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       Każde dziecko jest wartością a każda ro-
dzina – partnerem. Zgodnie z tą dewizą fun-
kcjonuje od lat społeczność Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego nr 3. Chojniccy radni 25 
kwietnia zapoznali się szczegółowo z działal-
nością tej szkoły.
       Spotkanie z dyrektorem Karolem Kołysz-
ko oraz reprezentantami kadry pedagogi-
cznej rozpoczęło się od prezentacji dotyczą-
cej zmian, jakie przeszła szkoła w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat. Począwszy od budo-
wy „Sępika”, boiska trawiastego. Była też 
mowa o tych działaniach, które wyróżniają 
szkołę  w mieście i regionie. – Jesteśmy jedy-
ną placówką poza Trójmiastem, która w Po-
morskiem posiada tytuł „szkoły przyjaznej 
uczniom z dysleksją” – podkreślał dyrektor 
Kołyszko. – Mamy także jedyną w Polsce 
sekcję sportową roller – surfer.
     Radni wraz z dyrektorem dyskutowali 
także o specyfice szkoły, jej bieżących 
problemach i wyzwaniach, jakie przed nią 
stoją. W tym roku Gmina Miejska Chojnice 
intensywnie inwestuje w infrastrukturę szko-
ły. W nowym roku szkolnym 2018/19 Zespół 
Szkolno – Przedszkolny nr 3 będzie funkcjo-
nował z dobudowanym modułem mieszczą-
cym stołówkę, kuchnię oraz 3 sale dydak-

tyczne, będzie kolejną szkołą wyposażoną
w windę, kompleks budynków będzie też 
poddawany termomodernizacji i wyposażo-
ne w różne technologie odnawialnych źródeł 
energii.
     Dyrektor Kołyszko zasygnalizował także 
bieżące problemy. Jesteśmy zobowiązani do 
modernizacji placu zabaw. Od wielu tygodni 
władze szkoły uczestniczą też w rozmowach 
o przyszłości terenu przylegającego do SP 3, 
od strony ul. Łukowicza. Istnieje ryzyko 
zmniejszenia powierzchni  terenu przyszkol-
nego kosztem dojazdu do sąsiednich posesji.
     Obecnie uczęszcza 831 dzieci, z czego 
125 w przedszkolu, 261 w klasach I- III i 445
w klasach IV – VII. Kadra nauczycielska to 78 
etatów, 60 proc. z dodatkowym wykształce-
niem oligofrenopedagogicznym. – Prakty-
cznie każdy z nauczycieli uzyskał dodatkowe 
specjalistyczne wykształcenie pozwalające 
na profesjonalne wsparcie, pomoc i edukację 
dla dzieci z autyzmem, zaburzeniami czyta-
nia i pisania, dysleksją i wieloma innymi dys-
funkcjami – informował dalej Kołyszko. – 
Cały czas dokładamy starań, by rozwijać 
przyjazne bezpieczne miejsce edukacji i roz-
woju naszych uczniów.

www.miastochojnice.pl

   Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. 
Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach  zaini-
cjowało cykl spotkań pasjonatów przeszłości 
miasta, kolekcjonerów i innych pozytywnie 
zakręconych osób. Spotkania będą odbywać 
się w drugie czwartki danego miesiąca w się-
dzibie muzealnego oddziału im. Albina Ma-
kowskiego (ul. Drzymały 5). 
    Pierwszymi prelegentami byli Jacek Klajna 
i Jan Zieliński, miłośnicy historii i kolekcjo-
nerzy. J. Klajna omówił zawartość przygoto-
wywanego albumu „Chojnice na starych 

fotografiach” (tom I). Wydawnictwo ma 
ukazać się w czerwcu br. Z kolei J. Zieliński 
przedstawił szesnastowieczne monety,
z których mogli korzystać dawni chojnicza-
nie.
       Warto wybrać się na następne spotkanie 
w maju. Mieszkanie Albina Makowskiego ma 
magnetyczny klimat. Przyciąga tych, którym 
bliska jest wielowiekowa historia  naszego 
grodu.

Kazimierz Jaruszewski

      Dnia 07.04.2017 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Chojnicach Bractwo Rycerskie 
Herbu Tur zorganizowało Wielkanocny Tur-
niej Łuczniczy. 

Wzieli w nich udział członkowie bractw: 

Chorągwi Ziemi Gdańskiej, 
Starogardzkiej Wolnej Drużyny Łuczniczej,
Najemnej Drużyny Łuczniczej Fenrira,
Zastępu Krzyżogryfa, 

More Maiorum Mieszczanie Grodu Chojnic
oraz Bracia Herbu Gryf.
Wyniki:

1. Marcin Olżynski
2. Anna Olżynska
3. Jakub Osowski
4. Piotr Dyląg
5. Marzena Andrzejewska
6. Nikodem Szymczak

Bogdan Kuffel

Reklama

Foto: Maria Eichler
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    Jeden z najcenniejszych chojnickich 
zabytków - Baszta kościelna - znalazła się na 
skraju katastrofy budowlanej. Zdjęcia zro-
bione tylko przeze mnie w ciągu ostatnich 
trzech lat nie pozostawiają cienia wątpliwo-
ści, że szczelina pęknięcia z każdym miesią-
cem staje się większa. Tutaj potrzebne są 
natychmiastowe działania ratunkowe w po-
staci chociażby tymczasowej opaski lub 
sklamrowania murów. Baszta kościelna 
wybudowana w połowie XIV wieku jako 
jedyna zachowała się, jeśli nie w pierwotnej, 
to bardzo bliskiej oryginału formie. Ostatnie 
deszczowe lata nie sprzyjają jednak spójno-
ści gruntu wokół baszty, wybudowanej na 
brzegu dawnego jeziora. Niestety baszta jest 
własnością parafii i miasto Chojnice ma tutaj 
ograniczoną możliwość działań napraw-
czych.                                              J. Klajna



4

Gazeta LOKALNAKRONIKA  WYDARZEŃ
04 Kwietnia
Po kilkugodzinnej procedurze połączonej z wizją lokalną 
nastąpiło ostateczne pożegnanie z firmą RCI modernizującą 
Chojnickie Centrum Kultury. Ratusz przejął teren budowy.

04 Kwietnia
W Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród laureatom XVII Powiatowego Konkursu 
Humanistyczno - Przyrodniczego „Ortografia w przyrodzie”.

04 Kwietnia
Rozpoczęła się kolejna zbiórka elektroodpadów. Akcja pro-
wadzona była od 4 do 27 kwietnia. Każdy kto chciał pozbyć 
się niepotrzebnych i często niesprawnych elektrosprzętów, 
mógł przynieść je do Powiatowej Bursy dla Młodzieży 
Szkolnej przy ulicy Świętopełka 1.

04 Kwietnia
W ratuszu podpisano umowy na dwie kolejne inwestycje
w mieście: budowę ulic Morelowej, Truskawkowej oraz ciągu 
pieszo - rowerowego w parku 1000 - lecia. Oba zadania bę-
dzie wykonywała Charzykowska firma Marbruk. Budowa ma 
potrwać do końca sierpnia.

06 Kwietnia
W hali sportowej Centrum Park odbyły się II Targi Edukacji, 
Pracy i Kariery 2018 na które zaproszono młodzież klas III 
gimnazjum i rodziców.

06 Kwietnia
W komendzie straży pożarnej gościł wiceminister MSWiA 
Jarosław Zieliński. Odbyła się uroczysta odprawa strażaków 
oraz wręczono promesy na odbudowę zniszczonych dróg
i mienia komunalnego po nawałnicy. Do powiatu chojnickie-
go i gmin wchodzących w jego skład trafią w tym roku prawie 
22 mln zł rządowej pomocy z czego prawie 10 mln zł  trafi do 
Brus.

07-08 Kwietnia
Na placu przy chojnickim basenie odbył się I Festiwal 
Smaków Food. Przyjechało kilkanaście food trucków z całej 
Polski, które serwowały aromatyczne dania pozwalające 
mieszkańcom „wybrać się” w kulinarną podróż dookoła 
świata.

07-14 Kwietnia
Na węgierskim Balatonie odbyły się Mistrzostwa Europy
w klasie Laser Radial Juniorów. W licznej grupie Polaków 
znalazł się reprezentant Chojnickiego Klubu Żeglarskiego – 
Mateusz Grzempa.

09 Kwietnia
Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów „0” 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach wraz z wycho-
wawcami doświadczyli specyfiki muzyki, rytmu i dźwięków 
wydobywanych z instrumentów etnicznych. Zaprezentował 
je Sławomir Głowala. Przy dźwiękach: m.in. didgeridoo, 
kalimby, djemby czy rury deszczu można było przenieść się 
w świat lasu, letniej łąki czy afrykańskich przestworzy.

10 Kwietnia
W kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej Polski
w Chojnicach przy ulicy Wiśniowej odbyła się  msza święta
w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 
roku. W uroczystościach wzięła udział asysta honorowa 
żołnierzy 34. chojnickiego batalionu radiotechnicznego.

11 Kwietnia
Chojniczanka zremisowała na wyjeździe z Ruchem Cho-
rzów 1:1. Było to zaległe spotkanie 23. kolejki Nice 1 Ligii. 

11 - 13 Kwietnia
Odbyły się XXVII Kwietniowe Spotkania z Poezją. Finałową 
Galę XXVII Kwietniowych Spotkań z Poezją otworzył kon-
cert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu PIERWIASTEK 
Z TRZECH z Leśna, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
zaprezentowali w auli LO im. Filomatów Chojnickich swe 
utwory.

11 Kwietnia
Powiat chojnicki uplasował się na czternastym miejscu
w rankingu przeprowadzanym przez Związek Powiatów 
Polskich zdobywając 35125 punktów w klasyfikacji powia-
tów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców (w tej kategorii 
ocenianych było 99 powiatów).

12 Kwietnia
Odbył się Ogólnopolski konkurs anatomiczny "Da Vinci", 
którego organizatorem był Medyczno- Społeczny Zespół 
Szkół Policealnych w Chojnicach.Udział wzięło 6 szkół
z całej Polski : WZSP Starogard Gdański, WSCKZiU Konin, 
WZSP Sztum, SP im. Prof. Zbigniewa Religi Olsztyn, SP 
"Medyk" Ełk, MSZSP Chojnice. Wyniki drużynowe: I miejsce 
- MSZSP Chojnice, II miejsce - SP im. Prof. Zbigniewa Religi 
Olsztyn, III miejsce - WZSP Sztum

12 Kwietnia
W nadleśnictwie Rytel rozpoczęło się sadzenie lasów 
zniszczonych w trakcie nawałnicy. 

12 Kwietnia
W ramach Akademii Bezpiecznego Seniora 26 seniorów 
uczestniczyło w szkoleniu z zakresu samoobrony. Uczyli się 
chwytów i zasad samoobrony - podstawowych dźwigni, 
bloków i innych elementów obrony, niekiedy aktywnej
 – z zadaniem ciosów! Zajęcia już po raz czwarty odbywały
w Ośrodku Profilaktyki Społecznej przy ul. Strzeleckiej.

12 Kwietnia
W Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyło się kolejne spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem członkowie 
omówili książkę autorstwa Andrzeja Maleszki pt. „Czerwone 
Krzesło” z serii Magiczne Drzewo. 

12 Kwietnia
Inspektorat ZUS w Chojnicach zorganizował bezpłatne 
szkolenie dla płatników składek poświęcone obsłudze 
elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA).Podczas 
szkolenia była możliwość założenia profilu na Platformie 
Usług Elektronicznych PUE ZUS. 

13 Kwietnia
Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami
w Chojnicach (ul. Sukienników 13) zorganizowało drzwi 
otwarte pod hasłem „Z nami lecisz w dobrym kierunku”.

13 Kwietnia 
W Galerii Handlowej Brama Pomorza wystąpił znany komik 
Cezary Pazura. Aktor znany z gry m.in. w takich filmach, jak 
"Psy" czy "Kiler" zaprezentował się publiczności w wyda-
rzeniu pod tytułem "Galera Nocą". Supportem przed wystę-
pem gwiazdy wieczoru był spektakl "Dziecko dla począ-
tkujących" w wykonaniu aktorów Chojnickiego Studia 
Rapsodycznego.

13 Kwietnia
Pracownia plastyczna „Gniazdo”, działająca przy Chojnic-
kim Centrum Kultury, zorganizowała dzień otwarty połą-
czony z wystawą dzieci, młodzieży i dorosłych biorących 
udział w warsztatach plastycznych. W pracowni plastycznej 
„Gniazdo” spotykają się pasjonaci sztuki, wielbiciele two-
rzenia. Mogą doskonalić swoje umiejętności na zajęciach
z malarstwa, rysunku, ceramiki i rzeźby. 

13 Kwietnia
Pracownicy Parku Narodowego „Bory Tucholskie” uczestni-
czyli w kolejnej akcji sprzątania jeziora Charzykowskiego. 
Jak co roku pracownicy Parku posprzątali brzegi jeziora na 
odcinku od Bachorza do mostu zwodzonego w Małych 
Swornychgaciach. 

14-15 Kwietnia
Stowarzyszenie Na rzecz Przedsiębiorczości po raz kolejny 
zorganizowało targ staroci. Impreza adresowana jest do 
kolekcjonerów, pasjonatów, hobbystów oraz do  osób, które 
lubią po prostu „ładne rzeczy z historią”. Sprzedawano 
znaczki, monety, ceramikę, lampy, wyroby z mosiądzu, 
medale, militaria, kryształy oraz wszelakie „inne dobro”.

14 Kwietnia
Chojnickie Studio Rapsodyczne wzięło udział w IV Ogólno-
polskim Festiwalu Teatralnym “Blackout” w Wołominie gdzie 
pokazało spektakl “Dziecko dla Początkujących”. Aktorzy za 
swój występ zostali nagrodzeni owacją na stojąco. Obsada: 
Błażej Tachasiuk i Piotr Rutkowski. Reżyseria: Grzegorz 
Szlanga.

14 Kwietnia
W spotkaniu 26. kolejki Nice 1. Ligi wicelider Chojniczanka 
przegrała na własnym boisku z siódmą drużyną tabeli 
Zagłębiem Sosnowiec 0:2 (0:2).

14 Kwietnia
Piłkarze Red Devils Chojnice, wygraną z KS Futsal Leszno 
8:4, postawili przysłowiową „kropkę nad i” i  awansowali do 
Ekstraklasy futsalu.

15 Kwietnia
Do Chojnic przyjechała pięcioosobowa delegacja z niemie-
ckiego miasta partnerskiego Emsdetten. Wizyta związana 
była przede wszystkim z obchodami Dni Chojnic.

15 Kwietnia
Pasjonaci motocykli z Chojnic i regionu uroczyście rozpo-
częli sezon motocyklowy. Inauguracja wydarzenia miała 
miejsce w Sanktuarium w Zamartem, gdzie zmotoryzowani 
otrzymali szkaplerze. Natomiast na rynku w Chojnicach 
nastąpiło uroczyste poświęcenie motocykli, ich właścicieli
i pasażerów. 

15 Kwietnia
W Kołobrzegu odbył się II Ogólnopolski turniej Tenisa Stoło-
wego o Mistrzostwo Kołobrzegu. Reprezentant chojnickiego 

klubu UKS”ÓSEMKA”  Sławomir Wilczek w kategorii Amator 
zajął 1 miejsce, a jego klubowy kolega Krzysztof Pieragow-
ski zajął miejsce trzecie.

16 Kwietnia
Na chojnickim dworcu PKP otwarto "Salę tradycji kolejowej". 
Zgromadzono tu wiele historycznych pamiątek związanych 
z kolejnictwem, w tym między innymi urządzenia sterowania 
ruchem kolejowym, czy pulpity sterownicze z pojazdów 
kolejowych. Otwarcie uświetnił przyjazd zabytkowego 
parowozu, którym chętni pojechali do Człuchowa.

16 Kwietnia
Uczniowie LO im. Filomatów Chojnickich brali udział w dru-
żynowych biegach przełajowych organizowanych w ramach 
wojewódzkiej licealiady. Reprezentacja LO wywalczyła 
medal brązowy Zawody odbywały się w Gdyni, a szkołę 
reprezentowali: Bartosz Krauze, Dawid Breszka, Jakub 
Grzelka, Mateusz Kreński, Mateusz Borowski i Paweł 
Leszczyński.

16 Kwietnia
W  Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyły się czwarte
z kolei i ostatnie warsztaty filozoficzne, które poprowadziła 
Ewa Drzazgowska. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, 
czy są na świecie źli ludzie?

17 Kwietnia
W Starostwie Powiatowym w Chojnicach odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród Starosty - uzdolnionym uczniom 
z terenu miasta. Zaproszeni to młodzież wyróżniająca się 
wynikami w nauce. Stypendia w kwocie trzysta złotych 
otrzymało 5 osób, dwie zostały nagrodzone kwotą 500 zł.

18 Kwietnia
W Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym z mieszkańcami 
Chojnic spotkał się Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam 
Bodnar. Na początku rzecznik krótko opowiedział na czym 
polega jego praca, a następnie wysłuchał zgłaszanych 
problemów. Zgłaszane tematy i problemy zostały zanoto-
wane, a zgłaszający otrzymają pisemną informację zwrotną, 
co się stało z jego sprawą.

19 Kwietnia
Młodzież z II LO spotkała się z Tomaszem Kawskim, profe-
sorem Uniwersytetu Kazimierza Wlk. w Bydgoszczy oraz 
członkiem Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego w Warszawie. Spotkanie to projekt Klubu 
Tygodnika Powszechnego w Chojnicach dotykający m.in. 
relacji polsko-żydowskich.

20 Kwietnia
CEW w Chojnicach we współpracy z Pomorskim Brokerem 
Eksportowym zorganizowało śniadanie biznesowe na temat 
wspierania eksportu pomorskich firm. 

21 Kwietnia
Chojnickie Centrum Kultury w ramach projektu "Teatr Reper-
tuarowy" zaprosiło mieszkańców na spektakl "Nic nas tu nie 
trzyma" Teatru Zielony Wiatrak z Gdańska.

21 Kwietnia
„Chojnickie Kaszlaki” zorganizowały rozpoczęcie sezonu 
Fiata 126p. Na parkingu obok kręgielni można było 
zobaczyć zarówno klubowe maluchy, jak i auta gości, którzy 
przyjechali z kilku województw. Inauguracja zakończyła się 
nad jeziorem w Czernicy, gdzie czekało rozpalone ognisko.

25 Kwietnia
Wypożyczalnia Literatury Pięknej i Popularnonaukowej dla 
Dorosłych zaprosiła miłośników podróży i literatury pod-
różniczej na spotkanie z Jackiem Jarosikiem, który wraz
z Kubą Jarosikiem tworzy Team Bradziaga.

26 Kwietnia
W czwartek 26 kwietnia odbyła się prezentacja 23 numeru 
„Kwartalnika Chojnickiego”, wydawanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Tematem przewodnim 
numeru były „Garnizonowe Chojnice”. Bezpłatne egzem-
plarze pisma można otrzymać w czytelni biblioteki, oraz
w kiosku z pamiątkami na rynku Starego Miasta.

26 i 27 kwietnia
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach przy 
współpracy z Komendą Hufca ZHP Chojnice, na zapro-
szenie Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Rytel) brali 
udział w akcji społecznej sadzenia drzew w pasie drogi 22.

27 Kwietnia
W hali Centrum Parku "Grupa M" zaprezentowała przed 
chojnicką publicznością dwukrotnie musical "Wiktoria". 
"Wiktoria" to musicalowa opowieść science-fiction, która 
zmaga się z problemami świata współczesnego. Żyjemy
w społeczeństwie konsumpcyjnym, wspinamy się po szcze-
blach kariery zawodowej, ślepo goniąc za pieniądzem. Idąc 
po trupach do celu zatracamy swoje człowieczeństwo i ni-
czym nie różnimy się od wygłodniałych wilków.
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23 kwietnia 2018 roku odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej 
VII kadencji.  Do sesji zasiadło 19 radnych. Sesję rozpoczął  
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekre-
tarzem sesji została Renata Dąbrowska, do komisji 
wnioskowej wybrano radnych M.Brunka i K. Drewek. 
Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego.
     
- Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Uzgodniłem z Panem 
Starostą i z Panem Wójtem Gminy Chojnice, iż wspólnie 
powołamy komitet obchodów stulecia niepodległości 
naszej ojczyzny. Zaprosimy do współpracy w kreowaniu
i realizacji przedsięwzięć stowarzyszenia, organizacje i oso-
by, które chcą nas wesprzeć, które angażują się chociażby 
przy 11 listopada. Można byłoby wymieniać tutaj całą gamę 
takich stowarzyszeń. Nie będę tego czynił, Państwo wiecie 
jakie mam na myśli. Natomiast mogę powiedzieć z dużym 
prawdopodobieństwem, że w Chojnicach, w trzeciej 
dekadzie września, z okazji właśnie tego stulecia wystąpiłby 
zespół Mazowsze, który obchodzi w tym roku 70. rocznicę 
powstania. Myślę, że występ takiego zespołu w hali Parku 
Wodnego, bo szukamy dużej sali, żeby jak największe grono 
mieszkańców ziemi chojnickiej mogło obejrzeć, wysłuchać 
kunsztu tego zespołu, jest miejscem właściwym. Również
z dużym prawdopodobieństwem mogę zapowiedzieć, iż
w ramach tych obchodów wystąpią również filharmonicy
z Kolonii z Niemiec w ramach współpracy z miastem 
Chojnice. Te dwa tematy duże dopinamy w tej chwili
i jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z naszymi 
partnerami, których do końca maja chcielibyśmy określić
i wówczas do połowy czerwca przedstawimy program, który 
będziemy realizować, moim zdaniem, w dwóch przeszło 
miesiącach, czyli wrzesień, październik i do 11 listopada. Być 
może również po 11 listopada, tego nie wiem, ponieważ, tak 
jak powiedziałem, jesteśmy na harmonogram tutaj otwarci.
 
     Drugi temat. Przesłałem informację dotyczącą konsultacji 
z biurem prawnym Pana Wojewody odnośnie naszej uchwa-
ły. Temat dotyczy, jak wiemy, procedury in vitro. Z dwóch 
wątpliwości, które miały jakiś taki wymiar, moim zdaniem,
w tej chwili nie ma już żadnych wątpliwości, ponieważ 
prawnik Pana Wojewody zaakceptował rozwiązanie takie, iż 
środki na rok 2018 są w budżecie, a na 2019 i 2020 są w WPF. 
A miał wątpliwości, czy nie trzeba jak gdyby powielać tych 
środków w każdym budżecie. My budżetu na rok, czy dwa do 
przodu nie przyjmujemy, ale w WPF pieniądze są zagwaran-
towane. I ta druga wątpliwość – w naszym programie 
kierujemy jego realizację do małżeństw. Była wątpliwość, że 

to jest ograniczenie, że też być może ten program powinien 
być, wzorem innych miast, kierowany do tak zwanych 
związków partnerskich. Ale w wyniku też rozmowy i dialogu 
jestem przekonany, że z tego powodu prawnik Pana 
Wojewody nie będzie przedkładał negatywnej opinii dla tej 
uchwały w kontekście małżeństw. Czyli małżeństwa to jest 
grupa społeczna, moim zdaniem, nieograniczona.

    Trzeci temat. Kilka dni temu był w Chojnicach Pan 
Wiceminister Rolnictwa Ryszard Zarudzki. Jest zielone 
światło i trwa procedowanie dwóch nieruchomości – 20 
hektarów w miejscowości Topole na granicy miasta i gminy,
i 14,5 hektara w węźle Chojnaty. Pierwszy temat adresujemy 
do firmy Polipol, jeżeli będzie chciała skorzystać. Drugi temat 
– jest inwestor polski, którego nazwy jeszcze na razie nie 
mogę ujawnić. Ale o tym, kto zakupi te nieruchomości, 
rozstrzygnie przetarg nieograniczony, bo tylko w takim trybie 
można takie nieruchomości zbywać. Po 5 maja będzie
w Chojnicach szef Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
z Radzikowa i mamy nadzieję z Panem Wójtem, że do 
wakacji ten temat uzyska już mapę konkretnych działań, 
harmonogram, tak żebyśmy mogli inwestorom powiedzieć 
kiedy to wszystko będzie mogło się zdarzyć. 

      Również dopięliśmy terminy związane z Chojnickim 
Centrum Kultury. Ogłoszenie przetargu na dokończenie 
Chojnickiego Centrum Kultury nastąpi 7 maja. Dlaczego? Do 
końca tego tygodnia jeszcze pracuje pracownia architek-
toniczna i moi urzędnicy nad dokumentacją powykonawczą, 
kosztorysowaniem, specyfikowaniem, itd., itd. Potrzebna jest 
tam ocena ex ante, czyli Urzędu Marszałkowskiego, ponie-
waż tam są środki unijne. To wszystko i tak jest szybko 
robione. Oferty będą składane do 22 maja do godz. 10:00. 
Czyli 22 maja dowiemy się, czy mamy chętnych do wyko-
nania, i drugie pytanie – za ile. W związku z takim termi-
narzem i być może potrzebą reakcji budżetowej, bo my dzisiaj 
reagujemy na to zdarzenie w zmianie budżetowej, ale być 
może trzeba będzie zareagować jeszcze raz, będę prosił 
Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji absolutoryjnej na 
28 maja i uprzejmie proszę Państwa radnych o akceptację 
tego terminu. Jeżeli byście nie akceptowali, to proszę dzisiaj, 
żeby ten termin inny ewentualnie nakreślić. 

     Też spieszę z informacją, że mamy pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania 
budżetu roku 2017. 

       Dzisiaj otwieramy dwa bardzo ważne przetargi – o godz. 
12:00 dworzec autobusowy i ścieżki rowerowe, i o 11:30 

rozbudowa stadionu MKS Chojniczanka. 

     27 kwietnia podpisuję umowę w tej sali o godz. 11:30, 
zapraszam Państwa radnych, szefów samorządów osiedlo-
wych i media, z firmą Ekomel. 

     Dzisiaj ogłosiliśmy przetarg na budynek dworca 
kolejowego i parkingi. To jest druga część węzła integracyj-
nego transportowego.

       27 kwietnia jest termin składania ofert na budowę 
świetlicy w ogródku jordanowskim przy ul. Dworcowej. 
      Kolejna sprawa. Państwo o tym wiecie, ale chciałbym 
powiedzieć, iż wnoszę autopoprawkę do naszej uchwały 
oświatowej po konsultacjach i rozmowie z rodzicami
i dyrekcjami obydwu szkół. W związku z tym, że z pozostałych 
oddziałów klasowych w Szkole Podstawowej Nr 5 będzie 
migracja uczniów wywołana decyzjami rodziców, nie widzę 
potrzeby przenoszenia klasy III e. Dlaczego akurat III e wy-
brałem, a nie z pozostałych dwóch trzecich? W klasie III e 
chodzą sześciolatki, to są najmłodsi uczniowie i dlatego to 
kryterium wieku na prośbę rodziców zastosowałem i klasa
III e pozostałaby w Szkole Podstawowej Nr 5. 

      Lasek Miejski – prace trwają. Są już w tej chwili, moim 
zdaniem, bardzo widoczne. Do 31 maja się zakończą i wów-
czas cały Lasek Miejski będzie do dyspozycji już chojniczan.

    Rozpoczęliśmy prace przy rondzie Tuwima – tak je na 
roboczo nazwałem, czyli przy Szkole Podstawowej Nr 7. To 
kolejne rondo w mieście, ładne, duże, i zyska ono również 
taką oprawę kwiatową. 

      Firma Marbruk kończy pakiet ulic na Osiedlu Bytow-
skim. W tej chwili są na ulicy Prusa. Powinni zakończyć prace 
do końca kwietnia i mam nadzieję, że z tego zobowiązania 
firma się wywiąże. Dziękuję za uwagę. 
  
      W dalszej części sesji sprawozdania złożyli przewod-
niczący komisji stałych. Najważniejszą częścią było głoso-
wanie projektów uchwał. W porządku obrad było 8 projektów. 

      Bieżące problemy miasta zostały poruszone przez 
radnych w ramach „interpelacji i zapytań radnych”. Niestety 
ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam przedstawić 
szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół z obrad sesji 
dostępny jest na stronie UMw Chojnicach.

Przyłącz się do Internetowego Systemu 
Ostrzegania Powiatu Chojnickiego!

     W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
chojnickiego, usprawnienia zasad przekazywania komu-
nikatów i ich upowszechnienia oraz dbając o skuteczne
i niezwłoczne poinformowanie jak największej ilości osób
o ewentualnych zagrożeniach, aby uniknąć w przyszłości 
tragicznych skutków, jakie spowodowała nawałnica z 11/12 
sierpnia 2017 r., zarządzeniem nr 27/2018 z dnia 29 marca 
2018 r. Starosta Chojnicki  wprowadził Internetowy System 
Ostrzegania Powiatu Chojnickiego. Włodarz powiatu prosi
o rozpowszechnienie idei przyłączania lokalnych stron 
internetowych do systemu wśród stowarzyszeń, firm i lokal-
nych portali internetowych itp.
     System ten służy wyłącznie do informowania i ostrzegania 
mieszkańców w sytuacji wystąpienia zagrożenia  lub 
zdarzenia naruszającego stan bezpieczeństwa na terenie 
powiatu chojnickiego. System automatycznie wyświetla 
aktualnie obowiązujące komunikaty i ostrzeżenia na stronach 
internetowych włączonych do systemu. Wyświetlany jest 
pasek na całej szerokości okna przeglądarki internetowej
o kolorze zależnym od treści ostrzeżenia (1 stopień – kolor 
żółty, 2 – pomarańczowy, 3 – czerwony) lub komunikatu (kolor 
zielony). Na pasku wyświetlany jest tytuł ostrzeżenia lub 
komunikatu. Aby skorzystać z możliwości systemu wyma-
gana jest jednorazowa instalacja stosownego skryptu na 
stronie internetowej przez jej administratora.
      Informacji dotyczących szczegółów technicznych 
instalacji (wdrożenia) udziela p. Ireneusz Ruszczyk zastępca 
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Starostwa Powiatowego w Chojnicach pod numerem 
512 326 494.

Konkurs plastyczny „Wiosna w malarstwie”
     Z okazji święta Nocy Muzeów odbywającego się dnia 19 
maja 2018 r. (Sobota), Urząd Miejski w Chojnicach 
zaprasza wszystkich  do udziału w konkursie plastycznym 
pt. „Wiosna w malarstwie”.
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym. Technika prac dowolna, wymiary w formacie A 3. 
Na odwrocie należy umieścić metryczkę zawierającą: imię
i nazwisko, wiek uczestnika, wskazanie szkoły, do której 
uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu do kontaktu. 

Prace będą oceniane w kategoriach: klasy I – III, klasy IV – VI, 
klasy VII – VIII. Prosimy o składanie prac w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 10 maja 2018 r. w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego.

Robocza wizyta
gości z Emsdetten przed Dniami Chojnic

     16 i 17 kwietnia w Chojnicach przebywała delegacja
z Emsdetten. Goście z Niemiec uzgadniali szczegóły 
wspólnych działań podczas czerwcowych Dni Chojnic. W tym 
roku oprócz delegacji oficjalnej przyjedzie ok. 60 osób z na-
szego miasta – informował Christian Erfling, zastępca burmi-
strza Emsdetten. Wcześniej, bo 9 maja w Emsdetten 
odbędzie się ciekawa uroczystość. W tamtejszym ratuszu 
został zaplanowany wernisaż artysty Hubertusa Jelkmanna, 
który zaprezentuje obraz pokazujący atrakcje i zabytki trzech 
zaprzyjaźnionych miast: Emsdetten, Chojnic i Hengelo.
    A wracając do chojnickiej wizyty – goście z Niemiec 
nawiązali współpracę ze środowiskiem artystów i rzemieś-
lników skupionych wokół Stowarzyszenia na Rzecz Lokalnej 
Przedsiębiorczości. Byli także gośćmi chojnickiego OSP.
Z uznaniem patrzyli na rozwój tej jednostki, wsparli je kwotą 
blisko 200 euro. To dochód ze sprzedaży wypieków podczas 
jarmarku bożonarodzeniowego. W 2017 roku Niemcy prze-
kazali na rzecz OSP używany bus oraz elementy wyposa-
żenia.

Jest plan utwardzenia dróg
      Płyty z ulic Morelowej i Truskawkowej, które będą w tym 
roku modernizowane, posłużą wkrótce do utwardzenia 
innych dróg publicznych.
     Najdłuższy, bo 480 – metrowy odcinek jest zlokalizowany 
wzdłuż ul. Igielskiej. Będzie tam też zbudowany chodnik. 
Zaplanowano też utwardzenie 130 metrów ul. Dalekiej –to 
łącznik osiedla domów TBS zlokalizowanych przy od ul. 
Wielewskiej do ul. Gdańskiej. Na osiedlu Leśnym utwardzone 
zostaną ul. Wrzosowa i Jagodowa (200 metrów) zaś na 
osiedlu Asnyka – ulice Przybosia oraz Brzechwy (80 metrów). 
Podczas sesji 26 marca radni uchwalili na ten cel 600 000 zł
w budżecie miasta. Jeśli rozstrzygnięcie przetargowe doty-
czące tego zadania będzie tańsze, wówczas uzyskane 
oszczędności zostaną również przeznaczone na utwardza-
nie kolejnych ulic w mieście.

Podwórko talentów NIVEA
może być także w Chojnicach

     Gmina Miejska Chojnice zgłosiła swój akces w plebiscycie 
ogólnopolskim „Podwórka talentów NIVEA”. To jedyne
w swoim rodzaju  miejsca, które integrują dzieci, zachęcają je 
do ruchu na powietrzu oraz inspirują  do rozwijającej zabawy. 
Każde z Podwórek Talentów NIVEA  posiada 3 strefy – 
artystyczną, sportową i naukową – na których znajduje się 
nowoczesny i różnorodny sprzęt pomagający odkryć 
dziecięce talenty. Są to zaprojektowane dla NIVEA: 
niezwykle planetarium, naukowa piaskownica, nietuzinkowa 
ścianka wspinaczkowa oraz wiele różnych urządzeń. 
Uczestnikami akcji społecznej mogą być gminy, spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły.
    Gmina Miejska Chojnice zgłosiła lokalizację takiego 
podwórka na terenie osiedla Metalowiec, w centralnej części 
byłego obszaru Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dlacze-
go ta a nie inna lokalizacja? W minionym roku z budżetów 
osiedlowo – obywatelskich wybudowano kilkanaście placów 
zabaw na niemal wszystkich osiedlach w mieście. W tym roku 
zaplanowane są dodatkowo OSY – Osiedlowe Strefy Aktyw-
ności. W związku z tym nasycenie różnymi strefami aktyw-
nego wypoczynku na chojnickich osiedlach jest lub będzie 
wystarczająco duże. Wyjątkiem jest wspomniane osiedle 
Metalowiec, nie posiadające jeszcze takiej infrastruktury. 
Wytypowane miejsce jest usytuowane przy ul. Metalowej, 
powierzchnia terenu wynosi ok. 2200 metrów kwadratowych. 
Wymagana powierzchnia zarezerwowana dla „Podwórka 
Talentów NIVEA” wynosi ok. 400 metrów kwadratowych. Na 
tym terenie społeczność osiedla Metalowiec planuje także 
budowę świetlicy.
      Organizatorzy akcji przyjmują zgłoszenia lokalizacji do 30 
kwietnia, potem rozpocznie się głosowanie internautów, od 
11 maja do 21 czerwca. NIVEA zbuduje łącznie 20 pod-
wórek: 5 ocenionych najlepiej przez Jury oraz po 5 w kate-
goriach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, od 20 do 60 tysięcy, 
powyżej, 60 tysięcy – w głosowaniu internautów.

Więcej szczegółów o akcji na stronie internetowej

 www.podworko.nivea.pl
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      Drugiego kwietnia przypada Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji 6 
kwietnia w centrum miasta rozpoczął się  
happening mający na celu podniesienie 
świadomości społeczeństwa na temat dzie-
cięcego autyzmu. Inicjatorem wydarzenia 
było kolejny raz Niepubliczne Przedszkole 
Integracyjne „Skrzaty”. Organizatorzy dużo 
wcześniej zachęcali by w dniu happeningu 
ubrać coś niebieskiego lub mieć przy sobie 
dowolny element w kolorze niebieskim, jako 
gest solidarności z osobami autystycznymi. 
Na rynku było wiele atrakcji: samochody 
rajdowe, różne stoiska, w tym Straży Miej-
skiej, i oczywiście mnóstwo niebieskich 
balonów. Dwa dni później  w Charzykowach 

odbyła się kolejna odsłona tej akcji - bieg na 
dwóch dystansach i atrakcje dla najmłod-
szych. O godz. 10:00 był bieg rodzinny na 
200 m, o godz. 11:00  bieg na 5 km.  Łącznie 
na starcie stanęło prawie 400 zawodników
z różnym stażem biegowym.Oprócz tego 
przygotowano inne atrakcje dla najmłod-
szych: zlot psów terapeutycznych, malowa-
nie twarzy oraz konkursy i zabawy ruchowe 
dla dzieci. Realizowane były także różne 
akcje edukacyjne na temat autyzmu. Na tere-
nie zielonym przy amfiteatrze zaparkowały 
„Chojnickie kaszlaki” oraz punkty gastrono-
miczne. Pośród uczestników krążył Iron Men, 
kultowa postać Marvela, z którą chętnie 
fotografowali się uczestnicy happeningu.

     W Czytelni MBP 26 kwietnia 2018 roku 
odbyła się prezentacja kolejnego, 23 numeru 
„Kwartalnika Chojnickiego”. Uczestnicy mo-
gli zapoznać się z zamieszczonymi w nim 
artykułami oraz porozmawiać o tekstach.
    Promocję prowadziła dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chojnicach Anna 
Lipińska, a towarzyszył jej przedstawiciel 
Rady Programowej Jan Zieliński. Nieobecny 
był redaktor naczelny Kazimierz Jarusze-
wski, dlatego w zastępstwie zawartość 
numeru omówiła bibliotekarka Anna Maria 
Zdrenka, która jest obecnie sekretarzem 
redakcji. Numer 23 „Kwartalnika Chojnic-
kiego” różni się od poprzednich tym, że 
zmieniło się wydawnictwo zajmujące się jego 
drukiem. Jest to teraz Wydawnictwo Region
z Gdyni. Przedstawiciel Regionu Jarosław 
Ellwart był gościem promocji i w jej trakcie 
zaprezentował bogatą ofertę wydawniczą. 
Zmiany wydawnicze wiążą się także z nie-
wielkimi zmianami graficznymi pisma, w tym 
okładki, na której teraz inaczej eksponowane 
są zapowiedzi artykułów.
     Numer jak zawsze składa się pięciu dzia-
łów. Tym razem pierwsza część zatytuło-
wana jest Garnizonowe Chojnice i można
w niej przeczytać artykuł Jacka Klajny „Gar-
nizon chojnicki na przestrzeni wieków” oraz 
Mariusza Brunki „Początki garnizonowych 
Chojnic”. Drugi dział to Kronika chojnicka,
w której znajdują się teksty dotyczące wyda-
rzeń w mieście za ostatni kwartał. Jak 
podkreśliła Anna Maria Zdrenka, ponieważ 
wydawcą periodyku jest biblioteka, nie mogło 
zabraknąć wydarzeń, które odbywały się
w MBP. I tak kronikę zaczynają teksty o cyklu 
„Czytamy z miłości do ojczyzny! Stulecie 
odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI”, organizo-
wanym przez Urząd Miejski w Chojnicach 
oraz MBP. Były to spotkania z pisarzami 
Jakubem Małeckim i Sławomirem Koperem 
oraz z prof. Piotrem Kostyłą z UKW, poś-
więcone filozofii Henriego Bergsona. Napisa-
ły o tym Weronika Sadowska i prelegentka.
    W dalszej części są teksty m.in. o inte-
resującym wykładzie o odradzaniu się bar-
tnictwa w Polsce, który odbył się w ramach 
„Czwartkowych spotkań z przyrodą” Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”, o nowym to-
miku poetki Marii Jolanty Kowalskiej i o wie-
czorze poetyckim z Wojciechem Kassem
w Baszcie Nowej. Nauczycielki SP nr 7 Pa-
trycja Rudnik i Danuta Połom opisały reali-
zację projektu „Z ciemności jest teatr”,
a Grzegorz Szlanga nową inicjatywę rekre-
acyjnego biegania – parkrun. Przemysław 
Zientkowski napisał o tym, że filozof ksiądz 
Józef Tischner stał się patronem jednej z ulic 
w Chojnicach, a Emilia Kalitta o projekcie 
edukacyjnym skierowanym do osób pracu-
jących „Zwiększamy kompetencje pomor-
skich pracowników”. W każdym numerze 

przybliżane jest jedno z lokalnych stowarzy-
szeń. Tym razem jest to istniejące już od 10 
lat i prężnie działające Stowarzyszenie na 
rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada”. 
Autorem tekstu jest jeden z założycieli
i działacz Krzysztof Syngierski. W Trzech 
pytaniach do… wypowiada się Grzegorz 
Szlanga, aktor i reżyser, który niedawno 
wydał książkę dla dzieci. Całości zamyka 
kronika wydarzeń za okres od stycznia do 
marca tego roku. W dziale „Z dziejów miasta” 
Andrzej Górnowicz wspomina bogatą działal-
ność Kolejowej Straży Pożarnej, a do działu 
Chojnice i okolice po raz pierwszy napisał 
Zbigniew Gierszewski, autor m.in. tekstów
w „Ziemi Zaborskiej”. Opisał pobliski Męcikał. 
Pismo kończy Oficyna artystyczna, czyli roz-
mowa z Robertem i Lilianą Niemczykami, 
którzy wspólnie nadają drugie życie starym 
oknom. Tata zajmuje się wyszukiwaniem 
okien i renowacją żeliwnych ram, a córka 
maluje na nich pejzaże. W trakcie promocji 
eksponowanych było kilka ich prac.
    Po przedstawieniu zawartości numeru, 
głos zabierali niektórzy z autorów. Jacek 
Klajna, który jest emerytowanym żołnierzem, 
stwierdził, że w swoim tekście tylko zasy-
gnalizował historię garnizonu i że planuje
w przyszłości tę tematykę pogłębić. Z kolei 
drugi autor tego działu Mariusz Brunka 
podkreślił, że jest zdeklarowanym cywilem
i zwrócił uwagę na to, jak istnienie garnizonu 
wojskowego wpłynęło na historię naszego 
miasta. Dodał, że obecnie Chojnice nie są 
garnizonowe, jednak te tradycje przetrwały. 
W dalszej kolejności Grzegorz Szlanga 
przybliżył popularną na całym świecie ideę 
parkrun i zachęcił do biegania, a Przemysław 
Zientkowski wyraził swoją radość, że miejska 
komisja decydująca o wyborze patronów ulic 
zaakceptowała propozycję imienia księdza 
Tischnera. Głos zabrał także Krzysztof 
Syngierski, który zaakcentował, że „Akolada” 
jest największym stowarzyszeniem w gminie 
Chojnice i działa w 34 miejscowościach. 

MBP w Chojnicach
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           W poniedziałek 16 kwietnia 2018 roku 
w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyły 
się czwarte z kolei i ostatnie warsztaty filozo-
ficzne, które poprowadziła Ewa Drzaz-
gowska. W to poniedziałkowe popołudnie 
uczestnicy spotkania zastanawiali się, czy są 
na świecie źli ludzie?
     Na samym początku dzieci uczestniczące 
w warsztatach doszły do wniosku, że źli ludzie 
to ci, którzy robią złe rzeczy. Do złych czynów 
należy przede wszystkim zabijanie. Stwier-
dziły, że kradzież rzeczy drogocennych jest 
zła i stanowi poważniejsze wykroczenie od 
kradzieży jednego cukierka. Niemniej jednak 
kradzież drobnej rzeczy może powodować 
ogromne wyrzuty sumienia. Dziewczęta
i chłopiec zwrócili uwagę również na to, że 
słowo zły ma różne znaczenia: jeansy są złe 
do wykonywania szpagatu, a człowiek może 
być zły na kogoś lub mieć zły charakter.
     W dalszej części spotkania pani Ewa 
przeczytała fragment rozdziału pt. „Janek
i Zosia chcą wiedzieć, po czym rozpoznaje się 
złych ludzi” z książki Marie-Luise Raters pt. 
„Filozof bez brody, czyli jak polubić myślenie”. 
Tym razem Janek udał się wraz z mamą na 
zagraniczną wycieczkę. Pierwszy raz w życiu 
podróżował samolotem. Podczas lotu zauwa-
żył mężczyznę, który miał tylko jedno oko,
a jego twarz był czerwona i pokryta siecią 
blizn. Na domiar złego ów mężczyzna zakwa-

terował się w tym samym hotelu co Janek
z mamą. Wygląd mężczyzny mocno chłopca 
przeraził i spowodował, że Janek zaczął się 
go bać i myśleć o nim, że jest złym czło-
wiekiem. Kiedy zwierzył się Zosi ze swych 
obaw, ta nie mogła uwierzyć własnym uszom. 
Oburzona stwierdziła, że nie można zakładać 
po wyglądzie, iż dana osoba jest zła, skoro 
nawet nie zrobiła nam nic złego.
     Zazwyczaj złe rzeczy dzieją się podczas 
wojen. Druga wojna światowa niosła za sobą 
zło w postaci tysięcy ofiar w ludziach. Zginęli 
oni tylko dlatego, że wyglądali inaczej i byli 
innej narodowości. Po zakończeniu drugiej 
wojny światowej wielu filozofów rozważało te 
zagadnienia. Wśród nich była Hannah Arendt 
– jedna z najważniejszych myślicielek XX 
wieku. Sama, będąc pochodzenia żydow-
skiego, opuściła Niemcy podczas prześla-
dowań.
     W drugiej części warsztatów uczestnicy 
mieli stworzyć plakaty przekonujące innych, 
by nie czynili zła. W podsumowaniu podkre-
ślili, że nie należy oceniać innych po wy-
glądzie.
     Bibliotekarki oddziału dla dzieci serdecznie 
dziękują pani Ewie Drzazgowskiej za 
interesujące zajęcia skłaniające do refleksji 
oraz za ciepłą atmosferę towarzyszącą 
każdemu spotkaniu.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach
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    Dla upamiętnienia Narodowego Dnia 
Pamięci Polaków ratujących Żydów pod 
okupacją niemiecką oraz 10 rocznicy śmierci 
Ireny Sendlerowej w Czytelni Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej w Chojnicach została zor-
ganizowana wystawa.
     24 marca 2018 roku po raz pierwszy 
obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci 
Polaków ratujących Żydów pod okupacją 
niemiecką. Święto ustanowione zostało 
przez parlament z inicjatywy prezydenta 
Andrzeja Dudy. Wybór daty nawiązuje do 
wydarzeń w Markowej, gdzie niemieccy 
żandarmi w 1944 roku zamordowali rodzinę 
Ulmów oraz ośmioro Żydów których Ulmowie 
ukrywali. 12 maja 2018 roku mija również 10 
rocznica śmierci Ireny Sendlerowej, polskiej 
działaczki społecznej i charytatywnej, która
w czasie II wojny światowej uratowała 2,5 tys. 
żydowskich dzieci.
      Ekspozycja składa się z dwóch części. 
Pierwsza poświęcona biografii Ireny Sendle-
rowej, członkini PPS i kierowniczki referatu 
dziecięcego Rady Pomocy Żydom(„Żegoty”). 

Sendlerowa odznaczona została Orderem 
Orła Białego, Orderem Uśmiechu oraz tytu-
łem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. 
Godność tę przyznaje Instytut Yad Vashem. 
Otrzymują go osoby, które podczas II wojny 
światowej ratowały Żydów, nierzadko z na-
rażeniem życia. Na specjalnym medalu, który 
otrzymują, widnieje sentencja „Kto ratuje 
jedno życie, ten jakby ratował cały świat”.
      W tej części przybliżono również niektóre 
biografie Żydów polskich ocalonych z za-
głady m.in. historyka i teoretyka literatury 
uratowanego przez Irenę Sendlerową – Mi-
chała Głowińskiego, pisarza, autora powieści 
„Malowany ptak” – Jerzego Kosińskiego, 
malarki i pisarki – Romy Ligockiej, reżysera – 
Romana Polańskiego czy kompozytora – 
Władysława Szpilmana.
    Druga część ekspozycji prezentuje książki 
oraz informacje dotyczące religii, kultury oraz 
tradycji narodu żydowskiego. Wystawę 
można oglądać w Czytelni w godzinach 
otwarcia działu do końca maja 2018 roku.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach
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    Chojniczanie smakowali kuchni z różnych 
stron świata... w plenerze!
    Kwietniowy weekend – 7 i 8 kwietnia – 
obfitował w doznania kulinarne zaczerpnięte 
z kuchni różnych stron świata. Na placu 
Wagnera odbył się bowiem dwudniowy
I Festiwal Smaków Food Trucków. Pojawiło 
się w sumie ponad 20 food trucków. 
     Ideą festiwalu jest promowanie tzw. slow 
foodu. Polega na tym, że potrawy i dania są 
przygotowywane ze świeżych produktów na 
oczach klienta. Dania są  przygotowywane 
na miejscu, z najwyższą starannością i pa-
sją. W tego typu imprezach, ważne jest 
spożywanie posiłków bez pośpiechu – co też 
jest realizacją filozofii slow foodu. 
   Poza doznaniami smakowymi, uczestni-

kom festiwalu zapewniono również szereg 
atrakcji, np.: - Akademia Gier Planszowych – 
gry, konkursy, porady dla dzieci i dorosłych, 
strefa dla dzieci, strefa chilloutu – muzyka, 
leżaczki, konkursy, zawody kulinarne z na-
grodami, gra terenowa z nagrodami, czy też 
strefa baniek mydlanych – dla najmłod-
szych. 
     Festiwal Smaków Food Trucków odbywa 
się w wielu miejscach Polski, jednak w tym 
roku po raz pierwszy odbył się w Chojnicach. 
Liczne zainteresowanie i entuzjazm, jakie 
wyrażali chojniczanie – prawdopodobnie 
przyczyni się do kolejnych edycji imprezy 
organizowanych w naszym mieście. 

Danuta Ciborowska

        W piątek, 6 kwietnia, wiceszef Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Jarosław Zieliński przybył do Komendy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. 
Strażacy OSP w Rytlu otrzymali siedemna-
stoletni wóz bojowy, natomiast samorządo-
wcy dotknięci sierpniową nawałnicą – 
otrzymali promesy na zadania inwestycyjne. 
Owe zadania w powiecie chojnickim szaco-
wane są na kwotę 44 milionów złotych i obej-
mują w sumie 110 inwestycji. Pomoc rzą-
dową otrzymały starostwa: chojnickie, byto-
wskie i kościerskie. Ponadto wsparte zostały 
gminy: Chojnice, Czersk, Brusy, Parchowo
i Lipusz. Największe dofinansowanie – bo
w wysokości 10 milionów złotych – otrzy-

mała gmina Brusy. Gmina Chojnice – prawie 
6 milionów złotych. 

      Promesy dla jedenastu samorządów dla 
powiatu chojnickiego, bytowskiego i koś-
cierskiego przekazano w towarzystwie 
wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, 
a także komendanta głównego Państwowej 
Straży Pożarnej – Leszka Suskiego. 
   Oprócz Starosty i Wicestarosty, deklaracje 
dotacji z rąk Wiceministra MSWiA odebrali 
również: Burmistrz Brus – Witold Ossowski, 
Wiceburmistrz Czerska – Grzegorz Klauza 
oraz Wójt Gminy Chojnice – Zbigniew 
Szczepański. 

Danuta Ciborowska 
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     W sali obrad Urzędu Miasta, w środę 4 
kwietnia, o godzinie 12:00 doszło do oficjal-
nego zawarcia umowy między Burmistrzem 
Arseniuszem Finsterem, a właścicielem firmy 
Marbruk – Marcinem Kwiatkowskim. Oprócz 
wykonania dwóch ulic na osiedlu Słone-
cznym, umowa zawierała także budowę cią-
gu pieszo-rowerowego przy Parku 1000-
lecia, w kierunku ulicy Prochowej. Prace na 
ulicy Truskawkowej obejmowałyby zakres 

450 m, na ulicy Morelowej – 770 m, zaś ciąg 
pieszo-rowerowy – 370 m. Łączny koszt bu-
dowy ulic przekracza 3 miliony złotych, nato-
miast budowa ciągu – 311 tysięcy złotych. 
Przewidywanym terminem zakończenia bu-
dowy ulic osiedla Słonecznego jest koniec 
sierpnia, a ciągu pieszo-rowerowego koniec 
lipca. Remont ulic obejmie prace drogowe, 
kanalizację deszczową i oświetlenie. 

Danuta Ciborowska

      W podziemiach kościoła gimnazjalnego, 
w niedzielę 8 kwietnia, o godzinie 17:00, 
chojniczanie mogli usłyszeć polskie i ro-
syjskie ballady. Urząd Miejski w Chojnicach 
oraz Chojnickie Centrum Kultury zorga-
nizowali koncert Andrzeja Koryckiego i Domi-
niki Żukowskiej. Duet muzyków wykonał 
repertuar trzech postaci rosyjskiej ballady, tj. 
Bułata Okudżawy, Żanny Biczewskiej oraz 
Włodzimierza Wysockiego.
 
     Emocjonujące i wzruszające utwory 
zostały zaserwowane w mistrzowski sposób 
z charakterystycznym poczuciem humoru

i jednoczesnym sentymentalizmem.
     Błyskawicznie zdobyty kontakt z licznie 
przybyłą publicznością zaowocował wspól-
nym śpiewaniem znanych i lubianych ballad. 

      Andrzej Korycki był członkiem zespołu 
„Stare Dzwony”, a w duecie z Dominiką 
Żukowską występuje już od dziesięciu lat. 
Oboje zafascynowani melancholijną muzyką 
rosyjską, zawsze przyciągają rzesze fanów. 
Tak było i tym razem, w Centrum Sztuki 
Collegium ARS...

Danuta Ciborowska

     Samorządne Centrum Młodzieżowe, przy 
ulicy Koszarowej 8, zorganizowało w sobotę 
– 7 kwietnia – otwarte zajęcia artystyczne. Od 
godziny 15:00 do 18:00 wszyscy zaintere-
sowani malowaniem i rysowaniem, mogli 
podzielić się swoją pasją i doświadczeniem. 
Zajęcia miały bowiem charakter integracyjny. 
Wszystkie materiały plastyczne były zapew-
nione, a zajęcia dofinansowano ze środków 
Powiatu Chojnickiego i Gminy Miejskiej 
Chojnice.
    Prowadzącą zajęcia była Paulina Depka 
Prądzinska, która dawała wskazówki doty-
czące odpowiedniego rysowania i konturo-
wania, które dałoby wymarzony efekt. 

   Organizatorem zajęć jest Fundacja Roz-
woju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, której 
Samorządne Centrum Młodzieżowe jest 
częścią. Fundacja realizuje działania eduka-
cyjne, kulturalne i społeczne. Od 2007 roku 
zajmuje się aktywizacją młodzieży. Nato-
miast Centrum Młodzieżowe powołano do 
życia w 2012 roku. Zrzesza wszystkich wo-
lontariuszy Fundacji, którzy realizują swoje 
samodzielne inicjatywy – np. próby zespołów 
muzycznych, czy wszelkie inne formy aktyw-
ności. Jeśli zajęcia będą się cieszyć zainte-
resowaniem, najprawdopodobniej będą się 
odbywały cyklicznie. 

Danuta Ciborowska
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„Z nami lecisz w dobrym kierunku”. Tak 
brzmi hasło, które promuje w tym roku ofertę 
kształcenia w Technikum nr 3 w Chojnicach. 
W piątek, 13 kwietnia odbyły się Drzwi 
Otwarte, których motywem przewodnim była 
podróż samolotem. Uczniowie „trójki” na 
powitanie swoich młodszych gości przy-
gotowali prezentację kierunków: technika 
hotelarstwa, technika obsługi ruchu tury-
stycznego, technika fotografii i multimediów, 
technika organizacji reklamy oraz technika 
grafiki i poligrafii cyfrowej. Każdy z odwie-
dzających przed rozpoczęciem „podróży” po 
zawodach otrzymywał od stewardessy bilet 
stylizowany na bilet lotniczy. Na gimnazja-
listów czekały pokazy druku 3D, pokazy 
savoir vivre przy stole, sesje zdjęciowe a na-
wet królowa angielska, która witała gości 
tradycyjną szarlotką i brownie w sali języka 
angielskiego. Graficy komputerowi oraz 
specjaliści od reklamy, z kolei, przygotowali 
gadżety reklamowe w postaci notesów, 
linijek szkolnych, długopisów i płóciennych 
toreb. Wiadomo, że dobre linie lotnicze nie 
wypuszczają z samolotu głodnych pasaże-
rów, więc uczniowie Technikum nr 3 przy-
gotowali dla gości pyszne, gorące gofry. 
Frekwencja podczas Drzwi Otwartych 
dopisała i jest znakiem, że młodzież 
poważnie traktuje swoją przyszłość uzyskać 
jednocześn ie  maturę  i  kwa l ifikac je 
zawodowe.

Nr 5/2018 (68)  MAJ  2018

Panie doktorze, może kilka słów o Instytucie Bezpieczeń-
stwa Narodowego, którym Pan kieruje?

   Obecnie wiele uczelni oferuje kierunki studiów związane
z bezpieczeństwem. Uruchomienie studiów na kierunku 
bezpieczeństwo narodowe w Akademii Pomorskiej w Słup-
sku miało miejsce w 2008 roku. Szybko uzyskało „dobrą 
markę” na rynku edukacyjnym i wśród pracodawców. Stało 
się tak, ponieważ staramy się dostosować ofertę dydakty-
czną do aktualnych i potencjalnych potrzeb. Chcemy, aby 
nasz student poznał wiele zagrożeń bezpieczeństwa tak, aby 
mógł podjąć interesującą i atrakcyjna pracę w szeroko 
pojętym rynku związanym z usługami w obszarze ochrony
i obrony. Przygotowujemy się obecnie do uzyskania upra-
wnień do „doktoryzowania” w dyscyplinie nauk o bezpieczeń-
stwie. Kończymy jeszcze formalności, których ważnym 
elementem była w roku akademickim 2017/18 parametry-
zacja (kat. B Wydziału Nauk o Zarzadzaniu i Bezpieczeń-
stwie, w którym jest Instytut) i pozytywna ocena Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej. Inwestujemy w infrastrukturę. 
Prowadzimy właśnie kilka projektów inwestycyjnych, które 
umożliwią powstanie nowoczesnych pracowni i poprawią 
warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Co Instytut oferuje kandydatom na studia? 
      Instytut przygotował bogatą ofertę dla przyszłych 
„żaków”. Przed wszystkim skupiliśmy się na praktycznym 
przygotowaniu naszych absolwentów do pracy w tzw. 
formacjach mundurowych oraz „cywilnej” administracji.
W ramach tworzenia nowych kierunków Instytut uczestniczy 
w Unijnym projekcie SOA (Słupski Ośrodek Akademicki).
W ramach projektu oferujemy obok tradycyjnych, nowe 
specjalności jak cybermedia, cyberpatologie oraz ochrona 
cyberprzestrzeni. Zajęcia będą prowadzone w nowych 
pracowniach dostosowanych do specyfiki programu ukierun-
kowanego na praktyczne umiejętności. 

No właśnie a jak z tą „praktyką”?
Tak jak wspominałem Instytut ukierunkował ofertę na 
przygotowanie praktyczne. Zajęcia są prowadzone przez 
praktyków i specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa. 
Studenci uczą się między innymi posługiwania się bronią 
palną, korzystania ze środków łączności, pracy sztabowej, 
radzenia sobie w sytuacjach nadmiernego stresu. W ofercie 
planujemy wprowadzić naukę obsługi bezzałogowych 
statków powietrznych. Ponadto studenci nabywają wiedzę
z zakresu samoobrony czy technik śledczych. Ważnym 
elementem jest również działanie w sferze IT – studenci uczą 

się zwalczać hacking komputerowy, budować zapory siecio-
we etc. Uczestniczymy w różnego rodzaju Targach Eduka-
cyjnych, gdzie przedstawiamy naszą ofertę dydaktyczna i jest 
ona bardzo dobrze oceniana przez przyszłych maturzystów. 
Można wiec uzyskać dyplom państwowej Uczelni nie wyda-
jąc na utrzymanie tyle co w metropolii. Skorzystać z niedro-
giego akademika i spędzić czas na studiowaniu blisko morza.

Koszty studiów to ważny punkt w ich planowaniu. Czy 
Instytut oferuje jakieś stypendia bądź pomoc dla 
finansową dla przyszłych studentów?
Możemy jako Uczelnia pochwalić się chyba najwyższym 
systemem stypendialnym w kraju Zacznijmy od stypendium 
dla najlepszych studentów, które wynosi 800 zł na miesiąc. 
Ponadto studenci mają możliwość ubiegać się o stypendium 
socjalne które waha się od 400 do 700 zł. Dodatkowo student 
może liczyć na dofinansowanie do mieszkania lub akade-
mika. Kolejną pomocą dla studentów jest pomoc finansowa 
dla studentów niepełnosprawnych wówczas taka osoba 
może liczyć na wysokość od 240 do 400zł.

Same studia to nie wszystko. Życie akademickie studen-
tów jest równie ważne. Jak wygląda tu sytuacja?
W ramach Ruchu Studenckiego prowadzona jest działalność 
kół naukowych, sekcji zainteresowań. Organizowane są 
sympozja, a studenci uczestniczą w licznych projektach 
badawczych. Dzięki kołom zainteresowań studenci mogą 
rozwijać swoje pasje. Nasi studenci mają dużo okazji do tego, 
aby się integrować poprzez zajęcia sportowe, klub studencki, 
koła naukowe czy wyjazdy w ramach programu Erasmus +. 
Przy Instytucie utworzone zostało koło naukowe Gryfici oraz 
Legia Akademicka. W obecnym roku akademickim Gryfici 
brali udział w akcji zbierania słodyczy dla dzieci z domów 
dziecka, współorganizowali jasełka dla hospicjum to tylko 
mała część działalności naszych studentów. W tym roku 
przystąpiliśmy do „ministerialnego” programu Legia Akade-
micka, a który to cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 
przeszło 100 kandydatów chcących uzyskać stopień kaprala 
rezerwy. Studia bezpieczeństwa cały czas przyciągają wielu 
kandydatów. Akademia Pomorska to dobre miejsce do 
studiowania nie tylko bezpieczeństwa narodowego. Warto 
zapoznać się z jej pełna ofertą.

A gdzie jest ona dostępna?
Wszystko jest na naszej stronie internetowej. Można także 
udać się do punku rekrutacyjnego:

Akademia Pomorska w Słupsku – Punkt Rekrutacyjny
ul. Boh. Westerplatte 64, I piętro, s.202, 

76-200 Słupsk , Polska
E-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl

W dniach 18-20.04.2017 r. na strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 8 
zostały przeprowadzone zawody strzeleckie dla młodzieży szkolnej z karabinka 
pneumatycznego. Organizatorem zawodów był ZM Ligi Obrony Kraju w Chojnicach.  
Głównym trofeum w tej rywalizacji był puchar ufundowany przez Panią Dyrektor AZS 
Pomerania mgr Dorotę Sonatowską. Najlepszym strzelcem okazała się Patrycja 
Kaleśników uzyskując 270 pkt. pokonując Natalię Swoińską 269 pkt. oraz Tomasza 
Sabatowskiego 266 pkt.                               

Jarosław Frączek
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     W środę 25 kwietnia 2018 roku w Wypo-
życzalni Literatury Pięknej i Popularnej dla 
Dorosłych MBP odbyło się spotkanie z po-
dróżnikiem Jackiem „Bradziaga” Jarosikiem, 
który podzielił się wrażeniami z podróży do 
różnych zakątków Europy i Azji.
      Spotkanie odbyło się w ramach akcji 
„Dwa Tygodnie z Książką. Od Dnia Książki do 
Dnia Bibliotekarza”, organizowanej przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach
i Stowarzyszenie LekTURa. Zgromadzonych 
w wypożyczalni miłośników podróży i lite-
ratury podróżniczej przywitała bibliotekarka 
Irena Prondzinska, kierownik działu. Jacek 
Jarosik, jak sam powiedział, nie jest zawodo-
wym podróżnikiem ani pisarzem. Wyprawy 
do odległych, niezwykłych i dzikich miejsc to 
jego pasja. Podróżuje wspólnie z synem,
z którym tworzy Bradziaga Team. Jest 
również autorem książki „Bradziaga znaczy 
obieżyświat”, którą napisał za namową 
znajomych.
      W czasie spotkania autor podkreślił, że 
osoby niepełnosprawne ruchowo często są 
bardziej sprawne, niż nam się wydaje, dla-
tego zaangażował się w projekt „Granice bez 
barier”. Jego podstawowym założeniem jest 
przeżycie wielkiej przygody, podczas wypra-
wy do przepięknych, ale odległych miejsc
w towarzystwie osoby niepełnosprawnej. 
Wspólny udział w takiej ekspedycji wymaga 
specjalnych przygotowań. Do wyznaczonych 
miejsc Jacek Jarosik wraz z towarzyszami 
podróży dociera samochodem marki Żuk, 
który ciągle jest udoskonalany. Samochód 

został wyposażony w silnik i skrzynię biegów 
mercedesa i mosty napędowe uaza. Pod-
czas licznych podróży przydała się również 
wyciągarka, w którą auto również jest zao-
patrzone. Jacek Jarosik z założenia omija 
duże miasta i zorganizowane formy turystyki, 
„im trudniejszy teren tym lepiej” – mówił. Pod 
wpływem książek m.in. Arkadego Fidlera 
zachwycił się Syberią, gdzie wraz z Romual-
dem Koperskim i synem Jakubem pojechał
w 2005 roku. We wsi Wierszyna leżącej nad 
rzeką Idą poszukiwali potomków polskich 
osadników. Podczas spotkania podróżnik 
opowiadał również o wyprawach do Mongolii 
czy w Karpaty – polskie, słowackie, ukra-
ińskie i rumuńskie. Uczestnicy mogli także 
podziwiać zdjęcia z miejscowości Bajkał 
leżącej w obwodzie irkuckim Rosji, nad 
brzegiem jeziora Bajkał. Gość podkreślał 
ciekawość oraz niezwykłą życzliwość ludzi 
tam mieszkających, którzy dzielą się 
wszystkim, co mają.
    W trakcie spotkania słuchacze mogli 
dowiedzieć się, jak przetrwać w trudnych 
warunkach, jak wygląda życie w jurtach, co to 
są słupy serge i gdzie znajdują się święte 
miejsca wyznawców szamanizmu oraz co 
oznacza spadająca gwiazda w Mongolii.
Fotografie i opisy miejsc, które odwiedził 
Team Bradziaga zostały zaprezentowane na 
wystawie zatytułowanej „Żukiem podróże 
małe i duże”. Wystawę można oglądać do 5 
czerwca w Wypożyczalni Literatury Pięknej
i Popularnej dla Dorosłych oraz holu MBP.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach 

       W Chojnicach odbył się już XVII Marsz 
dla Życia. Jest to swego rodzaju manifestacja 
obrony życia  i sprzeciw wobec aborcji i in 
vitro. Tegorocznym najważniejszym punktem 
Marszu było Okno Życia otwarte przy domu 
sióstr Franciszkanek, przy ulicy Ogrodowej 8. 
W uroczystości wziął udział biskup diecez-
jalny Ryszard Kasyna, który osobiście 
poświęcił Okno. 
        Uroczyste otwarcie Marszu rozpoczęło 
się o godzinie 16:00 w kościele pod wezwa-
niem Matki Bożej Królowej Polski w Choj-
nicach – prelekcją dr Aleksandry Kicińskiej. 
Po wystąpieniu prelegentki odbył się Marsz 
ulicami miasta, którego metą był dom sióstr 
franciszkanek. Po poświęceniu okna, zgro-
madzeni udali się do kościoła Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny na Mszę Świętą
o godzinie 18:00, którą odprawił biskup Kasy-
na. Po uroczystości, dr Kicińska ponownie 
zabrała głos w podziemiach kościoła. 
      Tegoroczny Marsz cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem chojniczan. Warto wspo-

mnieć, że chojnickie Okno Życia jest trzecim 
w diecezji pelplińskiej. Pozostałe dwa znaj-
dują się w Kartuzach i w Starogardzie 
Gdańskim. 

Danuta Ciborowska

 W piątek, 6 kwietnia, młodzież III 
klas gimnazjum wzięła udział w drugiej edycji 
Targów Edukacji, Pracy i Kariery. W hali 
sportowej przy ulicy Wagnera 1, uczniowie 
mogli skorzystać z ofert wystawców, przed-
stawionych w dwóch turach – od 9:30 do 
11:30 i od 11:30 do 13:00. 
 Na targach zaprezentowały się 
szkoły ponadgimnazjalne powiatu chojnic-
kiego oraz firmy współpracujące ze szkołami. 
 Partnerem przedsięwzięcia był Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, którego 
przedstawiciel przybliżył informacje dotyczą-
ce zapotrzebowania na rynku pracy i potrzeb 
pracodawców. 
 Uczestnicy targów otrzymali bro-
szurę „Informatora dla Gimnazjalistów”,
w którym mogli odnaleźć cenne informacje 
na temat wszystkich szkół z powiatu choj-

nickiego i zapoznać się z ofertą wszystkich 
działań edukacyjnych. Wśród chojnickich 
placówek swoje oferty zaprezentowała 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, a także 
firma POLIPOL.  Organizatorzy i prelegenci 
promowali podczas targów także Platformę 
Internetową Sieci Wsparcia Doradztwa 
Zawodowego. 
 Na targach obecni byli Starosta 
Stanisław Skaja i Wicestarosta Marek Szcze-
pański. Włodarz Chojnic przedstawił wynik 
konkursu na najlepszy film promujący szkołę 
ponadgimnazjalną w Chojnicach. Zwycięzcą 
zostało Technikum nr 3, które wygraną pie-
niężną w wysokości trzech tysięcy złotych 
przeznaczy na zakup kamery. 

Danuta Ciborowska

Nr 5/2018 (68)  MAJ  2018



12

Gazeta LOKALNAZ  ŻYCIA  MIASTA

        W klubie seniora „Wrzos”, w dniu 25 
kwietnia odbyła się promocja książki Marii 
Judejko - „Dopóty życia, dopóki nadziei.
W syberyjskich lasach”. W spotkaniu 
uczestniczyli stali bywalcy spotkań, a swoją 
obecność zaznaczył również Maciej Wero-
chowski – właściciel pizzerii Bazylia, znajdu-
jącej się przy ulicy Huberta Wagnera 1, przy 
Centrum Parku. Korzystając z okazji, podzię-
kował też autorce publikacji za inicjatywę 
wprowadzenia w Chojnicach programu kawy 
za złotówkę, która realizuje się w jego lokalu. 
     Autorka w swoim dziele opisuje losy 
dwudziestoletniej Apolonii Bardas, której 
rodzina została wysłana na Syberię w 1940 
roku. Obecnie już staruszka opowiedziała
o terrorze i nędzy panującej  w syberyjskiej 
głuszy. Nie brakuje też wątków świadczą-
cych o tęsknocie i miłości do ojczyzny. - Ta 
książka zmieniła moje życie, mój sposób na 
patrzenie teraz, w tych czasach, w 2018 roku 
– na życie, które jest. Moim marzeniem jest, 
żeby takich spotkań było dużo. Ale przede 
wszystkim, żebyście opowiadali to młodym 
ludziom – wyznał właściciel lokalu. 

   Maria Judejko długo opowiadała o pracy 
nad książką. Natomiast przede wszystkim 
mówiła o strachu i niepewności głównej 
bohaterki książki, w związku z ujawnianiem 
faktów tamtej rzeczywistości. - Pani Apolonia 
nadal bardzo to przeżywa, tamte lęki i emo-
cje znowu się w niej obudziły, a ja wielokro-
tnie musiałam przerywać rozmowę, żeby się 
uspokoiła – wyjawia autorka. Po spisaniu 
wspomnień pani Apolonia podziękowała 
jednak za możliwość przedstawienia realiów 
tamtych okrutnych czasów i doświadczeń.
      Książka jest opatrzona wpisem, który jest 
najlepszą zachętą do sięgnięcia po dzieło: 
„Powieść ta to nie tylko ból, strach i łzy – to 
przede wszystkim wiara, nadzieja i miłość”.  
    Publikacja jest zdumiewająca pod 
względem merytorycznym i formą, pod jaką 
została wydana. Liczy bowiem – wraz ze 
zdjęciami – 766 stron. 
     Przybyli seniorzy z zainteresowaniem 
wysłuchali autorki, po czym liczni z nich zde-
cydowali się na zakup ważnej historycznie 
powieści. 

Danuta Ciborowska

     W sali obrad chojnickiego ratusza, 
włodarz miasta – Arseniusz Finster – zawarł 
kolejną umowę na tegoroczne inwestycje 
miejskie. Tym razem dotyczyła ona realizacji 
części modernizacji sieci kanalizacji desz-
czowej. 

         27 kwietnia, o godzinie 11:00 Burmistrz 
podpisał umowę na uporządkowanie gospo-
darki wodami opadowymi z przedsta-
wicielem firmy Ekomel, która wygrała 
przetarg. Wykonawcę reprezentował 
prokurent – Sławomir Tuński. Realizacja 
projektu uwzględnia prace na terenach 
wzdłuż Strugi Jarcewskiej, w głównej mierze 
obejmą one budowę zbiorników reten-
cyjnych. Realizacja największego – tzw. 
zachodniego – przewidywana jest do końca 
lipca przyszłego roku. Przedstawiciel 

Ekomelu przypomniał, że podwykonawcą 
zadania jest firma Instal z Człuchowa.
W związku z tym nie spodziewa się opóź-
nień w wykonaniu projektu. 

     Kanalizacja i odwodnienie wiążą się
z niezbędną przebudową ulic – Pomorskiej
i Zawiszy Czarnego. Oprócz tego prace 
przeprowadzane będą m.in. przy ulicach 
Człuchowskiej, Miłosza, Leśmiana, czy 
Szymborskiej.   Za realizację umowy Ekomel 
dostanie ponad 11 milionów złotych, zaś 
miasto musiało dołożyć do realizacji projektu 
ponad milion złotych. W sumie przebudowa 
gospodarki wodno-ściekowej Chojnic opie-
wa na kwotę 60 milionów złotych. 

Danuta Ciborowska

        Maj to tradycyjnie miesiąc, który kojarzy 
się z książką, biblioteką i czytaniem. Nieco 
wcześniej, bo w kwietniu o radości związanej 
z czytaniem i pisaniem opowiadała na Kwiet-
niowych Spotkaniach z Poezją w starym 
ogólniaku Magdalena Kiełbowicz (Marcze-
wska), absolwentka tej szkoły, dziś pozna-
nianka, mama uroczej gromadki dzieci, które 
zainspirowały ją do pisania. – Brakowało mi 
dobrej literatury dla dzieci, więc zaczęłam 
pisać sama – wyznawała. – A pisać dla dzieci 
jest o wiele trudniej, bo one się szybko 
nudzą...

       Magdalena Kiełbowicz zachęcała tych, 
którzy chcą pisać, by zaczynali od wprawek, 
by ćwiczyli sztukę opowiadania. Sama chwa-
liła szkołę, która nauczyła ją miłości do lite-
ratury i szukania nieoczywistych lektur. – Ja 
dziś jestem orędowniczką krucjaty na rzecz 
czytania. I wszystkich do tego namawiam. 
Czytanie daje erudycję, pozwala ładniej 
mówić. A kto czyta, ten i z pisaniem sobie 
poradzi. Tylko trzeba być systematycznym
i powiedzieć sobie Nulla dies sine linea, czyli 
ani dnia bez kreski, ani dnia bez książki czy 
bez kartki papieru...
        Przywołała Dorotę Masłowską, której 
debiut zelektryzował wszystkich, gdy autorka 
miała zaledwie 19 lat! – Ona żeby pisać, 
potrzebuje tego, żeby iść w miasto – mówiła. 
– Ale na przykład taki Proust zamykał się
w pokoju. Być może rady Magdaleny Kieł-
bowicz przydadzą się nieodkrytym jeszcze 
talentom. 
       A na Kwietniowych w kategorii twórczość 
własna – poezja I miejsce zajęła Katarzyna 
Sikora z II LO w Chojnicach, drugie – Sara 
Kasperska z tej samej szkoły, trzecie – 
Martyna Agnieszka Piwowarska – również II 
LO. Wyróżnienie przypadło Julii Kochańskiej 
ze Stobna. W prozie triumfowała Justyna 
Sobota z LO im. Filomatów Chojnickich, 
drugie miejsce zajęła Aleksandra Glaza z tej 

samej szkoły, trzecie – Aleksandra Miloch z II 
LO.

    W kategorii interpretacja pierwsze miejsce 
zajęła Amelia Stolp z SP nr 7 w Chojnicach, 
drugie – Julia Kochańska z SP w Stobnie
i Anna Dzwonkowska z SP nr 1 w Chojni-
cach, trzecie – Maksymilian Orlikowski
z Technikum im. Stefana Bieszka w Choj-
nicach. Wyróżnienia przypadły Paulinie 
Dyrce, Marcie Musze i Agacie Szymanowicz  
- wszystkie z LO im. Filomatów Chojnickich.

    Wśród solistów w kategorii poezja 
śpiewana pierwsze miejsce zajęły Julia Le-
pak z SP w Stobnie i Martyna Narloch z Gim-
nazjum nr 1 w Tucholi, drugie – Karolina Lac-
kowska z Bydgoskiego Zakładu Doskona-
lenia Zawodowego w Chojnicach i Julia 
Kamińska z SP nr 1 w Chojnicach, trzecie – 
Karolina Głuszek i Wiktoria Żmudzka – obie
z LO im. Filomatów Chojnickich. Wyróż-
nienie otrzymała Marta Wieczorkiewicz – LO 
im. Filomatów Chojnickich.

      Nagroda specjalna za wykonanie utworu 
Jacka Kaczmarskiego przypadła Agacie 
Szymanowicz z LO im. Filomatów Chojnic-
kich, a nagrodę specjalną za twórczość 
własną dostał Dawid Dalecki z tej samej 
szkoły. 

    W kategorii zespoły pierwsze miejsce 
wyśpiewał zespół Momento z Centrum Kultu-
ry i Biblioteki w Brusach, na drugim ex aequo 
znalazły się Pentasong z Samorządnego 
Centrum Młodzieżowego i duet Weronika 
Dobek oraz Julia Gierszewska z LO im. 
Filomatów Chojnickich. Na trzecim miejscu 
uplasował się zespół wokalny z Silna, ale 
także duet Kamil Leszczyński i Mateusz 
Górecki z LO im. Filomatów Chojnickich.  

 
Tekst i fot. Maria Eichler
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 Sekcja biegowa „Florian” oraz Projekt Chojnicka 
Samorządność realizują konsekwentnie wspólny pomysł, 
który urodził się 11 listopada 2017 roku – Bieg dla 
Niepodległej. 
 Każdego 11 dnia miesiąca do Parku 1000 – lecia 
oba stowarzyszenia zapraszają na godz. 17.00 do wspól-
nego biegania na dystansie pięciu kilometrów (4 kółka) wszy-
stkich pasjonatów tego sportu i zdrowego stylu życia oraz 
tych – z zacięciem patriotycznym. Ta inicjatywa to sposób na 
całoroczne świętowanie setnej rocznicy Odzyskania Niepo-
dległości przez Polskę. 
 Począwszy od grudnia 2017 co miesiąc zbierała się 
ekipa, której niestrasznym był niejednokrotnie brak pogody. 
Mieszkańcy Chojnic i okolic udowodnili, że dla idei można 
zdziałać wiele – świętując setną rocznicę wydarzenia, tak 
ważnego dla każdego Polaka.   
 W minioną środę do kwietniowego biegu stanęło 19 
uczestników. Najszybszym spośród zawodników okazał się 
Michał Osowski (był także zwycięzcą ubiegłorocznego, 
listopadowego Biegu dla Niepodległej), który pokonał 
dystans  w czasie 20 min. i 1 sek. Miejsce drugie zajął 
Krystian Jasiński (21' 40”), trzecie – Wiesław Skwierawski 
(21' 54”). Najszybciej wśród kobiet pobiegła Karolina 
Szmaglińska (24' 32”).  
        Gratulujemy wszystkim uczestnikom wytrwałości i kon-
sekwencji oraz znakomitej rywalizacji fair-play, skutkującej 
wspaniałą atmosferą wśród zaprzyjaźnionych biegaczy. 
Naturalnie zapraszamy na kolejne Biegi dla Niepodległej – 
najbliższy już 11 maja.

   Marzenna Osowicka  

 Burmistrz wynagrodził piłkarzom Red Devils awans 
do Ekstraklasy

 Chojnicka drużyna po raz trzeci awansowała do 
Futsal Ekstraklasy. Z tej okazji włodarz miasta – Arseniusz 
Finster wręczył dyplomy i pieniężne gratyfikacje – piłkarzom
i trenerom, natomiast wobec działaczy klubu skierował 
szczere podziękowania. W spotkaniu wziął udział działacz 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej – Bogdan Duraj, który 
wręczył puchar drużynie. Odebrali go prezes klubu, Natalia 
Dalecka, kapitan zespołu oraz trener – Andrzej Bianga. 

 Prezes Red Devils zadeklarowała, że wraz z dru-
żyną i trenerem dołożą wszelkich starań, żeby ciągle 
utrzymywać wysoki poziom i godnie reprezentować Chojnice. 
Wyrazy wdzięczności wyraziła też szefowa komisji kultury
i sportu – Maria Błoniarz-Górna. Jakub Mączkowski w imieniu 
całej drużyny podziękował za wszelkie wsparcie – finansowe 
i mentalne. 

 Nagrodę Burmistrza za osiągnięcia sportowe 
otrzymali: Vitaly Kolesnik, Jakub Mączkowski, Sebastian 
Wojciechowski, Przemysław Laskowski, Patryk Laskowski, 
Patryk Kubiszewski, Łukasz Sobański, Michał Werner, 
Sebastian Kartuszyński, Yevhen Moroz, Artur Czarnowski, 
Dominik Laskowski, Damian Mazurkiewicz i Adrian Kaczo-
rowski. Gratyfikacje otrzymali także trenerzy: Andrzej Bianga 
i Jarosław Wróblewski. 

Danuta Ciborowska

 W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, 
przy ulicy Strzeleckiej 31, 12 kwietnia odbyło się spotkanie 
trzeciej już edycji programu. Współorganizatorami przedsię-
wzięcia jest Chojnickie Centrum Kultury i Monika Złakowska – 
andragog, która jest koordynatorem każdych zajęć Akademii 
Bezpiecznego Seniora. 
 Kwietniowe spotkanie dotyczyło zagadnienia 
samoobrony. Wszystkie techniki prezentowali asp. szt. 
Tomasz Szczepański z chojnickiej policji oraz mistrz Kempo 
Tai Jutsu – Roman Wieszeń. 

 Zajęcia trwały trzy godziny, a uczestnicy wykazywali 
się aktywnością i zainteresowaniem omawianą dziedziną. 
Chętnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych i szkolili 
umiejętności umożliwiające skuteczną obronę przed atakiem 
i ewentualnymi sytuacji zagrażającymi życiu lub zdrowiu. 

 Poprzez tego typu zajęcia zdecydowanie zwiększa 
się poczucie bezpieczeństwa ludzi starszych. Ponadto 
zajęcia pobudzają seniorów do aktywności fizycznej. 

 Na cykliczne spotkania zapisanych jest ponad 30 
seniorów. Zajęcia z samoobrony były już czwartymi w tym 
roku – po pierwszej pomocy, prawie spadkowym i ochronie 
przeciwpożarowej. Tym razem, ze względu na obowiązki – 
zabrakło asp. szt. Dariusza Piekarskiego, który czuwa nad 
całością organizacji. Warto zaznaczyć, że jednostki prowa-
dzące akcję, działają całkowicie charytatywnie. 

Danuta Ciborowska
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 Tak jak w tytule określam, niestety moją opozycję, 
czyli PCHS. W nazwie jest „projekt”, ale z projektowaniem
p. M. Brunka, p. M. Osowicka, a najbardziej p. K. Kaczmarek, 
nie mają nic wspólnego! To już nie chodzi o to, że ja mam za 
sobą 24 lata służby i pracy dla Chojnic, a poucza mnie o pra-
wie tyle samo lat młodszy p. Kaczmarek, który żadną służbą
i pracą dla społeczeństwa pochwalić się nie może. To już nie 
chodzi o to, że p. Brunka „z wykształcenia jest prawnikiem” 
jak wbijał Państwu do głów portal Chojnice24.pl, to już nawet 
nie chodzi o to co opowiada p. Osowicka – bez wiedzy, anali-
zy, bez odpowiedzialności. O co więc chodzi? Otóż populizm 
w połączeniu z brakiem wiedzy i kompetencji prowadzi do 
nadużyć publicznych, czyli do kłamstw, konfabulacji, czy też 
celowych manipulacji informacjami i zdarzeniami. 

 Opiszę kilka przykładów, ale za nim to uczynię, to 
napiszę Państwu co Wam obieca PCHS w zbliżającej się 
kampanii wyborczej. Wymienię, a jesienią sprawdzą Pań-
stwo, że mam rację, dodam, że PCHS nie ogłosił jeszcze 
programu wyborczego. 

 Kilka „sztandarowych haseł” – likwidacja Straży 
Miejskiej, bezpłatna komunikacja autobusowa, budżety oby-
watelskie, kodeks etyczny, mieszkania komunalne za 5% 
wartości. Są też nowe np.: działki budowlane za 25% 
wartości, bezpłatne wejścia na basen, czy do kina, nie będą 
wspierać sportu seniorów, a Chojniczanki już na pewno! 
Zwolnią wszystkich prezesów spółek komunalnych, bo są 
niekompetentni i za dużo zarabiają, przecież PCHS ma 
lepszych kandydatów, zwiększone dopłaty do przedszkoli, 
nowe żłobki itd. 

 Reasumując- obiecają Wam wszystko! Czysty po-
pulizm. Myślę, że autorem większości haseł jest p. K. Kacz-
marek. Człowiek, który przybył do Chojnic kilka lat temu
i zamieszkał z nami. Może nie powinienem o Nim pisać, 
ponieważ przypomnę że kłamał w sprawie p. K. Żywickiej
o tym co chciał, aby Sąd zasądził. Publikowałem dokumenty 
na FC – kłamstwo udowodnione. Czy z kłamcą trzeba 
prowadzić dialog? Otóż nie mam wyjścia, ponieważ ten pan 
opowiada o mnie takie niesamowite rzeczy, do których 
odnieść się niestety muszę. 

 Pamiętacie Państwo referendum w sprawie odwo-
łania Straży Miejskiej? Ten tekst o podatku, który będziecie 
płacić w przypadku braku likwidacji SM to Jego dzieło. Ktoś 
powie „marketingowo dobrze”, ale, ja mówię nie, ponieważ to 
jest wprowadzanie w błąd – szczególnie starszych miesz-

kańców. Nie ma mowy o podatku dla SM – jest ona utrzy-
mywana z dochodów własnych i nie trzeba, jak niektórzy 
myśleli uchwalać nowego podatku. Na ostatniej konferencji
p. Kaczmarek powiedział, że „jestem autorem buńczucznych 
i głupich wypowiedzi”. Potem opowiadał, że powinniśmy się 
szanować, potem do opisu zdarzenia jako źródło wskazał 
plotki, by następnie ogłosić, że szastam publicznym groszem 
i prowadzę słabą politykę inwestycyjną. No cóż, mówi to Pan, 
który się na tym zna jak nikt! Wiedza z internetu i nadinter-
pretacji dokumentów, a także z plotek. Może za kilkanaście 
lat jak sam coś zbuduje, lub popracuje dla Chojnic to będzie 
bardziej kompetentny. 

 Wracam do źródeł – buńczuczne i głupie wypowie-
dzi dotyczą mojej deklaracji złożonej p. Osowickiej otóż po-
wiedziałem cyt.: „I teraz, jeżeli Pani pokaże mi miasto,
w którym przyszedł sponsor, o którym Pani mówi i zbudował 
stadion, zrobił oświetlenie, trybuny, podgrzewaną murawę, to 
ja uklęknę przed Panią i wręczę pani w zębach różę. Nie ma. 
Nie ma takiego. Miasta takie jak Bytów, Chojnice, Gdynia 
dbają o infrastrukturę, to jest nasze zadanie własne”. 

 Następnie „mój bohater” mówi, że przecież Niecie-
cza, Zagłębie Lubin, Grodzisk lub Legia Warszawa to są 
przypadki, dzięki którym ja opowiadam głupoty. Proszę 
uważnie przeczytać moją wypowiedź – dotyczy ona konkre-
tnych zakresów, a nie pojedynczych branż. W Chojnicach 
mówimy o budynku prasowym i podgrzewanej murawie. 
Cztery przykłady, które zostały przytoczone, niestety dla p. 
Kaczmarka, nie dotkną mojego portfela (róża) i honoru 
(klęczenie przed Panią Osowicką). Zestawienie Niecieczy, 
która jak sam zauważa, nie jest miastem z Zagłębiem Lubin, 
którego sponsorem jest spółka skarbu państwa z Legią 
Warszawa bije na głowę nawet ten manewr z podatkiem dla 
Straży Miejskiej. Dodam jeszcze, że w 90% stadiony w eks-
traklasie i I lidze są miejskie. Już wiem, co powie mój 
adwersarz, ale zwracam uwagę, że wyliczam obszary 
inwestycyjne po przecinku i dotyczą one przeszłych zdarzeń
i tych, które mają nastąpić. Nic nie uprawnia do wyjęcia
z „tego tortu” jednego kawałka np.: oświetlenia. Mówię
o całości, ponieważ krytyka PCHS-u dotyczy wszystkich 
zdarzeń. 

 Ten Pan również apeluje o kulturę wypowiedzi. Otóż 
Pani radna Dalecka włożyła w moje usta nieprawdziwą 
wypowiedź. Sprawdziłem, że mówiłem zupełnie co innego. 
Poinformowałem Panią o tym „na ucho” na kolejnym ze-
braniu, a Ona dalej swoje. Dokonałem więc sprawdzenia 
interpretacji Jej i mojej wypowiedzi. Mieszkańcy widzieli 

różnicę – ona ciągle nie. Zrobiłem to emocjonalnie, ale ja
w cyrku, który serwuje ta Pani występować nie chcę. Dodam, 
że Pani radna twierdzi, iż obiekt, który kiedyś (30 lat temu) 
miał być świetlicą osiedlową zbudowali mieszkańcy. To 
nieprawda! Mieszkańcy pomogli przy budowie, niektórzy 
nawet się opodatkowali, ale budowę wspierał też SKR
i PeBeRol. To było typowo „socjalistyczne przedsięwzięcie”. 
W budynku był sklep, restauracja (bar) i wolne poddasze. 
Samorząd się tam 30 lat temu nie zagnieździł, więc to też 
moja wina! Skąd ja znam taką retorykę. Mówiłem miesz-
kańcom, żeby uważali, bo Pani nie podaje prawdy i dalej tak 
uważam. 

 Wracam do mojej tezy o nadużyciach publicznych. 
Otóż na ostatniej konferencji PCHS stwierdził (lider – p. 
Kaczmarek) miasto zapłaciło „z góry” firmie RCI i to ok. 400 
tys. PLN (RCI budowało CHCK). To jest właśnie nadużycie, to 
jest kłamstwo. Bez mojej reakcji ktoś mógłby uznać to za 
prawdę. Wzywam „eksperta”, który głosi takie bzdury, aby to 
udowodnił. Miasto zgodnie z prawem płaciło tylko za roboty 
wykonane. Pominę dalszą analizę treści o przetargach, bo 
szkoda czasu. 

 Szczególną postacią w PCHS-ie jest p. M. Oso-
wicka. Myślę, że jest najbardziej populistyczną i najmniej 
przygotowaną do „projektowania” – proszę czytać do służby
i pracy dla miasta. Powiedziała o mnie cyt.: „arogancja, buta
i pycha kroczy przed upadkiem”. Dodam, że p. Marzenna jest 
wielbicielką p. M. Janika, p. Kaczmarka i popularyzowanego 
przez portal Chojnice24.pl „nieśmiałego parafianina”. Popu-
laryzatorem hejtu „nieśmiałego parafianina” jest naczelny 
red. Chojnice24.pl p. Zdzisław Tabath. Pomimo próśb
o zdjęcie wpisów, które naruszają dobra osobiste nie robi 
tego lub robi po dobie lub kilku dniach. Uwielbienie p. Ma-
rzenny dla kłamstw, pomówień i konfabulacji budzi mój 
stanowczy sprzeciw. Dlaczego ta Pani jest populistyczna? 
Otóż w kontekście przedszkoli godzi się na wszystko, bez 
analizy, bez danych, jak to się mówi „na gębę”! Zderza 
Chojniczankę i przedszkola. To majstersztyk populizmu. 
Zapewniam, że prywatnym właścicielom dużych przedszkoli 
nic nie brakuje, zarabiają dobre pieniądze, ale chcą więcej
i więcej. Mówią, że brakuje, ja proszę pokażcie przychody, bo 
przecież daje miasto ok.70% przychodów i dają rodzice ok. 
30% przychodów. Panie właścicielki mówią, że to co dają 
rodzice, to jest tajne i nic mi do tego. To skąd mam wiedzieć, 
że brakuje?

dokończenie na stronie 18
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dokończenie artykułu ze strony 14

        Otóż w odróżnieniu do p. Osowickiej wiem jak wygląda 
ekonomia przedszkoli, dodam, że odmienna sytuacja jest
w małych placówkach i trzeba im pomóc. Pan Wardacki (mąż 
właścicielki przedszkola Promyczek) deklarował, że wszy-
stko pokaże. Chcieliśmy zobaczyć IV kwartał 2017 roku
i I kwartał 2018 roku. Dostaliśmy odpowiedź, że zobaczymy 
tylko I kwartał 2018 i to po 21.05.2018 roku. Chcę pomóc, ale 
muszę się przekonać, że ta pomoc jest niezbędna. Mogę 
zapytać obywateli Chojnic ile powinni zarobić właściciele 
przedszkoli rocznie 100, 200, 300, a może 400 tys. PLN, 
może więcej? Czy to są firmy? Co produkują? Dochodzimy 
do absurdu. Bez dialogu i jawności nic nie zrobimy. Właś-
ciciele boją się ujawnić przychody, bo spadłaby „zasłona 
skromności” i byłby problem. Nie tylko wobec rodziców, ale 
też swoich pracowników. Jeżeli dotacja w 2017 starczyła na 
wszystko, to myślę, że rodzice i pracownicy potrafią pomno-
żyć liczbę dzieci przez około 230-250 zł. i zastanowią się 

gdzie te pieniądze trafiły. Najgorsze jest to, że dla zysku 
można podawać nieprawdę. Właścicielki pisały, że dotacja 
ledwo starcza na płace. Potem pokazały wydatkowanie 
dotacji na pensje ludzi i okazało się, że starcza i nie tylko na 
płace. Pani Osowickiej to obojętne, krzyczy żebym dokładał. 
Do przedszkoli przeciwstawia Chojniczankę. To dziwne,
a dlaczego nie budowę ulic, kulturę, pomoc społeczną, 
administrację itd. Znam odpowiedź. Chojniczanka to sukces, 
którego na pewno brakuje w CV pani Marzenny. 

 Na koniec p. M. Brunka. Do radia Weekend powie-
dział cyt.: „Cała radość bierze się z tego, że jak na razie wg 
pana dyrektora amortyzacja jest mniejsza niż strata. W mo-
mencie, kiedy amortyzacja będzie większa niż strata, co 
będzie musiało nastąpić? Albo likwidacja szpitala, albo 
dofinansowanie ze strony powiatu…”. Otóż jest dokładnie 
odwrotnie. Dzięki Bogu amortyzacja jest wyższa niż strata. 
Gruby błąd p. Brunki, który powinien przeanalizować. Oka-
zuje się, że ekonomia nie jest prostą dziedziną. Mam więc 

satysfakcję, że błąd mojego adwersarza mogę skorygować – 
co nie ukrywam daje mi satysfakcję. 

 Na zakończenie wrócę do obietnic wyborczych 
PCHS-u. Omówimy i przeanalizujemy je w czerwcu i lipcu. Co 
by się stało gdyby były wdrożone? Odpowiem Państwu nie 
tylko słownie, ale też z aspektem ekonomicznym i przede 
wszystkim ukażę skutki takiego populizmu. 

 Przepraszam, że piszę o opozycji, wiele osób radzi 
zostaw to, pisz o Chojnicach, o tym co robisz… Napisałem 
ponieważ wiem na przykładzie doznań ostatnich lat jak działa 
populizm. Bądźmy mądrzy nie szukajmy populizmu, który 
zaprowadzi nas na dno, a tam nie będzie ani windy, ani 
schodów. 
 

Arseniusz Finster
Burmistrz Chojnic 
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Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r.
Przedstawiamy Państwu zamierzenia budowlane miasta Chojnice na rok 2018. Zestawienie wraz z poprawkami wprowadzonymi na kwietniowej sesji Rady Miejskiej.

Nazwa zadania inwestycyjnego        Koszt całkowity             Wydatki w roku 2018
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie
 "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"     655 590                                   523 365 
Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej        1 342 000                          115 000 
Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową     511 626                             453 000 
Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem  2 589 636                         480 000 
Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"        397 290                            307 500
Budowa  2 odcinków ul. Paderewskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej     225 000                             225 000 
Budowa ulic: Morelowa, Truskawkowa        3 510 000                          3 510 000 
Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą    7 000                                 7 000 
Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach        35 000                               35 000 
Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo       70 000                               70 000 
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach     300 000                             300 000
Projekt i realizacja ul. Podlesie         200 000                            200 000
Wykonanie dróg z płyt betonowych         600 000                             600 000
Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej     10 000                                10 000
Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy    29 920                              25 000
Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej        841 984                            182 906 
                                   1 537 399  333 973  
Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi  w Chojnicach 6 647 008                         3 577 828 
            24 286 415                       9 881 833  
Termomodernizacja  wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury     1 933                                693
            10 605 558                       6 000 000 
             3 555 012                         1 500 000  
Zakup nieruchomości          1 100 000                          1 100 000
Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru        87 690                              66 000
Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia   397 129                            119 593 
            725 129                            218 367  
Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych    40 000                               40 000
Zakup sprzętu komputerowego         200 000                             200 000
Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji      42 500                               42 500
Pomoc finansowa dla ... PSP na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego..  25 000                               25 000
Dotacja na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach 435 000                             435 000
Modernizacja systemu monitoringu miejskiego       49 150                              15 000
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego    540 000                             540 000
Termomodernizacja  wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3    1 933                                693
            1 487 459                         1 434 671 
            1 873 585                          1 873 585  
Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podst. Nr 3       2 980 773                         2 958 000 
Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego       27 294                               27 294
Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice    19 924 427                       6 309 864 
            252 137                            252 137  
            40 256 985                       13 821 645  
Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. Subisława do ul. Drzymały   400 000                             400 000
Budowa kolektora tłocznego kanalizacji deszczowej -  Pawłówko     59 532                               59 532
Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest      25 000                               25 000
Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka       12 000                               12 000
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice   100 000                             100 000
Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice     282 180                             282 180 
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni  Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach   731 040                            181 561 
            1 330 330                         331 516  
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od okolic pomnika upamiętn. zwycięstwo nad Krzyżakami,
w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 - Lecia w Chojnicach      350 910                            330 000 
Budowa Otwartych Stref Aktywności        136 009                             136 009
Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej       70 000                                70 000
Zakup parkometrów          45 000                                45 000
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap    632 219                             305 890 
            588 221                              294 110  
Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi
 na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice       302 136                            150 000 
Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz  1 933                                 693
             493 079                             20 000
            323 514                             0  
Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza       3 150 208                            2 940 000 
Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych      20 000                                20 000 
Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej  przy Szkole Podstawowej nr 5     2 475 236                          1 724 990

Kolorem zielonym zaznaczono inwestycje z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej.  Kwoty zaznaczone na zielono - pieniądze z UE.
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 W grudniu ubiegłego roku burmistrzowska więk-
szość w radzie miasta tryumfalnie przegłosowała budżet. 
Nasze uwagi i zastrzeżenia zignorowano, a media prawie ich 
nie zauważyły. Tymczasem nie było miesiąca, w którym nie 
zmienialiśmy już tej uchwały. W kwietniu dorobiliśmy się zaś 
jej zmiany na potęgę! Wszyscy od dawna wiedzieliśmy, że 
remont kinoteatru kuleje. Zwracali na to uwagę mieszkańcy 
przechodząc opodal tego bałaganu, wiedzieli o tym radni 
wizytujący plac budowy i włodarz, narzekający stale na 
wykonawcę na swoich konferencjach prasowych. Dlatego 
postulat dołożenia do tej inwestycji z kasy miejskiej kolejnych 
dwóch milionów złotych powinien wywołać przynajmniej 
jakąś refleksję. Zapowiadane terminy ukończenia remontu 
kinoteatru są przecież ciągle przesuwane. Pamiętamy 
dobrze, jak w ubiegłym roku A. Finster nie miał czasu na 
spotkania osiedlowe, tłumacząc się obowiązkami związa-
nymi z nadzorem nad tym przedsięwzięciem. Po roku 
widzimy, że na osiedlach problemów nie ubyło a przybyło ich 
na froncie tej „flagowej” inwestycji włodarza. Ratusz wciąż 
wzbrania się, łamiąc zapisy ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, przed podaniem pełnych danych. Odmówiono 
wglądu do dokumentów i mediom i opozycji. Z tego co 
ujawniono wyłania się obraz zaniedbań ze strony projektanta, 
miejskiego inwestora i wykonawcy.

 Zdajemy sobie sprawę z faktu, że przy wyborze 
wykonawcy decydujące znaczenie miała cena. Ale zapisy 
umowy i specyfikacja powinny być gwarancją należytego 
wykonania prac. Dlatego dziwi dlaczego zapisy te pozwalają 
wykonawcy bezkarnie grać na nosie inwestorowi? Zlekce-
ważono przy tym szereg ostrzeżeń wskazujących nierze-
telność RCI sp. zo.o. Zamiast przerwać tę współpracę, zanim 
spiętrzą się problemy, pozwolono dwukrotnie wydłużyć 
proces remontowy. Opieszałości firmy wykonawczej towa-
rzyszyła nonszalancja miejskiego inwestora. I tak już w sier-
pniu 2017 r. miasto miało pierwsze informacje o zaległo-
ściach głównego wykonawcy w spłacaniu należności 
podwykonawcom. Zamiast żądania zaświadczeń o nieza-
leganiu kolejni podwykonawcy informowali tylko o płat-
niczych zatorach. Miasto niczym kasjer wykonawcy spłacało 
długi kolejnymi przelewami na konta podwykonawców, choć 
stanowiło to podstawę do zerwania umowy z winy RCI
i wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Nie zrobi-
liśmy nic! Pomiędzy wrześniem a listopadem nastąpiła nawet 
nadpłata za wykonane prace. W stosunku do rzeczywistego 
wykonania, korygowanego późniejszym sprawozdaniem, 
nadpłacono ok. 400 000 zł. A zatem wydaje się, że miasto 
kredytowało działalność wykonawcy płacąc mu z góry,
i w oczywisty sposób ograniczając albo wręcz uniemożliwia-
jąc sobie zerwanie umowy w okresie kiedy ukończenie prac 
było już opóźnione.

 Pomimo zaniedbań (opóźnienia prac, „pustki” na 
budowie, braku koordynacji i opóźnieniach w płatnościach) 
burmistrz podpisywał kolejne aneksy wydłużające termin 
ukończenia prac, bez informacji o tym co konkretnie jest tego 
powodem. Jeśli zły był projekt powinniśmy żądać finansowej 

satysfakcji od architekta; jeśli winien był wykonawca - powin-
niśmy już wtedy „pogonić go” z budowy. Tymczasem "w ciem-
no", bez jasnego informowania rady miasta i mieszkańców, 
wydłużano termin i podwyższano koszty. A. Finster ogra-
niczał się wyłącznie do rozważania ewentualności rozwią-
zania umowy, a później pisemnie tylko zapowiadał jej 
zerwanie. Większym sprytem wykazał się sam wykonawca, 
który po prostu zszedł z placu budowy i oficjalnie rozwiązał
z nami umowę; tym samym stawiając się w uprzywilejowanej 
pozycji w kontekście ewentualnej batalii sądowej. Do tych 
ostatnich zresztą też nie mamy szczęścia. Służby prawne 
urzędu przegrywają częściej niż wygrywają. Dowodzą tego 
spektakularne klęski sądowe w sprawach z przedszkolan-
kami, sporze referendalnym, z wojewodą o wygaszenie 
mandatów radnych i w tym o nazwę ulicy Rolbieckiego, nie 
mówiąc o kilkudziesięciu orzeczeniach w sprawie dostępu do 
informacji publicznej. Ale rozstanie z RCI sp. z o.o. nie za-
kończyło pasma naszych błędów. Szczegóły zerwania 
współpracy z wykonawcą nadal są ukrywane, a nawet 
wyłączone spod kontroli komisji rewizyjnej; prace inwen-
taryzacyjne zaś z planowanych dwóch tygodni przedłużyły 
się do dwóch miesięcy! Wreszcie zapowiadany ekspresowy 
przetarg na wybór nowego wykonawcę odkładany jest z ty-
godnia na tydzień. Wszystko to rodzi powszechne uczucie 
niewiary w możliwości sprawcze władz miasta i przekonanie, 
że za inwestycją tą ukrywają się poważniejsze problemy…

 Rozumiemy, że dla burmistrza remont kinoteatru to 
sprawa prestiżowa. Wszak obecna jego kadencja miała być 
kadencją „spod znaku kultury”. Tymczasem tracimy pienią-
dze z kina, którego nie ma; imprezy organizuje się zaś po 
kątach, i wszyscy widzą że nie jest dobrze… Jako opozycja 
nie cieszymy się z takiego obrotu sprawy. Burmistrzowskie 
błędy generują bowiem zbyt wielkie koszty dla wszystkich. 
Dlatego zachęcamy do zrealizowania kilku z naszych pro-
gramowych postulatów. Po pierwsze niczego nie ukrywajmy. 
Nich wszystko co dotyczy tej inwestycji będzie jawne, a to 
zabezpieczy nas przed podejrzeniami. Po drugie nie łączmy 
kalendarza inwestycyjnego z kalendarzem wyborczym. 
Miastu zależy na szybkim ukończeniu prac, ale nie za 
wszelką cenę. Dlatego nie wolno ogłaszać publicznie, że 
jesteśmy gotowi wyasygnować na ten cel kolejne miliony. 
Wydawanie pieniędzy publicznych musi mieć granice! 
Wreszcie po trzecie zapewnijmy sobie wdrożenie rachunku 
kosztów działań, opartego na nabywaniu efektów działań,
a nie samego działania. Znajduje się on w programie 
wyborczym PChS z 2014 r. „Jesteśmy zmianą” i oznacza nie 
mniej ni więcej, że nie wystarczy ogólnie zlecić coś wyko-
nawcy, ale szczegółowo ustalić co ma być efektem jego 
działalności i płać wyłącznie za to co odpowiada tym efektom. 
Reszta jest niegospodarnością…

           Maj to miesiąc miłości. Rozpoczyna się aktem 
miłosnym do pracy/Pracy – 1 maja Święto pracy/Pracy. 
Kochamy wolne, więc świętujemy ochoczo. Co do  pracy, 
bywa różnie… Jeśli chodzimy do naszej firmy tylko po kaskę, 
to mamy Święto pracy, ale jeśli oprócz tego znajdujemy 
powody do zadowolenia, bo rozwijamy się, mamy inspiru-
jących Współpracowników, wtedy zapewne jest Święto 
Pracy. Na przestrzeni lat była to ewolucja od strajku w USA
w 1886 roku, przez propagandowe podejście w Peerelu, aż 
po dzisiejszy dzień wolny od pracy (złośliwcy nazywają to 
świętem kaszanki). Tak czy owak, świętujemy pracę bez 
pracy i dłuuugi weekend.

Trzeci maj, to celebrowanie Konstytucji Trzeciego Maja i tu 
już nie daję Tobie, Drogi Czytelniku możliwości wyboru 
„dużych liter”. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie 
konstytucja, na owe czasy nowoczesna i wybiegająca
w przyszłość. Bądźmy z niej dumni, bo pokazała, że Polacy 
potrafią myśleć „do przodu” (jeśli chcą).

Najdłuższe majowe świętowanie,to miłość do Polek. To, że są 
one najpiękniejsze na świecie, wie każdy, kto wyjechał poza 
granice naszej Ojczyzny! Czasami psioczymy na kobiety, 
opowiadamy antyżeńskie dowcipy, ale tak naprawdę nie 
możemy bez nich żyć.

Drogie Panie, kochamy Was nie tylko w maju. Może zbyt 
rzadko, ale gdyby tak było codziennie  szybko spowszed-
niałoby to Wam, a tak ma większą wartość. Rozkwitajcie przy 
nas pięknie, tak jak przyroda w maju! „Bo miłość 
najważniejsza jest”! Fakt, czasami bywa trudna, ale rzeczy 
łatwe nie są wyzwaniem. Zresztą, wiele lat temu Piotr 
Szczepanik śpiewał „Kochać , jak to łatwo powiedzieć…”

Udanych majówek z dala od polityki, tak dla zachowania 
higieny psychicznej, bo od jesieni czeka nas maraton 
wyborczy przez najbliższe trzy lata.
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Andrzej Lorbiecki
Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych 
artykułów, książek i publikacji naukowych.

          W latach 70 XX wieku, poszukując zdjęć z września 
1939r., natknąłem się na charakterystyczne zdjęcie ukazują-
ce przemarsz kolumny pancernej. Zdjęcie jest podpisane: 
„Niemcy wkraczają do Polski”. To zdjęcie w różnych odsło-
nach pojawiało się na stronach Internetu, opisane jako
„1 września 1939r. Niemcy przekraczają granice Polski”, 
jednak nigdzie nie znalazłem jakiegokolwiek opisu gdzie 
mogło by być to zdjęcie zrobione. Po pewnym czasie 
zobaczyłem również film na którym pokazana jest to same 
wydarzenia co na fotografii, jednak tajemnica miejsca nadal 
pozostawała tajemnicą. 
          Poszukując tras i walk niemieckich dywizji pancernych, 
a szczególnie 3 Niemieckiej Dywizji Pancernej, natknąłem się 
na miejscowość Pruszcz Bagienica. Dzięki innym pasjona-
tom historii, a w szczególności Tadeuszowi Szamockiemu, 
znawcy tematu walk w korytarzu pomorskim a w szczególno-
ści 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, (zmarł na zawał serca
w nocy z 21 na 22 kwietnia 2018r. Tym artykułem chciałbym 
oddać mu hołd.) dotarłem do informacji o walkach na nasypie 
kolejowym w rejonie Pruszcza Bagienicy.
       Gazeta Wyborcza z 2 września 2013 roku w tytule 
„Pancerny klin generała Heinza Guderiana”, opisuje to tak:
O świcie w gęstej mgle kawalkada ryczących maszyn 
przeszła granicę państwa w pasie między rzeczkami 
Kamionką i Sępolną. Około godziny szóstej czołgi przeto-
czyły się przez niebronione Sępólno Krajeńskie. Sztab polski 
stacjonujący w Tucholi o krytycznej sytuacji dowiedział się od 
telefonisty z poczty, który obserwował przez okno urzędu 
przejazd zagonu. 
      Gen. Bortnowski natychmiast zdał sobie sprawę z niebez-
pieczeństwa, jakie zagraża jego armii. Postawił na nogi 34. 
pułk piechoty, który otrzymał rozkaz zajęcia miejscowości 
Gostycyn i Pruszcz-Bagienica (na trasie Tuchola - Byd-
goszcz). Choć Niemcy mieli do pokonania dwa razy dłuższą 
drogę, jednak w wyścigu z maszynami nasi piechurzy nie 
mieli szans. Wehrmacht pierwszy wkroczył do Pruszcza i nie 
zatrzymując się ruszył dalej na wschód. Dopiero około 
dziewiątej nieprzyjaciel natknął się na pierwszy opór w tym 
rejonie. Polacy zdążyli obsadzić nasyp kolejowy po wscho-
dniej stronie Pruszcza. Dopiero wtedy Niemcy musieli wyha-
mować”. "Posuwaliśmy się naprzód dość wolno. Każde 

polskie gniazdo obrony musiało być osobno zwalczane - pisał 
kronikarz niemieckiej dywizji pancernej. - Czołgi utknęły przy 
linii stanowisk polowych. Tu nieszczęśliwie uwikłały się w wal-
kę i poniosły duże straty".  Jednak naprędce organizowana 
obrona nie mogła wytrzymać długo naporu wobec stale 
napływających posiłków niemieckich z drugiego rzutu natar-
cia. Pułk został zepchnięty z nasypu, a następnie z drogi 
prowadzącej do mostu na Brdzie w miejscowości Sokole-
Kuźnica (dziś leży nad utworzonym po wojnie Zalewem 
Koronowskim). Próba zamknięcia luki w polskiej linii obrony 
nie powiodła się.

           A tak opisuje te walki tygodnik Tucholski nr 35 z 2007r. 
w tytule „Wojna rozpoczęła się o 6.00”. 
         Doszło do niespodziewanego spotkania. Polacy oparli 
swoją obronę o nasyp kolejowy torów prowadzących do 
Klonowa.
Niemiecka relacja początek tego boju opisuje w sposób 
następujący: „...przy ruszaniu z miejsca padły strzały. Kule 
gwizdały w powietrzu. Wydawało się, jakby nadchodziły zza 
stromego nasypu kolejowego, który wznosił się nieco za 

wsią. (...) Polacy wybrali tę linię kolejową jako pierwszą linię 
obrony. Czołgi ruszyły szerokim frontem przez ogrody i łąki na 
nasyp kolejowy.” W kierunku niemieckich czołgów ogniem 
odpowiedział pluton dział przeciwpancernych i artylerii 
piechoty. Niemcy, ściągając artylerię, ześrodkowali ogień na 

las. Jak wspomina dalej niemiecka relacja: „Należało teraz 
zrobić wypad do lasu, który ciągnął się kilometrami. Tory 
kolejowe dzieliły się na dwie linie, które się od siebie oddalały. 
Obie linie były w pewnym miejscu dwukrotnie przecięte drogą 
przechodzącą pod mostami. Należało ruszyć pod tymi 
mostami. Czołgi zbliżyły się do nich ostrożnie. Wiedziano, że 
jeżeli gdzieś nadarzała się szansa zatrzymania marszu 
czołgów, to tutaj na zwężeniu drogi. Do tego, jak wykazała 
obserwacja, po tamtej stronie był las pełen polskich 
żołnierzy.” Czołgi, wyjeżdżając spod pierwszego mostu, 
zostały ostrzelane przez polskie działka znajdujące się przy 
drugim moście. Po wymianie strzałów działka zostały 
trafione. Niemcy ruszyli dalej. Rozpoczął się kilkugodzinny 
bój połączony z masakrą taborów. Polscy żołnierze, 
wtargnięciem na tak zwaną „Hamerską Drogę” sił niemie-
ckich, byli całkowicie zaskoczeni. Niektórzy wycofywali się na 

Klonowo, inni wzdłuż drogi do mostu na Brdzie w rejonie 
Sokola Kuźnicy, jeszcze inni rozpierzchli się. W trakcie walk 
pod Pruszczem ranny został dowódca 34 pułku piechoty ppłk 
Budrewicz. Cel wymarszu 34 pułku piechoty na tym odcinku 
nie został osiągnięty. Siły niemieckie wbijając się klinem parły 

ku Brdzie. Według relacji niemieckich w Pruszczu znajdowała 
się jedna kompania czołgów średnich i jeden pluton czołgów 
lekkich. Ten właśnie pluton w składzie trzech czołgów 
dokonał masakry na polskim taborze.
      W toku zebranych informacji wydaje się, że fotografia 
została zrobiona dla propagandy niemieckiej, i nie 1 września 
1939r zaraz po walkach, lecz później, tak jak fotografie i filmy 
z Witkowa czy łamanie szlabanu granicznego w Kolibkach 
dzielnicy Gdyni.
        A to ujęcie z tego samego wiaduktu kolejowego w stronę 
miejscowości Pruszcz. Widać tu zgromadzenie sprzętu
i przemarsz kawalerii niemieckiej. Wyraźnie widać, ze nie są 
to działania wojenne a raczej odprawa pododdziałów, być 
może zgromadzonych tam do nakręcenia filmu propagan-
dowego i wykonania zdjęć.       

 Andrzej Lorbiecki
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Niemcy wkraczają
do Polski

Autor na wiadukcie.

Umiejscowienie wiaduktów na mapie.
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Działacz narodowy

       Marceli Brzeziński urodził się 31października 1864 r.
w Trzcińsku (powiat starogardzki) w rodzinie chłopskiej Jana
i Marii z Bartników. 

W ruchu filomackim

      Rodzice byli właścicielami gospodarstwa rolnego. 
Początkowo kształcił się w pelplińskim Collegium Marianum. 
Progimnazjum to znajdowało się dość blisko domu rodzinnego 
Marcelego w Trzcińsku. Jak wielu uczniów tej szkoły 
pragnących uzyskać maturę i podjąć potem studia wyższe, 
udał się do Chojnic. Naukę w Gimnazjum Chojnickim łączył
z działalnością patriotyczną. Jak podaje dr Jerzy Szews, 

badacz filomatyzmu pomorskiego, M. Brzeziński był człon-
kiem tajnej organizacji  „Mickiewicz” (1887-1888).

Ceniony duszpasterz

  Z Chojnic przeniósł się do Starogardu Gdańskiego, 
gdzie złożył egzamin dojrzałości. Po ukończeniu gimnazjum 
studiował teologię i przygotowywał się do stanu duchownego 
w seminarium pelplińskim. Święcenia kapłańskie przyjął 12 
marca 1893 roku. Posługę duszpasterską pełnił w Koście-
rzynie, a następnie w Mierzeszynie k. Trąbek Wielkich (powiat 
gdański). W 1896 r. został administratorem, zaś dwa lata 
później proboszczem we Wrockach k. Golubia-Dobrzynia. 
Parafią tą zarządzał przez okres dziewiętnastu lat. Należał do 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu (ponad 30 lat: 1897-

1928) oraz do narodowo-demokratycznego Stowarzyszenia 
„Straż”. Sprawował też zaszczytną funkcję dziekana golub-
skiego (1916-1917).

Służył Polsce

W październiku 1917 r. dekretem biskupim został skierowany 
do Orzechowa k. Wąbrzeźna. Kontynuował tam swoją 
działalność narodową. Był m.in. członkiem komitetu Towa-
rzystwa Czytelni Ludowych na powiat wąbrzeski (1918). 

      Ks. Brzeziński, uczeń Królewskiego Katolickiego 
Gimnazjum w Chojnicach, filomata pomorski i później żarliwy 
patriotai, zmarł 27 marca 1929 roku.

Chojnicki skaut sprzed stulecia

       Franciszek Żynda przyszedł na świat 10 października 
1892 r. w Owśnicy (powiat kościerski) w rodzinie rolnika 
Leopolda i Wiktorii z Muchowskich. 

Energiczny filomata

         Rodzice sprzedali gospodarstwo i zamieszkali z dziećmi 
w Kościerzynie. Franciszek uczył się w miejscowym progim-
nazjum, a następnie, w latach 1909-1914,  w Królewskim 
Katolickim Gimnazjum w Chojnicach . Brał aktywny udział
w pracach organizacji filomackiej TTZ (Towarzystwo Tomasza 
Zana); pełnił funkcję bibliotekarza. Zaangażował się również 
w ruch harcerski. W latach 1913-1914 przewodził tajnej 
drużynie skautowej w Chojnicach. Po złożeniu egzaminu 
maturalnego w 1914 r. wstąpił do Seminarium Duchownego
w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 marca 1918 
roku. Został wikariuszem w Gdańsku przy Kaplicy Królewskiej, 

a następnie w Łęgu, gdzie rychło włączył się w nurt działal-
ności narodowej. Wybrano go do Powiatowej Rady Ludowej
w Chojnicach, został też delegatem na Polski Sejm Dzielni-
cowy w Poznaniu (3-5 grudnia 1918 r.). 

Przyjaciel młodzieży

      Kiedy sprawował posługę duszpasterską w Wielu zainte-
resował się teatrem kaszubskim. Przyczynił się w 1919 r. do 
wystawienia sztuki Aleksandra Majkowskiego (wychowanka 
gimnazjum chojnickiego) „Jak w Koscerznie koscielnygo obre-
le”. Później został nauczycielem religii w gimnazjum w Wą-
brzeźnie (1922-1926). Miał znakomity kontakt z młodzieżą 
jako dawny filomata i harcerz. Powierzono mu obowiązki 
generalnego sekretarza Katolickiego Związku Młodzieży 
Polskiej na Diecezję Chełmińską (KSM). Był cenionym 
wykładowcą podczas konferencji organizowanych przez 
urzędy i samorządy. Szczególnie interesował się oświatą 
pozaszkolną. 

Dziekan chełmiński

       W kwietniu 1935 r. został proboszczem w Chełmnie.
W kolejnym roku przejął obowiązki dziekana dekanatu 
chełmińskiego. Starał się spopularyzować w diecezji miej-
scowe sanktuarium maryjne, m.in. przez wydanie „Historii 
cudownego obrazu Matki Boskiej Bolesnej w Chełmnie” 
(Wąbrzeźno 1936). Jego rozległe dokonania na niwie życia 
społecznego i oświatowego zostały docenione przez władze 
państwowe. Ks. Żynda odznaczony był 
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

      Aresztowany przez Niemców 30 
października 1939 r., zamordowany 
został w Klamrach k. Chełmna 1 listo-
pada 1939 roku.

       Jan Chrzciciel Trepnau urodził się 18 czerwca 1835 r.
w Bobowie (powiat starogardzki) w polskiej, licznej rodzinie 
szewca Piotra i Heleny Kuchtowskiej. Jak podaje ks. Henryk 
Mross w ”Słowniku biograficznym kapłanów diecezji cheł-
mińskiej…” jego naukę finansował wuj, ks. Jan Krzykowski 
(1788-1864), kapelan  Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie. 
Chodził do szkoły elementarnej w Starogardzie Gdańskim, 
gdzie poznał język niemiecki. 

Pracowity gimnazjalista

     Jako dziewięciolatek rozpoczął naukę w Królewskim 
Katolickim Gimnazjum w Chojnicach; uzyskał tu wolne 
utrzymanie w konwikcie i stypendium Towarzystwa Pomocy 
Naukowej  (od 1850 r.). Był uczniem pilnym i sumiennym, 
świadectwo dojrzałości uzyskał w wieku 19 lat (co było 
wówczas rzadkością). Po maturze studiował w Seminarium 
Duchownym w Pelplinie i otrzymał 27 czerwca 1858 r.  
święcenia kapłańskie. W ostatnim roku studiów obrano go 
seniorem (starszym) kleryków. Był wikarym w Gdańsku 

(kościół św. Brygidy), Tczewie, ponownie w Gdańsku (kościół 
św. Mikołaja), administratorem w Nowem (1863-64), 
następnie proboszczem w Nidzicy ( od 8 marca 1864 r.), gdzie 
założył Bractwo Trzeźwości i Bractwo Różańcowe. Pełnił 
obowiązki prodziekana pomezańskiego i inspektora szkół 
ludowych. Jako proboszcz w Nowej Cerkwi k. Pelplina (od 11 
maja 1869 r.) był dziekanem gniewskim (1872-83). Należał do 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1876-84). Został kano-
nikiem Kapituły Katedralnej w Pelplinie (instalowany 2 grudnia  
1883 r. ), delegatem biskupim i radcą duchownym. 

Kłopoty ze zdrowiem

         Był wątłego zdrowia. Już po święceniach cierpiał na 
chorobę oczu, leczył się w klinice okulistycznej w Berlinie. 
Wiele lat chorował na cukrzycę, która z czasem doprowadziła 
do powikłań w postaci nawracającej choroby oczu oraz serca. 
Nie zaniedbywał jednak obowiązków kościelnych i dusz-
pasterskich. Cieszył się wielkim szacunkiem i zaufaniem  
władz diecezjalnych. Po śmierci ks. Juliusza Prądzyńskiego 

(również wychowanka chojnickiego gimnazjum) przez dwa 
lata pełnił obowiązki kuratora Zakładu NMP Anielskiej w Koś-
cierzynie – średniej szkoły dla dziewcząt. 

Sakra biskupia

        Został dziekanem kapituły; instalacja nastąpiła 1 kwietnia 
1895 roku. Prekonizowany na biskupa sufragana 3 paździer-
nika 1905 r. (Flavianopolis), otrzymał sakrę w katedrze 
pelplińskiej 10 grudnia 1905 roku. Święceń biskupich  udzielił 
mu bp Augustyn  Rosentreter w asystencji bpa Edwarda 
Likowskiego z Poznania i bpa Eduarda Herrmanna z From-
borka. Sumę pontyfikalną odprawił w drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia 1905 roku. Po kilku tygodniach sprawowania 
urzędu wyświęcił 13 kleryków  na subdiakonów. 6 maja 1906 r. 
diakona Edmunda Fittkaua wyświęcił na kapłana. Cztery dni 
później  ciężko zachorował na serce.
       Biskup Trepnau, wychowanek Gimnazjum Chojnickiego, 
zmarł 16 czerwca 1906 r. w Pelplinie, pochowany został na 
cmentarzu w Nowej Cerkwi. 
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       W tym roku, 30 marca, podczas pobytu w Holandii 
odwiedziłem urocze, otoczone kanałami, miasto Alkmaar. 
Posiada ono średniowieczną zabudowę, zabytkowe kościoły, 
wiatrak, interesujące muzea, liczne sklepy, ale… jego naj-
większym atutem, wabikiem przyciągającym rzesze turystów 
jest – bez wątpienia – ser! Ser edamski i ser typu gouda. 
Mleczny, jedwabiście miękki bądź też przyjemnie twardy
i kruchy. Ser młody, dojrzewający, stary i wieloletni. Każdy 
pyszny, każdy pożądany. Dla koneserów i dla zwykłych 
zjadaczy chleba; dla dorosłych i dla dzieci. Szczęśliwy ser 
zaklęty w żółty krąg przypominający słońce. Na jego widok po 
prostu trzeba się oblizać i uśmiechnąć, a może nawet śmiać 
się „jak głupi do sera”, bo właściwie, czemu by nie? Istnieje 
tylko jedno małe „ale”… Do Alkmaar trzeba wybrać się 
koniecznie w Piątek! Bowiem właśnie w piątym dniu tygodnia 
(między godz. 10 a 13), od kwietnia do końca września, na 
głównym rynku Waagplein odbywa się unikalny targ serowy 
(Kaasmarkt). 

        Dlaczego jest on taki wyjątkowy i znamienity? Ponieważ 
ma więcej wspólnego z widowiskiem teatralnym niż z han-
dlem! Tradycja targów serowych w tym miejscu sięga już 
czasu średniowiecza (od 1365 r. miasto posiadało wagę 
serową). Kilkaset lat temu, na tym właśnie placu, sery sprze-
dawano przez cztery dni w tygodniu – za każdym razem do 
godziny pierwszej w nocy! A jak to wygląda obecnie? Ano
w sezonie, w piątkowy poranek, główny rynek zostaje ogro-
dzony barierkami, za którymi tłoczą się ciekawscy widzowie. 

Co chwilę są oni zaczepiani przez młodych ludzi w strojach 
ludowych, którzy stukają drewnianymi chodakami i próbują 
sprzedać wszystkim chętnym pakiet kilku serów (w cenie 10 
euro). Z głośników rozbrzmiewa komentarz konferansjera w 
kilku językach (niderlandzkim, angielskim, niemieckim, 
francuskim). Jednak najważniejsze są sery! 
         To one prezentują się na scenie w pełnej serowej krasie, 
niczym celebryci. Leżą w określonym porządku, w kilku rzę-
dach, w ogromnej ilości (niektóre z nich wcześniej przypły-
nęły na barkach). Wokół złotych mlecznych kręgów uwijają 

się przedstawiciele serowego cechu – mężczyźni w tra-
dycyjnych białych strojach i słomkowych kapeluszach. 
Tworzą cztery brygady, wyróżnia ich kolor wstążki zdobiącej 
nakrycie głowy (czerwony, żółty, zielony bądź niebieski). 
Handlarze ważą ser, a następnie umieszczają go na 
specjalnych noszach – na każdym po osiem kręgów. Jedna 
bryła sera waży ok. 12 kg, natomiast całość pakunku, łącznie 
z nosidłem, osiąga ciężar 160 kg. 

 

Teraz następuje najlepsze: dwóch tragarzy chwyta nosze po 
przeciwnych stronach i truchta z serem wokół placu! Wydaje 
się to łatwe, aczkolwiek wymaga siły, dobrej współpracy
i synchronizacji ruchów. Cech tragarzy serowych trwa w Alk-
maar od 1593 r. i obecnie liczy 30 osób. Zapewniam, że jest 
na co popatrzeć! 

      

Koniecznie należy spróbować holenderskiego sera! Kupcy 
oceniają produkt w określony sposób: najpierw opukują bryłę, 
a następnie za pomocą podłużnego probierza wyciągają 
słupek mlecznego specjału. Tutaj tę czynność wykonał mój 
wnuk Paweł. Starą tradycją jest „ręczne” określenie ceny 
produktu poprzez wielokrotne „przyklepywanie” dłoni (daw-
niej rolnicy nie umieli pisać). Przy okazji serowego spektaklu 
istnieje możliwość zważenia się na zabytkowej wadze. Moja 
wnuczka Hania , skorzystała z tejże okazji i nawet otrzymała 
specjalny certyfikat. W tym samym budynku co waga mieści 
się Holenderskie Muzeum Sera (Hollands Kaasmuseum), 
ponoć zmodernizowane, interaktywne i bardzo atrakcyjne, 
zwłaszcza dla dzieci.  Alkmaar jednak nie tylko serem stoi!  
Można tu zwiedzić jedyne w Holandii Muzeum Beatlesów 
albo Muzeum Piwa, gdzie na gości czeka  86 rodzajów 
holenderskich piw. Można też wypić kawę w oryginalnym 
wiatraku z 1769 r Molen van Piet albo wstąpić do olbrzymiego  
kościoła na….kawę. Z każdego krańca miasta widać wieżę 
monumentalnego, trójnawowego kościoła świętego Waw-
rzyńca (Grote Sint Laurenskerk), obchodzącego w tym roku 
pięćsetlecie swojego istnienia. Niestety, jak w przypadku 
większości świątyń w Holandii, w kościele tym nie odprawia 
się mszy świętych. Budynek kościelny służy jako kafejka oraz 

miejsce imprez kulturalnych – koncertów, pokazów mody  i 
wystaw. Na uwagę zasługują piękne organy oraz replika 
słynnego tryptyku Maertena van Heemskercka, znanego 
holenderskiego malarza. 
           Ps. Dobra wiadomość dla turystów: w lipcu i w sierpniu 
targ sera w Alkmaar dodatkowo odbywa się w każdy wtorek 
wieczorem między 19 a 21.

           Drugim miastem które odwiedziłem, była Lejda, jedno 
z najstarszych miast niderlandzkich. Tu mieści się najstarszy 
uniwersytet holenderski uniwersytet założony w 1575 roku, 
na którym wykładowcą był Albert Einstein, gdzie skonstru-
owano słynną ,, butelkę lejdejską ‘’,  tu urodził się Rembrandt. 
To wszystko można wyczytać z przewodników.  Spacerując 
ulicami, poprzecinanymi licznymi kanałami, w pewnym mo-
mencie stanąłem jak wryty.  Na bocznej ścianie budynku 
ujrzałem wiersz Adama Mickiewicza. Zaciekawiony zaczą-
łem baczniej przyglądać się budynkom wkrótce odnalazłem 
wiersz Wisławy Szymborskiej, a także Tadeusza Różewicza, 
wszystkie napisane po polsku. W sumie natrafiłem na 
kilkadziesiąt wierszy napisanych w kilkunastu językach, 

także po japońsku. Miły akcent dla niezliczonej rzeszy tu-
rystów odwiedzających to miasto. Pomyślałem sobie a może 
by tak u nas w Chojnicach skorzystać z tego pomysłu, jest tyle 
wolnych bocznych ścian?

Tomasz Owczarski
  



25

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

Nr 5/2018 (68)  MAJ  2018



26

Gazeta LOKALNACHOJNICZANIE  Z  PASJĄ

Nr 5/2018 (68)  MAJ  2018

Na początek... kilka słów o sobie...
Nazywam się Wiesława Gołuńska, urodziłam się w 1963 
roku. Jestem chojniczanką, od urodzenia. Nie wyobrażam 
sobie innego miejsca, bo to są ziemie, do których jestem 
przywiązana – też emocjonalnie. Ale przede wszystkim to, co 
mnie interesuje tutaj to to, że są tutaj wspaniali ludzie. Że 
zawsze mogę się do nich zwrócić – są po prostu wspaniali!

A proszę mi powiedzieć, jak zaczęła się Pani pasja? 
Rozumiem,  że to rysunek jest Pani dominującą formą?
Tak przede wszystkim rysunek – ołówek, ewentualnie jakiś 
dodatek kredki. Ale tak przede wszystkim to malarstwo 
olejne. I to zaczęło się dokładnie w roku, bodajże – 1978.
Z przekory! Spróbowałam zabawić się jako uczennica klasy 
siódmej, czy ósmej. Spróbowałam wówczas odmalować 
„Amazonkę” Juliusza Kossaka. I potem to już poszło... 
Najpierw wzorowałam się na Velazquezie, itd., itd.... a potem 
przyszły własne fotografie. Pozwoliłam sobie na kupno 
aparatu fotograficznego, żeby móc być np. na inscenizacji 
szarży pod Krojantami, wyjść, wyjechać w teren i tam 
fotografować – szczególnie taką wczesną jesienią. 

Która z tych pasji jest silniejsza? Olej, czy rysunek?
To zależy, ile mam czasu. Jeżeli mam mało czasu, to ołówek, 
ale przeważa czasowo, mimo wszystko, że jest droższy – to 
olej. To przyciąga...

Ale do oleju jest potrzebna pracownia. Ma Pani swoją 
pracownię?
Mam takie miejsce, gdzie maluję. Ale jeśli ma się 
odpowiednie środki – to farba wtedy szybko przysycha. Ja 
maluję olejem lnianym. Są media, które są ściągane
z Holandii przez określone firmy.

Jakiego typu są te farby?
To są  farby olejne, firmy Talensa. Farby Amsterdam i Rem-
brandt. Ale ja używam także polskich, bardzo dobrych farb. 
Ale środki do malowania, rozpuszczalniki, itd. - to 
holenderskie. A farby polskie Astra – jakościowo takie same. 

Co Panią inspiruje? Gdzie szuka Pani natchnienia?
To jest taka chwila. Po prostu coś się widzi, coś się zobaczy
i ja to będę robić, bo to mi się podoba. Ale też chwila 
wystarczy, żeby z tego zrezygnować. Bo pojawiło się coś 
innego, ciekawszego, piękniejszego. 

A co w tym malarstwie jest główną tematyką?
To, co jest dla mnie najważniejsze, tak, jak i w rysunku. 
Zawsze są to konie, ludzie, ludzie, konie, powozy, psy, 
zaprzęgi. Czyli zawsze to wszystko nawiązuje do, jakby nie 
było, tej historii XIX-wiecznej. Teraz przymierzam się do 
husarii. 

Ma Pani jakieś wzory malarskie w sztuce?
Tak. Zaczynałam od Juliusza Kossaka. Potem odnalazłam 
reprodukcje obrazu i teraz podziwiam. Obrazy Stanisława 
Wierusza-Kowalskiego – w zasadzie już zapomniany, ale był 
na piedestale. Gdyby tak ustawić podium, to Wierusz-
Kowalski byłby na pierwszym miejscu, Juliusz Kossak na 
drugim, potem być może pojawiłby się Wojciech Kossak. Ale 
tego to lubię tylko podziwiać. 

Czyli zdecydowanie malarstwo polskie...
Taaak! Naturalizm, realizm, historyzm. 

Miała Pani jakieś wystawy?
Tak. Od 2005 roku miałam ich 19. Chojnice, Człuchów,
a nawet Gdynia. 

Można oglądać Pani prace w mediach elektronicznych?
Nie. Jeśli ktoś chce korzystać, to po prostu przekazuję folder, 
tam można wybierać pliki bez żadnych problemów. Nie robię 
tutaj żadnych utrudnień, żeby ktoś mógł pobierać, i korzystać 
z tego.

Co się dzieje z tymi pracami? Sprzedaje je Pani?
Częściowo tak. 

A gdyby ktoś był zainteresowany... Można u Pani jakąś 
pracę kupić, czy zamówić? 
Gdyby ktoś chciał zamówić, to przede wszystkim te 
ołówkiem. Bo te, które są olejem, to ściany.       Moje ściany. 

Ma Pani jakieś plany na najbliższy okres artystyczny? 
Chciałaby Pani może zrealizować jakiś cykl?
Mam. Przede wszystkim to jest husarz. Kilka lat temu 
podczas inscenizacji pod Krojantami byli przedstawiciele 
chorągwi husarskiej z Gniewu. I wtedy pan stanął konno, 
rozporządziłam zdjęcie. I między innymi w oparciu o to 
zdjęcie. Ale także „Amazonka”, polski żołnierz - z ok. 1920 
roku. To są te dwa tematy. 

Jak Pani wypoczywa?
Z książką!

Uczy Pani młodzież? Prowadzi Pani jakieś kółko? 
Nie uczę, ale staram się organizować już przez osiem lat 
konkurs międzypowiatowy „Ludzkości dzieje malowane”.  
Czyli nawiązuje do tego, jak można wiedzieć historię poprzez 
malarstwo. 

Miała Pani etap portretowy w swoim życiu? Jest Pani
w stanie powiedzieć, ile namalowała Pani obrazów?
Tak. Nawet spisywałam, kogo rysuję. To były portrety 
ołówkowe i naliczyłam ich 160. Natomiast pozostałe rzeczy – 
nie wiem, nie pamiętam.  

Jaki jest Pani świat muzyki?
Bardzo lubię utwory Marka Grechuty. Ale lubię też posłuchać 
dobrej muzyki z początku lat 80. - po prostu to, co przynosi mi 
taką słuchową przyjemność. 

Chciałaby Pani coś jeszcze dodać?
Jestem wewnętrznie zmuszona malować i rysować. Bo 
gdybym tego nie robiła, to byłaby po prostu taka wewnętrzna 
pustka. Taka bylejakość. A jeśli ja mogę coś zrobić i jeszcze 
na to popatrzeć... - A! Ja jeszcze jestem. Jak jestem to 
znaczy, że mogę to kontynuować. To jest takie przyjemne. 

Co chciałaby Pani powiedzieć chojniczanom?
Przede wszystkim tego, żeby byli uśmiechnięci i tacy 
dobrzy – tak np. jak wobec mnie do tej pory. 

Dziękuję za rozmowę

Wiesława Gołuńska – historyk, nauczyciel, regionalista. 
Urodzona 13 lutego 1963 roku. Swoje życie związała
z Chojnicami. Tu mieszka i pracuje jako nauczycielka 
historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum  nr 2. 
Zajmuje się pracą badawczą historii „czerwonej” szkoły 
dla dziewcząt w Chojnicach. Współpracuje ze Stowa-
rzyszeniem Arcana Historii. Jej pasją jest malowanie
i rysowanie. Wybrane przez siebie techniki plastyczne 
doskonali od wielu lat. Tworzone przez nią grafiki i obra-
zy są realistycznym odzwierciedleniem otaczającej nas 
rzeczywistości. Stosując metodę sfumato tworzy w stylu 
hiperrealizmu fotograficznego. Wędrując po różnych 
technologiach  malarskich i graficznych szczególnie 
ceni malarstwo olejne oraz rysunek ołówkiem.  Rysuje 
portrety  a w malarstwie skupiła się na ukazaniu piękna 
konia i uroków pomorskiego krajobrazu. 
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      Kto z nas zdaje sobie sprawę z niezwykłości aparatu 
smakowego człowieka, mieszczącego się w jamie 
ustnej? Prawdopodobnie niewiele jest takich osób. 
Większość z nas spożywa pokarmy zbyt szybko i na tyle 
niedbale, że zatraca ich smak. Pod tym względem 
podobni jesteśmy wówczas do … zwierząt. 

      Ślina zwierząt nie zawiera takich enzymów trawiennych 
jak ślina ludzka. Poza tym zwierzęta posiadają dużo mniej 
kubków smakowych i z tego powodu nie są one zdolne do 
rozróżniania tych samych smaków co ludzie. Dlatego też 
zwierzęta nie poświęcają czasu na delektowanie się 
jedzeniem, a po prostu je pochłaniają. Niestety ludzie 
postępują często w taki sam sposób. Kilka szybkich ruchów 
żuchwą i jedzenie ląduje w żołądku.
    Jama ustna, w której łączy się układ oddechowy i po-
karmowy, pozwala nie tylko na oddychanie ale także: żucie, 
smakowanie, mówienie, gwizdanie, śpiewanie itd. Kiedy 
brakuje w niej śliny, pokarmy tracą smak. Przez chwilę 
wyobraźmy sobie też brak języka. Bez niego nie moglibyśmy 
mówić, jeść, a wszystko, co trafiałoby do jamy ustnej, nie 
miałoby … smaku ! Nie wspomnę już o trudnościach z prze-
łykaniem. A gdyby do tego wszystkiego zabrakło nam śliny, to 
nie przyniosłoby nam ulgi nawet nieustanne przyjmowanie 
płynów. Na pewno wiedzą o tym chorzy cierpiący m.in. na 
nowotwory przełyku, zwłaszcza leczeni radioterapią. Jest to 
metoda wykorzystująca promieniowanie jonizujące, które 
niekorzystnie wpływa na ślinianki. Stąd też często u tych 
chorych występuje hyposialia (mała ilość wydzielania śliny), 
a nawet asialia (zupełny brak wydzielania śliny). 

Czym są kubki smakowe i gdzie się znajdują ?

Te tajemnicze „kubki” pokrywają całą powierzchnię języka, 
który składa się z dwunastu mięśni (tak naprawdę funk-
cjonujących jako jeden). Przy okazji warto wiedzieć, że 
ruchomość języka wpływa na tembr głosu. 
      Kubki smakowe na języku, czyli zbiorowiska receptorów 
smaku, skupiają się w widocznych wybrzuszeniach, tzw. 
brodawkach (można je zobaczyć gołym okiem w lustrze). Te 
brodawki smakowe mają rozmaite kształty: nitkowate - 
wąskie i podłużne (występują najliczniej); grzybowate – 
rozproszone na końcu języka; liściaste na boku języka oraz 
okolone – największe pod względem rozmiaru. 
     Te ostatnie (okolone) występują w tylnej części języka
w liczbie dziewięciu i układają się w literę V. Jej ostry koniec 
skierowany jest do tyłu (można je zaobserwować dzięki 
małemu lusterku przyłożonemu do szczytu podniebienia). Ich 
położenie podpowiada nam, że pokarmy i napoje powinniśmy 
zatrzymywać na chwilę w jamie ustnej przed połknięciem, 
aby móc w pełni cieszyć się ich aromatem i smakiem. Na 
krawędziach bocznych języka spotkamy również brodawki 
smakowe liściaste w kształcie miniaturowych listków i koron. 
Ale język to nie jedyne miejsce kubków smakowych. Znajdują 
się one także na wewnętrznej stronie policzków, na 
dziąsłach, podniebieniu miękkim, i nawet na tzw. języczku. 
Wszystkie połączone są z bardzo wrażliwymi nerwami 
zmysłowymi. 

Kiedy tracimy smak ?

     Nowe kubki smakowe wykształcają się mniej więcej co 10. 
dni, co oznacza, że należy je nieustannie pobudzać. Każdego 
dnia pewna ich liczba obumiera, a nowe powstają po to, żeby 
służyć nam przez kolejne 10. dni. Stopniowa utrata smaku 
(podobnie jak powonienia) stanowi jeden z pierwszych 
objawów dwóch głównych chorób autoimmunologicznych – 
choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Także podczas 
chemioterapii następuje częściowa lub zupełna utrata 
smaku, która po jej zakończeniu stopniowo powraca. 

Rola zębów i przełyku w odczuwaniu smaku

   Zęby umiejscowione są w żuchwie i kościach szczęko-
wych. Służą one nie tylko estetycznym celom. Pozwalają na 
rozdrabnianie i przeżuwanie pokarmów, zmianę ich konsys-
tencji ze stałej na zawiesistą lub płynną. 
    Przełyk stanowi umięśnioną tubę, której ściany stykają się 
ze sobą w taki sposób, że mogą przez niego przechodzić 
jedynie pokarmy w formie półpłynnej i płynnej. Jednak w rze-
czywistości do przełyku trafiają często m.in. całe kawałki 
mięsa, owoców czy pieczywa. Podrażniają one wtedy błonę 
śluzową tej części przewodu pokarmowego i mogą ją nawet 
trwale uszkodzić. Stąd pojawiają się zapalenia przełyku, a na 
dłuższą metę również nowotwory i tworzą się uchyłki u osób 
narażonych na silny stres. Uchyłki przełyku to forma prze-
pukliny powstająca w ścianie przełyku, najczęściej w oko-
licach szyi, która może osiągnąć duże rozmiary i skupiać 
wiele płynu.  Ciekawostka: tego typu przepuklina wykorzy-
stywana jest przez tzw. połykaczy ognia. Napełniają ją oni 
mocnym alkoholem i za pomocą gwałtownego ruchu szyi, 
najczęściej od prawej do lewej, wypluwają płyn, nakierowując 
jego strumień na źródło ognia. 

Ślinianki i narządy wspomagające

     Po każdej ze stron jamy ustnej znajdują się 3. ślinianki: 
przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe, które dziennie 
produkują od 1000 do 1500 ml  śliny. Żołądek wydziela 
podobną ilość płynu żołądkowego, wątroba – żółci, a trzustka 
– soku trzustkowego. Gdy jedzenie przeżuwamy odpowie-
dnio długo, każda ślinianka uwalnia swoją zawartość śliny do 
podniebienia za pomocą małych kanałów, których ujścia 
znajdują się po wewnętrznej stronie policzków i pod językiem. 
Gdy podniesiemy język i oświetlimy wnętrze jamy ustnej tuż 
przy ujściu ślinianek podjęzykowych, zobaczymy dwie mikro-
skopijne dziurki. Przez nie małym strumieniem wydostaje się 
ślina, kiedy wielokrotnie uciśnie się brodę. W przypadku 
nieprawidłowego lub zbyt szybkiego przeżuwania produkcja 
śliny spada do 300-500 ml dziennie, co stanowi niewystar-
czającą ilość i prowadzi do problemów z trawieniem. 

A jednak trawienie zaczyna się w jamie ustnej !

    To właśnie w tym prawdziwym królestwie smaków, za 
pomocą śliny i zawartych w niej enzymach rozpoczyna się 
proces trawienia pokarmów. Ślina odgrywa bardzo ważną 

rolę, nasączając rozdrobnione przez zęby pokarmy, wydo-
bywając ich zróżnicowane smaki, przemieniając elementy
o ścisłej konsystencji na płyn tak, aby mogły bez przeszkód 
przedostać się przez przełyk do żołądka. Ślina składa się ze 
związków nieorganicznych (sodu, potasu, chloru), organi-
cznych (niewielkiej ilości cukru, mocznika, hormonów, któ-
rych stężenie u kobiet zależy od stadium cyklu miesięcznego) 
oraz martwych (komórki nabłonka) i żywych komórek (bak-
terie). Ślina reguluje też pH w jamie ustnej, neutralizując 
proste kwasy zawarte w pokarmach. Ponadto ślina zawiera 
enzymy, które pozwalają na delektowanie się smakami. 
Zauważmy, że u zwierząt ślina nie zawiera tych enzymów
i dlatego pożerają one pożywienie w szybkim tempie. Nie 
bierzmy z nich przykładu !

     Enzymy trawienne w ślinie w pełni spełniają swoją 
funkcję tylko wtedy, kiedy pokarmy pozostają wystarczająco 
długo w jamie ustnej. Zalicza się do nich m.in.:

· amylaza (wcześniej nazywana ptialiną) odpowie-
dzialna za wstępne trawienie skrobi,

· maltaza (rozkłada dwucukry na glukozę),
· lizozym (niszczący bakterie i tym samym stano-

wiący naturalny antybiotyk wytwarzający przeciw-
ciała – immunoglobulinę A zapobiegającą osiedla-
niu się zarazków w jamie ustnej),

· laktoperoksydaza wspomagająca miejscową 
ochronę immunologiczną,

· lipaza, która głównie u małych dzieci pomaga w tra-
wieniu tłuszczów zawartych w mleku matki.

     Teraz już wiemy, że to właśnie ślina pozwala na 
smakowanie potraw !  Warto też pamiętać, że ślina pełni 
również rolę antyseptyczną i ochronną na całej długości 
przełyku. Mimo-wolnie przełykamy ją od 1500 do 2000 razy 
dziennie, w tym nocą, chociaż w godzinach nocnych 
wydzielanie śliny jest mniej intensywne.

           W związku z tym - co napisałam powyżej – pośpieszne 
i pobieżne przeżuwanie pokarmów oznacza utratę możliwo-
ści ich smakowania. Zakłóca to również początkową fazę 
trawienia, a następnie powoduje nieprawidłowy rozkład poży-
wienia już w żołądku i poza nim. Stąd też biorą się regularne 
wzdęcia, gazy jelitowe i inne nieprzyjemne dolegliwości z ca-
łego przewodu pokarmowego, w tym również jego końcowe-
go odcinka, czyli okrężnicy i odbytu. 
       Królestwo smaków, którym jest jama ustna, pozostaje też 
w ścisłym związku ze zmysłem powonienia. Każdemu z pew-
nością zdarzyło się poczuć, że ślina napływa do ust pod 
wpływem zapachu smakowitego dania. To właśnie zapachy 
bardzo często wywołują mniej lub bardziej intensywne 
wydzielanie śliny.
      Większość powyższych uwag pochodzi m.in. z mojej 
pracy dyplomowej poświęconej wrażliwości smakowej osób
z nowotworami przewodu pokarmowego.

Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny
Więcej artykułów przeczytasz na stronie 

www.geminichojnice.pl 
w zakładce „Twój dietetyk – zdrowie od kuchni”
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  Zestawienie stworzono na podstawie wyni-
ków współzawodnictwa międzynarodowego 
oraz krajowego. Wzięto pod uwagę klasy-
fikacje medalowe Mistrzostw Polski, Europy
i Świata. Do statystyki trafiły wyniki sportowe 
pięściarzy w latach 2012–2016. Boxing Team 
Chojnice sklasyfikowany został jako najle-
pszy klub w Regionie Pomorskim. Dodać na-
leży, że w naszym województwie klub An-
drzeja Mielke nie miał sobie równych i zdys-
tansował swoich konkurentów, zyskując zna-
czną przewagę punktową. W klasyfikacji 
ogólnopolskiej Boxing Team Chojnice zajął 
drugie miejsce, ustępując niewiele najle-
pszemu klubowi w Kraju. Warto w tym 
miejscu przypomnieć najistotniejsze osią-
gnięcia chojnickich pięściarzy, wychowan-
ków Gruchała Team, należą do nich: brązowy 
medal mistrzostw świata; dwa złote, dwa 
srebrne i brązowy medal Mistrzostw Europy. 
Zawodnicy Boxing Team reprezentowali 
Chojnice w czterech ćwierćfinałach Mistrzo-
stw Europy oraz trzech ćwierćfinałach Mi-
strzostw Świata. W latach 2012–2016 za-
wodnicy Marcina Gruchały zdobyli także 
ponad 40 medali, z czego ponad połowa to 
złota, zdobyte na mistrzostwach Polski!

   Ponadto zawodniczki Boxing Teamu Choj-
nice walczyły w stolicy kobiecego boksu, jak 
nazywany jest Grudziądzki Start. Odbyły się 
eliminacje do mistrzostw Polski U-16. Do 
walki stanęły: Zuzanna Burczyk, Weronika 
Toda oraz Aleksandra Kiedrowska. Do najle-
pszej ósemki w kraju awansowała Zuzuanna 
Burczyk (wadze do 52 kg). Taki awans jest 
sukcesem zawodniczki, która debiutowała
w ringu, jako najmłodsza uczestniczka elimi-
nacji. W pięściarskim pojedynku z Wisłą Kra-
ków wykazała się opanowaniem, dążeniem 
do realizacji strategii i wielką determinacją.

          14 i 15 kwietnia 2018 r. w Gdańsku 
odbył się Ogólnopolski Festiwal Tańca Dance 
Group, na którym Chojnickie Centrum Kultu-
ry z sukcesami było reprezentowane przez 
33 zawodniczki. Organizatorem festiwalu był 
Pałac Młodzieży w Gdańsku. To wydarzenie 
taneczne co roku gromadzi ogromną ilość 
młodych ludzi zafascynowanych muzyką, 
tańcem i akrobatyką. W tym roku przyjechało 
prawie trzy tysiące uczestników. W artysty-
cznych kategoriach tańca znakomicie wypa-
dła Marta Szyszka, Klaudia Gruchała, Agnie-
szka Kwiatkowska, Magdalena i Marta Lam-
czyk. Marta Szyszka wytańczyła aż trzy fina-
ły w solo do 15 lat: I miejsce solo inne formy 
pt. "List z frontu'', I miejsce solo jazz i V miej-
sce w solo taniec współczesny. W solo taniec 
współczesny powyżej 16 lat, najlepiej wypa-
dła Klaudia Gruchała i Agnieszka Kwiatkow-
ska, także solistki zespołu Music Dance: 
Klaudia Gruchała zajęła I miejsce w solo 
współczesny, a Agnieszka Kwiatkowska 
zdobyła brązowy medal w solo taniec 
współczesny oraz również brąz w solo jazz 
powyżej 16 lat. 
      W duetach jazz, złote medale wytańczyła 

Magdalena i Marta Lamczyk ( pow. 16 l.), 
srebrne medale wytańczyła Natalia Mosek
i Marta Szyszka w duetach współczesnych 
do 15 lat. W duetach do 11 lat srebrne medale 
wytańczyły Oliwia Jelińska i Lena Barczyń-
ska w choreografii Rainbow, której autorem 
jest Natalia Rudnik. IV miejsce w solo inne 
formy do 15 lat otrzymała Natalia Mosek, V 
miejsce w solo współczesny pow. 16 lat Mar-
ta Grabowska. Na festiwalu zaprezentowało 
się pięć zespołów, sędziowie przyznali II 
miejsce zespołowi Music Dance do 15 lat - 
"W królestwie Neptuna''. III miejsce otrzymał 
zespół Music dance pow. 16 lat w tańcu 
współczesnym w dużych, a także małych 
formacjach. Pięknie tańczyły zespoły Ara-
beska, które miały największą konkurencję
w zespołach i otrzymały miejsce IV w dużej
i małej formacji. Po raz pierwszy na festiwalu 
zatańczyła Martyna Krawczyk i Zuzanna 
Chamier Ciemińska w solo jazz do 11 lat. 
Choreografie na festiwal Dance Group 
przygotowała Monika Michalewicz, Natalia 
Rudnik ,  Domin ika Kołodz ie j  i  Ju l ia 
Polakowska.

Gratulujemy!

        W dniach od 7 do 14 kwietnia 2018 r. na 
węgierskim Balatonie odbyły się Mistrzostwa 
Europy w klasie Laser Radial Juniorów. W li-
cznej grupie Polaków znalazł się reprezen-
tant Chojnickiego Klubu Żeglarskiego – 
Mateusz Grzempa. Po ubiegłorocznym 
udanym sezonie w klasie Laser 4.7 Mateusz 
jechał z nadziejami na dobry start. Po Mis-
trzostwach Europy w klasie Optimist w Cro-
tone na południu Włoch w 2016 r., a także 
ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata
w belgijskim Nieuwpoort w klasie Laser 4.7, 
to kolejny ważny start Mateusza w między-
narodowej stawce. 

      W regatach wystartowało 207 zawodni-
ków z 32. krajów, w tym 53 kobiet i 154. 
mężczyzn. Wśród kobiet triumfowały repre-
zentantki Włoch: Matilda Talluri oraz Fede-
rica Cattarozzi. Trzecie miejsce zajęła 
Valeriya Lomatchenko z Rosji. Rywalizację 
mężczyzn zdominował Guido Gallinaro
z Włoch, wygrywając cztery z ośmiu wyś-
cigów. Srebrny medal wywalczył Marcelo 
Cairo Assenza z Hiszpanii, a brązowy Kirill 
Tereshkin z Rosji. Polacy w grupie U17 zdo-
byli dwa złote medale – Marcelina Korszon 
(UKS FIR Warszawa) oraz Michał Kraso-
domski (KS AZS AWFiS Gdańsk)!

W dniach 21.04.2018 r. na strzelnicy kulowej 
w Nieżychowicach zostały przeprowadzone 
Mistrzostwa Chojnic w strzelaniu z broni 
gładkolufowej. Organizatorem zawodów był 
Klub Strzelecki „CHOJNICE” LOK  w Choj-
nicach. Do rywalizacji przystąpiło 19 zawod-
ników . Główne nagrody ufundowane przez 
organizatora zdobyli 1 miejsce Leszek Foks, 

2 miejsce Artur Kosecki a 3 miejsce Maciej 
Rutowski. Jednocześnie Klub Strzelecki 
zaprasza wszystkich miłośników uzbrojenia 
na 2 Wystawę Broni organizowaną
w Chojnicach, która odbędzie się w dniach 
26/27.05. 2018 r. na strzelnicy i hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach.

Jarosław Frączek

    Już po raz siódmy Szkoła Podstawowa nr 7
w Chojnicach była organizatorem konkursu 
chemicznego o zasięgu powiatowym. Naszą 
szkołę w potyczkach trzyosobowych zes-
połów dzielnie reprezentowali: Amelia Stolp
z 3C, Julia Piesik z 3A oraz Andrzej Dolny
z 2B. Poziom drużyn był bardzo wysoki, cho-
ciaż zadania niełatwe – wymagające współ-
działania, szybkości i logicznego myślenia. 
Znalazły się tam zadania doświadczalne, 
łamigłówki, modele i wiele, wiele innych. Cały 
konkurs przebiegł w naukowej, przyjaznej
i wesołej atmosferze. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom. Szczególne podziękowania 

kierujemy do Amelii Neumann, Oliwii Ruzie-
wicz, Huberta Januszewskiego z 3D oraz 
paniom z obsługi za nieocenioną pomoc przy 
organizacji i przebiegu konkursu. Wyniki 
klasyfikacji są następujące:

1. SP nr 1 w Chojnicach
2. SP nr 8 w Chojnicach
3. SP nr 7 w Chojnicach
4. SP z Silna
5. SP Charzykowy
6.SP nr 2 w Brusach
7.Zespół Szkól z Rytla

Daria Jażdżewska

      9 kwietnia odbył się ,,Szkolny Konkurs 
Mitologiczny''. Wzięły w nim udział drużyny
z klas piątych. Klasa V a w składzie: H. 
Karasiewicz, K. Stolz, M. Łataś, K. Kukle-
wski, M. Wysocki. Klasa V b: A. Majewska,
J. Kobus, A. Kłodawska, P. Pluta, K. Cyman. 
Klasa V c: N. Jankowska, K. Lewińska, P. Mo-
rzuch, W. Cysewski, K. Stodolny. Klasa V d: 
Z. Kierska, S. Delikta, L. Hoppe, M. Jeszke, 

K. Hapka. Wszystkie drużyny zaprezento-
wały się bardzo dobrze, walka była niezwykle 
wyrównana. O zwycięstwie reprezentacji 
klasy V d zadecydowała dogrywka. Konkurs 
poprowadziły uczennice: Julia Zygmańska, 
Kasia Windorpska i Martyna Górna, a w jury 
zasiadały panie: Aleksandra Małecka, Beata 
Klunder i Grażyna Czapiewska. 

(fot. M. Leszczyński)
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Kino Kingsajz ul. Gdańska 14, Chojnice
Bilety w cenie 10 zł do nabycia przed seansem.DKF Marzec 2018 

WIELKIE ZIMNO

Tytuł oryginalny: Grand froid
Reżyseria: Gérard Pautonnier
Obsada: Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, 
Olivier Gourmet, Féodor Atkine
Produkcja:. Belgia, Francja, Polska, 2017 r.

Gatunek: czarna komedia
Czas trwania: 1 h 26 min.
Data emisji: 07 maja 2018 r.

Do małego, podupadającego zakładu po-
grzebowego w opustoszałym miasteczku,
w samym środku mroźnej zimy trafiają klienci 
z nieboszczykiem. Georges i Eddie dostają 
za zadanie poprowadzenie konwoju pogrze-
bowego i dostarczenie zmarłego na miejsce 
wiecznego spoczynku. Kiedy jednak kara-
wan gubi drogę, a zlokalizowanie cmentarza 
okazuje się niemożliwe, podróż przeradza 
się w nieoczekiwany koszmar, który może 
wskrzesić nawet zmarłego.

ZABICIE ŚWIĘTEGO JELENIA

Tytuł oryginalny: The Killing of a Sacred Deer
Reżyseria: Yorgos Lanthimos
Obsada: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry 
Keoghan, Raffey Cassidy, Sunny Suljic, 
Alicia Silverstone, Bill Camp, 
Produkcja:.Irlandia, Wielka Brytania, 2017 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 2 h 01 min.
Data emisji: 14 maja 2018 r.

Steven jest wybitnym kardiochirurgiem, a je-
go żona Anna uznaną okulistką. Mają dwójkę 
nastoletnich dzieci – Kim i Boba. Są zamoż-
ną i szczęśliwą rodziną. Steven dodatkowo 
opiekuje się 16-letnim osieroconym przez 
ojca Martinem. Pewnego dnia przedstawia 
chłopaka swoim bliskim. Od tego momentu 
sprawy przybierają nieoczekiwany obrót. 
Steven staje przed niewyobrażalnie trudnym 
wyborem. Bez względu na to jaką decyzję 
podejmie, stanie się sprawcą tragedii.

PODWÓJNY KOCHANEK

Tytuł oryginalny: L'amant double
Reżyseria: François Ozon
Obsada: Marine Vacth, Jérémie Renier, 
Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Dominique 
Reymond, Fanny Sage, 
Produkcja:.Belgia, Francja, 2017 r.
Gatunek: thiller
Czas trwania: 1 h 50 min.
Data emisji: 21 maja 2018 r.

Młoda, wrażliwa Chloé zakochuje się w Pau-
lu, swoim terapeucie. Kobieta nie ma przed 
nim tajemnic, a z czasem zafascynowany nią 
mężczyzna również całkowicie się odsłania, 
przekraczając granice swojej profesji. Kilka 
miesięcy później, gdy mieszkają już razem, 
Chloé zaczyna podejrzewać, że jej kochanek 
coś przed nią zataja. Poznając kolejne fan-
tazje erotyczne Paula, zaczyna odkrywać 
coraz mroczniejsze wymiary zarówno jego, 
jak i swojej seksualności.

I TAK CIĘ KOCHAM

Tytuł oryginalny: The Big Sick
Reżyseria: Michael Showalter
Obsada: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly 
Hunter, Ray Romano, Anupam Kher, 
Zenobia Shroff, Adeel Akhtar, Bo Burnham

Gatunek: komedia romantyczna
Czas trwania: 1 h 59 min.
Data emisji: 28 maja 2018 r.

Ta historia wydarzyła się naprawdę: mężczy-
zna z kapitalnym poczuciem humoru i kon-
serwatywną rodziną na głowie spotkał 
przypadkiem nowoczesna dziewczynę, 
która miała dosyć związków. I choć dzieliło 
ich prawie wszystko, to właśnie w sytuacjach 
pozornie bez wyjścia życie potrafi pokazać 
swoje najzabawniejsze oblicze i udowodnić, 
że nigdy nie należy tracić nadziei.
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02 maja
W tym roku po raz czternasty będziemy obchodzić Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy obchodów 
zostaną uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu, które 
zostanie wykonane przez znanego chojniczanom fotografa 
Daniela Frymarka. Początek wydarzenia o godzinie 16:00. 
Miejsce: Stary Rynek w Chojnicach.

02-03 maja
Chojnicki Klub Żeglarski uprzejmie zaprasza na Regaty 
Konstytucyjne kl. Optimist Gr. A, B, 420, Laser 4.7, Open Bic. 
Miejsce regat: Charzykowy.  

03 maja
W Fosie Miejskiej w Chojnicach odbędą się obchody 
Konstytucji 3 Maja! Czekają nas występy folklorystyczne 
zespołów z wielu regionów Polski w ramach V Ogólnopol-
skiego Konkursu Kapel Ludowych, zabawy i konkursy dla 
dzieci, a także dla dorosłej publiczności z nagrodami.  
Początek wydarzenia o godzinie 12:00. Miejsce: Fosa 
Miejska w Chojnicach (w razie niepogody do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Chojnicach).

03 maja
Parafia MBKP Chojnice oraz Rycerze Kolumba zapraszają 
na występ aktora Jana Krzysztofa Szczygła. Będzie to 
monodram "Kazania ks. Piotra Skargi".  Wstęp wolny. 
Początek wydarzenia o godzinie 17:00. Miejsce: Mały 
Kościół parafii MBKP w Chojnicach.

04-06 maja
Chojnicki Klub Żeglarski gorąco zaprasza na XXI Memoriał 
Ottona Weilanda kl. LAS, LAR, L 4.7,  420 , L'Equipe. Miejsce 
regat: Charzykowy.  

04 maja
KB Florian, Samorząd osiedlowy gorąco zaprasza na XXVII 
Biegi Piątkowe. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski 
„Kolejarz 1926” W Chojnicach.

05 maja
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję „Biegu Strażac-
kiego”. Start o godzinie 16:00 z ulicy Lichnowskiej na 
wysokości bramy stadionu Kolejarz. Trasa przebiegać 
będzie ulicami miasta: Dworcową, Świętopełka, Mestwina, 
Łanową, Nad Dworcem, wreszcie Lichnowską w kierunku 
Lichnów, gdzie po nawrocie pobiegną na metę usytuowaną 
na stadionie. Początek biegu o godzinie 16:00. Miejsce: 

Stadion Miejski „Kolejarz 1926” w Chojnicach.

05 maja
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów mocnego rockowego 
brzmienia na koncert w Pub-ie Wlad. Zespół Candledark 
pochodzi z Wałeckich rejonów, łączy muzykę metalową
z nutą romantyczności i tajemnicy, którą zadziwi się stary
i młody. Początek koncertu o godzinie 20:00. Miejsce: Pub 
Wlad, Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.   

09 maja
Z okazji Dnia Europy odbędzie się VI Festiwal piosenki 
obcojęzycznej "Euro - Song" - Chojnice 2018. Początek 
wydarzenia o godzinie 10:00. Miejsce: Aula Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Chojnicach

09 maja
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach z dru-
żyną Stali Mielec. Początek spotkania godzina 20:00. 
Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, ul. 
Mickiewicza 12. Początek koncertu o godzinie 20:00. 
Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.   

10 maja
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice gorąco zaprasza na XXVI 
„Czwartki Lekkoatletyczne”. Początek wydarzenia  o godz. 
15:00. Miejsce: Stadion Miejski,  ul. Mickiewicza 12.

11 maja
KB Florian, Samorząd osiedlowy gorąco zaprasza na XXVII 
Biegi Piątkowe. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski 
„Kolejarz 1926” w Chojnicach.

11-13 maja
Chojnicki Klub Żeglarski uprzejmie zaprasza na XXI 
Memoriał Ottona Weilanda kl. Optimist Gr.  A i B. Miejsce 
regat: Charzykowy.

12 maja
Po raz szósty bibliotekarze, miłośnicy książek i rowerów 
wyruszą spod siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach, żeby tym razem przejechać trasę Chojnice – 
Kęsowo – Chojnice. Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz 
odbędzie się w sobotę 12 maja 2018 roku w godz. 10.00-
16.00. Akcja Odjazdowy Bibliotekarz jest organizowana
w całej Polsce, a w Chojnicach przygotowują ją Stowa-
rzyszenie LekTURa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnicach. Podobnie jak w latach poprzednich kolorem 
akcji jest pomarańczowy, dlatego podczas pikniku w Kęso-
wie wybierzemy najbardziej pomarańczowego uczestnika 
rajdu. Warto przygotować się do tego konkursu, ubierając jak 
najwięcej pomarańczowych rzeczy. Do pokonania będzie 
łącznie ok. 50 km. Trasa prowadzić będzie ścieżkami 
rowerowymi do Sławęcina, a następnie boczną drogą przez 
Obrowo do Kęsowa, gdzie odbędzie się odjazdowy pikniki
i rekreacyjne zabawy oraz konkursy. Na rajd obowiązują 
zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnictwo jest 
bezpłatne. Zapisywać się można osobiście w Czytelni MBP 
lub pod nr. tel. 52 397 28 07.

12 maja
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo na 
koncert w Pub-ie Wlad. Hellvoid to luźna mieszanka bass n 
roll/stoner/doom. Zespół opiera swoje brzmienie na dwóch 
gitarach basowych. Zespół powstał w 2015 roku w Trój-
mieście. Skład zmienił się dotychczas dwukrotnie. Zespół 
supportował m.in. legendarną sludge'ową grupę Conan. 
Gdański zespół COWSHED od 2011 gra szeroko pojętą 
muzykę metalową. W utworach można usłyszeć motywy 
grove'owe i sludge'owe. Grupa aktywnie koncertuje. Grupa 
występowała na scenie m.in. z takimi zespołami jak Cochise, 
Tuff Enuff, Corruption czy Kat&Roman Kostrzewski. 
Początek koncertu o godzinie 19:00. Miejsce: Pub Wlad, 
Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.   

12-13 maja
Kaszubskie Stowarzyszenie Promocji Sportów Konnych 
oraz Kwieki koło Czerska uprzejmie zapraszają na Zawody 
Regionalne w Skokach przez przeszkody. Miejsce wyda-
rzenia: Kwieki koło Czerska.

17 maja
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice gorąco zaprasza na XXVI 
„Czwartki Lekkoatletyczne”. Początek wydarzenia  o godz. 
15:00. Miejsce: Stadion Miejski  w Chojnicach, ul. Mickie-
wicza 12.

18 maja
KB Florian, Samorząd osiedlowy gorąco zaprasza na XXVII 
Biegi Piątkowe. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski 
„Kolejarz 1926” w Chojnicach.

19 maja
Parafia pw. MB Fatimskiej w Chojnicach gorąca zaprasza na 
kolejną już 3 Pielgrzymkę rowerową do Wiela. Więcej 
informacji można uzyskać w Parafia pw. MB Fatimskiej.

19 maja
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach z dru-
żyną Chrobry Głogów. Początek spotkania godzina 18:00. 
Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski w Chojnicach, ul. 
Mickiewicza 12.

19 maja
Europejska Noc Muzeów. Zapraszamy gorąco do uczes-
tnictwa w tym zacnym europejskim wydarzeniu. W Choj-
nicach polecamy szczególnie:
BRAMA CZŁUCHOWSKA Chojnice, ul. Podmurna 13  
Kuratorskie oprowadzanie po wystawach muzealnych:  
19:00 Kim jest konserwator i dlaczego potrzebny jest
w każdym muzeum –  prezentacja najcenniejszych muze-
aliów po konserwacji – II piętro. 20:00 Życie codzienne 
mieszkańców Kaszub południowych – III piętro 21:00 Działo 
się w Chojnicach – o kulturze mieszczańskiej i cechowej od 
czasów średniowiecza – IV piętro 22:00 Signum św. Jana 
Chrzciciela. W 25 rocznicę ustanowienia Bazyliki Mniejszej 
w Chojnicach – dzieje bazyliki w obrazach, pamiątkowych 
przedmiotach, dokumentach, dziełach sztuki malarskiej
i złotniczej. – V piętro 22:30 Nocne rozmowy o Hermanie 
Hanie – przy obrazie Mistrza na wystawie Signum św. Jana 
Chrzciciela – V piętro  18:30 – 23:00  Muzealni detektywi. 
Zwiedź muzeum i  wykonaj zestaw zadań!  –  konkurs 
wiedzy  o zbiorach muzealnych. Zachęcamy do udziału 
rodziny z dziećmi, lubiące  trudne zagadki. Przewidziane 

nagrody!  19:00 – 24:00  Nocna okazyjna sprzedaż 
wydawnictw muzealnych.

AULA LO IM. FILOMATÓW Chojnice, Nowe Miasto 4 - 6 
godz.: 18:30, 21:30,  22:30  Pokaz filmu dedykowanego 
wszystkim polskim muzeom na Noc Muzeów 2018 – 
Muzeum Utracone – Opowieść o historii Łazienek 
Królewskich oraz zaginionych dziełach z kolekcji Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Projekt pokazuje działania 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego polegające 
na gromadzeniu danych nt. strat wojennych polskich dóbr 
kultury, utraconych w wyniku II wojny światowej z terenów 
Polski po 1945 r. Film zrealizowano we współpracy MKiDN
i Ad Artis Fundacja Kultury.  

KOLEKCJA HISTORYCZNO-REGIONALNA im. A. MA-
KOWSKIEGO Chojnice, ul. Drzymały 5. Muzealne opowie-
ści o Albinie Makowskim i jego rodzinnej kolekcji urządzonej 
w duchu gabinetu osobliwości w tradycyjnym mieszczań-
skim wnętrzu XIX-wiecznej kamienicy.  Specjalna niespo-
dzianka tegorocznej nocy - prezentacja nowego nabytku 
muzeum –Pejzaż ze sztafażem. Panorama Chojnic od 
strony północnej z 1901 roku – obraz olejny na płótnie.  
Zostań nowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum! 
– deklaracje w Kąciku Towarzystwa.   

BAZYLIKA MNIEJSZA 20:00 – 21:30 Bazylika po zmroku – 
zwiedzanie bazyliki mniejszej z przewodnikiem muzealnym.   
Wstęp do muzeum - bezpłatny

19-20 maja
Chojnicki Klub Żeglarski uprzejmie zaprasza na Puchar 
Jeziora Charzykowskiego kl. Korsarz. Miejsce regat: 
Charzykowy.

23 maja
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych 
„Razem” serdecznie zaprasza na XV Integracyjny Festiwal 
Piosenki „Święto Muzyki 2018” pn. Rytm i melodia. Miejsce 
wydarzenia: Fosa Miejska w Chojnicach.

24 maja
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice gorąco zaprasza na XXVI 
„Czwartki Lekkoatletyczne”. Początek wydarzenia  o godz. 
15:00. Miejsce: Stadion Miejski  w Chojnicach, ul. Mickie-
wicza 12.

25-27 maja
Kaszubskie Stowarzyszenie Promocji Sportów Konnych 
oraz Kwieki koło Czerska gorąco zapraszają na  Zawody 
Ogólnopolskie w Skokach przez Przeszkody 1 oraz Elimi-
nacje do MPMK w skokach przez przeszkody. Zawody 
Regionalne w skokach przez przeszkody  Eliminacje OOM. 
Miejsce wydarzenia: Kwieki koło Czerska.
  
25 maja
KB Florian, Samorząd osiedlowy gorąco zaprasza na XXVII 
Biegi Piątkowe. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski 
„Kolejarz 1926” w Chojnicach.

26 maja
Wiosenny Challenge to pierwsza z trzech w tym roku imprez. 
Formuła jest bardzo zbliżona do organizowanego w Wierz-
chowie: Off-road Challenge 4x4 Chojnice z tą różnicą, że 
tutaj próby terenowe będą rozmieszone w kilku różnych miej-
scach. Lokalizacji bazy Imprezy nie da się nie zauważyć 
gdyż będzie zaraz przy trasie Człuchów - Chojnice przy 
skręcie na Zagórki. Rywalizacja będzie miała formę prze-
prawową i sportową (Oesy). Początek wydarzenia o godz. 
7:40. Miejsce wydarzenia: Zagórki

26 maja
Chojnicki Klub Strzelecki LOK zaprasza na II Wystawę Broni. 
Początek wydarzenia o godzinie 14:00. Miejsce: Klub 
Strzelecki LOK, Chojnice, ul. Wysoka 3.

30 maja
Coroczny chojnicki Wielki Dzień Dziecka w tym roku 
odbędzie się wyjątkowo w maju. Tradycyjnie zapraszamy 
wszystkie dzieci na Stary Rynek w Chojnicach. Przewi-
dziano wiele atrakcji i niespodzianek.

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


