniemy wszyscy już niebawem. 13 paź-
dziernika pójdziemy do urn wyborczych. 
Wszystkie strony głośno zwołują swoje 
elektoraty szafując górnolotnymi hasłami: 
„najważniejsze wybory od 30 lat” czy  „decy-
duje się los Polski na wiele lat”. 
    Problem o którym pisałem wcześniej, na 
szczeblu lokalnym, na szczeblu powiatu,  nie 
polega „na jaką partię głosować” – tylko czy 
głosować na okręgową „partyjną jedynkę” 
czy na lokalnego kandydata, na mieszkańca 
naszego powiatu, na człowieka, który proble-
my lokalne zna najlepiej, bo tu się urodził
i mieszka. Samo słowo „poseł” zawiera już 
bowiem pewną lokalną wartość. Być „pos-
łem” – znaczy być „posłanym”. Posłanym
w celu reprezentowania określonej grupy 
wyborców, dawniej: „posłanym z ziemi”. 
Ziemi kaliskiej, chełmińskiej, pomorskiej czy 
w naszym przypadku chojnickiej. Tak więc na 
kogo powinniśmy głosować? Partyjne „je-
dynki” pochodzące z odległych miejsco-
wości, czy mieszkańców ziemi chojnickiej. Ja 
zdecydowanie będę głosował na „naszego” 
kandydata. Tym bardziej, że mamy na kogo 
głosować. W naszym okręgu wyborczym (nr 
26 Gdynia-Słupsk) mamy kandydatów do 
sejmu z powiatu chojnickiego na 4 listach:

Nr 1 KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Michał Gruchała - pozycja nr 8 
Leszek Zawadzki - pozycja nr 13
Irena Markowska - pozycja nr 16 
Danuta Zielińska - pozycja nr 18 
Anita Lubczyńska-Kiełpińska - nr 19 

Nr 2 KW Prawo i Sprawiedliwość
Aleksander Mrówczyński - pozycja nr 2 
Monika Tobolska - pozycja nr 22 

Nr 4 KW Konfederacja Wolność i Niepodle-
głość
         Marcin Wałdoch - pozycja nr 3 

Nr 5 KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL 
Zieloni

Leszek Bonna - pozycja nr 5 
Elżbieta Singer - pozycja nr 21 

W sumie możemy wybierać spośród 10 
kandydatek i kandydatów.

     Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalni 
są Aleksander Mrówczyński i Leszek Bonna. 
Pierwszy to obecny poseł, a drugi dyrektor 
chojnickiego szpitala. Ale rozpoznawalni są 
także: Michał Gruchała – przewodniczący 
zarządu osiedla Kolejarz-Prochowa, Leszek 
Zawadzki były radny powiatowy czy Marcin 
Wałdoch, nauczyciel akademicki i działacz 
licznych stowarzyszeń lokalnych. Pozostałe 
osoby poprzez swoją działalnością społe-
czną także znane są lokalnej społeczności. 
Wielkim „nieobecnym” w Chojnicach jest „le-
wica” (lista nr 3). Kiedyś mocno widoczna
w życiu politycznym miasta, obecnie nie 
potrafiła wystawić „chojnickiego” kandydata 
do sejmu.

       Był czas kiedy mieliśmy aż trzech posłów 
z powiatu chojnickiego. W latach 2010-11 byli 
to: Jacek Kowalik, Piotr Stanke i Leszek 
Redzimski. Teoretyczne mamy szansę ten 
wynik powtórzyć. Wszystko będzie zależało 
od nas. 30 września na spotkaniu wyborczym 
w CEW-ie Marcin Wałdoch zapowiedział wy-
słanie zaproszenia na konwencję wyborczą 
do wszystkich lokalnych kandydatów. Bardzo 
podoba mi się ta propozycja. Gdyby jeszcze 
w internecie, za pośrednictwem TV Jerzego 
Erdmana, Chojniczanie mogli obejrzeć ją ”na 
żywo” to z pewnością przekonaliby się do 
któregoś lokalnego kandydata. 
    Nie będę się tu rozwodził na temat 
programów wyborczych, bo wszechobecne 
w naszej przestrzeni politycznej pojęcie „kieł-
basa wyborcza” wiele wyjaśnia. Złośliwi mó-
wią o kandydatach, że „nikt inny ci tyle nie da, 
ile oni mogą ci obiecać”. No coś w tym jest.
A swoją drogą, to na koniec każdej kadencji 
powinna obowiązywać publiczna „spo-
wiedź”. Tyle wam obiecałem - a tyle, i tyle 
zrobiłem. I właśnie to powinno być podstawą 
do powtórnego ubiegania się o mandat.  

     Zachęcam Państwa do pójścia do 
wyborów, bo to wielkie święto demokracji, 
nasz przywilej i obowiązek, a ponad to 
wszyscy wiemy, że „nieobecni głosu nie 
mają” .

Jacek Klajna

     W piątek (27.09) burmistrz Chojnic Arse-
niusz Finster gościł w ratuszu Julię Olszew-
ską, zdobywczynię złotego medalu na Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Europy w kaja-
karstwie w czeskich Račicach oraz złotego 
medalu na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Świata w Rumunii.
    Podczas rozmowy pan burmistrz pogra-
tulował osiągniętych sukcesów sportowych, 
a także życzył wytrwałości i szczęścia w zdo-

bywaniu kolejnych cennych doświadczeń
w kajaku oraz realizacji wszelkich planów.
    W spotkaniu uczestniczyli również: wice-
burmistrz Adam Kopczyński, kierownik Refe-
ratu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Zbigniew 
Buława oraz radni Rady Miejskiej: Renata 
Dąbrowska i Marek Szank.

UM w Chojnicach
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01 września
W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej na polu w Kro-
jantach widzowie obejrzeli inscenizację Szarży pod Krojan-
tami z 1 września 1939 roku. Nad Krojantami przeleciało 
sześć iskier. Maszyny dwukrotnie wykonały przelot wypu-
szczając dym w barwach narodowych. 

02 września
W wyremontowanej Szkole Podstawowej nr 3 zainaugu-
rowano nowy rok szkolny. Uczniów oraz rodziców przywitał 
dyrektor szkoły Karol Kołyszko, który otwierając nowe wej-
ście do szkoły od ulicy Dworcowej cieszył się, że udało się 
wrócić do korzeni i szkoła wita wszystkich już od frontu, a nie 
od podwórka. 

02 września
Odbyły się uroczystości związane z wybuchem II wojny 
światowej. Obchody rozpoczęto o godz. 12.00 od złożenia 
kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu Hitlerowskiego 
przez władze miasta, organizacje społeczne i delegacje. 
Dalsze uroczystości odbyły się w Dolinie Śmierci, gdzie 
wystąpił Burmistrz Miasta oraz o godz. 17.00 odprawiona 
została msza św. w intencji pomordowanych i Ojczyzny,
a także z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

02 września
Przy ul. Mickiewicza 5 Burmistrz Arseniusz Finster odsłonił 
tablicę pamiątkową poświęconą Leonowi Wagnerowi, 
muzykowi i nauczycielowi, a także radnemu miejskiemu, 
który został zamordowany 24 listopada 1939 r. w Dolinie 
Śmierci. Tablica znajduje się na budynku siedziby filii Banku 
Spółdzielczego w Czersku, gdzie w latach 1920-1939 Leon 
Wagner mieszkał. 

04 września
Zebrał się zespół roboczy ds. obchodów 100-lecia powrotu 
Chojnic do macierzy. Omówiono planowane na styczeń 
2020 r. przedsięwzięcia. 

07 września
Odbyło się ósme Narodowe Czytanie. W plenerowej czy-
telni, która powstała przed budynkiem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej można było posłuchać nowel wybranych do 
tegorocznej edycji akcji. Z powodu deszczu czytanie zostało 
skrócone i nie udało się zaprezentować wszystkich ośmiu 
utworów.

08 września
W Chojnicach odbył się kolejny zlot samochodów zabyt-
kowych

08 września
Z zakończonych  Mistrzostw Polski klas olimpijskich za-
wodnicy Chojnickiego Klubu Żeglarskiego przywieźli 6 
medali. Regaty odbywały się w Gdańsku w dniach 5 - 8 
września, a na starcie stanęła czołówka Polskich żeglarzy
w 6 klasach regatowych. Nasi zawodnicy rywalizowali
w klasie Laser Radial, Finn, 470 oraz Nacra 17.

09 września
Na konferencji prasowej w Ratuszu Burmistrz Arseniusz 
Finster poinformował, że podatki miejskie pójdą w górę. 
Trwa konstruowanie budżetu na nowy rok i już wiadomo, że  
wzrosną podatki lokalne. Więcej zapłacą mieszkańcy za 
grunty i domy, ale również przedsiębiorcy. Przykładowo, 
podatek od działalności gospodarczej wzrośnie z 19,70 zł 
na 21,90 zł, podatek od budynków mieszkalnych z 53 gr na 
69 gr, podatek od gruntu z 22 na 35 gr. 

11 września
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyły się war-
sztaty genealogiczne „Szukamy korzeni”, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry 
Brdy. O tym, jak poszukiwać korzeni rodzinnych mówił 
Tomasz Cisewski.

12 września
W wypożyczalni i czytelni dla dzieci odbyło się pierwsze
w tym roku szkolnym spotkanie członków Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Podczas niego omówiona została książka pt. 
„Szalone życie Rudolfa”, której autorką jest Joanna Fabicka.

13 września
Kategoryczny sprzeciw mieszkańców Kolejarza. Nie chcą 
zachodniego obejścia pod nosem. Mieszkańcy osiedla 
Kolejarz-Prochowa, którzy w piątek przyszli na zebranie, 
kategorycznie sprzeciwili się lokalizacji zachodniego 
obejścia Chojnic, a więc małej obwodnicy miasta. Chcą 
sporego odsunięcia drogi od granic ich działek.

13 września
Burmistrz Miasta Chojnic i członkowie klubu "Tygodnika 
Powszechnego" wzięli udział w  uroczystości odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej postać profesora Zbigniewa Rad-
wańskiego, w 95. rocznicę urodzin tego wybitnego choj-
niczanina, Kawalera Orderu Orła Białego. 

13 września
Dyskusyjny Klub Książki przy MBP obchodził dziesięcio-
lecie istnienia. Była to okazja do powspominania, tym bar-
dziej, że panie przystępujące w 2009 roku do nowo tworzo-
nego klubu w większości są w nim do tej pory. W spotkaniu 
rocznicowym wzięło udział 13 klubowiczek. 

13-15 września
Wiceburmistrz Adam Kopczyński szefował chojnickiej 
delegacji, która gościła w partnerskim mieście na Ukrainie - 
Korsuniu Szewczenkowskim. Okazją było Święto Miasta. 
Trzonem delegacji była 22-osobowa grupa tancerzy i opie-
kunów z Akademii Tańca "Piętro Wyżej". W trakcie wizyty 
doszło do spotkania z władzami Korsunia, a także z Honoro-
wym Obywatelem Chojnic Michaiłem Wołkowem. 

13 września
Po serii porażek i bardzo przeciętnych meczów kibice Choj-
niczanki w końcu obejrzeli dobre spotkanie w wykonaniu 
swojej drużyny. Chojniczanka zasłużenie wygrała 3:0 z GKS 
Bełchatów.

14 września
Wysoka porażka Red Devils. W pierwszym meczu u siebie 
Czerwone Diabły przegrały aż 1:6 z beniaminkiem z Luba-
wy.

14 września
Z okazji zbliżającej się 100 rocznicy powrotu Chojnic do Oj-
czyzny wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. W Chojnickim 
Centrum Kultury można było podziwiać 130 artystów wystę-
pujących w chórze, balecie i orkiestrze. „Śląsk” zaprezen-
tował koncert „A to Polska właśnie”, a więc przegląd polskiej 
muzyki, pieśni i tańców. 

14-15 września
W weekend na Jeziorze Charzykowskim odbywały się 
"Mistrzostwa Pomorza – Memoriał Ottona Weilanda" w kla-
sie Laser. Na starcie stanęli zawodnicy w klasie Laser Ra-
dial oraz Laser 4,7. W klasyfikacji Kobiet zwyciężyła 
Magdalena Kwaśna, która po 6 latach wróciła na Jezioro 
Charzykowskie. Po niedawnych medalach Mistrzostw 
Polski udowodniła, że jest także najlepsza na Pomorzu.

16 września
Przed południem na Starym Rynku odbył się IV Miejski 
Dzień Tańca Ludowego. Dzieci oraz młodzież pod okiem 
Wojciecha Chylewskiego, instruktora tańca ludowego i cho-
reografa, zatańczyły wspólnie „poloneza”. Prezentowały się 
również zespoły folklorystyczne: Zespół Ziemia Czerska
z Czerska, Kaszebe z Chojnic oraz Krebane z Brus - grupa 
Tańców Polskich w formie towarzyskiej.

16 września
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na wernisaż wystawy 
malarstwa Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego pt. "Muza". 
Wystawa była czynna do 1 października. Cykl „Ona” stwo-
rzony został w hołdzie kobiecie i jest jej w całości poświę-
cony - od portretu, przez akt, aż do detalu.

17 września
Stowarzyszenie Wdzydzko–Charzykowska Lokalna Grupa 
Rybacka „Mòrénka” zaprosiła do czytelni MBP  na promocję 
najnowszego wydawnictwa pt. „Kręgi Kamienne w Odrach. 
Goci i porosty”.  Autorami są naukowcy od lat zajmujący się 
badaniami w tym miejscu – archeolog Tadeusz Grabarczyk 
oraz biolog Ludwik Lipnicki. 

17 września
W CEW przy ul. Piłsudskiego  odbyło się  spotkanie i pre-
zentacja przebiegu zachodniego obejścia Chojnic. 

18 września
W Urzędzie Miejskim odbyło się otwarte spotkanie konsul-
tacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego w mieście Choj-
nice, na które zaproszono radnych Rady Miejskiej, przed-
stawicieli samorządów mieszkańców oraz wszystkich 
mieszkańców.

18 września
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospo-
darki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF 
Chojnice – Człuchów”, rozpoczęły się roboty budowlane
w ciągu ul. Prochowej. Wyłączono z ruchu fragment ulicy 
Prochowej od skrzyżowania z Aleją Brzozową do Placu 
Piastowskiego (Restauracja POLKA) z dopuszczeniem do 
ruchu mieszkańców. 

19 września
W ChCK odbył się koncert Orkiestry Kameralnej PRO-
GRESS z Gdańska, która zagrała najpiękniejsze filmowe 
motywy muzyczne. 

19-22 września
Chojnickie Centrum Kultury i Dyskusyjny Klub Filmowy 
"Cisza" zaprosili mieszkańców na 21. edycję Chojnickiego 
Filmobrania, które w tym roku odbyło się pod hasłem 

"Słuchanie kina". W tym roku Dyskusyjny Klub Filmowy 
"Cisza" obchodzi 35-lecie działalności. 

20 września
W CEW odbyło się spotkanie z marszałkiem Senatu Stani-
sławem Karczewskim, posłem Aleksandrem Mrówczyńskim 
i wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem. 

21 września
Na Jeziorze Charzykowskim rozegrano regaty o Błękitną 
Wstęgę. Rywalizowali ze sobą żeglarze z całej Polski m.in.
z Warszawy, Sopotu, Szczecinka, Osielska, Człuchowa 
oraz z Charzykowa. W regatach startowało łącznie 265 
uczestników na 121 jednostkach. Była to 82 edycja regat.

21 września
Szymon Szczukowski z Boxing Team Chojnice został Mis-
trzem Polski U – 14. Zawody odbyły się w Łomży

21 września
Piłkarze Radomiaka wygrali z Chojniczanką 3:1. Goście wy-
grali zasłużenie i udowodnili, że ich miejsce na szczycie  
tabeli nie jest przypadkowe. 

21-22 września
W Hali Centrum Parku oraz w Szkole Podstawowej nr 8 
odbyła się 2 edycja  Chojnice Fantasy Days.

22 września
Po pięciu miesiącach prac ziemnych, związanych z budową 
kanalizacji deszczowej i odtworzeniem infrastruktury dro-
gowej, przywrócono ruch na rondzie „Solidarności” .

23 września
Rada Miejska w Chojnicach uchwaliła ponad 50-procen-
tową podwyżkę opłaty za Żłobek Miejski. Nowy przelicznik 
dla rodziców, którzy swoje pociechy posyłają do miejskiego 
żłobka zacznie obowiązywać od grudnia i wynosić będzie 15 
proc. minimalnego wynagrodzenia. Podwyżka będzie bar-
dziej odczuwalna po nowym roku wraz ze wzrostem naj-
niższej krajowej.

23 września
Rozpoczęły się prace przy budowie kolektora deszczowego 
łączącego ulicę Łużycką i Towarową oraz odcinka kolektora 
w kierunku wiaduktu. Zamknięty został dojazd do dworca od 
strony ulicy Dworcowej. Prace mają potrwać do 7 paź-
dziernika.

25 września
W Urzędzie Miejskim w Chojnicach podpisana została umo-
wa na wykonanie zadania pn. „Budowa zbiornika reten-
cyjnego „Sobierajczyka”.  Wykonawcą inwestycji o wartości 
ok.16,7 mln zł jest Firma MARBRUK Sp. z o.o., Sp. K. Za-
kończenie robót będących przedmiotem umowy nastąpi
w terminie do 30 września 2022 r.

26 września
W urzędzie gminy podpisano umowę na zaprojektowanie
i wykonanie rynny spławnej oraz progu piętrzącego w Cho-
cińskim Młynie. Zwyciężyła oferta firmy iPRO7 z Gdańska 
za 483 tys. zł. Kajakarze płynący z gminy Konarzyny nie 
będą już musieli wysiadać na skrzyżowaniu dróg i nosić 
kajaków.

26 września
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprosił na pierwszy po 
wakacjach wykład z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą 
pt. „Podróżnicy w czasie i przestrzeni, czyli niesamowity 
świat nasion”. 

26 września
Odbyły się X Targi Edukacyjne zorganizowanych przez Zes-
pół Szkolno-Przedszkolny nr 3. Rodzice biorący udział
w spotkaniu zapoznali się m.in. z ofertą zajęć pozalekcyj-
nych, które oferuje szkoła. Uczestnicy targów mogli się tak-
że przekonać jak działa świetlica szkolna czy koła zaintere-
sowań. 

26 września
Już po raz trzeci można było zobaczyć na ekranie Kina King-
sajz objazdową Etiudę&Animę czyli wybrane, nagrodzone 
na krakowskim festiwalu filmowym, krótkie filmy dokumen-
talne.

27 września
Podczas remontu ulicy Towarowej znaleziono dziewięć 
pocisków artyleryjskich, prawdopodobnie z czasów II wojny 
światowej. Były to pociski artyleryjskie przeciwpancerne 
kaliber 76 mm. Akcja saperów na Towarowej trwała ponad 
godzinę. Akcje przeprowadził patrol rozminowania z 1. Lę-
borskiego Batalionu Zmechanizowanego pod dowództwem 
starszego chorążego sztabowego Marka Ozimka.
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Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

     23 września 2019 roku odbyła się X sesja Rady Miejskiej 
VIII kadencji.  Do sesji zasiadło 20 radnych. Sesję rozpoczął   
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekre-
tarzem sesji został Jan Koperski, a do komisji wnioskowej 
wybrano radnych: Andrzeja Platę i Iwonę Skocką.
      Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego. Burmistrz 
Arseniusz Finster - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 
Przepraszam za to, że o czternastej się spotykamy dzisiaj. 
Planowany był przyjazd Pana Wojewody, który został odwo-
łany w ostatnim momencie ze względu na pilne obowiązki, 
które Pan Wojewoda musiał realizować gdzie indziej. Spo-
dziewamy się, że w przyszłym tygodniu podpiszemy umowę 
na finansowanie dróg z programu Morawieckiego – chodzi 
tutaj oczywiście o Czereśniową i Winogronową. ...
     Rozpocznę od deszczówek. Zaasfaltowano ulicę Zawi-
szy Czarnego i Pomorską. Trwają prace wykończeniowe – 
regulacja wysokości uzbrojenia, wykonanie ścieków desz-
czowych. Od jutra kontynuacja asfaltowania pięciu ulic – 
Błękitnej Armii, Jedności, Kazimierza Wielkiego, Zyg-
munta Augusta i Władysława Jagiełły. Prace potrwają do 
końca tygodnia. Cały czas wpływają wnioski do Zakładu 
Gazowniczego o podłączenie do sieci. My już asfaltujemy 
ulice i te podłączenia będą realizowane poprzez budowę 
przyłączy w chodnikach. Fragmenty ulic mogą być rozkopane 
w wyniku tych przyłączy, ale poza pasem jezdni. Na jezdnię 
już nikogo nie wpuścimy, bo to byłoby po prostu śmieszne.
W ulicy Bolesława Chrobrego Wodociągi budują nowy 
kolektor sanitarny. Całkowite zakończenie prac na osiedlu, 
to jest III kwartał 2020 roku. Myślę, że mieszkańcy, jak już 
zobaczą, że kolejne ulice zaasfaltowano i oddano do użytku, 
to też optymizm wróci w serca naszych mieszkańców i zech-
cą zrozumieć, że te jak gdyby opóźnienia nie wynikają tylko
i wyłącznie z naszej winy, ale też są związane z tym, że nie 
wszyscy poporządkowali swoje przyłącza do swoich nieru-
chomości. 
    W dniu 22 września uruchomiono pełen ruch na rondzie 
Solidarności. Obecnie trwają prace związane z budową 
przyłącza wodociągowego. Chodzi o to, żeby pierścień 
wewnętrzny zasilić w wodę. Za kilka dni rozpoczną się prace 
Spółdzielni Socjalnej „Tur”, która wykona nowe nasadzenia 
wewnątrz tego pierścienia. Pozostanie do wykonania od-
cinek kolektora deszczowego od ronda, w ścieżce rowero-
wej, do Placu Piastowskiego, obok Zakładu Gazowniczego, 
bez ingerencji w jezdnię i parkingi. Zarząd Dróg Wojewó-
dzkich planuje wykonanie remontu dróg w rejonie ronda, i tu 
znowu będą perturbacje na rondzie, ale już po otwarciu 
Dworcowej i Łużyckiej, to jest fragment ulicy Szerokiej i fra-
gment ulicy Sępoleńskiej. Będziemy frezować i kłaść nową 
masę ścieralną. 
    Trwają prace przy ulicy Kwiatowej – Wodociągi budują 
nowy wodociąg z przyłączami. Opóźnia to niestety przy-
stąpienie do prac związanych z odtworzeniem nawierzchni. 
W czasie prac natrafiono na liczne kolizje z istniejącym 
uzbrojeniem. 
   Ulica Kaszubska, Łużycka, Towarowa, Łanowa. Na Ła-
nowej zakończono prace, ale trzeba poprawić jeden pas 
ruchu, który został wykonany niezgodnie z technologią.
W dniu dzisiejszym rozpoczęto prace przy budowie kolektora 
deszczowego łączącego ulicę Łużycką i Towarową. Byliśmy 
tam na miejscu. Pierwszy wykop i pierwsza kolizja – kabel, 
którego nie ma na żadnym podkładzie geodezyjnym. Trwa 
ustalanie właściciela kabla. To jest śmieszne, ale to jest też 
tragiczne. Jak można w środku miasta… Jest skrzyżowanie
i jest kabel, którego nie ma na żadnym podkładzie. W ulicy 
Kaszubskiej zakończono prace przy budowie kolektora desz-
czowego. Odtworzenie tej ulicy Kaszubskiej opóźnia budowa 
przyłącza gazowego do jednej z firm, która tam zmienia 
sposób ogrzewania na gazowy. To dobrze, bo ekologiczny, 
ale z drugiej strony naciskamy na gazownię, żeby szybciej to 
przyłącze wykonać. 
    Inne prace związane z deszczówkami. Trwają prace przy 
budowie zbiornika zachodniego. Regulujemy Strugę Jar-
cewską, to Państwo widzą, pomiędzy skarbówką a Zieloną
i przy oczyszczalni ścieków. Wszystkie prace powinny za-
kończyć się do końca 2019 roku.
   Zakończono budowę ścieżki rowerowej przy Wyszyń-
skiego. Do poprawy jest zieleń. Trwają prace przy Warsza-
wskiej, Piłsudskiego, Dworcowej i Towarowej. Kontynuujemy 
prace przy Alei Brzozowej – od Parku 1000-lecia w kierunku 
ronda Wyszyńskiego. I również na skrzyżowaniu Angowickiej 
do Dworcowej i zostały one wstrzymane ze względu na ko-
lizję z projektowaną budową kolektora deszczowego. Trwają 
prace przy budowie doświetleń przejść dla pieszych. Tu sytu-
acja się będzie diametralnie poprawiać. 
    Po działaniach przetargowych już mogę Państwu powie-
dzieć, że w najbliższą środę podpiszemy umowę z firmą Mar-
bruk, która za 16.700.000 zł wykona zbiornik Sobierajczyka. 
Możemy już teraz sobie powiedzieć, że mamy wszystkie 
zakresy budowy deszczówek rozstrzygnięte i oby było jak 
najmniej kolizji w realizacji tych zadań.
  Kolejna sprawa. Chciałbym wrócić do tak zwanego 
zachodniego obejścia. Na spotkaniu, które właściwie ja 
wywołałem, nie po to żeby się chwalić, ale uważam, że czym 
więcej konsultacji i spotkań z mieszkańcami, tym lepiej, bo 

staramy się sobie pewne rzeczy wytłumaczyć i zrozumieć. 
Mam przed sobą tak zwane odstępstwo. To był główny pos-
tulat mieszkańców Zamieścia, żeby powstało skrzyżowanie – 
zachodnie obejście - ulica Zamieście. Tylko zacytuję: udzie-
lam zgody na odstępstwo od przepisów określonych… 
w zmniejszeniu odstępu pomiędzy sąsiednimi skrzyżowa-
niami docelowej drogi wojewódzkiej klasy G na terenie 
zabudowy z drogą wojewódzką 212 Bytowska klasy Z, drogą 
powiatową nr…, drogą gminną nr…, do wartości 428 metrów. 
A powinno być 500 metrów. Czyli tutaj Ministerstwo Infra-
struktury, decyzją Pana Wojewody, sankcjonuje tą mniejszą 
odległość pomiędzy skrzyżowaniami. W czasie spotkań
z mieszkańcami dochodzi do artykułowania różnych 
poglądów. Tutaj usłyszeliśmy taki na przykład pogląd, że 
nieprawdą jest to, co my mówimy jako urzędnicy, że w planie 
miejscowym od 1975 roku była wrysowana trajektoria tej 
drogi, po której biegnie zachodnie obejście. Tutaj są doku-
menty i pragnę tylko powiedzieć, że miejscowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice został 
zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/45/71 przez Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w dniu 24 
kwietnia 1971 roku i miejscowy plan ten funkcjonuje od roku 
1971. Czyli już prawie 50 lat jest wrysowana tam ta droga. 
Oczywiście ktoś powie, że nie było tam zachodniego 
obejścia, czyli drogi wojewódzkiej. Racja. Zupełna racja. Ale 
uważam, zresztą nie tylko ja, i tutaj myślę, że eksperci mogą 
się wypowiedzieć, budowa drogi klasy G, na której będzie 
można się poruszać z prędkością 60 km/h, nie 90 jak na połu-
dniowej obwodnicy Chojnic, przy czterech skrzyżowaniach 
na długości 3 km, to jest lepsze rozwiązanie niż budowa 
typowej drogi osiedlowej, po której i tak, racjonalnie myślący 
kierowca, pojedzie jak po zachodnim obejściu miasta 
Chojnice. Tak więc, gdyby ktoś chciał się wczytywać, to do-
kumenty są w Wydziale u Pana Waldemara Gregusa. I tutaj 
kolejne zmiany tych planów były w 1987, 1992, 1997, 2009, 
2013 roku, gdzie zostaliśmy oddani do Sądu Wojewódzkiego 
przez kilku mieszkańców, też uczestniczących w tych spot-
kaniach, i Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę 
mieszkańców uznając, że plan miejscowy przyjęty w 2013 
roku jest zgodny z przepisami prawa funkcjonującego w Pol-
sce. ... Natomiast nasza zachodnia duża obwodnica – 
musimy rozpocząć rozmowy, moim zdaniem, bardzo racjo-
nalne z gminą Człuchów, ... 
    Jeżeli chodzi o węzeł integracyjny transportowy, dzisiaj 
zaprosiłem dziennikarzy i naszych partnerów społecznych, 
czyli też po raz kolejny jesteśmy w dialogu i rozmawiamy
z ludźmi, których te inwestycje interesują. Tam byli pszcze-
larze, tam były osoby ze stowarzyszenia Czyste Powietrzne. 
Chodzi oczywiście o lipy, które rosną na tym wzniesieniu od 
dawnego wjazdu do straży pożarnej kolejowej. Otóż, my kilka 
lip wycięliśmy na odcinku Towarowej i one, no niestety, w śro-
dku są puste. Jest taki komin powietrzny. Ale mimo wszystko 
z tego spotkania, gdzie sobie pokazaliśmy te lipy, obeszliśmy 
jeszcze raz całą inwestycję, są jak gdyby dwa pola kompro-
misu. Pierwsze pole kompromisu jest takie, żeby przeprowa-
dzić bardzo szczegółową analizę dendrologiczną wszystkich 
lip, które są na tym wzniesieniu. Ich jest 35. Okej. Ale z drugiej 
strony pszczelarze i inne osoby mówią, że nawet gdyby ta 
analiza dendrologiczna była taka, że te drzewa mają paść za 
10 lat, a nikt z takim prawdopodobieństwem nam tego nie 
stwierdzi, to chojniczanie uważają, że te lipy i tak tam powinny 
zostać. Bo nawet jeżeli one padną, to opłaca się przełożyć 
ścieżkę rowerową i chodnik na lewą stronę, a na tym wznie-
sieniu sadzić kolejne nowe lipy. I teraz oczywiście w najtru-
dniejszej sytuacji ja się znalazłem, bo sam znowu wywołałem 
temat, tak jak z tym zachodnim obejściem, gdzie dostałem po 
plecach, ale to nie boli, i teraz w zasadzie nie wiem, co mam 
zrobić, bo na analizę dendrologiczną wydamy około 30 tys. zł. 
Tutaj z Panem radnym Bartoszem Blumą o tym rozmawiałem 
przed sesją. No, możemy wydać. Ale i tak będzie grupa osób, 
które uważają, że nie ma sensu wycinać tych drzew, żeby je 
tam zostawić i dosadzać. Z dziennikarzami i z naszymi 
partnerami obeszliśmy tą inwestycję. Jak Państwo się poja-
wicie na Towarowej od poczty, to po prawej stronie zobaczy-
cie piękną, szeroką ścieżkę rowerową, po lewej stronie 
chodnik, a na tym odcinku, gdzie mają zostać lipy, my z tą 
ścieżką przechodzimy na druga stronę, czyli przy skrzyżo-
waniu z Subisława, której asfaltowanie dzisiaj kończymy, 
wchodzimy w ścieżkę pieszo-rowerową, gdzie można zrobić 
segregację – osobno ścieżka rowerowa, osobno chodnik,
i możemy lipy zostawić. ...
     I, jeżeli Państwo pozwolą, to ostatni temat. Dzisiaj mamy 
rozmawiać o żłobku. Wydział Edukacji w porozumieniu ze 
mną przygotował takie drobne uzasadnienie, które chciałbym 
już teraz Państwu odczytać i skomentować, żebyście ewen-
tualnie mieli więcej czasu przemyśleć ten problem. 
     Otóż tak. Być może moją winą jest to, że prowadzę poli-
tykę niepodnoszenia podatków i niepodnoszenia opłat, mię-
dzy innymi za żłobek. Proszę sobie wyobrazić, że od 2007 
roku nie podnosiliśmy opłaty za żłobek. Teraz przy tej sytuacji 
społeczno-gospodarczej, w jakiej jesteśmy, gdzie jednak 
płaca minimalna, płaca średnia, plus transfery socjalne, 
znacznie rosną, nie da się ujechać z taką polityką. Dlatego ja 
już zapowiedziałem, że jeżeli rośnie zasobność portfeli 
Polaków, to też niestety samorząd, chcąc zrealizować swoje 

zadania, musi mieć na to środki, albo partycypacja miesz-
kańców, którzy korzystają z konkretnych usług świadczonych 
przez miasto, będzie musiała być niestety większa. I tak to się 
ma do podatków, że będziemy musieli je podnieść. Gmina 
Chojnice też podnosi podatki, i inne samorządy też, ale w tej 
propozycji, którą mamy, i tak będziemy miastem z bardzo 
niskimi w stosunku do innych podatkami, bo patrząc na 
wymiar podatkowy tego roku, to my przy waloryzacji, na którą 
mam nadzieję, że Państwo się zgodzą, będziemy niżsi od 
tego, co mają samorządy w tym roku, a one i tak podniosą na 
kolejny rok. (...) Konieczność podniesienia opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku wynika z analizy istotnych czynników, które 
wymienię. Aktualnie opłaty ponoszone przez rodziców mie-
sięcznie to 320 zł – 207 zł za pobyt dziecka w żłobku i około 
110 zł za żywność. Koszt żłobka w tym czasookresie wynosił: 
400 tys. zł w roku 2006, do prawie 1 mln zł w obecnym roku. 
Czyli nasz koszt utrzymania żłobka wzrósł 2,5 raza. Liczba 
dzieci w żłobku na przestrzeni tych lat utrzymywała się na tym 
samym poziomie – pięćdziesięcioro dzieci. Roczny koszt 
utrzymania żłobka – 2,5 raza wyżej. Podobny wskaźnik moż-
na zauważyć w odniesieniu do wzrostu minimalnego wyna-
grodzenia. W 2007 roku minimalne wynagrodzenie, które 
otrzymywał Polak, wynosiło 899 zł, a w roku obecnym 2.250 
zł, a w roku przyszłym 2.600 zł. I dobrze. A niedługo 4.000 zł. 
Też dobrze. Ale teraz patrząc na to, że przez 11 lat nie 
podnosiliśmy opłaty stałej w żłobku, a płaca minimalna rosła, 
to nie możemy powiedzieć, że sięgamy głębiej do portfela 
rodziców. Rodzice, na skutek wzrostu najniższego uposa-
żenia i płac, generalnie te środki mają waloryzowane. Przez 
analogię właściwie powinien być wzrost opłaty 2,5 raza, czyli 
do 520 zł. My tego nie proponujemy. My proponujemy, żeby 
wysokość opłaty za dziecko w żłobku powiązać z najniższą 
krajową, tak jak jest w wielu miastach, żeby to było 15% 
najniższej krajowej. I to będzie stała waloryzacja. Tak jak 
najniższa krajowa będzie rosła, tak ciągle to będzie 15%. I to 
wynosiłoby 337 zł. Kwotowo to jest 120 zł więcej. Ja sobie
z tego zdaję sprawę, ale procentowo do najniższej krajowej. 
Biorąc pod uwagę założenie, że osoby oddające dziecko pod 
opiekę żłobka powracają na rynek pracy i otrzymują 
najniższe wynagrodzenie, opłata w żłobku publicznym 
stanowi niewielki procent ich dochodów, bo tylko 15%. Ale 
pamiętajmy, że na każde dziecko mamy „500+”. To są też 
pieniądze dedykowane rodzicom do tego, żeby w ten sposób 
je wykorzystać. Wysokość opłaty za dzienną stawkę żywie-
niową ustala dyrektor żłobka, która w tej chwili wynosi 5 zł. 
Jak mamy dzieciątko w żłobku i na przykład to dziecko nie je, 
to nasza kuchnia pakuje rodzicom to wyżywienie dziecka i ro-
dzic może zabrać je do domu. Ale 70% czasu dziecko spędza 
w żłobku, czyli możemy powiedzieć, że my to dziecko za te 5 
zł, bardzo niska stawka żywieniowa, żywimy w tym żłobku. 
Tak, że też to odsłaniamy. W uchwale wprowadza się mecha-
nizm zabezpieczający przed niepożądanym wzrostem stawki 
dziennej, która nie może przekroczyć 0,5% minimalnego wy-
nagrodzenia miesięcznego za pracę, obowiązującego w da-
nym roku kalendarzowym, to jest 11,25 zł. Zatem maksymal-
na wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyży-
wienie nie może przekroczyć 584 zł – czyli 337 plus 247 za 
żywność, ale to przy maksymalnym wzroście opłaty za żyw-
ność,  nie wystąpi. Zmiana stawki z tytułu opłat za dziecko
w żłobku gminnym spowoduje wzrost dochodów, co w całości 
będzie przeznaczone na pokrycie kosztów działalności żłob-
ka oraz na podniesienie standardów opieki nad dzieckiem do 
lat trzech. ... Środki uzyskane od rodziców pozwolą nam na 
obniżenie kosztu jednostkowego. Dzisiaj jednostkowy koszt, 
który świadczy samorząd na jedno dziecko w żłobku publi-
cznym, to jest 1.400 zł, gdzie prywatnym żłobkom dajemy 
tylko 300 zł. Czyli jest taka, moim zdaniem, nieuczciwa 
segregacja, że są szczęśliwi rodzice, którzy mają dziecko
w żłobku publicznym i miasto daje 1.400 zł, i są rodzice, 
którzy się nie załapali do żłobka publicznego i dajemy tylko 
300 zł. Ja chcę zwiększyć bon żłobkowy co najmniej do 600 zł 
w żłobku niepublicznym, ale pod jednym warunkiem – że 
żłobki niepubliczne o taką kwotę, jaką my zwiększymy, 
zmniejszą opłatę stałą. Inaczej to nie ma sensu. Ale ten me-
chanizm wzrostu najniższego wynagrodzenia w żłobkach 
niepublicznych też ich dotyczy, im też rosną koszty funkcjo-
nowania. Tak, że to będą bardzo trudne rozmowy. ... Zwię-
kszenie wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku gmin-
nym, moim zdaniem, jest uzasadnione i jestem przekonany, 
że te argumenty, że opłata 207 zł była przy najniższej krajo-
wej 900 zł, dzisiaj będzie za chwilę 2.600, to to rodzice chyba 
są w stanie zrozumieć. A mają jeszcze „500+”. Więc chcąc 
ulżyć dzieciom w żłobkach niepublicznych, musimy uporząd-
kować system opłat w żłobku publicznym. Jestem przeko-
nany, że Państwo też zechcecie zrozumieć tą argumentację
i tą uchwałę podjąć w tym kierunku. Dziękuję za uwagę. 

     W dalszej części sesji sprawozdania złożyli przewod-
niczący komisji stałych. Najważniejszą częścią sesji było 
głosowanie projektów uchwał. Wyniki głosowań dostępne są 
na stronie UM w Chojnicach.
     Niestety ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam 
przedstawić szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół sesji 
można pobrać ze strony UM w Chojnicach.
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     W tym roku na początku października swój 
jubileusz obchodzić będzie Chojnickie Studio 
Rapsodyczne. Założony w 2004 roku przez 
Grzegorza Szlangę teatr, początkowo działał 
w murach II Liceum Ogólnokształcącego. 
Swoje spektakle Studio wystawiało w różnych 
miejscach Chojnic, m.in. w Szkole Muzycz-
nej, sali obrad Urzędu Miejskiego, Schronisku 
dla Nieletnich, auli Szkoły Podstawowej nr 1 
czy Miejskiej Bibliotece Publicznej. W 2008 
roku teatr przeniósł się do Chojnickiego Do-
mu Kultury. W czasie piętnastu lat funkcjo-
nowania powstało 38 spektakli, a Studio 
zdobyło ponad 150 nagród na ogólnopolskich 
festiwalach, w tym nagrody główne oraz dla 
najlepszych aktorów na prestiżowych kon-
kursach w Gdańsku, Szczecinie, Olsztynie 
czy w Warszawie. W 2017  spektakl „Romeo 
i…” wygrał międzynarodowy festiwal w Poli-
cach, co poskutkowało zaproszeniami na 
inne międzynarodowe przeglądy. 
    Studio Rapsodyczne to nie tylko spektakle, 
ale również edukacja. W czasie swojej 
działalności przez Studio przewinęło się ok. 
200 młodych osób, które próbowało swoich sił 
w aktorstwie i recytacji. Wielu z nich dalej 
aktywnie zajmuje się teatrem, a dwójka 
została zawodowymi aktorami. Duża część 
działalności chojnickiej grupy to inicjatywy 
edukacyjne, mające przybliżyć widzom idee 
tej części sztuki, pogłębić wiedzę o formie, 
języku i rodzajach teatru. Warto wspomnieć
o takich projektach jak: „Lekcje teatralne”, 
„Teatr repertuarowy”, „Wymiana doświad-
czeń”, „Resocjalizacja poprzez teatr” czy 
akcja „Czytasz Ty, czytam Ja” popularyzująca 
czytanie wśród dzieci.
    Podczas jubileuszu widzowie będą mogli 
zobaczyć 4 spektakle, próbę otwartą i wysta-
wę zdjęć. Początek teatralnego święta

w czwartek 3 października o godz. 18:40. 
Otwarta zostanie wystawa zdjęć Daniela Fry-
marka, który uwieczniał spektakle Studia od 
początku jego istnienia. O godz. 19:00 
aktorzy zaprezentują „Moralność Państwa 
Dulskich” w reżyserii Łukasza Sajnaja. Dzień 
później 4 października Studio wróci do spek-
taklu, który swoją premierę miał 9 lat temu
i przyniósł chojnickiej grupie rozpoznawal-
ność na teatralnej mapie Polski. „Dzieło Sztu-
ki” w reżyserii Grzegorza Szlangi to widowis-
kowa próba zmierzenia się z tematem 
potrzeby sławy i hejtu, który mu towarzyszy. 
Gościem specjalnym będzie profesor Aka-
demii Teatralnej w Warszawie Jarosław Gaje-
wski, wybitny polski aktor teatralny (Teatr 
Dramatyczny, Teatr Narodowy i Teatr Polski
w Warszawie), telewizyjny i filmowy. Znany
z wielu ról, szerszej publiczności kojarzyć się 
będzie z postacią dra Zawiszy w serialu „Mio-
dowe lata”. Profesor pokaże swój monodram 
"Opowieść o okrutnym zbójniku Folsztyńskim 
i nieszczęsnym kacie Holczuszce” 5 paź-
dziernika o godz. 19:00. W niedzielę o godz. 
14:00 poprowadzi otwartą próbę z aktorami 
Studia przy udziale publiczności. Materiałem 
wyjściowym będzie jedna ze sztuk Becketta. 
Celem tej próby będzie zademonstrowanie 
jak powstaje spektakl teatralny od środka. Dla 
młodszych widzów organizatorzy przygoto-
wali przedstawienie „Ronja, córka zbójnika”
w reżyserii Ady Zakrzewskiej, na podstawie 
książki Astrid Lindgren. Wstęp na wszystkie 
spektakle Studia jest bezpłatny. Konieczne 
jest wcześniejsze odebranie zaproszenia
w kasie ChCK (1 osoba może odebrać 2 za-
proszenia). Bilety na przedstawienie prof. 
Gajewskiego kosztują 15 zł. Na próbę otwartą 
wstęp jest wolny.

      W październiku już po raz czwarty odbędą 
się „Chojnickie Dni Tischnerowskie”, w trakcie 
których odbędzie się szereg wydarzeń dedy-
kowanych pamięci ks. prof. Józefa Tischnera 
– wybitnego myśliciela, będącego zawsze 
blisko ludzi i ich ważnych spraw. Planowane 
wydarzenia o charakterze naukowym, kultu-
ralnym i rozrywkowym zwieńczy koncert: 
„Tischner Mocna Nuta”, przygotowany przez 
znamienitych muzyków polskiej sceny muzy-
cznej reprezentującej takie zespoły jak: Raz 

Dwa Trzy, Trebunie Tutki czy Voo- Voo. Ten 
wyjątkowy koncert poprowadzi i gawędami 
okrasi Kazimierz Tischner, młodszy brat prof. 
Józefa Tischnera. Koncert odbędzie się 10 
października o godzinie 19:00 w Chojnickim 
Centrum Kultury. Bilety w cenie 30 złotych do 
nabycia w kasie ChCK i przez internet. Przy 
zakupie dwóch biletów, każdy z widzów 
otrzyma w prezencie audiobook „Kto chce 
zachować życie”, z rozważaniami księdza 
profesora.

     24 października na chojnickiej scenie 
zaprezentuje się Bałtycki Teatr Dramatyczny 
z Koszalina, który pokaże spektakl „Związek 
otwarty”. Kryzys w małżeństwie bywa niekie-
dy zabawny. Kryzys we włoskim małżeństwie 
jest po prostu komedią. Zazdrość, miłość, 
przywiązanie - wszystkie te uczucia zostaną 
wystawione na ciężką próbę kiedy ON za-
proponuje zmianę ich małżeństwa w związek 
otwarty, a ONA – początkowo wrogo nasta-
wiona – odnajdzie się w tej zmianie nad wyraz 
dobrze. Jak skończy się ta historia? To trzeba 
zobaczyć osobiście. Bilety w cenie 30 zł do 
nabycia w ChCK.
    Tydzień później do Chojnic przyjedzie Teatr  
Lalki Tęcza ze Słupska. Spektakl „Szwejk” to 
jednak nie przedstawienie dla dzieci, a bardzo 
dobra teatralna propozycja dla dorosłego wi-

dza. Wydawać by się mogło, że przygody do-
brego wojaka Szwejka zna każdy, ale mało 
kto przeczytał książkę Haška od deski do de-
ski. Dzięki słupskiemu teatrowi widzowie bę-
dą mieli okazję zderzyć swoje wyobrażenie 
na temat ikony czeskiej literatury z przewrot-
ną interpretacją Joanny Zdrady. Lekka forma, 
balansująca na krawędzi klaunady, jest pre-
tekstem do wypowiedzi na temat jednego
z najkrwawszych konfliktów zbrojnych w his-
torii. Pod pozorami dowcipu Szwejk piętrzy 
sensy, a humor i parodia stają się sposobem 
na przetrwanie czasu wielkich społecznych
i politycznych zmian. Przedstawienie będzie 
można zobaczyć w Chojnickim Centrum 
Kultury 31 października o 19:00. Bilety można 
kupić w cenie 40 zł. 
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    - Dlaczego Niemcy zabijali Polaków – 
pytał 2 września retorycznie w Dolinie 
Śmierci burmistrz Arseniusz Finster. 
Przyznawał, że nie potrafi tego zrozumieć. 
Zastanawiał się nad istotą totalitarnego 
państwa, które przejmuje kontrolę nad 
każdą sferą życia obywateli i sączy jad
w ich serca. 

     Czy dlatego Niemcy zabijali? Czy uwie-
rzyli, że są lepsi od innych, że mają prawo, 
wręcz obowiązek „oczyścić” świat z takiego 
plugastwa, jak Polacy i Żydzi, ci ostatni 
zwłaszcza? Jak sobie samym tłumaczyli to, 
co robią, gdy stawali przed lustrem? Co w nim 
widzieli? Przecież często byli wykształceni, 
obdarzeni talentami, nie żadna tam hołota... 
Na polach igielskich, które teraz są Doliną 
Śmierci, zginęła nie do końca wiadoma liczba 
Polaków i Żydów. Szacunki są różne, ale 
zbrodnia na pewno masowa. Tym tragicz-
niejsza, że często strzałem w głowę zabijał 
niemiecki sąsiad, który do czasów wojny 
egzystował w miarę przyzwoicie z Polakiem
i Żydem. Wojna zmiotła tę względną harmo-
nię. Już nigdy nie będzie wielokulturowych 
Chojnic. Żydów Niemcy wybili, ich rodacy po 
wojnie wyjechali „do siebie”. Na Pomorzu nie 
było dla nich miejsca. 

Bieda z wybaczeniem
     Co roku w Dolinie Śmierci odbywa się 

mała lekcja dużej historii. Przychodzą na nią 
bliscy ofiar, mieszkańcy, uczniowie, którzy na 
początek roku szkolnego dowiadują się, że to 
nie jest zwykłe miejsce. I, że trzeba pamiętać 
o tym, co się tu zdarzyło.
   Nie, nie po to, żeby się ćwiczyć w nienawi-
ści, choć z wybaczaniem też jest bieda. Czy 
pomogła w tym homilia ks. prałata Mariana 
Szczepińskiego, który wiele mówił o tym, że 
jak odrzuca się Boga, to potem takie są 
skutki, że jak się hołduje cywilizacji śmierci, to 
zbacza się z drogi wytyczonej przez Kościół? 
Niemcy z czasów II wojny światowej żywili 
jednak przekonanie, że Bóg jest po ich stro-
nie. Gdzie był? Dlaczego nie interweniował? 
Mamy dar myślenia, mamy rozum, wywodził 
ks. Szczepiński. Tylko że rozumem trudno to 
ogarnąć. Może nawet nie ma co próbować.   

Pamiątkowe tablice
    Tego samego dnia na kamienicy przy ul. 
Mickiewicza 5 (dziś siedziba Banku Spół-
dzielczego z Czerska) odsłonięto tablicę upa-
miętniającą nauczyciela muzyki z gimnazjum 
Leona Wagnera. Zginął w Dolinie Śmierci.
A w mieście takich tablic przypominających
o zacnych obywatelach przybywa – dowo-
dem jest odsłonięcie tablicy na cześć wybit-
nego profesora prawa Zbigniewa Radwań-
skiego, który mieszkał przy pl. Jagiellońskim. 

Tekst i fot. Maria Eichler

       Po raz kolejny tłumnie było 1 września 
na uroczystościach w Krojantach z okazji 
80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Pogoda była wymarzona, a do domu wra-
caliśmy opaleni i ...brudni, bo kurzawa 
była straszliwa.

    W przeddzień, tradycyjnie, miłośnicy histo-
rii spotkali się na konferencji popularnonau-
kowej w Nowej Cerkwi, gdzie mogli wysłu-
chać referatów dr. Zdzisława Kościańskiego, 
dr. Filipa Wałdocha, Piotra Eichlera i Marka 
Pasturczaka. Wszystkie koncentrowały się 
wokół problematyki ułańskiej i wojskowej, 
dotyczyły przebiegu wrześniowych wydarzeń 
i obecnych prób rekonstrukcji umocnień
z czasów wojny przez archeologów. Tego 
samego dnia rondo w Krojantach oficjalnie 
uzyskało imię płk. Kazimierza Mastalerza.
W uroczystości wziął udział jego bratanek 
Marek. 
    1 września, już od rana, do Krojant ściągały 
tłumy. Jak memento zabrzmiała wypowiedź 
wójta Zbigniewa Szczepańskiego, który cy-
tował Fransa Timmermansa (!) i ostrzegał tak 
jak i on, że eskalowanie nienawiści i agresji 
może doprowadzić do równie zgubnych sku-
tków jak przed laty. Nie zabrakło niecodzien-
nych gości. Najbardziej cieszył widok Maksy-
miliana Kasprzaka, dawnego kawalerzysty.
      Modlono się tu w intencji ułanów, ale też
o to, żeby nigdy więcej wojny nie doświad-
czyć. Jej namiastkę pokazano podczas 
plenerowego spektaklu, poprzedzonego 
ułańską musztrą (ponad 100 koni), a ten jak 
zwykle zelektryzował widzów. Bo to nie tylko 

bryk z historii, ale też rozmaite efekty – 
wystrzały i wybuchy, snujące się wszędzie 
dymy, pędzące konie. Niemcy na swoich mo-
tocyklach, uzbrojeni po zęby i przelatujące 
nad głowami samoloty... No i szarża, która 
trwa tyle co błysk słońca na szabli ułańskiej, 
ale przecież jest taka malownicza! – Bij, 
Szwaba – słychać było tu i ówdzie radosne 
okrzyki, bo przecież wiemy, że to, co dzieje 
się teraz, to tylko na niby. Wtedy naprawdę 
była krew i naprawdę śmierć. I groza. Domy 
rozpadały się od uderzenia bomb, tak jak 
teraz pękały od materiałów pirotechnicznych, 
płonęły i osypywały się w gruzy. Ludzie 
naprawdę uciekali gdzie oczy poniosą, na 
drugi koniec Polski, byle dalej, tak jak tu na 
polu szarży, zabierając dobytek, ale tylko ten, 
który dało się unieść, zapakować na wóz. 
Samoloty zwiastowały nie tylko huk, także 
zniszczenie i śmierć. Polski Klub Kawaleryj-
ski od 17 już lat odtwarza tamte wydarzenia 
przecież nie dlatego, że lubuje się w wojnie
i  bez niej nie może żyć. Głównie po to, żeby 
przybliżyć tamten czas. Pokazać tamtych 
ludzi, ich patriotyzm, odwagę i poświęcenie. 
   Jest i przeskok w czasy współczesne, kiedy 
na rżysko wjeżdżają czołgi i rosomaki. A nad 
głowami przelatują w biało-czerwonej deko-
racji Iskry. No tak, dumni jesteśmy, że tak to 
wszystko nieźle wygląda, ale za Boga nie 
uśmiecha się nam, żeby te siły musiały być 
kiedykolwiek użyte. Więc kiedy czołgi i roso-
maki znikają w gęstej kurzawie, oddychamy
z ulgą. Tak, to tylko inscenizacja, taki teatr... 
To nie dzieje się naprawdę...  

Tekst i fot. Maria Eichler

2 września na wejściu do czerskiego Banku Spółdzielczego
pojawiła się tablica upamiętniająca Leona Wagnera
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     Rada Seniorów zaprosiła na swoje 
wrześniowe spotkanie dyrektora ChCK 
Radosława Krajewicza, by posłuchać 
sprawozdania z jego kończącej się właś-
nie kadencji. 

   Jak tłumaczył prezes Rady Seniorów 
Janusz Paczkowski, skoro była okazja zapo-
znać się z dyrektorskimi planami na początku 
jego urzędowania, dobrze byłoby się prze-
konać, co udało się zrobić, a czego nie.

Łzy mu poleciały
    Radosław Krajewicz przypomniał, że star-
tował w konkursie na dyrektora Balturium,
z którego nic jednak nie wyszło, a chojnicka 
rzeczywistość okazała się o wiele uboższa 
od roztaczanych wcześniej wizji. – Jak zoba-
czyłem te dzieciaki na zajęciach plasty-
cznych w kotłowni, to mi łzy poleciały – przy-
pominał. – Budynek się rozpadał, wciąż robi-
liśmy małe remonty, brakowało pieniędzy, 
kino dogorywało. I tak przez trzy lata. Na 
szczęście teraz po przebudowie mamy cy-
wilizowane warunki, cyfrowe kino, jest studio 
nagrań, pracownie taneczna i plastyczna, 
sporo wydarzeń kulturalnych. Przychody
z kilkuset tysięcy teraz przekraczają milion.
Dyrektor placówki dokładnie wyliczał przed-
sięwzięcia ChCK, które placówka ma na 
koncie jako samodzielny organizator, ale po-
dawał też inicjatywy robione we współpracy
z innymi podmiotami. Nie zabrakło pytań.

Co z tą orkiestrą?
    Bogdan Hildebrandt dociekał, dlaczego
w ChCK jest tak mało koncertów z „ładnymi 
melodiami” i dlaczego Chojnice nie mają or-
kiestry dętej? A Kazimierz Ostrowski, nawią-

zując do braku orkiestry, przypomniał, że 
podczas lipcowego Zjazdu Kaszubów trochę 
zawstydzili chojniczan muzycy z Zapcenia... 
W takiej małej miejscowości orkiestra mogła 
powstać, a w Chojnicach jakoś nie... – Były 
próby powołania orkiestry – zapewniał dyr. 
Krajewicz. – Ale młodzi się do tego nie garną. 
Wolą tańczyć czy śpiewać, a nie grać...A ja 
nie mam pomysłu, jak ich do tego zachęcić...
   Kazimierz Ostrowski pytał też o współpracę 
z zawodowymi teatrami i o to, czy ChCK-owi 
wystarcza jedna sala, a Edmund Hapka
o ewentualność wyjazdów na ambitniejsze 
spektakle i widowiska do innych miast. Do-
ciekano, czy dyrektor pracuje „pod presją” 
polityczną. – Jeszcze nie – śmiał się Kra-
jewicz. Choć nie ukrywał, że miał problemy
z występem zespołu Vader na festiwalu 
Intertony. I od razu zastrzegł, że nie jest 
ekspertem ani od satanizmu, ani od muzyki 
zespołu Vader, ani od Kościoła, a jego pla-
cówka robi sporo imprez „prokościelnych”.
– Moją rolą jest pokazywać kulturę – stwie-
rdził. – Nie ma sensu zabraniać czegoś 
ludziom, niech mają wybór. Edmund Hapka 
chciał wiedzieć, czy ChCK w dostatecznym 
stopniu dba o zareklamowanie swoich im-
prez, żeby ludzie się o nich dowiedzieli. 
Zdaniem dyrektora, dzieje się tak w 100 
procentach.
    Po podsumowaniu dyskusji zebrani uznali, 
że warto dać dyrektorowi zielone światło, by 
mógł kontynuować swoją pracę, bo sprawdził 
się na tym stanowisku i to w najgorętszym 
okresie przebudowy ChCK. Taka rekomen-
dacja pójdzie do ratusza. Czy będzie miała 
wpływ na wynik konkursu, nie wiadomo.

Tekst i fot. Maria Eichler

    Dlatego Leszek Bonna, dyrektor szpi-
tala w Chojnicach wstał zza biurka i pofa-
tygował się na zebranie Chojnickiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, by przy-
bliżyć problemy swojej placówki. Gdyby 
nie wybory, to pewnie tak chętnie by się 
nie ruszył...

    Ale ważne jest to, że szef lecznicy był 
dobrze przygotowany. Z laptopem pod pachą 
sypał liczbami jak z rękawa i ze smutkiem 
konstatował, że żaden z rządów jakiejkolwiek 
opcji nie dał sobie jak dotąd rady z tą działką. 
Dostępność do służby zdrowia jest marna,
a przyczyny – organizacyjne i finansowe – 
stanowią rafę, o którą rozbija się każdy nowy 
minister. Zdaniem Bonny, gdyby składka 
zdrowotna wzrastała tak, jak to kiedyś za-
powiadano, to zapaść nie byłaby tak drama-
tyczna. – Fikcją jest, że wszystkim należy się 
wszystko – mówił na spotkaniu w Bramie 
Człuchowskiej. – Proszę umówić się choćby 
do stomatologa czy ginekologa... A pewne 
usługi socjalno-bytowe świadczone w szpi-
talu powinny być jednak odpłatne. 
    Bonna narzekał, że dla szpitali leki kupo-
wane są ze stuprocentową odpłatnością. 
Martwi go lobbing firm farmaceutycznych i in-
formatycznych, przeraża drożyzna sprzęto-
wa i kastowość lekarskiego środowiska. 
Podkreślał, że za jednym zamachem nie da 
się rozwiązać wszystkich problemów, bo po-
trzeba szeregu działań.

Wyszli z długów
    Za epokową datę w historii Chojnic uznał 

jednak 17 października 2002 r., kiedy to do 
nowego szpitala zawitali pierwsi pacjenci i był 
to skok w inną rzeczywistość w porównaniu 
ze standardami na pl. Niepodległości. Do 
2007 r. szpital wyszedł z zadłużenia. – Oba-
lam mit, że jesteśmy obarczeni długami – 
mówił. – Ludzie mylą zadłużenie ze stratą, 
którą powiększa nam amortyzacja, ale jak ją 
odjąć, to widać, że się rozwijamy.
     Szpital zainwestował w rozwój 55 mln zł ze 
środków własnych i pozyskanych. Dziś ma 
17 oddziałów i 429 łóżek, zatrudnia ponad 
970 osób. W ub. r. przyjął 18,5 tys. pacjentów. 
– Mamy światowej klasy sprzęt i świetną 
kadrę – chwalił dyrektor. – Dzięki rozwojowi 
kardiologii mamy mniej zgonów z powodu 
zawałów.

Pytanie za pytaniem 
    Ale do szpitala nadal trudno się dostać, bo 
niecałe 40 proc. pacjentów pochodzi spoza 
powiatu chojnickiego. – I tak dobra marka jest 
przyczyną kłopotów – wzdychał Bonna.
   Dyrektora zasypano pytaniami. O to, czy 
dostaje prezenty od Wielkiej Orkiestry, o brak 
odgórnego sterowania ewentualną specja-
lizacją szpitali (mają ten sam sprzęt i go nie 
wykorzystują), o zbyt kosztowne szkolenia 
lekarzy, o zarobki w laboratorium, o liczbę 
zgonów i operacji, o wiarygodność rankin-
gów, o szansę na poprawę w służbie zdrowia. 
Na to ostatnie Bonna odpowiedział, że bez 
politycznej odwagi się nie da – bo trzeba 
powiedzieć Polakom, co im się należy z ich 
składki...

Tekst i fot. Maria Eichler

Dyrektor Leszek Bonna mówi
o szpitalu na zebraniu ChTPN Seniorzy są ciałem doradczym burmistrza Chojnic
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    Po liście kilkorga mieszkańców Chojnic 
w sprawie niedostatecznie przedyskuto-
wanych kwestii związanych z rewitaliza-
cją Wzgórza Ewangelickiego w ratuszu 
zarządzono dogrywkę. Okazało się, że 
problemów jest jeszcze więcej.

     11 września w sali obrad ratusza dyskusja 
o Wzgórzu toczyła się  z udziałem prezesa 
firmy Grima - Mariusza Naumienki, który 
przedstawił zweryfikowaną koncepcję urzą-
dzenia tego miejsca, i w odniesieniu do listu 
ks. Marka Loskota z parafii ewangelicko-
augsburskiej w  Bydgoszczy. Zgodnie z jego 
sugestią z koncepcji wypadła siłownia i zna-
cznie ograniczono projekt placu zabaw (czte-
ry elementy). Projektant inaczej usytuował 
stoliki szachowe i zaproponował nową atra-
kcję w postaci plenerowej biblioteki.

Rzeźby, a nie plac zabaw
    Jedna z sygnatariuszek listu do burmistrza 
Monika Szczukowska podkreślała, że za ma-
ło pamięta się o dawnej historii tego miejsca, 
że był tu cmentarz. Domagała się, by ska-
sować plac zabaw i plenerową bibliotekę,
a pójść w kierunku „subtelnego” parku rzeźby 
bardziej harmonizującego i z ofertą ChCK,
i z przeszłością tej przestrzeni.
   Jak zauważył Tomasz Kamiński, dyrektor 
wydziału programów rozwojowych w ratuszu 
rewitalizacja Wzgórza to mały wycinek duże-
go programu odnowienia tzw. Dzielnicy 
Dworcowej i trudno będzie po wcześniej-
szych konsultacjach „wyjąć” z koncepcji za-
planowany plac zabaw dla niepełnospra-
wnych dzieci.

    Czesław Wodzikowski pytał o wyniki ankie-
ty z poprzedniego spotkania, ale nie uzyskał 
satysfakcjonującej odpowiedzi. Za to bur-
mistrz Arseniusz Finster podkreślił, że inten-
cją jest uszanowanie tego miejsca – nie bę-
dzie tu przecież ani skateparku, ani ścieżek 
rowerowych. Będą tablice przypominające
o ewangelickim cmentarzu, a w dalszym 
etapie mogą powstać tu także rzeźby.

Ach, te gawrony
     Ewa Zientara przypomniała, że podstawo-
wy problem to jednak ... gawrony okupujące 
teren. Sugerowała, że skoro nie udało się ich 
stamtąd wykurzyć, to może trzeba się z nimi 
zaprzyjaźnić, ale to oznacza konieczność za-
daszenia przynajmniej niektórych odcinków 
parku. Protestowała przeciwko placowi za-
baw i proponowała, by odtworzyć choćby 
bramę wjazdową do dawnego cmentarza 
jako jego symbol. - Te projekty są piękne, ale 
kompletnie nierealne – skwitował jeden
z mieszkańców. – Tu nikt nie będzie siedział 
na ławce. Odór odchodów na to nie pozwoli. 
Kto będzie chciał się narazić na trafienie 
przez gawrony? Jedyna recepta to wymiana 
drzewostanu na niższy...  Inny z mieszkań-
ców dodawał, że na Wzgórzu ludzie zała-
twiają potrzeby fizjologiczne, bo jest tu przy-
stanek i jak pasażerowie wychodzą z autobu-
su, to nie mają w okolicy WC. 
    Do dalszych przemyśleń projektant dorzu-
cił więc ewentualne częściowe zadaszenie,
a miasto – kontynuację projektu poprzez 
stworzenie parku rzeźb i odtworzenie bramy 
wjazdowej na cmentarz.

Tekst i fot. Maria Eichler  

    Wystawy w Chojnickim Centrum Kul-
tury zmieniają się jak w kalejdoskopie. 
Całkiem niedawno oglądaliśmy obrazy 
Waldemara Marszałka z Gdańska, a już za 
chwilę w sali wystawowej pojawiły się 
dzieła Janusza Trzebiatowskiego.

     Finisaż wystawy Waldemara Marszałka – 
9 września – zaszczycił nie tylko sam artysta, 
ale także jego koledzy przebywający na ple-
nerze w Brdzie. 

Z różowym stanikiem

    Jan Wołek na okoliczność, że wystawa by-
ła dozwolona od lat ...nastu, przywiózł w pre-
zencie różowy biustonosz. Nie starczyłby do 
okrycia wszystkich piersi wyłaniających się
z ram, ale doskonale spisał się w roli figo-
wego listka. Waldemar Marszałek wspomi-
nał, że o mało co zostałby budowlańcem,
a nie malarzem i dziękował losowi, że jednak 
może realizować swoje młodzieńcze pasje,
a nie budować domy. Dyskusje były także... 
językowe, bo wiceburmistrz Adam Kopczyń-
ski w słowie wstępnym zgłębiał prawidłowość 
słowa „finisaż”. Twierdził, że w słownikach go 
nie ma. Faktycznie tak jest, ale jednocześnie 
można znaleźć w sieci informację, że jako 
słowo stosunkowo młode czeka w kolejce na 
uwzględnienie. Bo poprawne jest. Choć 
obce.

Ciało, ciało!
   Jeszcze więcej ciała było na wystawie 
Janusza Trzebiatowskiego, krakusa rodem
z Chojnic. Jego wystawa pt. „Muza” dowodzi, 
że kobiece ciało inspiruje artystę do ekspresji 
– od biologicznego realizmu po minimalisty-
czną abstrakcję. Jego obrazy kipią eroty-
zmem, a modelki prezentują się w niedwu-
znacznych pozach. Trzebiatowski oczywi-
ście ma do tego swoją teorię, którą wyłu-
szczył podczas otwarcia wystawy 16 wrze-
śnia. – Zanim powstał duch, zrodziło się ciało 
– powiedział. – I od niego trzeba zacząć.
Wystawie towarzyszył katalog, jak zwykle 
porządnie wydany i opatrzony przedmową
o sztuce Trzebiatowskiego. Malarz kolejny 
raz podkreślał, że wywodzi się z tej ziemi i że 
Kaszuby kocha nade wszystko. Nic więc 
dziwnego, że oglądającym obrazy przygry-
wała kaszubska kapela. A artyście towarzy-
szył wianuszek vipów, z  burmistrzem Arse-
niuszem Finsterem na czele. Trzebiatowski 
zapowiedział, że włączy się w obchody 
stulecia powrotu Polski do ojczyzny i przy-
gotuje specjalną wystawę pt. „Katedra”. Nam 
powiedział, że kończy już cykl ok. 40 obrazów 
i że czeka go jeszcze wybór najlepszych, 
które będzie chciał pokazać w styczniu
w Chojnicach. Nie zabrakło tego dnia indy-
widualnych rozmów z artystą, wpisywania 
przez niego autografów i tradycyjnej lampki 
wina.

Tekst i fot. Maria Eichler
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      Wiecie, co to krążniczka brunatnoczar-
na, liszajec zaniedbany albo dzbanusznik 
gładki? Ja do 17 września nie miałam zie-
lonego pojęcia. Ale teraz wertuję wydaną 
przez Lokalną Grupę Rybacką  Morenka 
książkę profesorów Tadeusza Grabar-
czyka (archeologa) i Ludwika Lipnickiego 
(lichenologa, czyli speca od porostów)
i jestem ciut mądrzejsza...

    Bo krążniczka, liszajec i dzbanusznik to 
rodzaje porostów właśnie, odkrytych i zin-
wentaryzowanych w Kręgach Kamiennych
w Odrach (gmina Czersk). Te organizmy są 
unikatowe, bo przetrwały miliony lat, często
w ekstremalnych warunkach, a teraz zaszko-
dzić może im jedynie niejaki Kowalski, który 
zechce zdobyć szczyt kamienia w kręgu i ze-
trzeć podeszwą to, co znajduje się na jego 
powierzchni... Na dodatek porosty w Odrach 
są wielką rzadkością, bo trudno spotkać je 
gdzie indziej, więc warto i trzeba je chronić 
jak skarb.

Punkt dla pań
     A o skarbach mówił w czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej drugi z gości – prof. Ta-
deusz Grabarczyk, który od lat 60. ubiegłego 
wieku prowadził badania archeologiczne
w Odrach i o kamiennych kręgach wie 
wszystko. Przypomniał, że Goci chowali tu 
swoich zmarłych i że te pochówki były różne 
ze względu na płeć. I tu uwaga, zaskoczenie! 
Mężczyzn grzebano siermiężnie, ich groby 
były ubogo wyposażone, za to kobiece – bły-
szczały! Ileż tam było naszyjników, bransolet, 
zapinek, pierścionków, dla archeologa po 

prostu raj! Hipoteza, że Gotki chciały zakryć 
biżuterią defekty swojej urody, to jednak pe-
wnie tylko złośliwość zazdrośników rodzaju 
męskiego...

Strażniczka Kręgów
     A Kręgi w Odrach przetrwały tylko dlatego, 
że były owiane złą sławą, krążyły legendy
o zapadniętym w pobliżu kościele, pojawia-
jącej się tutaj białej damie, zdarzających się 
zasłabnięciach... Bo np. w takim Złym Mięsie 
(też gmina Czersk) po kręgach nie został ani 
jeden kamień. – Przydawały się na funda-
menty domów – kwituje prof. Grabarczyk.
 
    Cmentarzysko gockie jest unikatem w Pol-
sce, największym z odkrytych. Na jego straży 
stoi pani Zofia Breske. Teraz ma do pomocy 
specjalnie wydaną broszurę, którą promo-
wała także w bibliotece, podkreślając, że 
zainspirowali ją wnukowie – Julek najpierw
o kręgach napisał wypracowanie, a Kubuś 
narysował komiks. – No i zrobiła się z tego 
książeczka – opowiadała z błyskiem w oku 
pani Zofia. – Są tu legendy i opowiastki, jest 
trochę magii, bo w lesie magii nie brak... 
Zachęcam do odwiedzin, można tu znaleźć 
ciszę, spokój i zadumę...     
  Grażyna Wera-Malatyńska, szefowa LGR 
Morenka dziękowała autorom, ale i jej dzię-
kowano za patronat nad promocją Odrów
i życzliwość wobec wydawniczych projektów. 
Bogumiła Ropińska, wiceburmistrz Czerska 
także z naręczem kwiatów obdarowała nimi 
wszystkich animatorów przedsięwzięcia.

Tekst i fot. Maria Eichler 

   Co prawda główne uroczystości setnej 
rocznicy powrotu Chojnic do Polski odbę-
dą się dopiero w styczniu przyszłego 
roku, ale świętowanie zaczyna się już 
teraz. Mocny akcent września to występ 
zespołu „Śląsk” w hali Centrum Parku.

    Tak jak w przypadku Mazowsza, widzowie 
byli oszołomieni perfekcją śpiewu i tańca, 
pięknem układów choreograficznych i tem-
pem, w jakim tancerze i śpiewacy zmieniali 
stroje, by pokazać tradycje różnych regionów 
Polski. 

Sześć ton strojów

     Na scenie oglądaliśmy ogniste krakowiaki 
i góralskie tańce z ciupagami, ale także 
mazury i kujawiaki. Kostiumy mieniły się 
wszystkimi kolorami, a tancerzom w czasie 
ewolucji na scenie ledwo ledwo perlił się pot 
na czole... Program „A to Polska właśnie...” 
pokazywał urodę ludowych tańców i pieśni
i pewnie nikogo nie pozostawił obojętnym. Bo 
nawet jeśli się folkloru nie lubi, to warto 
docenić mistrzostwo gości ze Śląska. Legen-
darny zespół założony przez Stanisława 
Hadynę wozi ze sobą aż 6 ton strojów! 

  Jedyny „kiks” związany z tym koncertem 
polegał na tym, że organizatorzy tak wyśru-
bowali ceny biletów, że nie wszystkie się im 
sprzedały. Efekt? Resztki były rozdawane za 
darmo. Trochę to jednak nie fair wobec tych, 
którzy wysupłali pieniądze na to wydarzenie. 
Może na przyszłość trzeba jednak pohamo-

wać apetyt i zejść z ceną. 120 zł za jeden bilet 
to spory wydatek, zwłaszcza jeśli wybiera się 
cała rodzina...Wiem, że były bilety i po 80 zł, 
ale to wciąż dużo w stosunku do przeciętnej 
pensji. 

Zatańcz kołomajkę

     O tym, że warto pamiętać o tanecznych 
tradycjach, przekonuje już od kilku lat w Choj-
nicach tancerz i choreograf Wojtek Chylew-
ski, który tuż po koncercie Śląska (14 wrześ-
nia) zaprosił w poniedziałek 16 września na 
Stary Rynek na VI Miejski Dzień Tańca 
Ludowego. Dzieciarnia z miejscowych szkół, 
wsparta przez tancerzy z zespołów folklory-
stycznych z Brus i Czerska, ćwiczyła polo-
neza, a potem pod okiem Chylewskiego 
uczyła się nowego tańca – kołomajki. 
Bonusem była możliwość popatrzenia na 
mistrzowską parę z zespołu Krebane, która 
zatańczyła krakowiaka, mazura, oberka i ku-
jawiaka. Na koniec wszyscy mieli okazję 
ruszyć do tańca.

    Ta impreza na szczęście nie była bileto-
wana, a chodziło w niej tylko o radość tańca
i znajomość tej dyscypliny.  A z tym drugim 
nie jest najlepiej. Co ciekawe dotyczy to też 
tańca współczesnego, bo jak opowiada dyr. 
ChCK Radosław Krajewicz, na występie 
tancerzy Teatru Tańca z Poznania zdarzało 
się u nas trzaskanie drzwi i demonstracyjne 
opuszczanie sali... 

Tekst i fot. Maria Eichler
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Od lewej Grażyna Wera-Malatyńska, Tadeusz Grabarczyk
i Ludwik Lipnicki podczas promocji w bibliotece

 Zespół „Śląsk” na scenie Centrum Parku 
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       Ostatnio  w przestrzeni miasta odbyło 
się wiele pokazów dzieł sztuki. Wspomnieć 
należy wystawy malarstwa Bożeny Dudy, 
Janusza Jutrzenki-Trzebiatowskiego czy 
Waldemara Marszałka. Były to prezentacje 
piękne i niezrozumiałe, bezpośrednie w wy-  
mowie i budzące w odbiorcy wiele konotacji.
    Odbiór dóbr kultury wizualnej zależy od 
wielu czynników, w tym wrażliwości estety-
cznej, postawy, przygotowania teorety-
cznego czy wiedzy odbiorcy, a także od 
częstotliwości kontaktów z dziełami sztuki. 
Istnieje wiele postaw, które określają poziom 
wtajemniczenia  w pełny i świadomy odbiór 
różnorodnych artefaktów. Jedną z nich re-
prezentuje odbiorca bezpośredni, „naiwny”, 
którego kultura plastyczna i poziom wiedzy
o sztuce jest niski. Takiemu odbiorcy najbar-
dziej odpowiada kicz, wytwór o prostolinijnej 
tematyce i ubogi w formie. Odbiorca wtórny 
posiada wybiórczą wiedzę z zakresu sztuki, 
często kontaktuje się z dziełami, jednak 
zainteresowanie sztuką nie jest autentyczne 
tylko wynika z założeń snobistycznych, mo-
dy, obyczaju. Taki odbiorca kupuje to, co inni 
kupują. Odbiorcę krytycznego określa za-
sobny poziom wiedzy a jego wrażliwość jest 
stale rozwijana. Taki odbiorca konsumuje 
sztukę. W jego wypowiedziach dominuje 
krytycyzm i śmiałe osądy. 
     Najbardziej pożądanym na polu kultury 
jest miłośnik i znawca sztuki, który jest au-
tentyczne zaangażowany w życie wysta-
wiennicze swojego regionu, interesuje się 
sztuką i łączy doznania z wiedzą o niej i jej 
historią. Często kolekcjonuje dzieła i sam 
tworzy. Ostatnim typem odbiorcy jest te-
oretyk, krytyk sztuki, czyli profesjonalista, 
człowiek, który zajmuje się sztuką zawo-
dowo.     
     W związku z powyższym nasuwa się 
pytanie. Jak wykształcić miłośnika sztuki, 
aktywnego odbiorcę dzieł w dobie wszecho-

becnego, cyfrowego obrazu, częstokroć 
oglądanego na pulpitach wielu mediów ele-
ktronicznych?                      
    Wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki 
zaczyna się już od najmłodszych lat w szko-
le. Tutaj najbardziej pożądana jest bogata 
osobowość nauczyciela, który potrafi zarazić
swoich uczniów pasją tworzenia i oglądania 
obrazów. Głównym celem edukacji plas-
tycznej jest rozwój harmonijnej, otwartej, 
zintegrowanej, pełnej i twórczej osobowości. 
Taki rozwój wymaga nieustannych starań, 
inspiracji i „atakowania” wyobraźni, posze-
rzania wrażliwości oraz aktywizowania 
twórczego myślenia. 
    Jedną z form aktywizowania dzieci  szkole 
a także przygotowywania ich do percepcji 
dzieł sztuki, jest popularyzacja osiągnięć 
plastycznych poprzez organizowanie szkol-
nych wystaw. Wystawy są czynnikiem mobi-
lizującym, umożliwiają konfrontację uzyska-
nych wyników, zachęcają do dalszej pracy. 
Rozwijają wrażliwość estetyczną zwiedza-
jących, uczą obcowania z ekspozycją pla-
styczną. Pokazując plastyczne dokonania 
uczniów uczymy szacunku do twórczości 
artystów, rozbudzając jednocześnie w naj-
młodszych potrzebę kontaktu z dziełem. 
Patrząc na wystawy dzieci nie tylko zdoby-
wają wiedzę ale kształtują smak i  wzboga-
cają skalę przeżyć emocjonalnych.    
     Tak przygotowane młode pokolenie w ży-
ciu dorosłym będzie szukało kontaktu ze 
sztuką i angażowało się w życie wystawien-
nicze swojego miasta i regionu. Dobre pra-
ktyki szkolne przyczynią się do wychowania 
nowych pokoleń miłośników i znawców sztu-
ki, którzy dołączą do plejady wybitnych ar-
tystów, a ich dzieła pozwolą nam przenosić 
się do „innego świata”.

 
Violetta Klugowska,

nauczyciel sztuki SP nr7 w Chojnicach

        W Chojnicach, tak jak w całej Polsce, 
w sobotę 7 września 2019 roku odbyło się 
Narodowe Czytanie. W plenerowej czytel-
ni, która powstała przed budynkiem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej można było po-
słuchać nowel wybranych do tegorocznej 
edycji akcji. Z powodu deszczu czytanie 
zostało skrócone i nie udało się zaprezen-
tować wszystkich ośmiu utworów.

     Narodowe Czytanie w Chojnicach zorgani-
zowała Miejska Biblioteka Publiczna wraz ze 
Stowarzyszeniem LekTURa. Akcja zaczęła 
się o godz. 11.00 przy budynku biblioteki od 
strony ulicy Okrężnej. Dyrektor MBP Anna 
Lipińska przywitała czytających oraz tych, 
którzy przyszli posłuchać. Imprezę prowadziły 
bibliotekarki Weronika Sadowska i Anna 
Maria Zdrenka, które w przerwie między czy-
tanymi fragmentami utworów przypominały 
treść tych nowel, okoliczności ich powstania
i przesłanie. Obecni mogli także zmierzyć się
z odgadywaniem tytułów.

Nowele czytali kolejno:
    Fragment „Orki” Władysława Stanisława 
Reymonta – Natalia Grabowska, członek Dys-
kusyjnego Klubu Książki przy MBP i Stowa-
rzyszenia LekTURa; „Rozdzióbią nas kruki, 
wrony…” Stefana Żeromskiego – Zuzanna 
Maciejewska i Zuzanna Krysa, uczennice 
Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów 
Chojnickich, które przygotowała nauczycielka 
Anna Buchwald; „Sachem” Henryka Sienkie-
wicza – Izabela Wasiliew i Patrycja Olszuk, 
uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. 

gen. Władysława Andersa, które przygotował 
nauczyciel Marcin Szopiński; „Sawa” (z cyklu 
„Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego – 
Anna Buchwald, nauczycielka Liceum Ogól-
nokształcącego im. Filomatów Chojnickich; 
„Dym” Marii Konopnickiej – kpt. Anna Kruk
i kpt. Grzegorz Szmyt, przedstawiciele służby 
więziennej; „Mój ojciec wstępuje do stra-
żaków” (ze zbioru „Sanatorium pod Klepsy-
drą”) Brunona Schulza – Sandra Kerszk, 
uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. 
gen. Władysław Andresa i Kacper Szypryt, 
absolwent II LO;
      Z powodu deszczu nie udało się przeczy-
tać dwóch nowel – „Katarynki” Bolesława 
Prusa i „Dobrej pani” Elizy Orzeszkowej, które 
czytać miały: Mirosława Łuszczak, pracownik 
MBP i członek Stowarzyszenia LekTURa, 
bibliotekarki z MBP i członkinie LekTURy Lidia 
Polasik i Malwina Miszewska oraz dyrektor 
MBP Anna Lipińska.
     W trakcie Narodowego Czytania prezen-
towane były także różne wydania ośmiu 
nowel, które w tym roku wybrane zostały do 
Narodowego Czytania. Osoby, które przyszły 
na akcję mogły także na własnym egzem-
plarzu odcisnąć pamiątkową pieczęć, którą 
MBP dostała z Kancelarii Prezydenta RP. Jeśli 
ktoś chciał otrzymać pieczątkę Narodowego 
Czytania 2019, mógł udać się do Wypoży-
czalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Doro-
słych MBP w godzinach otwarcia działu do 
końca września.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach
i Arkadiusz Stasiak
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      Dyskusyjny Klub Książki przy MBP w Chojnicach obchodził 
w piątek, 13 września 2019 roku dziesięciolecie istnienia. Była 
to okazja do powspominania, tym bardziej, że panie przystępu-
jące w 2009 roku do nowo tworzonego klubu w większości są
w nim do tej pory.
    W spotkaniu rocznicowym wzięło udział 13 klubowiczek. 
Obecna była także dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach Anna Lipińska, która podziękowała członkiniom 
klubu za to, że od tylu lat regularnie się spotykają, żeby poro-
zmawiać o przeczytanych książkach. Życzyła im dalszych 
ciekawych lektur, gorących dyskusji i w dalszym ciągu 
czerpania przyjemności ze spotkań. Jak przystało na urodziny, 
na klubowiczki czekał tort i w prezencie różyczki. Można było 
także powspominać, jak wyglądały klubowe spotkania, gdzie 
się odbywały i jakie książki były w tym czasie omawiane, 
oglądając prezentację zdjęć z tych minionych 10 lat. Wywołały 
one duże zainteresowanie członkiń. Panie mogły także 
obejrzeć miniwystawę zawierającą artykuły z prasy dotyczące 
DKK i pamiątki klubowe.
     Pierwsze spotkanie założycielskie DKK odbyło się 17 wrze-
śnia 2009 roku w MBP. Klub liczył wówczas siedem osób.
Z upływem czasu dochodziły nowe osoby, niektóre zrezy-
gnowały. Obecnie DKK ma 14 stałych członków. Spotkania 
odbywają się z reguły raz w miesiącu, oprócz wakacji letnich. 
Członkinie rozmawiały o książkach nie tylko w bibliotecznych 
działach, ale także w chojnickich kawiarniach czy restaura-
cjach. Pojechały na klubowe spotkanie do Charzyków i aż do 
Dziemian. Do tej pory było już 91 spotkań. Dodatkowo w ra-
mach programu Dyskusyjny Klub Książki od 2009 roku w MBP 
w Chojnicach odbyło się dziesięć otwartych spotkań z pisa-
rzami, które dofinansowane były przez Instytut Książki.
   W dalszej części piątkowego spotkania członkinie klubu 
omówiły wybrane książki, które przeczytały w czasie wakacji
i które polecają innym. Są to powieści obyczajowe, kryminalne, 
reportaże, jak i literatura faktu:

- Adam Kay „Będzie bolało. Sekretny dziennik młodego 
lekarza” – książka ukazująca realia brytyjskiej służby zdrowia;
- Margaret Atwood „Ślepy zabójca” – książka mająca formę 
powieści szkatułkowej, w której przeplatają się trzy narracje;
- Marcin Gutowski „Święta ziemia. Opowieści z Izraela i Pale-
styny” – opowieść o zwykłym życiu ludzi mieszkających na 
terenie Ziemi Świętej;

- Ewa Ornacka „Skazane na potępienie” – wywiady z kobie-
tami osadzonymi w najcięższym w Polsce więzieniu dla kobiet 
w Grudziądzu;
- Piotr C. „Pokolenie Ikea” – opowieść o pokoleniu 30-latków, 
pracujących całymi dniami, żeby spłacić zaciągnięte kredyty;
- Anna Zacharzewska „Hodowca świń” – kryminał, który roz-
grywa się w świecie pracowników korporacji;
- Cezary Łazarewicz „Tu mówi Polska. Reportaże z Pomorza”  
   – historie, które wydarzyły się na Pomorzu po 1989 roku;
- Wojciecha Chmielarz „Cienie” – kryminał, w którym, w Mila-
nówku giną córka i konkubina słynnego gangstera;
- Katarzyna Bonda „Tylko martwi nie kłamią” – powieść kry-
minalno-obyczajowa dotycząca zagadki śmierci śmieciowego 
barona;
- Dariusz Kortko i Marcin Pietraszewski „Cena nieważkości. 
Kulisy lotu Polaka w kosmos” – reportaż odsłaniający kulisy 
polskiego lotu w kosmos w 1978 roku;
- Rafał Fronia „Anatomia Góry” – opowieść o himalaizmie i ob-
cowaniu z górami;
- Marta Madejska „Aleja włókniarek” – książka opisująca życie 
kobiet pracujących ponad siły w łódzkich przędzalniach;
- Grzegorz Szymanik i Julia Wizowska „Długi taniec za kur-
tyną. Pół wieku Armii Radzieckiej w Polsce” – opis historii Pol-
ski widzianej z pozycji żołnierzy Amii Radzieckiej stacjo-
nujących w naszym kraju;
- Nadia Szagdaj „To nie jest amerykański film” – kryminał
  z zaskakującym zakończeniem;
- Joanna Ostrowska „Przemilczane. Seksualna praca przy-
musowa w czasie II wojny światowej” – historie kobiet, które    
w czasie II wojny światowej doświadczyły przemocy i seksu-
alnego wykorzystania ze strony wroga; „Teraz jesteście 
Niemcami” – książka opisująca losy polskich dzieci uprowa-
dzonych z rodzin i poddanych przymusowej germanizacji;
- Mirosław Wlekły „Raban! O kościele nie z tej ziemi” – książka 
o różnych obliczach kościoła na świecie i próbie powrotu do 
źródeł chrześcijaństwa;
- Ruth Hogan „Strażnik rzeczy zagubionych” – pełna magii
i humoru powieść o sile przyjaźni i miłości oraz o zbiegach 
okoliczności.

Członkinie DKK zachęcają do lektury!

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

    W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojni-
cach w środę 11 września 2019 roku odbyły się warsztaty 
genealogiczne „Szukamy korzeni”, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry 
Brdy. O tym, jak poszukiwać korzeni rodzinnych mówił 
Tomasz Cisewski.

     Dwudziestu uczestników warsztatów przywitała pre-
zes stowarzyszenia Sandry Brdy Grażyna Wera-Mala-
tyńska. Jak zauważyła, obecnie jest duże zaintereso-
wanie poszukiwaniami genealogicznymi, stąd inicjatywa 
zorganizowania takich warsztatów. Podkreśliła, że Ka-
szuby są bogatym terenem genealogicznym. Prowa-
dzący zajęcia Tomasz Cisewski na początek omówił, 
czym jest genealogia. Jak mówił, to nauka o stosunkach 
pokrewieństwa między ludźmi i o poszukiwaniu historii 
rodzinnych. W tych badaniach ważne jest nazwisko.
    Następnie scharakteryzował źródła do badań gene-
alogicznych, którymi są źródła metrykalne, sądowe i ka-
tastralne, a także literatura, kroniki szkolne, kroniki sto-
warzyszeń i lokalna prasa. – Jedną z parafii na Pomorzu, 
która posiada księgi metrykalne od XVII wieku jest 
parafia Chojnice, dokładnie posiada je od 1651 roku – 
podkreślił. Istotnym źródłem metrykalnym są akty 
urodzenia, zgonów i ślubów.
     Prelegent omówił także metody badawcze stosowane 
w genealogii i formy gromadzenia danych. Zwrócił ze-
branym uwagę na błędy, które często popełniają poszu-
kujący swoich korzeni. Jednym z nich jest przekonanie, 
że ich nazwisko pisane było zawsze w ten sam sposób. 
Tymczasem wiele nazwisk funkcjonuje w różnych 
formach. Wspomniał również o problemach badawczych 
spowodowanych migracjami przodków do innych miej-
scowości oraz błędami występującymi niekiedy w aktach 
zgonów.
     Były to pierwsze warsztaty „Szukamy korzeni”, drugie 
odbyły się 19 września. Oprócz spotkań planowane są 
także indywidualne konsultacje. 

Tekst i foto: MBP w Chojnicach
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     O austriackiej firmie, która planuje 
znaczącą rozbudowę tartaku w Rytlu, była 
mowa na specjalnym posiedzeniu czte-
rech komisji Rady Powiatu 23 września. 
Mieszkańcy Rytla mieli okazję podysku-
tować dwa dni później.

     - Idziemy jak te barany na rzeź – wzdy-
chała jeszcze przed oficjalnym otwarciem 
spotkania w starostwie Grażyna Winiecka, 
która razem z członkami stowarzyszenia 
Chojnicki Alarm Dla Klimatu protestowała 
przeciwko planom rozbudowy rytelskiego 
przedsiębiorstwa.
      Dlaczego Chojnicki Alarm Dla Klimatu 
jest zaniepokojony? Bo uważa, że lokalizacja 
takiego przemysłu na wielką skalę w Borach 
Tucholskich, a więc na terenie chronionym 
przyrodniczo, jest nieporozumieniem. Sto-
warzyszenie obawia się, że ucierpi środo-
wisko – zniszczone zostaną i drogi, i lasy, 
zanieczyszczone będzie powietrze. Niezro-
zumiałe jest, dlaczego inwestycja nie wy-
maga raportu oddziaływania na środowisko. 
Zdaniem ekologów byłoby to niezbędne, 
żeby uciąć spekulacje i rozwiać obawy. 
Zwłaszcza, że polskie doświadczenia z firmą 
Kronospan nie są najlepsze i ostrzegał przed 
nią nawet prezes Kaczyński...  

My się po prostu boimy
     Tymczasem szef zakładu Piotr Walczak 
nie widzi podstaw do wszczynania rabanu. – 
My tylko modernizujemy tartak – mówił rad-
nym. – Wybraliśmy Rytel, bo jest tu dostępny 
prąd, blisko są tory, chcemy zbudować bocz-

nicę. Życzliwie potraktowała nas i gmina,
i starostwo. A ma powstać jeden z najnowo-
cześniejszych zakładów w Europie. Z certy-
fikowaną, ekologiczną produkcją. 
   - To nie jest atak na nikogo – przekonywała 
Grażyna Winiecka. – My po prostu boimy się 
o  nasze zdrowie i życie. Zadajemy pytanie, 
jaką zapłacimy cenę? Zastanówcie się, 
przemyślcie to jeszcze...
  Iwona Hackert podkreślała, że nie ma 
żadnych gwarancji, że zakład będzie produ-
kował zwykłe deski, a nie np. płyty wiórowe. 
Nikt nie wie, co będzie spalał w swoich pie-
cach, może odpady lakierowane z zakładu 
w Szczecinku, co sugerował Zbigniew Szy-
szka? Szef rytelskiego tartaku odpierał 
zarzuty, twierdząc, że technologia jego firmy 
jest jedną z najbardziej innowacyjnych w Eu-
ropie i przyjaznych dla środowiska. 

Nie ma tematu?
      Stanowczo zabrzmiał głos burmistrza 
Czerska Przemysława Bieska-Talewskiego, 
który podkreślał, że od wieków region roz-
wijał się dzięki przemysłowi drzewnemu,
a w okolicy tartaków jest ze 20. Zakład w Ry-
tlu spełnia wszystkie wymogi, trwają prace 
nad studium, które umożliwią jego rozwój. 
Dyskusja publiczna jest na tym etapie prze-
widziana, można się włączyć w proces two-
rzenia studium. Na pewno tartak nie zajmie 
20 ha, skoro Lasy zgadzają się na wyłącze-
nie jedynie 4,5 ha. Dla burmistrza tematu 
Kronospanu nie ma. Dla obecnych na spot-
kaniu – nadal jest.

Tekst i fot. Maria Eichler

        20 i 21 września można było się bawić 
na Chojnickich Dniach Fantastyki, które 
były już po raz drugi. Ale po raz pierwszy 
towarzyszył im film dokumentalny o lu-
dziach, których kręci cosplay.  

       W kinie Kingsajz dokumentem  pt. „Nasz 
cosplay” zadebiutował znany głównie ze 
swoich świetnych fotografii Aleksander Kni-
tter. Jego film opowiada o ludziach, którzy 
przebierają się w stroje bohaterów znanych
z komiksów czy filmów s-f. Ktoś więc jest Iron 
Manem, ktoś Power Rangersem, ktoś Bat-
manem itd. 

Zaczęło się przypadkiem

     Po co to robią? Po pierwsze, dla zabawy, 
bo przeistaczanie się w kogoś innego to 
spora frajda. W filmie fajnie mówi o tym Iga 
Lewandowska, która podkreśla, że założenie 
kostiumu to także metamorfoza zachowań, 
min, gestów, a czy może być coś ciekaw-
szego od takiego doświadczenia? Po drugie, 
i to równie ważne, ludzie bawiący się w cos-
play łączą to z rozmaitymi akcjami na rzecz 
chorych, cierpiących, przebywających
w hospicjach i szpitalach. Piotr Plata, jeden
z bohaterów filmu wspomina, jakim wstrzą-
sem było dla niego to, że chory dzieciak 
przytrzymał jego rękę, nie chcąc, by go zos-
tawiał...- Łza mi się zakręciła – mówi na 
filmie. A Adam Harbat, kolejny rozmówca 
reżysera, dodaje, że ich pasja na ogół nie 
wywołuje wśród bliskich odruchu pukania się 

w głowę, a wręcz przeciwnie – rodziny im 
kibicują, wspierają, dodają otuchy.
     Film powstał przypadkiem. Olek Knitter 
wpadł na I Chojnickie Fantasy Days i zafra-
powali go poprzebierani superbohaterowie. 
Jego zdjęcie z ich wizyty w szpitalu zdobyło 
Grand Prix National Geographic. Potem za-
czął podążać ich śladami, m.in. był na naj-
większej imprezie fanów fantastyki  – poz-
nańskim Pyrkonie. I wreszcie – już z myślą
o filmie – zaczęły się rozmowy o tej pasji, 
nagrywane w domach bohaterów, którzy na 
co dzień pracują w reklamie jak Iga, są 
tłumaczami jak Adam, obsługują klientów
w budowlanym dziale Obi jak Piotr. 

Śmiech i łzy

       Na projekcji było kameralnie i rodzinnie. 
O żywym odbiorze świadczyły śmiech i ko-
mentarze. A film ogląda się bardzo dobrze. 
Jego bohaterowie nie boją się kamery, opo-
wiadają swobodnie, są naturalni i szczerzy, 
to duży atut tego obrazu. By nie było tylko 
efektu „gadających głów”, są przebitki z prze-
bierania się i z akcji w szpitalach. Jest też 
kadr z Pyrkonu. Dokument pozwala zoriento-
wać się, co to jest cosplay i przekonać się, że 
to zabawa dla wrażliwych i pełnych empatii 
ludzi. Zabawa, ale też konkretne wyzwania, 
bo jak mówi Iga, jak się bawić, to porządnie.
A więc bez fuszerki, bez odpuszczania sobie, 
czy jeśli chodzi o ogólny wygląd, czy o detale 
stroju.

Tekst i fot. Maria Eichler

Z lewej Aleksander Knitter i bohaterowie jego filmu 
– Piotr Plata, Adam Harbat, Iga Lewandowska i Piotr Tuszkiewicz 

Członkowie stowarzyszenia Chojnicki Alarm
Dla Klimatu na spotkaniu w starostwie
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Co stoi za tak niespodziewaną decyzją?

    Ojczyna wzywa. Najłatwiej byłoby powiedzieć. Jed-
nak mam bardziej pragmatyczne podejście do patrio-
tyzmu. Nasz region potrzebuje reprezentanta, który 
będzie dbał o interesy naszej społeczności. Nie chodzi 
o powtarzanie górnolotnych haseł – jak w Polsce jest 
dobrze, jak poprawił się byt Polaków. Nasz status po-
prawia się systematycznie od 30 lat, od kiedy zrezy-
gnowaliśmy z gospodarki ręcznie sterowanej. Chodzi
o pracę u podstaw – bo jest wiele płaszczyzn, które 
wymagają uwagi i dotykają bezpośrednio naszych 
mieszkańców. Przykładem tutaj może być ochrona 
zdrowia czy ochrona środowiska. Te dwa zagadnienia 
są ze sobą nierozerwalne. Rządzący nie mają pomysłu 
na pogarszające się warunki w służbie zdrowia. 
Dochodzą nowe problemy, z którymi przyjdzie się nam 
w najbliższym czasie zmierzyć. Wiem o czym mówię, 
bo jestem uczestnikiem tego procesu. Pozorowane są 
programy dotyczące ochrony czystego powietrza i wo-
dy. Nastąpiła ich centralizacja, a to samorządy na 
zasadzie zadania zleconego powinny wykonać pracę 
w tym temacie. A za tym powinny iść także konkretne 
środki finansowe. I wreszcie. Poseł jest jak klucz. Ma 
dostęp do administracji rządowej, ministerstw. Powi-
nien korzystać ze swoich uprawnień w praktyce.  Jest 
wiele problemów, z którymi borykają się burmistrzowie 
czy wójtowie. Trzeba im pomóc dotrzeć do odpowie-
dnich osób decyzyjnych, czasem także przyspieszyć 
lub nadać odpowiedni bieg dla spraw. Poseł jest takim 
adwokatem spraw lokalnych, o których urzędnicy 
szczebla państwowego często nie mają pojęcia. 
Kandyduję, bo uważam, że jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Mam energię i zapał, aby pracować na rzecz 
naszego regionu. 

Startując z list Koalicji Obywatelskiej popiera Pan 
program koalicji. Czy może go Pan przybliżyć czy-
telnikom?

    W połowie lipca odbyło się forum programowe 
Koalicji Obywatelskiej. Dwa tysiące uczestników dys-
kutowało na wiele ważnych tematów dotyczących klu-
czowych obszarów działalności państwa. Na ponad 50 
panelach z udziałem niespełna 300 ekspertów i społe-
czników dyskutowano o dzisiejszym stanie kluczowych 
obszarów państwa bezpośrednio wpływających na 
życie Polek i Polaków. Wypracowano 6 obszarów, które 
są kluczowe – wolność i demokracja, wyższe płace, 
europejska ochrona zdrowia, przyjazna szkoła.

Mając doświadczenie z Sejmiku wojewódzkiego na 
pewno nie zapomni Pan o Chojnicach. Na jakich 
płaszczyznach będzie Pan wspierał miasto i miesz-
kańców?

      Kompetencje posła są określone jako te dotyczące 
spraw ogólnopolskich i inwestycji centralnych, ale 
przede wszystkim dotyczą tworzenia prawa. Każdy 
poseł jest przede wszystkim posłem Rzeczpospolitej, 
lecz każdy ma korzenie lokalne i dla każdego najmilsza 
sercu jest jego mała ojczyzna. Moim zadaniem w pier-
wszym rzędzie będzie zadbanie o poprawę stanu drogi 
krajowej 22 i utworzenie w jej przebiegu węzła, co 
pozwoli skomunikować ją z planowaną zachodnią 
obwodnicą Chojnic. Na pewno w obszarach mojej 
aktywności będą ochrona zdrowia, edukacja i ochrona 
środowiska. Wszystkie te obszary życia żywo dotyczą 
chojniczan.  Będę promował moje piękne rodzinne 
strony. Na pewno nie będę chciał, żeby Chojnice, czy 
Charzykowy kojarzyły się z aktywnością poselską,
w wyniku której artysta za występ w koszulce z napi-
sem KONSTYTUCJA traci pracę.

Zakładając, że zostanie pan Posłem. Co stanie się 
ze szpitalem? Czy nadal będzie Pan pełnił funkcję 
dyrektora?

    Szanowny Panie Redaktorze! Chojnicki szpital ma 
ponad 130 letnią historię i na pewno będzie dalej istniał. 
Nie ma bowiem ani ludzi ani dyrektorów niezastąpio-
nych. Najpierw z pokorą poczekam na wynik wyborów. 
Na decyzję przyjdzie czas po wyborach, jeżeli oczy-
wiście zdobędę mandat posła. Póki co jestem radnym 
Sejmiku Województwa Pomorskiego i łączę funkcję 
radnego z obowiązkami dyrektora szpitala. Będąc 
posłem również można łączyć sprawowanie mandatu 
poselskiego z pracą zawodową.

Ochrona zdrowia to bardzo poważny temat w całym 
kraju. Problemy kadrowe, presja płacowa i na koń-
cu pacjent, który czują się pozbawiony opieki.
W jakiej kondycji jest chojnicki szpital?

      Nasz szpital od wielu lat nie ma żadnych długów. 
Niestety, po ostatniej nieudanej niby reformie ochrony 
zdrowia wprowadzającej tak zwaną sieć szpitali sytu-
acja wszystkich szpitali powiatowych pogarsza się. 
Reforma sprzed dwóch lat w najmniejszy sposób nie 
poprawiła sytuacji pacjentów. Kolejki się wydłużyły, na 
szpitale nałożono dodatkowe obowiązki za niewystar-
czające finansowanie. Brak kadry medycznej i ciągły jej 
transfer do sektora prywatnego oferującego wyższe 
wynagrodzenie to realne zagrożenie dla zachowania 

ciągłości udzielania świadczeń medycznych. Ponadto 
szpital jest ofiarą własnego sukcesu. Dobra marka wy-
pracowana przez zaangażowaną i kompetentną zało-
gę skutkuje tym, ze 30 % naszych pacjentów to osoby 
spoza powiatu chojnickiego. Powoduje to utrudniony 
dostęp do opieki medycznej mieszkańcom powiatu 
chojnickiego.  Niestety, ale takie mamy prawo. 

Jako radny Sejmiku wojewódzkiego aktywnie dzia-
ła Pan na rzecz regionu chojnickiego. Jakby poku-
sił się Pan o małe podsumowanie - co udało się 
zrobić przez te wszystkie lata.

     Radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego 
jestem już 13 lat.  Mam wielką satysfakcję z tego, że na 
moich oczach i między innymi za moją sprawą jako 
radnego, nasze województwo tak się rozwinęło i wy-
piękniało. Popatrzcie jak wypiękniał Gdańsk. Jak 
obecnie jest świetnie skomunikowany z całym świa-
tem. Jak dynamicznie się rozwija. Popatrzcie jak przez 
ostatnie kilkanaście lat zmieniły się Chojnice i cały nasz 
powiat. Trzeba pamiętać o tym, że dysponentem zna-
czących funduszy unijnych w ramach regionalnych 
programów operacyjnych ( RPO) są samorządy woje-
wódzkie. Z RPO naszego województwa dofinan-
sowano kilka tysięcy różnego rodzaju inwestycji. Od 
tych infrastrukturalnych poprzez edukacyjne, zdrowo-
tne, wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność aż 
po te dotyczące ochrony środowiska i szkoleniowe. 
Każdego mieszkańca naszego powiatu namawiam do 
spaceru po okolicy. Obserwujcie uważnie okolice i czy-
tajcie tablice informacyjne z logo Unii Europejskiej. Te 
gdzie obok flagi Unii jest Gryf Pomorski – herb naszego 
województwa świadczą o dofinansowaniu przyznanym 
przez samorząd wojewódzki, którego jestem radnym.  
Obecnie realizowane są w Chojnicach takie inwestycje 
jak węzeł integracyjny, rewitalizacja  dzielnicy dworco-
wej, deszczówki. Niedawno został oddany uczniom
i studentom wspaniały kompleks przy ul. Świętopełka.  
Szkoda, że Pan Poseł Mrówczyński zapomniał przyjść 
na przekazanie sali gimnastycznej  uczniom liceum, 
które tworzył. Z większych inwestycji muszę przypo-
mnieć rewitalizację Parku Tysiąclecia, powstanie 
Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowego, remont ulic 
Sukienników i Gdańskiej oraz  powstanie chojnickiego 
centrum kardiologii w naszym szpitalu. Inwestycji z do-
finansowaniem unijnym bądź z budżetu województwa 
było wiele. Na naszych oczach dzieje się pozytywna 
transformacja i Chojnice stają się atrakcyjną „miejs-
cówką” jak mówią młodzi. 

Wszyscy łączą Pana nazwisko ze szpitalem. A Le-
szek Bonna prywatnie? 

       Jestem mężem, ojcem i dziadkiem. Ta ostatnia rola 
pochłania obecnie najwięcej mojego wolnego czasu. 
To wspaniałe uczucie obserwować wspólną zabawę 
trzech chłopaków w wieku od roku do dwóch i pół. Roś-
nie mi ekipa kochanych urwisów. Mam wspaniałych 
znajomych, z którymi wraz z żoną podróżujemy po wie-
lu miejscach Europy. Często są to tzw. przedłużone 
weekendy – czterodniowe wypady na przykład do Rzy-
mu, Barcelony, Neapolu, Brukseli, Mediolanu. Taką 
możliwość daje Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy
w Gdańsku,  który oddalony jest od nas 1,5 godziny 
drogi samochodem. Rodzinnie mamy sentyment do 
przeszłości i historii. Staramy się ocalić i uratować  od 
zapomnienia ruchome i nieruchome przedmioty zabyt-
kowe. Mam wielki problem z brakiem czasu na leża-
kowanie przed telewizorem, co kiedyś nagminnie prak-
tykowałem. Od czasu jak zostałem dziadkiem brakuje 
mi na to czasu. Teraz jestem wielkim fanem klocków 
LEGO i na nowo odkrywam budowanie świata z klo-
cków razem z najmłodszym pokoleniem, z moimi 
wnukami. To dla nich, dla budowania ich przyszłości,
a nie dla własnych ambicji startuję w tych wyborach.

         Dziękuję rozmowę. Życzę wytrwałości w dzia-
łaniach na rzecz powiatu chojnickiego oraz zdoby-
cia mandatu. 

Leszek Bonna kandyduje do Sejmu. 

Materiał sfinansowany przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 
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Reklama

    Niedługo minie rok od wyborów samorządowych i możemy 
pokusić się o pewne podsumowanie tego pierwszego mijającego 
roku. Chciałbym przypomnieć, że w odróżnieniu od poprzednich 
kadencji, które trwały po cztery lata mamy przed sobą kadencję 
pięcioletnią, czyli wybory odbędą się jesienią 2023 roku. W Choj-
nicach realizujemy trzy wielkie projekty, których stan realizacji 
chciałbym opisać w poniższym artykule.

       Pierwszy projekt, to poprawa bilansu wód opadowych i roztopo-
wych dla miasta Chojnice. Jest to największy w województwie 
pomorskim program mający uporządkować gospodarkę wodami 
opadowymi i roztopowymi. Realizując ten program, budujemy 
zbiorniki retencyjne, nowe kolektory deszczowe oraz wymieniamy 
stare kolektory o mniejszej średnicy na kolektory o większej średnicy. 
Duża ilość środków finansowych pochłania również tzw. przywró-
cenie stanu pierwotnego dróg i chodników. Stosujemy zasadę, 
według której przywracamy jezdnię i chodniki na całych szeroko-
ściach, czyli powstają nowe ulice. Program, który opisuję będzie 
realizowany do września 2022 roku. Jest on niestety bardzo 
uciążliwy dla mieszkańców, ponieważ wiąże się z czasowym 
zamykaniem skrzyżowań i ulic, jak również wprowadza niedo-
godności związane z dojazdem do swojej posesji. Chcąc jednak
w Chojnicach budować kolejne nowe ulice, chcąc uporządkować 
spływ wód deszczowych, zmuszeni jesteśmy przeżyć wspólnie ten 
trudny okres i bardzo Państwa proszę o dalszą, do końca 2022 roku 
wyrozumiałość. Data zakończenia tej inwestycji jest niesamowita, 
ponieważ będą to same dwójki - 2022 r. Jesteśmy już po doświad-
czeniach związanych z zamknięciem Ronda Solidarności, skrzy-
żowania Dworcowa - Łużycka, przywróciliśmy już kilkanaście ulic na 
osiedlu Kolejarz, trwają prace na ul. Prochowej, a w następne ulice 
będziemy wchodzić sukcesywnie. Nawet najlepsze planowanie 
harmonogramu realizacji tej inwestycji może napotkać na różne 
okoliczności i zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. 
Tak było w przypadku Ronda Solidarności, gdzie napotkaliśmy 
przeciskając się z olbrzymią rurą stalową na różne przeszkody i nie-
zinwentaryzowane sieci, które wydłużyły realizację naszego planu. 
Oprócz tego, zapanował w Polsce taki czas, kiedy niektórzy dos-
tawcy materiałów - nawet płacąc im gotówką – nie wywiązują  się
z terminów dostaw. Mam tutaj na myśli tzw. ściek kamienny 
montowany przy Rondzie Solidarności. Rondo otworzyliśmy z prze-
szło dwumiesięcznym opóźnieniem. Skrzyżowanie Dworcowa - 
Łużycka uruchomimy po dwóch tygodniach zamknięcia i wyeliminu-
jemy skręt w lewo z Dworcowej na Towarową i ta decyzja udrożni ciąg 
komunikacyjny na linii Dworcowa - Rondo Przemysłowe. Mieszkańcy 
chcący się skomunikować z fragmentem Towarowej od Dworcowej 
do Warszawskiej, będą zmuszeni korzystać z ulicy Warszawskiej lub 
Łanowej. Mogę już również poinformować, że zakończyliśmy 
procedury przetargowe i mamy wykonawców na wszystkie etapy 
realizacji tego programu. Planowaliśmy wydatek 70 mln zł, a na 
skutek wzrostu cen towarów i kosztów pracy, zadanie to zakończy się 
wydatkowaniem kwoty przeszło 90 mln zł. Mamy nadzieję otrzymać 
dodatkowe ok. 6 mln zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. 

Inwestycja do końca będzie bardzo uciążliwa, ale będzie procen-
towała w kolejnych latach. Przed nami budowa trzeciego najwię-
kszego zbiornika tzw. zbiornika Sobierajczyka, który odciąży Park 
1000-lecia i stworzy perspektywę powiększenia Parku i da również 
miastu kolejny akwen wodny.

  Drugim wielkim projektem unijnym jest budowa węzła integracyj-
nego-transportowego. Jest to zadanie historyczne, które podnosi 
prestiż Chojnic, a co najważniejsze daje w przyszłości możliwość 
skomunikowania naszego miasta nie tylko z Trójmiastem, ale 
również z innymi miastami i miejscowościami w Polsce. Zadanie to 
zostało podzielone na kilka etapów. Pierwszy etap, to budowa 
dworca autobusowego, dworca z prawdziwego zdarzenia, którego 
nigdy w Chojnicach nie było. Przetarg na budowę tegoż dworca
i ścieżek rowerowych łączących dworzec z centrum miasta wygrała 
Firma Marbruk za 12, 5 mln zł. Obecnie budujemy ścieżki rowerowe, 
mamy też projekt dworca, którego budowa rozpocznie się jesienią 
tego roku i ma zakończyć się w październiku 2020 r. Przebrnęliśmy 
przez bardzo trudne uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Zmieniliśmy projekt przebiegu ścieżki 
rowerowej na ul. Towarowej chroniąc 35 lip i w mojej ocenie nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby ten etap zrealizować. Oprócz dworca i ście-
żek rowerowych powstaną też parkingi od strony ul. Towarowej i Nad 
Dworcem, które będą  monitorowane.

      Druga część tego zadania, to budowa przejścia podziemnego 
łączącego dworzec autobusowy z  obecnym dworcem kolejowym. To 
zadanie realizuje spółka państwowa Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Jesteśmy już po przetargu. Tunel podziemny w ciągu jednego roku 
za kwotę 17,5 mln zł wykonuje firma Mosty Gdynia. W przejściu 
zainstalowana będzie winda, a wystrój tego przejścia podlega 
również uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Tutaj muszę dodać, że pozostałe perony i przejścia podziemne będą 

modernizowane ze środków państwowych w ramach modernizacji 
linii kolejowej nr 203 – najprawdopodobniej w latach 2023-2027.    

       Trzecią częścią tego zadania, jaką realizujemy my jako miasto 
jest budynek główny dworca. Projekt wykonuje dla nas warszawskie 
biuro projektowe i dokładnie w październiku przyszłego roku uzys-
kamy pozwolenie na budowę, ogłosimy przetarg i prace rozpoczną 
się zimą na przełomie 2020/2021 r. Termin realizacji odrestaurowania 
i modernizacji głównego budynku dworca to jesień 2022 r. W ob-
szarze przed budynkiem dworca, gdzie dzisiaj funkcjonuje nasz 
dworzec autobusowy powstaną nowe miejsca parkingowe i ciągi 
pieszo-rowerowe. Szacujemy, że koszt realizacji tego zadania 
wyniesie ok. 20 mln zł. Kolejną częścią tego zadania jest program 
miejski rower, który doprowadzi do powstania siedmiu stacji 
rowerowych w mieście Chojnice z główną stacją na terenie dworca 
kolejowego. To zadanie będziemy realizować w latach 2021 - 2022. 
Koszt realizacji ok. 5 mln zł.

      Reasumując do końca 2022 r., a więc na rok przed kolejnymi 
wyborami, albo inaczej, pod koniec czwartego roku obecnej kadencji, 
to zadanie będzie wykonane. Dodam, że w realizacji obu tych 
wielkich zadań korzystamy ze środków unijnych i musimy mieć 
świadomość, że gdyby nie pomoc UE, to Chojnic nigdy nie byłoby 
stać na realizację tak dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

      Trzecim projektem unijnym realizowanym przez miasto jest 
Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej. W ramach tego zadania, które 
również podzielone jest na części wykonaliśmy już nową część ul. 
Subisława, która połączyła „starą Subisława” z ul. Towarową. 
Zbudowaliśmy obiekt na cele społeczne przy ul. Dworcowej, który za 
kilka miesięcy oddany zostanie do użytku. Projektujemy ul. 
Rolbieckego, którą zrealizujemy w przyszłym roku oraz prowadzimy 
prace projektowe w obrębie Wzgórza Ewangelickiego, które wyko-
nane zostaną w 2021 lub 22 roku. Program rewitalizacji obejmuje też 
modernizację części wspólnych i zagospodarowanie otoczenia 26 
budynków spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych 
położonych na obszarze Dzielnicy Dworcowej. Pierwsze prace 
rozpoczęły się przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 
20 i Dworcowej 28, a kolejne będą inicjowane z końcem tego roku 
oraz na początku przyszłego.  Realizacja tego programu oprócz 
budowy nowego obiektu i dwóch ulic przyczyni się do poprawy ja-
kości przestrzeni publicznych na zdegradowanym obszarze Dziel-
nicy Dworcowej. Wartość tego projektu to 0k. 10 mln zł.

     Chciałbym Państwa zapewnić, że ja osobiście i mój zespół 
urzędników oraz radni Rady Miejskiej dołożymy wszelkich starań, 
aby prace w ramach realizacji tych trzech programów przebiegały 
systematycznie, ale najważniejsze jest to, że mamy perspektywę ich 
ukończenia i po raz kolejny doprowadzimy do bardzo korzystnych 
zmian w przestrzeni miejskiej. W kolejnym artykule, za miesiąc, 
przekażę Państwu informację o innych inwestycjach miejskich, które 
realizujemy z własnych środków.

    Arseniusz Finster
    Burmistrz Chojnic 
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Idą podwyżki…

   Kilka tygodni temu Burmistrz Arseniusz 
Finster zapowiedział podwyżki podatków 
od nowego roku. W między czasie uchwa-
lono podwyżki za pobyt dzieci w miejskim 
żłobku. Tłumaczenie to samo – od wielu lat 
nie było podwyżek. Trudno przeczyć, bo 
faktycznie od dobrych kilku lat podwyżek 
nie było. Niemniej ich skokowy wzrost dla 
wielu chojniczan będzie dotkliwy. A pamię-
tać trzeba, że za chwilę pewnie czekać bę-
dą nas podwyżki również za odbiór i wy-
wóz odpadów komunalnych. Wszakże 
Polska z wysokim wzrostem gospodar-
czym rozwija się szybciej niż pozostałe 
kraje w UE. Jednocześnie wzrasta wyso-
kość najniższego wynagrodzenia, które 
choć w części pozwoli zrekompensować 
te podwyżki. Jako klub opozycyjny 
dostrzegamy konieczność podwyżek. Ale 
widzimy również, że dodatkowy dochód do 
budżetu w wyniku tej podwyżki da nieco 
ponad 1 mln zł przychodu przy blisko 200-
milionowym budżecie miasta. Nie poprawi 
to wymiernie sytuacji budżetu. Trzeba 
szukać rozwiązań nie tylko po stronie 
dochodowej. Konieczne jest  szukanie
oszczędności. Może warto przyjrzeć się 
wydatkom, od tych najmniejszych zaczy-
nając? Może inwestycje zakończone w os-
tatnich latach generują nadmierne koszty? 
Może czas z większą roztropnością szu-
kać takich rozwiązań, które dadzą oszczę-
dności w przyszłości?

Oblicza konsultacji

    Miasto w ostatnich tygodniach to prze-
strzeń konsultacji. Najpierw te dotyczące 
zachodniego obejścia, a w ostatnim tygo-
dniu września dotyczące budżetu obywa-
telskiego. Zgodnie z definicją „ogólnym ce-
lem konsultacji powinno być poszukiwanie 
rozwiązań, które pomogą władzom pu-
blicznym podejmować decyzje w najwię-
kszym stopniu realizujące zasadę dobra 
wspólnego w danej społeczności” (patrz. 
www.poradnikngo.pl). I tutaj postawić 
należy zasadnicze pytanie – co w sprawie 
zachodniego obejścia Chojnic (w praktyce 
zachodniej obwodnicy) przez blisko deka-
dę udało się „skonsultować”? Uważam, że 
NIC! Po jednej stronie od samego począ-
tku mieszkańcy, których posesje mają 
bezpośrednio graniczyć z projektowaną 
drogą. Oni mówią tej inwestycji ZDECY-
DOWNE NIE! Z drugiej strony - Burmistrz 

Arseniusz Finster, który nie widzi możliwo-
ści realizacji tej inwestycji w innej formie 
lub nawet w innym miejscu. Jak na wojnie - 
każda ze stron w swoim okopie. 
    Oczywistym jest, że centrum miasta jest 
niewydolne komunikacyjnie i budowa no-
wych dróg jest nieunikniona. Z drugiej stro-
ny rację mają mieszkańcy, którzy byli prze-
konani, że będzie to droga gminna (zbior-
cza osiedlowa) a teraz mają zostać „usz-
częśliwieni” drogą wojewódzką. I chyba 
nikt, z Burmistrzem na czele, nie wątpi
w to, że przeniesie się na nią większość 
ruchu tranzytowego po połączeniu z ob-
wodnicą południową. A to oznaczać bę-
dzie konkretną uciążliwość dla miesz-
kańców. Pytanie też o bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów mieszkających po 
drugiej stronie tej drogi. W pełni rozumiem 
ich obawy. 
    Moje zdanie wyraziłem już przed wybo-
rami samorządowymi w ubiegłym roku. 
Podzielam tutaj zdanie mieszkańców by tą 
drogę maksymalnie odsunąć od zabudo-
wań. I ma to swoje uzasadnienie w per-
spektywach rozwojowych Chojnic. Wcis-
kanie tej drogi w osiedle domów jedno-
rodzinnych zawsze będzie rozwiązaniem 
najgorszym z możliwych. Nie chciałbym 
być w skórze wykonawcy tej inwestycji, 
który mając spełnić szereg wymogów 
środowiskowych będzie musiał np. myć 
koła pojazdów przed ich wjazdem na dro-
gę publiczną. Na 100% będą tego wyma-
gać zainteresowani mieszkańcy. A to oz-
nacza kolejną wieloletnią batalię. Żeby się 
nie okazało na końcu, że nawet budując na 
trudniejszym terenie byłoby szybciej i ta-
niej…

Zaproszenie na 13 października

     Październik to czas ważnych decyzji 
dla naszej Ojczyzny. Kończąc dzisiejszy 
artykuł bardzo mocno zachęcam Państwa 
do wzięcia udziału w tegorocznych wybo-
rach parlamentarnych. Mój wybór Pań-
stwo znają. Zagłosuję na listę nr 2 - Prawo
i Sprawiedliwość. Państwa zachęcam do 
udziału bez względu na poglądy polity-
czne, bo wybory to w końcu święto de-
mokracji.

                             Niech wygra lepszy!

O Chojnicach 
w „Tygodniku Powszechnym”.

      W numerze 38/2019 „TP” ukazał się 
artykuł Katarzyny Kaczorowskiej „Fałsz rodzi 
fałsz”. Opisuje w nim ciekawą historię 
wydanej w 1935 roku książki „Mord rytualny 
w Chojnicach”, na okładce której jako autor 
widniał Niemiec W[ilhelm] Marr. Książka ta, 
pierwotnie drukowana była w odcinkach
w „Słowie Pomorskim”, tytule związanym
z Narodową Demokracją. Opisano w niej 
morderstwo dokonane w naszym mieście
w 1900 roku na osiemnastolatku Ernście 
Winterze. Zagadki jego śmierci  do końca nie 
rozwikłano. W książce tej, definitywnie os-
karżono chojnickich Żydów i usprawie-
dliwiono akty przemocy wobec nich.  
Pozycja okazała się antysemicką fałszywką 
produkcji polskiej, autorstwa Stanisława 
Rzyskiego. Przyczynkiem do napisania 
artykułu, stało się zdigitalizowanie tej 
broszury i udostępnienie na platformie 
publicznej Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej, bez podania prawdziwego autora 
oraz stosownego opisu. Zapis został sko-
rygowany.

Za mało tura w Chojnicach.

    Mamy ciekawą rzeźbę  Jarosława Urbań-
skiego obok Bramy Człuchowskiej czy inne 
nieliczne akcenty z chojnickim herbem. 
Praprzodek naszego bydła widnieje jeszcze 
w herbach kilku miast i gmin, ale nasz jest 
najpiękniejszy. Powinniśmy promować go na 
każdym kroku. Z sentymentem wspominam 
nieistniejącą już restaurację „Pod Turem”.  
Może warto nadać tę nazwę jakiemuś 
innemu lokalowi? Od wielu lat wręczane są 
statuetki „Dokonania Roku”, ciekawe artys-
tycznie, ale czy nie mogłyby być to Tury? 
Zapewne będzie budowany w najbliższych 
latach jakiś plac, skwer czy rondo, więc 
pamiętajmy o naszym turze. Sądzę, że 
Czytelnicy naszej gazety podsunęliby jesz-
cze inne pomysły na promowanie naszego 
herbu. Tak na marginesie, rok temu usiło-
wałem bezskutecznie kupić flagę Chojnic. 
Ciekawe czy dzisiaj jest tak samo?

Ruszają prace
nad budżetem obywatelskim.

    Mam nadzieję, że będzie to prawdziwy 
budżet obywatelski, a nie atrapa w postaci 
funduszu osiedlowego, który wzbudzał nikłe 
zainteresowanie mieszkańców. Za to wyko-
nane z tego budżetu place zabaw wzbudziły  
sporo kontrowersji. Warto przyglądać się 

pracom nad tym projektem. Oprócz przygo-
towania przyjaznej mieszkańcom obudowy 
prawnej, znaczenie będzie miała promocja 
budżetu wśród chojniczan oraz wysokość 
środków zabezpieczonych w budżecie mia-
sta. Jeśli będą to kwoty symboliczne, nie 
liczyłbym na szczególne zainteresowanie.

Droga (zł) droga powiatowa.

    Droga Chojnice – Lichnowy była remonto-
wana cztery lata temu. Kilkukrotnie na 
sesjach Rady Powiatu mówiłem o tym, że 
jest za wąska i nie spełni oczekiwań. Jej 
wykonanie też pozostawiało wiele do ży-
czenia, co również sygnalizowałem. W przy-
szłym roku zostanie poszerzona do sześciu 
metrów, częściowo za pieniądze z rządo-
wego programu. Mam nadzieję, że wysepka 
wyjazdowa z Lichnów zostanie przebudo-
wana zgodnie ze zgłaszaną przeze mnie 
cztery lata temu sugestią. Karetki pogotowia 
nie powinny być zmuszane do zwalniania 
podczas opuszczania terenu zabudowa-
nego. Przykro, że będą musiały zostać 
wycięte liczne drzewa, ale część z nich 
znajduje się w skrajni jezdni. Wiele z nich już 
dzisiaj stanowi potencjalne zagrożenie dla 
kierowców. Kto nie wierzy, niech zobaczy 
resztki drzewa, którego znaczna część padła 
na jezdnię tego lata na ulicy Lichnowskiej, na 
wysokości ogródków działkowych. Zapewne 
projekt będzie przewidywał nasadzenia 
nowych drzew w odległości bezpiecznej dla 
użytkowników drogi. Nie możemy zapomi-
nać, że najważniejszym elementem przy-
rody jest człowiek ;).

Wybory.

   Obserwując kampanię wyborczą do parla-
mentu (tym razem z boku), mam często 
przed oczyma słowa Bertranda Rusella: „To 
smutne, że głupcy są tacy pewni siebie,
a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości.” 
Jednak mimo tego apeluję, aby pójść i wy-
brać tych, którzy dają największą rękojmię 
zrównoważonego rozwoju Polski i Polaków. 
Dla niektórych głosowanie będzie proste,
a inni będą wybierali „mniejsze zło”. Należy 
jednak wziąć udział, bo inaczej nie mamy 
moralnego prawa krytyki przyszłej władzy. 
Mało tego, pozostawiając wybór innym, nie 
zawsze mądrzejszym, stajemy się mental-
nymi niewolnikami. Wybierajmy kierując się 
perspektywą kilku/kilkunastoletnią, a nie 
tylko sytuacją dzisiejszą. 

                                    Dobrych wyborów!
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       Historię szkoły tworzą przede wszystkim uczniowie i grono pedagogiczne. Ich wspomnienia nadal 
piszą i utrwalają jej dzieje. Pamięć jest ulotna i zawodna. Dokonuje selekcji wydarzeń. Nieczułe na te 
procesy są fotografie – lecz jakże często zapominamy kim są osoby na nich uwiecznione. 

    Ogrom zdjęć dotyczących chojnickiej Szkoły Podstawowej nr 2 trafił do kronik szkolnych. 
Absolwentki „dwójki” pani Barbara Sadkowska (z domu Pawłowska), we współpracy z panią Anną 
Żywicką udostępniła fotografie ze swoich zbiorów Redakcji „Chojniczanina”. Panie Sadkowska
i Żywicka sporządziły notatki o wydarzeniach, które przedstawiają fotografie.  

     Wycieczka do Gdańska. Na dole Maria Ciechanowska. Pośrodku Barbara Pawłowska
i nauczycielka biologii Skórczewska. U góry z lewej Klemens Kiedrowicz (z Komitetu 
Rodzicielskiego) z córką.

      Wycieczka do Gdańska. Rejs statkiem wycieczkowym z Gdyni na Hel. Uczniowie
i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnicach. Z lewej strony (w jasnym 
płaszczu) przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego Klemens Kiedrowicz, z prawej (w be-
recie) nauczyciel matematyki Leon Lorek. 

      Wycieczka do Gdańska. Nauczycielka Skórczewska; na prawo Barbara Pawłowska 
(ukończyła podstawówkę w 1958 roku), Małgorzata lub Gizela Kiedrowicz (z warkoczami)
i inne dzieci.

     1956 lub 1957 rok. Na terenie szkoły? Podczas obchodów patriotycznej uroczystości 
np. 1 maja? (sierp, młot, gołąbki) czy fotograficzny „chochlik”?. Dzieci z trzech roczników. 
U góry z lewej strony Hania Bątkowska, (?) Świerczyńska (chyba), Jadwiga Kosmala
(z warkoczami), dwie osoby nieznane, Anna Vogt – Żywicka. Na dole z lewej strony osoba 
nieznana (z sierpem?), Barbara Pawłowska, powyżej Wanda Kosmala, Adam Kaczmarek, 
(?) Bątkowski, nauczycielka Teresa Drawska.

     1955 (?) rok. Święta Bożego Narodzenia w każdej klasie, imprezy – tańce. Na dole
w białym kołnierzyku Wanda Kosmala (rocznik 1945). Na prawo od niej Barbara Pa-
włowska (rocznik 1944) z siostrą Grażyną Pawłowską (chodziła do przedszkola – obecnie 
opuszczony budynek parterowy z czerwonej cegły na placu Piastowskim przy stacji 
paliw). Najwyższa osoba to Małgorzata lub Gizela Kiedrowicz – kilka lat starsza od 
pozostałych. Klasa jest niekompletna – nie ma chłopców.

     Prawdopodobnie „Gwiazdka” 1955 roku. Wśród krasnali (pośrodku) Ewa Pawłowska 
uczęszczała do klasy drugiej (ukończyła szkołę w 1961 roku). U góry (w białym koł-
nierzyku) nauczycielka geografii Teresa Drawska (w latach 1959-1960 kierownik SP 2
w Chojnicach).



           Spacerując chojnickimi ulicami, napotykamy na 
charakterystyczne budynki z czerwonej cegły. Większa 
ich część jest usytuowana w rejonie ul. Ceynowy i nale-
żała do Zakładu Poprawczego. Dwa w rejonie dawnych 
Zakładów Mięsnych przy ul. Zielonej, jeden przy ul. 
Towarowej nr 1.

           Mało kto zdaje sobie sprawę, że wszystkie te budynki 
oraz kilka innych, dziś już nie istniejących, są związane
z wojnami Pruskimi. Zbudowano je z pożyczki z reparacji 
wojennej, w tym cały Zakład Poprawczy (1883-1885), 
Cegielnię i jej budynki mieszkalne a także nieistniejący dziś 
budynek poczty w rynku (1886)

       Witold Look w „Chojnice dzieje miasta i powiatu” str. 153 
pisze: „Zwycięskie wojny Prus z Danią (1864), z Austrią 
(1866) oraz Francją (1870-1871) doprowadziły do zjed-
noczenia licznych samodzielnych państw niemieckich pod 
hegemonią Prus w 1871 r. Pięciomiliardowa kontrybucja 
nałożona na Francję przyniosła Rzeszy Niemieckiej ogromne 
korzyści i umożliwiła rozbudowę przemysłu ciężkiego, 
górnictwa i komunikacji lądowej, przede wszystkim na za-
chodzie państwa. Wschodnim prowincjom, w tym i zagra-
bionym ziemiom polskim, wyznaczono rolę zaplecza rolni-
czego, dostarczającego środków żywnościowych dla szybko 
rozwijających się miast na zachodzie państwa. Prowincje 
wschodnie uzupełniać miały też braki siły roboczej w prze-
myśle i górnictwie.”

           W związku z powyższą sytuacją, władzom miejskim 
Chojnic, z reparacji tych, udało się zaciągnąć na korzystnych 
warunkach kredyt, który przeznaczono na rozbudowę mia-
sta. Z tych właśnie środków, w 1895 roku przy ul. Ceynowy 
miasto wybudowało osiem domów mieszkalnych wraz
z zabudowaniami gospodarczymi, które przeznaczono dla 
załogi Zakładu Poprawczego.

           Przy zbiegu ulic Ceynowy i Kościerskiej stoi piętrowy 
dom z czerwonej cegły; w górnej części zbudowany z pru-
skiego muru, kryty dachówką. W początkowym okresie jego 
istnienia znajdowały się w nim mieszkania dla urzędników, 
nauczycieli i dozorców Zakładu Poprawczego. Obok niego, 
przy ul. Kościerskiej postawiono podłużny budynek, w którym 
znajdowała się szkoła powszechna dla dzieci pracowników 
Zakładu Poprawczego. Po drugiej stronie szosy, przed
I wojną światową, założono lotnisko. Sięgało ono od 
dzisiejszego cmentarza komunalnego do ulicy Gdańskiej. 
Hangar wznosił się w rejonie dzisiejszych ogródków 
działkowych. Lotnisko zlikwidowano w 1945 roku. Podczas
I wojny światowej 1914 – 1918, budynek szkoły przeznaczo-
ny był na szpital wojskowy.

       Po odzyskaniu niepodległości szkolny budynek przezna-
czono na koszary dla części jednego ze szwadronów, 
tworzącego się w Grudziądzu18 Pułku Ułanów Pomorskich. 
(Jednostka ta, logistycznie zabezpieczała dla całego Pułku 
teren poligonu w rejonie Chojnic i Tucholi). A w narożnym 
budynku, dla oficerów urządzono kasyno. Teren lotniska 
służył ułanom za plac ćwiczeń. To na nim (w rejonie 
dzisiejszej rozdzielni prądu) wybudowano stajnie dla koni.
W 1923 roku stajnie wraz z końmi spłonęły. Ułanów przenie-
siono do Grudziądza, a budynki zwrócono Zakładowi Po-
prawczemu. W domu po koszarach do roku 1933 ponownie 
funkcjonowała szkoła. W latach kryzysu 1929 - 1933 oraz
w okresie do 1939 roku budynek szkoły zamieszkiwała choj-
nicka biedota.
           W okresie okupacji, Niemcy wybudowali na lotnisku 
duże magazyny paliw. (teren dzisiejszych hurtowni obok 
ogródków działkowych). Chronione były one ogrodzeniem
z drutu kolczastego oraz posterunkami wartowniczymi 
usytuowanymi na wieżach co doskonale uwidaczniają zdję-
cia lotnicze robione z radzieckich samolotów w 1944 roku.

           Działania II wojny światowej oraz związane z tym 
zniszczenia miasta spowodowały, że władze miejskie szu-
kały różnych sposobów by zakwaterować mieszkańców, 
którzy stracili dach nad głową. Nie dysponując pieniędzmi do 
budowy nowych mieszkań, w grudniu 1949 roku, w budynku 
szkolnym przygotowano 15 małych mieszkań. (Mieszkania te 
oddano z wielką pompą w 70 rocznicę urodzin Stalina).
Z terenu lotniska przekwalifikowanego na plac ćwiczeń, 
korzystał sprowadzony do Chojnic w 1950 roku: 31 Pułk 
Artylerii Pancernej, (jednostka wojskowa Nr 2672).W tym 
czasie stał tam jeszcze hangar lotniczy. Głównym poligonem 
dla tej jednostki był poligon w Krojantach, za leśniczówką. 
Samobieżne działa na gąsienicach chojniczanie mylnie brali 
za czołgi. Do dzisiaj śladem militarnej przeszłości są 
pozostałości po strzelnicy, której wąwóz ciągnie się wzdłuż 
płotu cmentarza komunalnego.

           

Ponadto z tych funduszy wybudowano kilka budynków na 
terenie miasta. Pozostał tylko jeden stojący przy narożniku 
ulicy Towarowej i Warszawskiej. Pozostałe budynki z biegiem 
czasu, nieuchronnie uległy zniszczeniu.

           Wartym omówienia jest jeszcze jeden budynek:
W „Małym leksykonie chojnickim” jego autor Franciszek 
Pabich podaje; „Z uzyskanych kredytów władze miejskie 
(jako opiekun gminy luterańskiej) zbudowały przy ul. 
Rzeżalnej 24 (dziś ul. Zielonej) dom dla ubogich i luterańskiej 
służby kościelnej; potocznie dom ten zwano "Akademią że-
braków” (Bettelakademie). Zarządcą domu był każdorazowo 
zakrystian kościoła p.w. św. Trójcy (kościół stał w rynku), 
zajmował on jedno mieszkanie na parterze. Nad głównym 
wejściem do domu umieszczono werset Goethego: „Edel sei 
der Mansch, hilfeich und Gut”( Bądź szlachetny, dobry
i pomocny w potrzebie )”.

          Drugim budynkiem jest dom położony na wzgórzu obok 
terenu dawnej rzeźni miejskiej. Dzisiaj obudowany 
styropianem i otynkowany. Trudno dziś znaleźć ślady 
czerwonej cegły. Jednak pozostał on uwieczniony na starych 
fotografiach.

                                                  tekst i fot.  AndrzejLorbiecki 

                    Literatura:     
     Chojnice dzieje miasta i powiatu
     Dzieje Chojnic
     Mały leksykon chojnicki
     Zabytki Chojnic
     Materiały własne i archiwalia
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    Jednym z korespondentów Wojciecha Kętrzyńskiego, zasłużonego polskiego 
historyka i językoznawcy okresu zaboru pruskiego, był urodzony w Chojnicach Fran-
ciszek Loeper.

Uczony i społecznik

     Warto przypomnieć Czytelnikom Chojniczanina najpierw postać Wojciecha Kętrzyń-
skiego (1838-1918). Był on synem Polaka Józefa Winklera, oficera armii pruskiej, i Niemki 
Eleonory z d. Raabe. Literatura biograficzna dotycząca dr. Kętrzyńskiego jest bardzo bogata. 
Wytrawny historyk, edytor źródeł, etnograf, lingwista. Człowiek wielu pasji, polityk i społe-
cznik, entuzjasta polszczyzny – języka, którego zaczął uczyć się w 18 roku życia. Od jego 
nazwiska mazurskie miasto Rastembork przemianowano w 1946 r. na Kętrzyn.
    Jednym z największych osiągnięć naukowych Kętrzyńskiego jest książka „Nazwy 
miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z ich przezwiskami 

niemieckimi”. Dzieło wydane zostało we Lwowie w 1879 roku. Edycja poprzedzona została 
wieloletnią pracą badawczą. Publikacja Kętrzyńskiego okazała się bardzo przydatna po 
zmianie granic państwowych, kiedy przywracano dawne polskie nazewnictwo geograficzne. 
Autor opisał też proces zniemczenia wielu pierwotnych polskich toponimów. 

Syn cieśli

      Monografia naukowa Kętrzyńskiego nie ukazałaby się bez pomocy licznego grona 
współpracowników i korespondentów. Jednym z nich był pochodzący z Chojnic Franciszek 
Loeper, duchowny katolicki.  

       Przyszły duszpasterz i naukowy sprzymierzeniec W. Kętrzyńskiego urodził się 2 grudnia 
1843 r. w rodzinie rzemieślnika  Augustyna Loepera i Otylii z d. Krzemińskiej. Ojciec zajmował 
się ciesielstwem, a matka prowadziła gospodarstwo domowe. Dzięki wsparciu rodziny i fun-
duszowi stypendialnemu F. Loeper kształcił się (przez 10 lat) w Królewskim Katolickim 
Gimnazjum w Chojnicach. Świadectwo dojrzałości uzyskał 1 sierpnia 1864 roku. 

       Rodzice przeprowadzili się do Koronowa, natomiast ich syn Franciszek podjął studia
w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 kwietnia 1868 
roku. Dekretem biskupim skierowany został do pracy duszpasterskiej w Gdańsku. Posługę
w mieście nad Motławą przerwała jednak przewlekła choroba płuc. Ks. Loeper leczył się
w szpitalu w Pelplinie. Później, po wyzdrowieniu, został wikarym lokalnym w Lubiszewie 
(1869-1870). Następnie trafił do Susza, gdzie jako pierwszy stały duszpasterz – kuratus
w tej stacji misyjnej organizował życie religijne. 

      Pracował z wielkim zapałem. Relacje ze swojej posługi zamieszczał w pelplińskim 
„Pielgrzymie”. Pisał m.in. o nowym wyposażeniu kaplicy czy o lekcjach religii w miejscowej 
szkole. W tym okresie rozpoczął też współpracę z dr. Wojciechem Kętrzyńskim. Ks. Loeper 
żywo interesował się sprawami oświaty i nauki. Zajmował się też, wówczas na własny użytek, 
badaniem etymologii nazw mazurskich miejscowości. Rychło porozumiał się
z W. Kętrzyńskim i przesyłał mu wykazy nazw wsi i osad m.in. z parafii suskiej. Do tych 
zestawień dołączał zgromadzone informacje od mieszkańców. Taki korespondent był 
prawdziwym skarbem dla językoznawcy i historyka. Śmiało możemy zatem określić
ks. Loepera mianem współtwórcy pierwszej nazewniczej monografii Prus Wschodnich. 

Duszpasterz na Kaszubach

     Bliskie suskiemu kuratusowi było również pisarstwo religijne. Ogłosił drukiem kilka broszur, 
m.in. „Die heiliger Zeiten. Handlungen und Gebrauche der katholischen Kirche” (Gdańsk 
1880). Wydawcą publikacji ks. Franciszka Loepera był jego brat Augustyn, właściciel 
drukarni. Po czternastu latach pracy w parafii suskiej ks. Loeper został przeniesiony z Mazur 
na Kaszuby. Powierzono mu probostwo bytowskie. Wcześniej, w okresie Kulturkampfu, nie 
było tam stałego duszpasterza. Franciszek Loeper działalność w parafii bytowskiej rozpoczął 
w kwietniu 1884 roku. Trzeba przyznać, iż jego posługa w tej wspólnocie była bardzo owocna, 
szczególnie w zakresie infrastruktury kościelnej. Proboszcz Loeper doprowadził do prze-
budowy świątyni oraz plebanii i pomieszczeń gospodarczych. Odrestaurowany kościół został 
konsekrowany przez biskupa sufragana Leona Rednera 11 czerwca 1893 roku. Bytowski 
duchowny angażował się również w życie społeczne i polityczne. W listopadzie 1891 r. założył 
Chrześcijańsko-Socjalne Towarzystwo pod Opieką św. Józefa. Wspólnie z innymi kapłanami 
z dekanatu odbył pielgrzymkę do Rzymu. Aktywnie działał w katolickiej partii „Centrum”,
z której ramienia kandydował w 1890 r. do parlamentu niemieckiego (z powiatu bytowskiego).

 Światły organizator

      Przez cały trzydziestoletni okres sprawowania posługi duszpasterskiej (1868-1898)
ks. Loeper skutecznie zabiegał o rozwój życia religijnego, społecznego i oświatowego 
powierzonych mu wspólnot parafialnych. Był człowiekiem o szerokich horyzontach, otwartym 
na świat, ale też potrafiącym wspierać wiernych znajdujących się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej. Postępująca choroba uniemożliwiła mu dalszą pracę w parafii. Po kilku-
tygodniowym pobycie w szpitalu NMP w Gdańsku zmarł 10 października 1898 roku. Po jego 
śmierci administratorem bytowskiej parafii został ks. dr Konstantyn Krefft (także wychowanek 
gimnazjum w Chojnicach; sługa Boży). Później proboszczem w Bytowie mianowano ks. Paula 
Petera Panske, Kosznajdra,  który zasłynął jako wybitny historyk Pomorza. Ks. dr Panske, 
związany m.in. z pelplińskim środowiskiem naukowym, również ukończył gimnazjum 
chojnickie.

Kętrzyn. Zamek.

Susz. Panorama.

Bytów. Rynek.
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     Wiele osób nie wie, co zrobić, kiedy na swej drodze spotkają bezdomnego, 
błąkającego się psa, psa rannego czy takiego, który ucierpiał w wypadku samo-
chodowym. Jedno jest pewne – nie wolno pozostać obojętnymi i należy reagować. 

       Na początek, zastanówmy się, co chcielibyśmy, by zrobiono, gdyby pomocy potrzebował 
nasz ukochany pies czy kot. Według obowiązującego na terenie Polski prawa „osoba, która 
napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma 
obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną, straż miejską 
lub Policję” (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724, Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997, 
rozdział II, Art. 9a). Jak informuje Katarzyna Rostalska z Fundacji Viva! dla portalu Lelum.pl, 
„znalezienie czworonoga należy zgłosić lokalnym, najbliższym fundacjom i stowarzyszeniom 
pomocy zwierzętom. A jeśli nie będzie w okolicy organizacji pro-zwierzęcych, trzeba zgłosić 
sprawę do Urzędu Gminy. Do ich obowiązku należy pomoc bezdomnemu zwierzęciu, które 
przebywa na ich terenie” wyjaśnia Katarzyna Rostalska.W informacji natomiast kierowanej 
do służb, należy dokładnie przedstawić okoliczności i miejsce znalezienia czworonoga 
oraz możliwie najbardziej szczegółowo go opisać (w tym znalezione przy nim akcesoria: 
obrożę itp.), zwracając uwagę na najbardziej charakterystyczne cechy (kondycja, urazy,  
ubytek sierści, blizny itp.).

Jeśli już znaleźliśmy psa, nadrzędną zasadą jest ostrożność. 

     Gdy pies, któremu chcemy pomóc, nie wygląda na ciężko rannego i pojawia się
w określonych, w miarę bezpiecznych miejscach (np. z dala od ruchu drogowego, 
przywiązany do drzewa), sytuacja jest optymalna. Mamy wtedy szansę zaznajomić się z nim, 
wzbudzić jego zaufanie i zwabić / zaprowadzić tam, dokąd zaplanujemy. 

      Nierzadko, pies wymagający pomocy pojawia się na naszej drodze niespodzie-
wanie. Szanse na to, by od razu skutecznie mu pomóc, mamy tylko wówczas, jeśli uda się 
nam spowodować, by zechciał za nami pójść. Najprościej można to osiągnąć za pomocą 
jedzenia – nie każdy ma je zawsze przy sobie, ale jeśli jest taka możliwość, lepiej udać się do 
najbliższego sklepu niż np. gonić psa, który może się wystraszyć. Dopiero, gdy pies za nami 
idzie i chętnie bierze pokarm z ręki, można spróbować go dotknąć, a jeśli to zaakceptuje, 
zapiąć mu smycz. Nasze ruchy powinny być łagodne, głos spokojny. Takiego psa łatwo 
spłoszyć i zaprzepaścić szansę na ratunek. 

      Jeśli zdarzenie rozgrywa się na drodze, powinniśmy odpowiednio zabezpieczyć 
miejsce wypadku, założyć kamizelkę odblaskową, a nawet zatrzymać ruch, by nie doszło do 
potrącenia osób pomagających. Z tego powodu przydatne jest wezwanie na pomoc Policji 
lub Straży Miejskiej, choć oczywiście nie zawsze jest na to czas. Nie zawsze łapanie jest 
najlepszym rozwiązaniem – jeśli pies będzie uciekał po ruchliwej drodze, gdy będziemy go 
gonić, możemy tylko pogorszyć sytuację. Nawet, jeśli pies nie ucieka, i tak powinniśmy 
zachować ostrożność, podejść do psa powoli, spokojnie, po łuku by go nie spłoszyć. Można 
zachęcić go jedzeniem, jednak trzeba pamiętać, że w dużym stresie apetyt często zostaje 
wyłączony. Jeśli psiak boi się dotyku, nie głaszczmy go, nie pochylajmy się nad nim i nie 
wyciągajmy rąk, by go pocieszyć. 

     Sytuacja komplikuje się, gdy pies uległ wypadkowi i wymaga natychmiastowej 
pomocy lekarskiej, procedury nakazują wówczas wcześniejsze poinformowanie Gminy. 
Jest to konieczne, by uzyskać bezpłatną pomoc weterynaryjną. Ranne zwierzę może być
w szoku, a tym samym zaatakować osobę usiłującą uratować mu życie – lekarze weterynarii 
często apelują o zabezpieczenie rannego psa do ich przyjazdu, jeśli nie jesteśmy pewni, jak 
udzielić pierwszej pomocy. Zamiast ryzykować pogłębienie jego urazów, zabezpieczmy 
miejsce, w którym leży, ustawiając trójkąt ostrzegawczy, powiadommy służby i czekajmy, 
obserwując bacznie stan psa. Najważniejsze w obu przypadkach jest niedopuszczenie do 
ucieczki zwierzęcia – jeśli to możliwe, założenie mu smyczy na pewno pomoże. W sytuacji, 
kiedy musimy przenieść psa, bo np. całkowicie zablokuje ruch, załóżmy rękawiczki lub 
dotykajmy go przez koc, bluzę. Bardzo delikatnie przesuńmy go na koc, ułóżmy w sa-
mochodzie (warto poprosić kogoś o pomoc) i zawieźmy do lekarza weterynarii. Takie 
działanie jest jednak uzasadnione tylko wtedy, gdy lekarz nie może przybyć na miejsce 
wypadku.
      Jeśli zwierzę, niestety, nie żyje, przyjrzyjcie się, czy mogła to być karmiąca matka, bo 
wtedy gdzieś w pobliżu są jej młode, które bez niej zginą. Martwe zwierzę na poboczu należy 
również zgłosić do Gminy, do której należy posprzątanie zwłok. 

      Co jednak zrobić, jeśli jesteśmy bezpośrednimi świadkami, jak ktoś np. wyrzuca 
zwierzaka z samochodu lub przywiązuje go do drzewa? Specjaliści radzą, że o ile
w żaden sposób nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu, powinniśmy udokumentować 
zajście, np. robiąc zdjęcia lub nagrywając film. Wiele czworonogów zostaje przywiązanych 
do drzew w lesie i jeśli nikt nie odnajdzie ich na czas, umierają z głodu i odwodnienia. Kiedy 
znajdziemy porzuconego psa w lesie lub na ulicy, należy zadbać o jego bezpieczeństwo. 
Jednak nic na siłę: czasami działając w przeświadczeniu, że robimy coś dobrego, możemy 
tylko bardziej zaszkodzić lub narazić się na atak. „Jeśli da się zwierzę zabezpieczyć, to warto 
to zrobić, jeśli jednak pies jest agresywny lub ucieka, należy zostawić w go w spokoju.
W miarę możliwości zapamiętać lub zapisać w telefonie dokładną pozycję zwierzęcia” – 
przypomina Katarzyna Rostalska z Fundacji Viva!.

       Jeśli znaleźliśmy psa i zdecydowaliśmy się go przygarnąć, to nie znaczy, że powin-
niśmy od razu zabrać go do domu. Czasem porzucony pies okazuje się zaginionym pupilem, 
na którego czeka i którego szuka kochająca rodzina. I choć to ogromna ulga, gdy odnajduje 
się opiekun, to i w tej sytuacji nie należy zapominać o bezpieczeństwie. Dobrze umówić się
z rzekomym opiekunem psa na spotkanie w publicznym miejscu. Przed oddaniem psa należy 
zażądać okazania dokumentów potwierdzających prawo do zwierzęcia (np. książeczka 
zdrowia, rodowód, umowa nabycia). Niestety, zdarzają się przypadki wyłudzania zwierząt 
(zwłaszcza rasowych) przez pseudohodowców czy ludzi szkolących psy do nielegalnych 
walk, a ostrożności nigdy za wiele. Przedstawicielka Fundacji Viva! podkreśla także, że 
przyjęcie psa pod swój dach to nie decyzja, którą należy podejmować pod wpływem impulsu. 
Nawet, jeśli finalnie porzucony pies znajdzie się w naszym domu, nie zwalnia nas to
z obowiązku zgłoszenia sprawy do Urzędu Gminy z adnotacją, że czworonóg zamieszkał
z nami.

    Jeśli nie chcemy psa zatrzymać, ale nadal chcemy pomóc porzuconemu psu, to 
prócz poinformowania pobliskiego schroniska, lokalnych fundacji, Policji, Straży Miejskiej 
bądź Gminnej, musimy udać się do weterynarza (jeśli pies nie stwarza zagrożenia). 
Weterynarz sprawdzi stan zdrowia psiaka i czy został zaczopowany. Jeśli uda się odczytać 
numer czipa, wówczas powinniśmy skontaktować się z właścicielem psiaka. Jeśli czipa nie 
ma, oto co możemy zrobić: 

· zamieścić ogłoszenia w mediach społecznościowych z możliwie najbardziej szcze-
gółowym opisem psiaka oraz jego zdjęciem. Na Facebooku istnieje wiele grup, których 
członkowie zajmują się wymianą informacji o odnalezionych lub zaginionych czwo-
ronogach (u nas to m.in. Schronisko dla zwierząt „Przytulisko”, Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Człuchowie, Spotted: Chojnice, profile lecznic weterynaryjnych itp.)

·  warto również rozwiesić w okolicy papierowe ogłoszenie ze zdjęciem. Powodem może 
być fakt, że nie każdy używa Facebooka oraz to, że często mylimy bezdomne psy z za-
gubionymi. Im bardziej nagłośnimy sprawę, tym większe prawdopodobieństwo, że 
dotrzemy do zmartwionego właściciela, który poszukuje swojego psiaka 

·  warto takie ogłoszenie zawieźć także do gabinetów weterynaryjnych w okolicy. Jeśli 
psiak jest rasowy lub w typie rasy, dobrze skontaktować się z organizacjami zajmu-
jącymi się adopcjami tych zwierząt (np. Adopcje Malamutów, Fundacja Amstaff Azyl).     
Z nimi łatwiej będzie znaleźć tymczasowych lub nowych opiekunów czworonoga

· pamiętajmy o usunięciu wszystkich ogłoszeń, kiedy już odnajdzie się opiekun lub 
pies/kot znajdą nowy dom

· jeśli ogłoszenia o zaginionym psiaku nie przyniosły rezultatu i nie udało się ziden-
tyfikować opiekuna, należy zwierzęciu zapewnić bezpieczne miejsce tymczasowego 
pobytu. Każda gmina, na której obszarze znaleziono zwierzę, ma obowiązek się nim 
zająć (gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem lub przechowalnią zwierząt).       
W miastach porzuconym psem musi się zająć Straż Miejska, Policja lub właściwy organ 
Urzędu Miasta (Wydział Ochrony Środowiska), w mniejszych miejscowościach Straż 
Gminna, Urząd Gminy lub Policja. Zgodnie z ustawą w każdym mieście/gminie 
przyjmuje się co roku uchwałą Program Opieki Nad Bezdomnymi Zwierzętami. Warto 
się z nim zapoznać, ponieważ zawiera umowy miasta/gminy ze schroniskiem, osobami, 
które wyłapują bezdomne zwierzęta oraz lecznicami, które udzielają pomocy 
zwierzętom po wypadkach itd.

Co jeszcze możemy zrobić, by pomóc,
niekoniecznie będąc świadkiem porzucania psa?

1. warto zaopatrzyć samochód w podstawowy sprzęt „pierwszej potrzeby”: długa smycz, 
sznurek, koc, małe opakowanie karmy (np. saszetka), miska i butelka wody, bandaż. 
Przydatne jest też złożone pudełko kartonowe do transportu niewielkich psów, kotów czy 
innych zwierząt

2. nie zaszkodzi nauczyć się zakładać prowizoryczny kaganiec z bandaża, sznurka, paska. 
Kaganiec taki można zastosować jednak tylko wtedy, gdy pies może swobodnie oddychać 
przez nos i nie jest zbyt agresywny 

3. edukujmy i zwracajmy uwagę na to, by sąsiedzi, rodzina i znajomi opiekunowie psów 
koniecznie je oznakowali. Adresówka, podpisana obroża czy breloczek z numerem 
telefonu umożliwiają szybkie powiadomienie opiekuna 

4. pamiętajmy o ważnych numery, które nam przyjdą z pomocą, m.in..:
986 – Straż Miejska/Straż Gminna (bezpłatny całodobowy numer interwencyjny)
997 – Policja
52 397 31 02 / 500 085 222 - Schronisko dla Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach
600 202 531 – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Oddział Człuchów 

     Dobrze jest pamiętać, by w sytuacji znalezienia bezdomnego lub rannego psa, zachować 
się tak, jakbyśmy sami chcieli, by zachowano się wobec naszych zaginionych milusińskich. 
Pomagając bezdomnemu czy rannemu psu, wypełniamy obowiązek, do którego obliguje nas 
Ustawa o Ochronie Zwierząt cytowana powyżej. Jeśli więc znajdziemy takiego psa, to 
możemy, a nawet powinniśmy mu pomóc! 

Bibliografia: www.lelum.pl, www.psy.pl, www.toz.pl , www.johndog.pl 
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        Nerja, nazywana Balkonami Europy, to popularne 
wśród turystów miasteczko na wybrzeżu Costa del Sol.

      Nazwę Balkony Europy, taras widokowy zawdzięcza 
Alfonso XII, królowi Hiszpanii, który w roku 1885 odwiedził 
Nerje. Kilka tygodni wcześniej doszło tam do poważnego 
trzęsienia ziemi. Spora część lądu runęła do morza, pozo-
stawiając po sobie wysoki, kamienisty klif. Alfonso stanął na 
jego krawędzi i patrząc w morze powiedział:

… No i mamy miejsce na Balkony Europy …

   Towarzyszący królowi poddani skrzętnie zanotowali jego 
słowa i każda budowla, jaka stanęła na szczycie klifu, nosiła 
od tej pory potoczną nazwę Balkony Europy.

Historia miasta Nerja

     Gdy sięgniemy daleko wstecz, do czasów gdy Rzym 
rządził światem, to również Andaluzja nie oparła się jego 
potędze. Do dziś nietrudno dostrzec w zabytkach Nerji, ślady 
dawnej, Rzymskiej obecności. Po upadku Rzymu zjawili się 
Arabowie. Za ich panowania dzisiejsza Nerja nosiła nazwę 
Narixa, co w języku arabskim oznacza „obfite źródło”. Nazwa 
nie przypadkowa, gdyż miasto położone jest przy ujściu rzeki 
Chillar, która zapewnia obfite źródło wody, co w połączeniu
z niedalekimi górami Sierra de Tejeda, tworzy niespotykany 
nigdzie w okolicy, specyficzny mikroklimat. Jest to wyraźnie 
odczuwalne, zwłaszcza w upalne dni, gdy przyjedzie się
z niedalekiej, rozgrzanej jak piec, Malagi.

      Muzułmanie panoszyli się po tej części Europy aż do XV 
wieku. Podobnie jak Rzymianie, Arabowie pozostawili po 
sobie wiele ciekawych zabytków, także w Nerji. Poza za-
bytkami po Maurach pozostały ślady w lokalnej kuchni, 
sztuce, folklorze i oczywiście w legendach. Tych ostatnich 
można posłuchać w restauracjach i knajpach oraz  licznych 
przedstawieniach teatralnych i muzycznych, wystawianych 
na ulicach miasta.

      Miasto podczas minionych wieków, było świadkiem wielu 
wojen, bitew i przemocy. Najciężej ucierpiało ono w trakcie 
Wojny o Półwysep Iberyjski. Wojska Napoleona przetoczyły 
się wówczas przez Portugalię i niemal całą Hiszpanię. Osta-
teczne zwycięstwo Hiszpanii zapewnili jej mieszkańcy, którzy 
chroniąc się w górach i lasach, nękali Francuzów atakami 
partyzanckimi. Ci w odwecie niszczyli wszystko, w pobliżu 
czego maszerowali. Niemymi światkami tamtych wydarzeń, 
są dwie ogromne armaty stojące na obu skrajach tarasu 
widokowego w Nerji.

Turystyczna Nerja

    Trudno jest znaleźć bardziej popularne wśród turystów 
miejsce na wybrzeżu Costa del Sol, niż Nerja z jej plażami. 
Oczywiście głównym celem wycieczek i spacerów są słynne 
Balkony Europy. Jest to rozległy deptak z alejami palm oraz 
bogatą roślinnością. Gdy my spacerowaliśmy po Nerji, był 
czerwiec. Ilość kwiatów na ulicach miasta oraz ich słodki
i ciężki zapach oszałamiał. Na placu prowadzącym do 
spadzistego klifu rozstawiają się muzykanci, sprzedawcy 

pamiątek i lokalni artyści ze swoimi dziełami. Jest kolorowo, 
wesoło i bardzo przyjemnie.

    Punkt widokowy, nad stromą przepaścią, pozwala popa-
trzeć na lazurowe, ciepłe może i plaże poniżej. Brzeg leży 
kilkadziesiąt metrów w dole. Plaże z miastem łączą, zbudo-
wane w kilku miejscach schody prowadzące aż na sam dół.

      Plaże w Narji to piaszczyste łachy jasnego piasku rozsia-
ne pomiędzy skałami i dużymi głazami. Dzięki temu zamiast 
jednej, długiej plaży mamy do dyspozycji dziesiątki nie-
dużych, zacisznych miejsc, dających wytchnienie od słońca 
oraz innych plażowiczów. Plaże bardziej odległe, przyciągają 
wielbicieli nagości. Spotkać tu można golasów, chłonących 
promienie słońca całą powierzchnią ciała. Widok czasem 
miły, a czasem wręcz przeciwnie. Lepiej o tym pamiętać 
wypuszczając się na dalszą wycieczkę, wzdłuż plaż Nerji.

    Najpopularniejsze plaże, które polecam odwiedzić to: 
Carabeillo, Torrecilla, leżąca tuż pod Balkonami Europy
El Salon i Calahonda. Każda z nich jest czysta i oferuje 
wszystko to, co plaże oferować powinny. Miasto Nerja, 
pomimo że liczy sobie jedynie niewiele ponad 20 tysięcy 
mieszkańców, w okresie letnim zmienia się w typowy, zatło-
czony nadmorski kurort. Osobiście unikałbym wizyt w sa-
mym szczycie sezonu. Tłumy przelewające się wąskimi 
uliczkami miasta, upał oraz  wywindowane ceny potrafią 
skutecznie odebrać nam przyjemność z wizyty w tym 
naprawdę pięknym miejscu.

Nerja na Costa del Sol w Hiszpanii. Taras widokowy nad brzegiem morza.
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     Zabudowa miasta, to stare kamienice w stylu śródziemno-
morskim. Uliczki raczej wąskie, pełne są niewielkich sklepów, 
kawiarenek i galerii sztuki. Obecnie bardzo popularne są wy-
roby z korka. Na każdym kroku można kupić wykonane z tego 
materiału czapki, torebki, portfele, a nawet kurtki.

    Trudno odnaleźć tu, tak popularne restauracje sieciowe 
typu Costa, McDonald czy inne KFC. Niemal cała gastrono-
mia została opanowana przez lokalnych przedsiębiorców
i producentów. To bardzo mądry ruch pozwalający na rozwój 
lokalnego biznesu. Tylko za kawą z Costy trochę tęskno. 
Gorąco polecam doskonałe, kremowe lody produkowane na 
miejscu. Dawno nie jadłem nic tak dobrego!  

      Nie mam dostępu do statystyk, lecz słyszałem w plotkach, 
że aż 30 % mieszkańców miasta to Anglicy i Niemcy spędza-
jący tu emeryturę. W zasadzie na każdym kroku widzimy 
restauracje i puby, dla tej części mieszkańców przeznaczone. 
Wychodzą tu również gazety w języku niemieckim i angiel-
skim, a także działa radio w obu językach. Mam cichą 
nadzieję, że i ja z czasem dołączę do tej licznej grupy 
szczęściarzy.

Rozrywka w Nerji

     W czasie sezonu na ulicach i placach miasta organizo-
wane są festyny oraz inne imprezy muzyczne i teatralne. 
Podczas naszego pobytu, miasto opanowały tancerki i tan-
cerze z różnych szkół tańca, pochodzących z całej Hiszpanii. 

Wyobraźcie sobie rozgrzane słońcem miasto pełne muzyki
i tanecznych pląsów. Jeżeli takie atrakcje, to dla Was za 
wiele, zawsze możecie zejść na plażę i posłuchać szumu fal.

Również puby i restauracje oferują muzykę na żywo, która 
świetnie komponuje się z filiżanką mocnej, pachnącej kawy.

     Na wielbicieli muzeów czeka kilka przyjemności. Museo 
de Nerja to dość bogaty zbiór eksponatów opowiadających
o historii miasta i okolic. Jeżeli interesuje Was archeologia to 
polecam Museo Arqueológico de Frigiliana.

Jaskinie w Nerji

     W mieście znajduje się też niesamowita gratka dla tych, 
którzy lubią schodzić pod ziemię. Całkiem niedawno, bo w ro-
ku 1959 odkryto rozległe jaskinie, nazywane dziś Jaskiniami 
w Nerji. To wielka przygoda dla grotołazów i wielbicieli 
geologii.

      Wewnątrz jaskiń jest wiele ciekawostek. Kryją też w sobie 
sporo tajemnic. Po przeszukaniu zakamarków, okazało się, 
że ludzie, a w zasadzie przodkowie ludzi, odkryli te naturalne 
podziemia już przed tysiącami lat. Na ścianach odnaleziono 
wczesne, neandertalskie malowidła oraz sporo ceramiki, 
broni i innych pozostałości z dawnych czasów.

   Na wybrzeżu Costa del Sol nie brakuje miasteczek podo-
bnych do Nerji. Nie brakuje też plaż i innych przyjemności. 

Jednak miasto Nerja zrobiło na nas bardzo pozytywne 
wrażenie i z przyjemnością tam wrócimy. Do czego szczerze
i Was namawiamy.

Ciekawostki i informacje praktyczne
 związane z miasteczkiem Nerja

- Nerja jest fantastycznym miejscem na spacery, zwłaszcza 
wieczorami, kiedy upał łagodnieje.

- Po mieście trudno poruszać się samochodem ze względu 
na wąskie uliczki. W godzinach szczytu miasto wypełnia się 
autami, które potrafią skutecznie zatkać główne ulice.

- Najczęściej odwiedzanym miejscem, poza Balkonami Eu-
ropy, są słynne Jaskinie w Nerji. Można je odwiedzać przez 
cały rok.

- W jaskiniach urządzane są liczne imprezy muzyczne i kultu-
ralne. Najświeższe informacje oraz ceny znajdziecie na 
oficjalnej stronie.

- Jaskinie w Nerji są długie na ponad 4 kilometry. Część z nich 
udostępniona jest zwiedzającym.

- W jaskiniach znajduje się najwyższy stalagmit na świecie. 
Ma on długość 32 metrów.

- Nerja jest idealną bazą wypadową do niedalekich atrakcji 
Costa del Sol. Są to między innymi Malaga, Alhambra, a na-
wet Gibraltar.

- Nerja słynie z doskonałej kuchni, polecamy lody, którymi nie 
mogliśmy się najeść.



      To bardzo proste! Kiedy czujesz, że twoja pamięć 
słabnie, że zapominasz o wielu rzeczach, że nie możesz 
się skupić, musisz dostarczyć mózgowi „paliwa”. Mogą 
to być witaminy i minerały, odpowiednia dieta, ale mogą 
być to także odpowiednie zioła. Jakie?

      Odkryj 9 naturalnych ziół, które mogą zwiększyć twoją 
produktywność, poprawić koncentrację umysłu i zwiększyć 
ogólną aktywność mózgu.

Żeń-szeń

      To zioło adaptogenne stosowane w celu przeciwdziałania 
stresowi i do zwiększania energii, koncentracji i nastroju, bez 
negatywnych skutków działania stymulantów takich jak 
kofeina. Żeń-szeń może poprawić pamięć i uwagę, wydłużyć 
wytrzymałość psychiczną i fizyczną oraz złagodzić niepokój.
Dawniej był stosowany jako naturalna alternatywa dla 
syntetycznych leków na ADHD i ADD.

Gotu Kola

    Pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Indii, 
gotu kola jest zwykle stosowane jako środek wzmacniający 
do poprawy pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej.
Zioło to pomaga w walce ze stresem – może pomóc obniżyć 
poziom odczuwanego stresu i zminimalizować reakcję na 
stres, co z kolei poprawia sprawność umysłową.

Rozmaryn

    Rozmaryn jest znany jako „zioło pamięci”. W aromaterapii 
używa się go do poprawy pamięci, koncentracji i jasności 
umysłu. Za takie właściwości odpowiedzialny jest cyneol, 
chemiczny składnik rośliny o zapachu kamfory, który popra-
wia również szybkość i dokładność wykonywania zadań 
umysłowych.

Ashwagandha, czyli adaptogen tarczycy i nie tylko

  Adaptogen – lek ziołowy wspomagający odporność organi-
zmu na stresy i przeżycia traumatyczne, stosowany w sta-
nach wyczerpania, niepokoju, napięcia, itp. Pojęcie wprowa-
dzone przez rosyjskiego naukowca dr Mikołaja Lazarewa. 
Nie za bardzo dajesz sobie radę w życiu w XXI wieku. Prze-
żywasz niepowodzenia uczuciowe i najróżniejsze relacje 
toksyczne. Do tego dopadają Cię fizyczne traumy i złe 
odżywianie. Nie potrafisz jeszcze zatrzymywać umysłu na 
żądanie, więc cały czas w Twojej głowie siedzi ktoś wiecznie 
niezadowolony z Ciebie, podszeptujący złe myśli, dręczący, 
niekiedy sztucznie nakręcony. Twoje ciało zachowuje się 
nieprzychylnie, bo z nim nie współpracujesz. Elementy ko-
mórkowe utleniają się. Czujesz się „nie halo”. Z tego powodu 
(dopóki jeszcze nie masz kontroli nad swoim ego i nie 
dogadujesz się z własnym ciałem) będziesz potrzebowała 
prawdopodobnie jakiegoś adaptogenu, który skutecznie 
pomoże Twojemu organizmowi dostosować się do warunków 
stresowych.

    Okazuje się, że Ashwagandha może pomóc osobom 
zarówno przy niedoczynności i często towarzyszącej jej hipo-
glikemii. Pomaga przy Hashimoto, ale również wykazano po-
prawę stanu zdrowia przy nadczynności tarczycy i chorobie 
Gravesa. 

Ashwagandha poprawia funkcje neurologiczne

     Silne właściwości antyoksydacyjne tego zioła, chronią 
mózg i układ nerwowy. Przedwczesne starzenie się związane 
jest z przewlekłym stresem oksydacyjnym. Ów stres zwię-
ksza peroksydację lipidów, jednocześnie zmniejszając ilość 
mega ważnych enzymów antyoksydacyjnych: katalazy i pe-
roksydazy glutationowej. Pewne badania na zwierzętach 
wykazały zdumiewające właściwości, jak potężnym adap-
togenem jest Ashwagandha, przy zmniejszaniu napięcia
i stresu układu nerwowego. Aż 85% komórek zwierząt 
narażonych na przewlekły stres wykazywało (owe komórki) 
objawy przewlekłej degeneracji. Po podaniu ashwagandhy 
liczba uszkodzonych komórek zmniejszyła się o 80%! 
       W największym badaniu z udziałem ludzi wykazano, że 
podawanie ashwagandhy zmniejszało poziom kortyzolu do 
26%. Wiemy, że przewlekłe podwyższony kortyzol prowokuje 
procesy zapalne i degeneracyjne w organizmie. Dodatkowo, 
uczestnikom badania obniżył się poziom cukru we krwi (na 
czczo) i polepszył profil lipidowy.
       Ashwagandha, co wykazano w badaniach, działa tak 
silnie anty-lękowo i przeciwdepresyjne jak wiele wiodących 
markowych leków. Wykazano, że wspiera regenerację i od-
budowę komórek nerwowych i synaps. To sugeruje, że 
Ashwagandha może pomóc odwrócić stany zwyrodnienia 
mózgu i układu nerwowego. Stanowi silną obronę przeciwko 
demencji, chorobie Alzheimera i innych chorób neurodege-
neracyjnych.

Miłorząb japoński

       Wiele badań wskazuje na to, że miłorząb japoński 
(Ginkgo biloba) korzystnie wpływa na poprawę pamięci i kon-
centracji oraz może również pomóc w regeneracji komórek 
mózgowych. Zioło to doskonale poprawia funkcje pozna-
wcze, zwłaszcza gdy jest stosowane razem z żeń-szeniem.
          W badaniu Davida Kennedy’ego przeprowadzonym na 
Uniwersytecie Northumbria badacze stwierdzili znaczną po-
prawę sprawności umysłowej i szybkości wykonywania za-
dań u osób przyjmujących ekstrakt Ginkgo Biloba.

Bakopa drobnolistna (Brahmi)

       To ajurwedyjskie zioło okrzyknięto skutecznym środkiem 
wspomagającym pracę mózgu. W szczególności może 
poprawiać pamięć, zmniejszać stres, zwiększać zdolność 
uczenia się i poprawiać funkcje umysłowe. Warto podkreślić, 
że bakopa drobnolistna jest zalecana również jako ochrona 
mózgu przed chorobą Alzheimera.

Różeniec górski

    W ziołolecznictwie różeniec górski traktowany jest jako 
roślina szczególnie pomocna w okresach stresu. Może po-
móc poprawić funkcjonowanie zarówno mózgu, jak i pod-
nieść sprawność fizyczną, gdy czujemy się bardzo zmęczeni. 
Co więcej, różeniec wpływa na nastrój poprzez zmniejszenie 
lęku i objawów depresji. Może również pomóc w zmęczeniu 
psychicznym i zachowaniu dobrej pamięci.

Dziurawiec

      Ziele dziurawca zwyczajnego jest często stosowane jako 
dodatkowe wsparcie w leczeniu od łagodnej do umiarko-
wanej depresji. Wykazano, że zioło to sprzyja relaksacji i ła-
godzi bóle głowy, co z kolei pomaga skupić się w okresach 
wytężonej pracy umysłowej.

Kłącze tataraku

    Kłącze tataraku to według medycyny ludowej lek wzma-
cniający cały organizm, przydatny zwłaszcza w leczeniu 
zaburzeń układu nerwowego. Może dodatkowo pomóc w us-
prawnianiu myślenia, poprawie koncentracji i uwagi. Niektó-
rzy twierdzą, że tatarak ma lekko stymulujący efekt i dlatego 
często jest zalecany osobom o obniżonym nastroju lub 
„powolnym myśleniu”. Powszechnie uważa się, że roślina ta 
pomaga w detoksykacji tkanki mózgowej.

Jakub Gronowski
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       Każdego roku w drugiej połowie września, żeglarze stają 
na starcie regat o Błękitną Wstęgę Jeziora Charzykowskiego. 
Tegoroczna 82. edycja regat odbyła się 21 września, a rywa-
lizowali ze sobą żeglarze z całej Polski m.in. z Warszawy, 
Sopotu, Szczecinka, Osielska, Człuchowa oraz z Charzy-
ków. W regatach startowało łącznie 265 uczestników na 121 
jednostkach.

    Dokładne wyniki oraz zdjęcia znajdują się na stronie 
www.chkz.pl oraz na Facebooku ChKŻ Chojnice.

    Regaty zostały dofinansowane przez Urząd Miejski
w Chojnicach, Powiat Chojnicki i Gminę Chojnice.

Łukasz Dzięcielski
Chojnicki Klub Żeglarski

     Koniec wakacji i ponownie ruszył tegoroczny cykl 
zawodów strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki 
„Chojnice” LOK. Pierwsze zawody dla miłośników strze-
lectwa w rundzie jesiennej otworzyły zawody w strzelaniu ze 
strzelby pod nazwą „TUR 2019”.
      Zawody przeprowadzono na strzelnicy sportowej w Nie-
żychowicach w dniu 8.09.2019 r. a organizatorem i funda-
torem nagród był Klub Strzelecki „Chojnice”. W konkurencji 
strzeleckiej udział wzięło 22 zawodników i zawodniczek. 
Zawody wygrał Maciej Szypryt uzyskując 50 punktów, czyli 
maksymalną ich ilość. Drugie miejsce przypadło Aronowi 
Góronowiczowi a trzecie Adrianowi Koziołowi.

      W dniu 21.09.2019 r. na strzelnicy w Nieżychowicach Klub 
Strzelecki „Chojnice” LOK po raz kolejny zorganizował 
zawody strzeleckie dla miłośników tej dyscypliny sportu. Tym 
razem konkurencją było strzelanie z pistoletu centralnego 
zapłonu pod nazwą „Złoty Strzał 2019”. Udział wzięło 21 
zawodników reprezentujących różne kluby strzeleckie. 
Osiągnięte wyniki pokazały jak niewiele dzieli zawodników od 
zajęcia dobrego miejsca. Pierwsze miejsce Łukasz Jabłoński 
uzyskując 89 pkt. wyprzedzając Artura Wilka 88 pkt. (obaj 
reprezentanci Klubu Strzeleckiego „Chojnice”) i Tomasz Po-
laka 87 pkt. z klubu Gardei Gdańsk i Wojtka Gołębiowskiego 
87 pkt. z klubu Zawisza Bydgoszcz. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w zawodach strzeleckich  a najbliższe 
odbędą się 19/20.10.2019 r. Konkurencje obejmą pistolet
i karabin sportowy bocznego zapłonu.                    J. Frączek

     Zawodniczka ChKŻ Chojnice Laura Szulc jest w znakomi-
tej formie, o czym świadczy zdobycie 3 w tym sezonie medalu 
Mistrzostw Polski. Tym razem do swojej kolekcji dołożyła 
złoty medal Mistrzostw Polski w Sprincie w kl. Laser Radial 
U17 Dziewczyn. Mistrzostwa odbyły się w Gdańsku w dniach 
27-28.08.2019 r.
   Sprinty charakteryzują się znacznie inną formułą niż 
tradycyjne wyścigi. Są one bardzo krótkie i wymagają od 
zawodnika maksymalnego skupienia, koncentracji oraz 
techniki i doświadczenia. Startuje w nich tylko 10 najlepszych 
zawodników. W tak silnej stawce Laura potwierdziła, że jest 
ciągle na fali co potwierdziła wygrywając 5 z 9 wyścigów.
  Poniżej wypowiedź trenera klasy Laser - Mirosława 
Laskowskiego:
   "Tylko mogę powiedzieć że, mega radość , bo systematy-
czna i spokojna praca się opłaca. A wytrwałość w dążeniu do 
celu to jeden z bardzo ważnych elementów gry sportowej.
I trzeba pamiętać, że z porażek wyciągamy wnioski. Walczy-
my dalej bo są kolejne wyzwania dla naszej grupy."

Foto: materiały organizatora i profil FB Laser ChKŻ Chojnice
Łukasz Dzięcielski

Chojnicki Klub Żeglarski

       14 i 15 września na Jeziorze Charzykowskim odbywały 
się "Mistrzostwa Pomorza – Memoriał Ottona Weilanda”
w klasie Laser. Na starcie stanęli zawodnicy w klasie Laser 
Radial oraz Laser 4,7. Warunki wietrzne nie należały do 
najłatwiejszych i wymagały od zawodników sporo umieję-
tności i doświadczenia. Pomimo silnych wiatrów udało się 
przeprowadzić wszystkie zaplanowane wyścigi.

      W klasie Laser 4,7 Mężczyzn bezkonkurencyjny był Jan 
Krawczyk z ChKŻ Chojnice, który na 7 wyścigów wygrał aż 5. 
2 miejsce wywalczył Miłosz Michalak (YKP Gdynia), nato-
miast na najniższym stopniu podium stanął Paweł Trella 
(MKŻ  ARKA Gdynia)
       W klasyfikacji Kobiet zwyciężyła ze sporą przewagą Kla-
ra Sobczak z ChKŻ Chojnice przed Julią Wróblewską.
     Również zacięta walka była w klasie Laser Radial. W kla-
syfikacji Mężczyzn wygrał Łukasz Machowski z MKS DWÓJ-
KA Warszawa. 2 miejsce zajął Mateusz Grzempa, natomiast 
3 miejsce Kacper Żywiczka - oboje z ChKŻ Chojnice.
    W klasyfikacji Kobiet zwyciężyła Magdalena Kwaśna, któ-
ra po 6 latach wróciła na Jezioro Charzykowskie. Po nieda-
wnych medalach Mistrzostw Polski udowodniła, że jest także 
najlepsza na Pomorzu.

Tekst i foto: Łukasz Dzięcielski
Chojnicki Klub Żeglarski

     W zakończonych właśnie Mistrzostwach Polski klas 
Olimpijskich nasi zawodnicy przywieźli aż 6 medali. Regaty 
odbywały się w Gdańsku w dniach 05-08.09.2019 r. i na star-
cie stanęła czołówka Polskich żeglarzy w 6 klasach regato-
wych. Nasi zawodnicy rywalizowali w klasie Laser Radial, 
Finn, 470 oraz Nacra 17.
     W klasie Laser Radial rywalizowały nasze 4 zawodniczki. 
2 medale wywalczyła Magdalena Kwaśna, która po powrocie 
z Japonii od razu rozpoczęła walkę o medale Mistrzostw 
Polski. Walka zakończyła się zdobyciem 2 medali - srebrnego 
w młodzieżowcach i brązowego w seniorkach. Także swoją 
znakomitą formę udowodniła po raz kolejny Laura Szulc, 
która także zdobyła 2 medale - srebrny w klasyfikacji U17
i brązowy w klasyfikacji U19. Dobre 5 miejsce zajęła Klara 
Sobczak w klasyfikacji U17, natomiast Agata Kalinowska 
zajęła 7 m. w kl. Juniorek. 
      Kolejny medal Mistrzostw Polski zdobył Oskar Adamiak. 
W klasyfikacji Młodzieżowej w klasie Finn wywalczył srebrny 
medal.
       Ze srebrnego medalu Mistrzostw Polski w klasie Nacra 
17 w kl. seniorów, mogła się cieszyć Irmina Mrózek Glisz-
czynska. Był to jej debiut w tej klasie.
     W klasie 470 nasz klub reprezentowały 2 załogi, dla 
których także były to debiuty w tej klasie. 7 miejsce w kl. 470 
Mix Młodzieżowców zajęła załoga Oliwia Laskowska (ChKŻ 
Chojnice) i Kacper Paszek (OKŻ Olsztyn). Na 8 miejscu w kla-
syfikacji młodzieżowców regaty zakończyła załoga Patryk 
Kosmalski (ChKŻ Chojnice) i Tomasz Lewandowski (OKŻ 
Olsztyn).

Tekst: Łukasz Dzięcielski – ChKŻ Chojnice
Foto: mat. organizatora, profil Fb Laser ChKŻ Chojnice

     W dniach 7-8 września 2019 odbyły się na Jeziorze 
Charzykowskim regaty o Puchar Komandora ChKŻ. Słabo-
wiatrowe warunki nie pozwoliły na rozegranie wszystkich 
zaplanowanych wyścigów. Pomimo słabego wiatru na starcie 
stanęli zawodnicy w 3 klasach: Optimist Gr. B, Laser Radial 
oraz Laser 4.7.
      W najliczniejszej klasie tj. Optimist Gr. B, rywalizowało 25 
zawodników. Bezkonkurencyjny był zawodnik ChKŻ Choj-
nice Maurycy Odejewski, który z przewagą 5 pkt wygrał 
rywalizację w swojej klasie. Na drugim miejscu regaty 
zakończył Radosław Dudkiewicz z LKS Charzykowy, 
natomiast na najniższym stopniu podium stanął Igor 
Pawłowski z ChKŻ Chojnice. W klasyfikacji dziewczyn 
zwyciężyła Maja Szyca z LKS Charzykowy, przed Niną Kobus 
z ChKŻ Chojnice i Bogną Tłok z MLKS Krajna Sępólno 
Krajeńskie.
       Niższa frekwencja dopisała wśród Laserowców. W klasie 
Laser 4.7 zwyciężył Maciej Ilnicki z ChKŻ Chojnice. Drugie 
miejsce zajął Jan Krawczyk, natomiast trzecie Maksymilian 
Kabat - oboje z ChKŻ Chojnice.
     W klasie Laser Radial wygrał Mateusz Grzempa z ChKŻ 
Chojnice, który pokonał swoich klubowych kolegów Kacpra 
Żywiczkę i Wojciecha Kikmuntera.
     Regaty "Puchar Komandora ChKŻ" zostały dofinanso-
wane przez Urząd Miejski w Chojnicach, Powiat Chojnicki
i Gminę Chojnice.

Tekst i foto Łukasz Dzięcielski
Chojnicki Klub Żeglarski
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Gazeta LOKALNA ZAPOWIEDZI  WYDARZEŃ
Wyszczególnione w rubryce imprezy są wydarzeniami 
planowanymi. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 
terminów dokonane przez organizatorów po ukazaniu się gazety.

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

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

01 października
Zapraszamy na uroczyste obchody 30-lecia Szkoły Muzy-
cznej I stopnia w Chojnicach połączone z oficjalnym odda-
niem budynku po kapitalnym remoncie i termomodernizacji.

03 października
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na obchody jubileuszu 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego, które w tym roku 
obchodzi swoje 15-lecie. W ramach obchodów zachęcamy 
do udziału w  otwarciu wystawy zdjęć Daniela Frymarka "15 
lat Studia w obiektywie". Początek wydarzenia o godzinie 
18:40. Miejsce: Chojnickie Centrum Kultury, Chojnice, ul. 
Swarożyca 1.

03 października
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na spektakl "Moral-
ność Państwa Dulskich". Wstęp jest bezpłatny. Konieczne 
jest wcześniejsze odebranie zaproszenia w kasie ChCK (1 
osoba może odebrać 2 zaproszenia). Początek wydarzenia 
o godzinie 19:00, Miejsce: Chojnickie Centrum Kultury, 
Chojnice, ul. Swarożyca 1.

04 października
Chojnickie Centrum Kultury w ramach obchodów jubileuszu 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego, które w tym roku 
obchodzi swoje 15-lecie, zaprasza na spektakl "Dzieło 
sztuki" oraz obchody 15-lecia teatru. Wstęp jest bezpłatny. 
Konieczne jest wcześniejsze odebranie zaproszenia w kasie 
ChCK (1 osoba może odebrać 2 zaproszenia). Początek 
wydarzenia o godzinie 19:00, Miejsce: Chojnickie Centrum 
Kultury, Chojnice, ul. Swarożyca 1.

05 października
Stowarzyszenie LekTURa i Miejska Biblioteka Publiczna 
zapraszają czytelników, mieszkańców Chojnic i powiatu na  
VI Noc w Bibliotece pod nazwą „Biblioteka liter”. Zapraszamy  
w godz. 18:00-22:00

05 października
W ramach 12 Kolejki rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi 
Chojniczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną Odry Opole. Początek spotkania godzina 
18:00. 

05 października
Stowarzyszenie LekTURa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnicach zapraszają do udziału w Dyktandzie o Pióro 
Bibliotekarza, które odbędzie się w trakcie VI Nocy w Bi-
bliotece. Dyktando będzie jednym z punktów Nocy i rozpo-
cznie się o godz. 18:15 w sali konferencyjno-widowiskowej 
(pokój 103). Na dyktando obowiązują zapisy, a liczba miejsc 
jest ograniczona. Zapisać można się osobiście w Czytelni 
MBP lub telefonicznie pod numerem 52 397 28 07. Rozs-
trzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi pod koniec Nocy
w Bibliotece, około godz. 22:00 w Czytelni. Zapraszamy do 
udziału! 

05 października
W Chojnickim Centrum Kultury niesamowita gratka dla 
miłośników teatru. Znany z wielu ról, a szerokiej publiczność 
z kultowego serialu „Miodowe Lata”, Jarosław Gajewski 
zagra swój monodram "Opowieść o okrutnym zbójniku 
Folsztyńskim i nieszczęsnym kacie Holczuszce". Spektakl 
będzie prezentowany w ramach obchodów 15-lecia, które 
będzie trwało od 3 do 6 października w Chojnickim Centrum 
Kultury. Bilety: 15 zł (do nabycia w kasie ChCK lub przez 
internet). Początek wydarzenia o godzinie 19:00. 

05 października
Klub Strzelecki LOK Chojnice wspólnie z Stowarzyszeniem 
Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego "Cis" Męcikał, Pas-
jonaci Historii Militarnej "Orzeł" Chojnice, Jednostka Strzele-
cka 4001 im. Szarych Szeregów, Polish War Machine – 
Chojnice zapraszają do wzięcia udziału w I pierwszym pikni-

ku militarnym. Każdy będzie mógł za darmo postrzelać, będą 
konkursy, będą nagrody, będą pokazy, będą kiełbaski, bę-
dzie wystawa, będą przejażdżki na motorach. Spotykamy 
się w szczytnym celu w godzinach od 10 do 16 na terenie 
dawnej strzelnicy Bractwa Kurkowego przy ul. Podlesie.  Bę-
dziemy robić zbiórkę na leczenie, dziecka naszego kolegi 
klubowego, które  choruje na autyzm.

06 października
Chojnickie Centrum Kultury w ramach obchodów jubileuszu 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego, zaprasza na spektakl 
"Ronja, córka zbójnika” w wykonaniu młodych aktorów 
Studia, który  powstał na podstawie książki Astrid Lindgren. 
Wstęp jest bezpłatny. Konieczne jest wcześniejsze odebra-
nie zaproszenia w kasie ChCK (1 osoba może odebrać 2 
zaproszenia). Początek wydarzenia o godzinie 12:00. Miej-
sce: Chojnickie Centrum Kultury, Chojnice, ul. Swarożyca 1.

06 października
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na próbę otwartą
z aktorami Studia. Wykładowca Akademii Teatralnej w War-
szawie - Jarosław Gajewski - poprowadzi próbę otwartą z ak-
torami Studia przy udziale widowni. Materiałem wyjściowym 
będzie jedna ze sztuk Becketta. Celem próby jest zademon-
strowanie jak powstaje spektakl teatralny. Wstęp wolny. 
Początek wydarzenia o godzinie 14:00. Miejsce: Chojnickie 
Centrum Kultury, Chojnice, ul. Swarożyca 1.

06 października
Wyjątkowy koncert Alicji Majewskiej, której towarzyszyć 
będzie na stałe współpracujący z Nią kompozytor, pianista
i akompaniator, jednocześnie autor muzyki większości Jej 
piosenek, świętujący z wybitną piosenkarką OKRĄGŁY 
JUBILEUSZ - Włodzimierz Korcz. Ponadto na scenie pojawi 
się akompaniujący Im już od 5 lat „Warsaw Opera Quartet”. 
Wspaniała kariera sceniczna Alicji Majewskiej trwa ponad 40 
lat. Pierwszy sukces w solowej karierze osiągnęła w 1975 r. 

na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z piosen-
ką „Bywają takie dni”. Wylansowała szereg przebojów
m. in. „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość niez-
naną”, „Być kobietą”. Ostatnio przeżywa szczególny okres 
aktywności estradowej. W 2013 r. wydała płytę pn. „Piosenki, 
z których się żyje”, a w 2016 r. „Wszystko może się stać”. 
Początek - o godzinie 19:00. Miejsce: LO im. Filomatów 
Chojnickich, Chojnice, ul. Nowe Miasto 4.

07 października
Odbędzie się spotkanie wyborcze z Barbarą Nowacką, 
liderką listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej w okręgu gdyń-
sko - słupskim. Barbara Nowacka, przewodnicząca Inicja-
tywy Polska, jedynka na listach wyborczych Koalicji Obywa-
telskiej w okręgu gdyńskim spotka się z mieszkańcami 
Chojnic o godz. 17 w Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym. 
Wstęp wolny.

10 października
Burmistrz Chojnic i Chojnickie Centrum Kultury zapraszają 
na koncert, w którym zagrają i zaśpiewają muzycy takich 
zespołów jak Raz Dwa Trzy, Voo Voo czy Trebunie Tutki.
W październiku już po raz czwarty odbędą się „Chojnickie 
Dni Tischnerowskie”, w trakcie których zapraszamy Państwa 
na szereg imprez dedykowanych pamięci ks. prof. Józefa 
Tischnera – wybitnego myśliciela, będącego zawsze blisko 
ludzi i ich ważnych spraw. Planowane wydarzenia o cha-
rakterze naukowym, kulturalnym i rozrywkowym zwieńczy 
koncert: „Tischner Mocna Nuta”. Ten wyjątkowy koncert 
poprowadzi dla Państwa i gawędami okrasi Kazimierz 
Tischner, młodszy brat prof. Józefa Tischnera. Bilety w cenie 
30 złotych do nabycia w kasie ChCK i przez internet. Przy 
zakupie dwóch biletów – audiobook „Kto chce zachować 
życie” otrzymają Państwo w prezencie. Początek wyda-
rzenia o godzinie 19:00. Miejsce: Chojnickie Centrum Kul-
tury, Chojnice, ul. Swarożyca 1.

12 października
Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Finster zaprasza 
mieszkańców ROD „Metalowiec” na spotkanie dotyczące 
omówienia inwestycji powiązanych z budową infrastruktury 
drogowej oraz sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Spot-
kanie odbędzie się o godz. 11.00 w hali sportowej Centrum 
Park Chojnice przy ul. Huberta Wagnera 1. 

13 października
Paryż… Od stu lat oczy (i uszy) świata są zwrócone na 
piosenkę francuską, która się urodziła pod dachami Paryża, 
na Polach Elizejskich, pod Wieżą Eiffla, w Lasku Bulońskim
i przy szklanej piramidzie przed Luwrem. To muzyka zna-
czona takimi nazwiskami jak Edith Piaf, Joe Dassin, Dalida, 
Mireille Mathieu. To kankan, kabarety (na czele z "Moulin 
Rouge"!), a nawet upiór – bo przecież to właśnie w gmachu 
opery paryskiej straszył bohater powieści i musicalu. Zapra-
szamy na dwugodzinne spotkanie z muzyką francuską, 
dające okazję do wzruszeń i uśmiechu, jak to zwykle bywa 
pod dachami miasta zakochanych. Początek koncertu o go-
dzinie 18:00. Miejsce: Centrum Park Chojnice, Chojnice, ul. 
Huberta Wagnera 1.

15 października
Popularny  dziennikarz i publicysta Szymon Hołownia przy-
jedzie do Chojnic. Spotkanie autorskie z odbędzie się
w ramach Chojnickich Dni Tischnerowskich w Chojnickim 
Centrum Kultury w godzinach 12:30 – 14. Spotkanie jest 
bezpłatne, ale trzeba odebrać na nie wejściówki (dostępne
w kasie ChCK).

17 października
Zapraszamy do Chojnickiego Centrum Kultury na spektakl 
"Przygoda z ogrodnikiem". To czarna komedia z zaska-
kującą puentą wybitnego kanadyjskiego autora - Norma 
Fostera. Para aktorów - Państwo Dzicy, po latach pracy w te-
atrze, porzucają ambicje i mizerne życie aktorów teatru 

objazdowego. Zostają ekspertami od samodoskonalenia 
osobowości i jeżdżą po świecie ze szkoleniami motywacyj-
nymi. Kiedy są na szczycie kariery ich małżeństwo powoli się 
rozpada. Jaki udział ma w tym ogrodnik Państwa Dzikich... 
Czy z pomocą stanowczej agentki uda im się pozostać na 
szczycie, a jednocześnie odnaleźć prawdziwych siebie i od-
nowić wzajemną miłość?- Początek wydarzenia o godzinie 
18:00. Miejsce: Chojnickie Centrum Kultury, Chojnice, ul. 
Swarożyca 1.

18 października
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół i pla-
cówek kulturalnych powiatu chojnickiego do udziału w kon-
kursie recytatorskim Eko-Art 2019. Myślą przewodnią 
kolejnej edycji konkursu jest przyroda i dbałość o jej nieska-
zitelne piękno. Wybrane wiersze lub fragmenty prozy można 
recytować w języku polskim lub kaszubskim. Prezentacje 
oceniać będzie powołana przez organizatorów Komisja 
Artystyczna. Karty zgłoszenia uczestnictwa prosimy dostar-
czać do Chojnickiego Centrum Kultury do dnia 18.10.2019 r. 
Zgłoszenia można: przesłać pocztą na adres: Chojnickie 
Centrum Kultury ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice,  wysłać 
e-mailem na adres , lub dostarczyć e.kerplik@ckchojnice.pl
osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00

24 października
Park Narodowy Bory Tucholskie uprzejmie zaprasza na 
wykład z cyklu „Czwartkowych spotkań z przyrodą”. Ze 
względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwier-
dzanie udziału w wykładach (na 3 dni przed planowanym 
terminem wykładu). Osoby, które nie zgłosiły chęci udziału
w wykładzie a przybędą, mogą liczyć się z brakiem miejsc. 
Początek wykładu o godzinie 18:00.  Miejsce wydarzenia: 
Siedziba Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzy-
kowach, ul. Długa 33.
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ROZRYWKA
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     To prawdziwe święto kina, w tym roku 
wzbogacone specjalnym koncertem muzyki 
filmowej i tradycyjnie już – konkursem 
plastycznym dla małych i dużych. Szkoda 
tylko, że frekwencja nie na każdym seansie 
była rewelacyjna.

      Już w czwartek 19 września, w przeddzień  
Filmobrania można było się bawić na koncercie 
muzyki filmowej w wykonaniu orkiestry kameral-
nej Progress z Gdańska i towarzyszących im 
Karoliny Sołomin (sopran) i Pawła Nowaka (akor-
deon). To była świetna okazja, by podziękować 
Bogdanowi Kufflowi za 35 lat sprawowania opieki 
nad Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Cisza”, 
który Filmobranie wymyślił. 
     Bogdan Kuffel obdarowany przez dyrektora  
ChCK Radosława Krajewicza statuetką od razu 
zastrzegł, żeby to nie jemu przypisywać wszelkie 
zasługi i wspominał uczniów starego ogólniaka, 
od których wszystko się zaczęło – Wojtka Młyna-
rza, Hanię Pilarską, Tomka Bieska i Macieja 
Gostomskiego. 

Rozczochrany maestro

      Kolejny dzień to już projekcje Filmobrania, 
których bohaterem był w tym roku dźwięk. 
Zaczęło się więc od dokumentu o wybitnym 
dyrygencie Jerzym Maksymiuku, pokazującym 
go nie tylko jako świetnego muzyka, ale też 
zwykłego człowieka – trochę roztrzepanego, 
trochę zagubionego i bardzo zależnego od swojej 
żony Ewy, która jest jego prawdziwą podporą. Ale 

i bardzo krytycznie nastawioną wobec Mistrza 
kobietą. Kamera rejestruje ich przepychanki i kłó-
tnie, zagląda w ich roześmiane i zagniewane 
twarze, pokazuje kawał zwykłego życia. Takiego 
rozczochranego jak maestro i rozwichrzonego 
jak on. Bardzo dobrze się to ogląda i warto ten 
film zobaczyć.

Musicalowe godziny

     Następny dzień był filmowo-musicalowy,
z wykopaliskami z dawnych lat, a niektóre – takie 
jak „Woźnica i Król” wymagały od widzów nie 
standardowego odsiedzenia 1,5 godziny, bo ten 
musical oparty na prozie Babla trwał dwa razy 
tyle! Ale warto było poświęcić ten czas!

    Na koniec znowu mieliśmy okazję zobaczyć 
dokument i to bardzo świeżutki, a dotyczący 
wybitnego śpiewaka Luciano Pavarottiego. Ron 
Hovard zrobił ten film koncertowo, bez szans na 
nudę. Pasjonująca kariera włoskiego tenora 
została opowiedziana ciekawie,  z wielu punktów 
widzenia, a zapis jego arii nadal porusza serca. 

    Każdy z filmów był poprzedzony prelekcją 
znawców kina. W czasie jednej z nich Grzegorz 
Pieńkowski, prezes Polskiej Federacji DKF wrę-
czył Bogdanowi Kufflowi dyplom i dla chojnic-
kiego klubu, i dla niego. Przypomniał, że DKF-y 
są dla ludzi ciekawych świata i życzył opiekunowi 
klubu w Chojnicach, żeby nadal był sobą. 

Tekst i fot. Maria Eichler     

Bogdan Kuffel, trzy dni wcześniej, w trakcie otwarcia
wystawy malarstwa Janusza Trzebiatowskiego




