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Na podstawie art. 32 
ust. 3B ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 o ochro-
nie przeciwpożarowej, 
Ochotniczej  Straży 
Pożarnej w Chodzie-
ży udzielona została z 
budżetu miasta dotacja 
celowa w wysokości 53 
tys. zł. 

Urząd Miejski wspiera 
finansowo także działal-
ność Świetlicy Środowi-
skowej Promyk Dobra. 
Burmistrz Jacek Gursz 
przekazał siostrom 18 
tys. zł z budżetu miasta.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

Dla OSP

Promyk 
Dobra

Spotkanie z chodzieżanami

Wypracowane stanowisko

5 lutego odbyło się w Chodzieży spotkanie z panią marszałek Małgorzatą 
Kidawą-Błońską, kandydatką na prezydenta RP. Organizatorzy podziękowali 
chodzieżanom za tak niespodziewany, liczny udział.

W sali Wigoru pani marszałek odpowiadała na wiele bardzo różnych pytań. Dyskusja była 
żywa, ale nacechowana ze strony M. Kidawy-Błońskiej dużą życzliwością. Kto tylko chciał, 
mógł sobie też z panią marszałek zrobić pamiątkowe zdjęcie. RE

22 stycznia 
chodzieżanie 
zebrali się pod 
Pomnikiem Pa-
mięci Poległym i 
Pomordowanym 
za Polskę i Wol-
ność, by uczcić 
100. rocznicę 
powrotu na-
szego miasta 
do Macierzy 
i 75. roczni-
cy wyzwolenia 
Chodzieży spod 
okupacji hitle-
rowskiej.

Na zaproszenie bur-
mistrza Jacka 
Gursza i cho-

dzieskich kombatantów, w 
uroczystości, którą prowadzili 
harcerze chodzieskiego Huf-
ca ZHP, uczestniczyło wielu 
mieszkańców. Wzbogaciły ją 
poczty  sztandarowe.

Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił gość specjalny 
– senator Adam Szejnfeld. 

- Rocznica wyzwolenia jest 
radosnym świętem, ale za-
razem wywołującym bolesne 
wspomnienia. 100 lat temu 
odbyła się tu jedna z najwięk-
szych bitew Powstania Wiel-
kopolskiego, dzięki której nie 
tylko Chodzież, ale i cała Wiel-
kopolska wróciła do Macierzy. 
Ceną było życie i zdrowie 
wielu mieszkańców naszego 
miasta i powiatu. Niedługo 
potem wybuchł jednak kolej-
ny konflikt, II wojna światowa. 
Najbardziej okrutna wojna w 
dziejach ludzkości. Okupacja 
hitlerowska była traumą, którą 
przerwało wyzwolenie 75 lat 
temu – mówił A. Szejnfeld.

Krótką modlitwę za wszyst-
kich mieszkańców Chodzieży, 
którzy oddali swoje życie w 
walkach za naszą wolność, 
poprowadził proboszcz parafii 
NNMP, ks. Jan Korygacz.

Po odegraniu hejnału mia-
sta, delegacje zakładów pracy, 
szkół, przedszkoli, organizacji, 
stowarzyszeń złożyły pod po-
mnikiem wiązanki kwiatów. 

 RC

MAŁGORZATA KIDAWA- BŁOŃSKA 
– KANDYDATKA NA PREZYDENTA RP

UROCZYSTOŚĆ
POD CHODZIESKIM POMNIKIEM

BURMISTRZ JACEK GURSZ JEDNYM Z INICJATORÓW NADZWYCZAJNEGO 
KONGRESU SAMORZĄDOWEGO

15 stycznia ponad 200 samorządowców z 
całej Wielkopolski spotkało się, by dać wyraz 
swojemu niezadowoleniu z powodu działań 
Rządu RP, powodujących destabilizację ram 
prawno–finansowych funkcjonowania jedno-
stek samorządu terytorialnego. Ideę kongresu 
wśród członków zarządu Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopolski, zainicjował Jacek 
Gursz. Zarząd jednogłośnie pomysł poparł.

Spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu, otworzył przewodniczą-
cy Stowarzyszenie Jacek Gursz, który podkreślił 
rolę samorządu lokalnego w budowaniu lokalnych 
społeczności, a jednocześnie z ubolewaniem za-

znaczył, że rolę tę próbuje się umniejszyć, ograni-
czając działania władz samorządowych. A przecież 
jedyne czego samorząd oczekuje, to stabilizacja i 
normalność.

Uczestnicy wyraźnie podkreślali, że potrzebna 
jest spokojna, merytoryczna dyskusja, nieoparta na 
medialnym zgiełku i emocjach, których wokół tema-
tu jest zbyt wiele. Zasadniczą rolą samorządu jest 
organizacja wspólnot lokalnych. Do tego potrzebna 
jest przestrzeń, a nie ograniczenia uniemożliwiają-
ce działanie.

Trzeba wyraźnie stwierdzić - podkreślali uczest-
nicy dyskusji, że samorządom lokalnym nie chodzi 
pieniądze, których i tak jest za mało. Problemem 

jest zmieniające się przepisy prawa, ogranicza-
jące możliwości samorządu, środki finansowe, 
których wielkość rośnie znacznie wolniej, aniżeli 
ilość zadań nakładanych na samorząd.

Podczas kongresu szeroko omawiano najbar-
dziej newralgiczne aspekty życia publicznego - 
od oświaty, poprzez finansowanie sieci szpitali, 
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, 
aż po kwestie ustrojowe. Dokonano dogłębne-
go przeglądu prawa samorządowego z punktu 
widzenia ograniczeń rozwojowych samorządu 
lokalnego. 

Efektem omówionych tematów oraz dyskusji, 
jest wypracowane stanowisko w sprawie sytuacji 
prawno- finansowej jednostek samorządu teryto-
rialnego, które przyjęte i podpisane przez uczest-
ników kongresu, zostało przesłane do Prezesa 
Rady Ministrów. RE

   

Ważne rocznice
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
PODZIĘKOWANIE DLA BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

Wsparcie,
na które można liczyć

Spotkanie rozpoczęło się od przy-
pomnienia najważniejszych wy-
darzeń, jakie miały miejsce na 

ziemi chodzieskiej sto lat temu. Mówili 
o nich Roman Grewling – wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
i Marek Fifer-  prezes Koła TPPW w 
Chodzieży  Głównym natomiast punk-
tem uroczystości było podziękowanie 
władz wojewódzkich TPPW burmi-
strzowi Jackowi Gurszowi, za osobi-
ste zaangażowanie i wsparcie przez 
miasto wielu inicjatyw, związanych z 
organizacją różnych przedsięwzięć z 
okazji obchodów 100. lecia Powstania 
Wielkopolskiego.

Do podziękowań dołączył się oj-
ciec Eustachy Rakoczy – Honorowy 
Obywatel Chodzieży, ale także Ogól-
nopolski Kapelan Rodzin Powstań-
ców Wielkopolskich. Roman Gre-
wling wspólnie z ojcem Eustachym 
Rakoczym i starostą Mirosławem 
Juraszkiem, wręczyli burmistrzowi 
okolicznościowy ryngraf, wykonany 
w Częstochowie i poświęcony tam 
przez ojca kapelana.

- W ten sposób chcieliśmy podzię-
kować burmistrzowi Jackowi Gurszo-

wi przede wszystkim za powołanie w 
Chodzieży Komitetu Organizacyjnego 
Obchodów 100. lecia Powstania, ale 
także za odnowienie powstańczego 

pomnika na cmentarzu i okazaną po-
moc przy rekonstrukcji i postawieniu 
Pomnika Wdzięczności – informuje 
Roman Grewling. - Na wsparcie pana 

burmistrza TPPW zawsze mogło li-
czyć również przy innych inicjatywach, 
związanych z obchodami tak ważnej 
rocznicy. Ryszard Cichocki

20 stycznia w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste 
spotkanie, podczas którego podsumowano chodzieskie ob-
chody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100. rocz-
nicy Powstania Wielkopolskiego. 

WSZYSTKIM PANIOM
składam 

BURMISTRZ MIASTA 
CHODZIEŻY
Jacek Gursz

najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń,
przeżywania w radości każdego dnia

i życia pełnego miłości.

NOWY NABYTEK CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY
Chodzieski Dom Kultury wzbogacił się w styczniu o 

siedem pianin. Są to wysokiej klasy instrumenty marki 
Yamaha, które posłużą osobom uczęszczającym do 
ChDK na naukę gry, będą również używane przez 
profesjonalnych muzyków występujących i uczących 
w Chodzieskim Domu Kultury. 

Dyrekcja i pracownicy Domu Kultury dziękują bur-
mistrzowi Jackowi Gurszowi oraz Radzie Miejskiej w 
Chodzieży za przychylność, bowiem – jak zaznacza 
dyrektor ChDK Marcin Kita – koszt zakupu pianin zo-
stał w 90% pokryty z budżetu miasta. 

Po dotarciu do Domu Kultury i rozmieszczeniu w 
konkretnych salach, pianina od razu zostały spraw-
dzone, nastrojone i przygotowane do użytkowania.

MS

Siedem PIANIN
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Znów z sukcesem

Dwa projekty

STOWARZYSZENIE DOLINA NOTECI

UMOWA Z DOLINĄ NOTECI ZOSTAŁA PODPISANA

Umowy z grantobiorcami z naboru 5/2019/G na realizację operacji w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020 w 
zakresie projektów grantowych, podpisane! Kwota całego projektu: 268 350,00 zł. 

Umowa z panią dyrektor Izabelą Mro-
czek, podpisana została 16 stycznia. To 
bardzo doba wiadomość dla chodzie-
skich stowarzyszeń.   PP

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Miej-
skich  już ma zapewnione środki na dwa 
projekty - „Kobieca strona mocy - cykl 
warsztatów dla kobiet” - kwota grantu 50 
000,00 zł oraz „Śniadanie na trawie - piknik 
rodzinny” - kwota grantu 30 700,00 zł. 

- W ramach „Śniadania na trawie” zaprosi-
my na targ śniadaniowy, jakiego w Chodzieży 
jeszcze nie było. Drugi projekt, cykl warsztatów 
pod hasłem „Kobieca strona mocy”, to wyzwa-
nie, ale też ogromna radość z możliwości reali-
zowania swoich marzeń, a przy tym stwarzania 
warunków rozwoju, nauki i zabawy dla innych 
- informują panie z KGM. - Przed nami sporo pracy, ale wierzymy, że warto. Dziękujemy 
gospodyniom, że są, dziękujemy też wszystkim, którzy od samego początku wspierają 
nasze działania. Paulina Panek 

W styczniu 2020 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży pod-
pisała umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, na remont dwóch podziem-
nych zbiorników wody uzdatnionej o objętości 1000 m3 każdy. Wartość zadania 
wynosi 800 tys. zł. 

PYTANIA 
PRZESŁANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW

1. Jestem mieszkanką ulicy Jagiel-
lońskiej i codziennie patrzę na park 
przy Bibliotece Miejskiej, w którym 
dość często przesiadują osoby pijące 
piwo. Czy można zmienić ten park w 
taki sposób, aby stał się bardziej przy-
jazny?

W roku 2020 Miasto Chodzież rozpo-
czyna realizację projektu rewitalizacji. 
Jednym z jego elementów będzie rewita-
lizacja tego parku. Park będzie  przebu-
dowany w taki sposób, aby stał się miej-
scem, w którym nasi mieszkańcy mogą 
przyjść na spacer, odpocząć. Znajdą się 
w nim kąciki tematyczne znanych osób, 
które związane były lub są z Chodzieżą.

2. Na pewno bardzo wielu miesz-

kańcom podoba się zagospodarowa-
nie terenu przy tzw. „górnej kaplicy 
cmentarnej”, szczególnie mam na 
myśli miejsca parkingowe za kaplicą, 
których zawsze tam brakowało. 

Niestety przy dość dużej ilości sa-
mochodów zauważyłem, że nie wszy-
scy wiedzą, w którą stronę jest wjazd 
i wyjazd z tego parkingu, totalnie blo-
kując ruch. Nie wiem, czy do Urzędu 
Miejskiego docierały już takie sygnały, 
ale może rozwiązaniem byłoby nama-
lowanie strzałek o kierunku wjazdu i 
wyjazdu z tego parkingu.

Rzeczywiście, w trakcie uroczysto-
ści pogrzebowych parking się zapełnia. 
Znaki poziome wyznaczają miejsca po-
stojowe dla samochodów. Jednak nie-

?

którzy kierowcy łamią przepisy stając w 
miejscach gdzie jest wyjazd z parkingu, 
blokując go. Wiosną, przy corocznym od-
nawianiu poziomego oznakowania ulic, 
postaramy się namalować takie znaki, 
aby były widoczne dla kierowców.

3. W ostatnim czasie na forach 
społecznościowych pojawiały się in-
formacje, iż na stałe będzie ruch na-
przemienny pod wiaduktem na ulicy 
Kochanowskiego, tak jak w tej chwili.
Czy to prawda?

Inwestorem tych prac jest Spółka PKP. 
Docelowo po zakończeniu prac będzie 
tam możliwość równoczesnego przejaz-
du dwóch pojazdów w przeciwnych kie-
runkach oraz przejścia dla pieszych.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

Biorąc pod uwagę zakres oraz koszt 
prac, jest to jeden z największych 
remontów sieci wodociągowej pro-

wadzonych przez spółkę od momentu jej 
powstania w roku 2000. Zbiorniki zastąpiły 
wcześniejszy z roku 1913 o pojemności 
380 m³. Zostały oddane do użytku w 1980 
r. i od tego czasu nie przechodziły gene-
ralnego remontu. Poddawane były jedynie 
bieżącym naprawom oraz okresowemu 
czyszczeniu i dezynfekcji. 

W roku 2018 spółka zleciła wykonanie 
ekspertyzy stanu zbiorników, która poka-
zała konieczność przeprowadzenia ich 
remontu.  Na podstawie wyników badań 
wnętrza zbiorników sporządzono specy-
fikację techniczną wykonania i odbioru 
robót, opisano technologię prac remonto-
wych oraz sporządzono kosztorys inwe-
storski. Wymieniono wówczas  również 4 
zasuwy DN 250 do zbiorników. 

Prace remontowe prowadzone są za-
miennie, tak aby jeden ze zbiorników za-
wsze był czynny. Obejmują one: zdjęcie 
istniejących powłok wewnątrz zbiorników, 
wypiaskowanie całej powierzchni i jej 
częściową reprofilację, wykonanie nie-
zbędnych napraw zbrojenia i betonu oraz 
natrysk mineralnej powłoki na wewnętrzne 
powierzchnie zbiornika. Wymienione zo-
staną również instalacje technologiczne 
wewnątrz zbiornika oraz włazy, drabiny, 
podesty i balustrady. Wszystkie materiały, 
stosowane w trakcie remontu posiadają 
atest Państwowego Zakładu Higieny na 
kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi. 

Zbiorniki wody czystej należą do naj-
ważniejszych obiektów systemu zbio-
rowego zaopatrzenia wody dla miasta i 
części gminy Chodzież. Zlokalizowane są 
w jednym z najwyższych punktów na sieci 
wodociągowej. Pełnią z jednej strony funk-
cję retencyjną, współpracują ze stacjami 
uzdatniania wody, a z drugiej rolę „wieży 
ciśnień”, stabilizując ciśnienie wody w sie-
ci wodociągowej. Każdy zbiornik to osob-
na monolityczna konstrukcja żelbetowa w 

kształcie cylindra o średnicy 15 m i wyso-
kość 6,6 m. Oba zbiorniki są połączone ze 
sobą na zewnątrz wspólnym rurociągiem, 
tworząc układ naczyń połączonych. 

Planowany termin zakończenia prac 

to 30 kwietnia 2020 r. Przeprowadzone 
prace pozwolą zapewnić stabilną jakość 
bakteriologiczną dostarczanej wody oraz 
zabezpieczą konstrukcję zbiorników na 
kolejne lata eksploatacji. Dariusz Sałata

Remont zbiorników wody

Fragment oryginalnego projektu chodzieskich wodociągów z roku 1909, z 
jednym z dwóch zbiorników wody. Ostatecznie zbudowano jeden większy, 
który pracował aż do początku lat 80-tych, kiedy został zastąpiony przez 
dwa nowe żelbetowe zbiorniki, każdy o objętości 1000 m³. 

Urząd Miasta 
odpowiada
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MZGM JUŻ ZAMONTOWAŁ

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież zakupił i zamontował wiatę śmietnikową na 
nieruchomości  przy ul. Słowackiego 4.  

Klucze do wiaty zostały wydane najemcom lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej w Chodzieży, którzy 
zgłaszali nieporządek wokół śmietników oraz  „podrzucanie” śmieci przez właścicieli innych nierucho-
mości. Zamknięta wiata powinna pomóc w utrzymaniu nieruchomości we właściwym stanie sanitarnym.
 Iwona Szmyt

 Dyrektor MZGM

Wiata śmietnikowa

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Spotkanie noworoczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży realizu-
jąc zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, stara 
się wspierać swoich podopiecznych w formie zasiłków jak i 
usług. 

Jedną z form udzielania pomo-
cy są świadczenia pieniężne w 
postaci zasiłków stałych (kwota: 
226 187,87zł) przysługujących 
osobom pełnoletnim, niezdol-
nym do pracy z powodu wieku 
lub całkowicie niezdolnym do 
pracy. Osoby, długotrwale chore, 
niepełnosprawne czy bezrobot-
ne mogły skorzystać w formie 
wsparcia z zasiłku okresowego 
(kwota: 156 687,61 zł). Z tej formy 
wsparcia skorzystało 119 rodzin. 
Pomoc społeczna realizuje także 
zadania, które mają na celu za-
pewnienie podstawowej potrzeby 
bytowej, jaką jest posiłek i zakup 
żywności. Zadania te realizowane 
były w formie zasiłków celowych 
oraz Wieloletniego Rządowego 

Programu Posiłek w szkole i w 
domu (kwota: 538 135,27 zł). 
Łączna liczba rodzin korzystają-
cych z tej formy wsparcia wynio-
sła 257, natomiast aż 75 dzieci 
skorzystało z  ciepłego posiłku.

W związku z coraz liczniejszymi 
potrzebami dotykającymi osoby 
starsze, chore i niepełnosprawne, 
wymagające całodobowej opieki, 
MOPS w Chodzieży opłacił po-
moc w formie usług opiekuńczych 
oraz pobytu w Domach Pomocy 
Społecznej (kwota: 923 076.40 
zł). Łącznie z tych form wsparcia 
skorzystały 52 osoby.

Okres jesienno-zimowy nie-
sie za sobą widoczną potrzebę 
wsparcia osób bezdomnych 
(kwota: 56 319.00 zł). Schronienia 

udzielono 11 osobom. Zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. 
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej dopłacono do 
pobytu 7 dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych i ro-
dzinach zastępczych dla 22 dzieci 
(kwota 152 846,35 zł).

Reasumując - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Chodzieży 
przeznaczył na realizację ww. za-
dań łączna kwotę 2 053 252,50 zł, 
w tym ze środków własnych gminy 
187 657,30 zł. Zadania te stano-
wią jedynie ułamek zadań realizo-
wanych przez MOPS dla miesz-
kańców Chodzieży w 2019 r.

 

Formy wspierania

Była to także okazja do 
podsumowania prac 
w zakresie kształcenia 

zawodowego młodych miesz-
kańców ziemi chodzieskiej. 
W imieniu Zarządu Cechu, 
Edmund Kaczmarek podkre-
ślił zasługi rzemieślników w 
tej dziedzinie. 

Spotkanie umilił program 
artystyczny, przygotowany 
przez uczniów Zespołu Szkół 
im. Hipolita Cegielskiego i 
młodych artystów z Budzy-
nia. Organizatorzy dziękują 
za wsparcie Centrum Kształ-
cenia Zawodowego oraz pani 
dyrektor Honoracie Niemiro i 
pracownikom MBP za pomoc 
w organizacji spotkania.

RC

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży odbyło się noworocz-
ne spotkanie rzemieślników i firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł 
Różnych. 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz opłatę za odpady 
należy wpłacać na indywidualne konta bankowe 

przypisane do nieruchomości.

Wydzielone, indywidualne konto bankowe znajduje się:
	 q  w decyzji podatkowej 
              (w przypadku podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego) 
	 q	w zawiadomieniu o nowej stawce za odpady z dnia 22.01.2020r. 
                     (w przypadku opłaty za odpady)

informację o wprowadzonych kontach indywidualnych można uzyskać:
  podatki - tel. 2827171 wew. 209, 208
  odpady - tel. 2827171 wew. 303

Pozostałe płatności należy wpłacać na:
 Konto bankowe:  Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Chodzieży 
   IBAN: 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932 
   KOD SWIFT: WBKPPLPP

Jak informuje burmistrz Jacek Gursz, 
rozpoczął się montaż nowych wiat śmietnikowych w tych wspólnotach, które 
wyraziły na to zgodę. Naszym celem jest uszczelnienie systemu gospodaro-
wania odpadami. 

MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Profilaktyka
Wraz z początkiem roku w Miejskim Ośrodku Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Chodzieży wiele się działo. Komisja 
RPA zmieniła swój skład. Na nowego członka został powołany 
policjant Kamil Szumlicz. 

Kontynuowana jest dzia-
łalność Ośrodka Pomocy 
Ofiarom Przestępstw oraz 
Świadkom Przestępstwa na tle 
seksualnym, przemocy w rodzi-
nie, przestępstw przeciwko życiu 
i zdrowiu, przeciwko mieniu. W 
siedzibie  MORPA osoby po-
trzebujące korzystają z pomocy 
prawnika i psychologa. 

W MORPA powstała także 
nowa grupa wsparcia AA, która 
spotyka się we wtorki o godz. 
18-tej. Każdy kto chce zmienić 
swoje życie i przestać naduży-
wać środków psychoaktywnych, 
może korzystać ze spotkań gru-
py. 

W trakcie ferii zimowych dzieci 

ze świetlicy socjoterapeutycznej 
uczestniczyły w różnorodnych 
zajęciach, urozmaicających wol-
ny czas. Gościem specjalnym był 
wiceburmistrz Piotr Witkowski. 

Dla dorosłych mieszkańców 
MORPA zorganizowała zajęcia 
mające na celu przekazanie wie-
dzy prozdrowotnej i edukacyjnej. 
Miłą niespodzianką było otrzy-
manie przez kierownik MORPA 
Romanę Otto Złotego Certy-
fikatu Uznania „za zasługi na 
polu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w spo-
łeczności lokalnej”, przyznanego 
przez Krakowską Akademię Pro-
filaktyki. 

 RE                                            

Magdalena Połczyńska 
Kierownik Działu Wsparcia 

Środowiskowego  MOPS
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PRZYPOMNIJMY SOBIE, 
ILE CIEKAWYCH WYDARZEŃ 
MIAŁO MIEJSCE 
W MINIONYM ROKU 
W CHODZIEŻY

STYCZEŃ 
l	Kilkoma znaczącymi uroczystościami chodzieża-
nie uczcili 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. 
6 stycznia, po mszy św. w intencji powstańców, po 
spotkaniu pod Pomnikiem Wolności, odbyło się odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej, upamiętniającej wydarze-
nie sprzed 100 lat na terenie budynku Poczty Polskiej. 
Całość tej uroczystości przygotowali członkowie To-
warzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej.
l	 10 stycznia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zorganizował Otwarte Mistrzostwa Chodzieży w Pły-
waniu Dzieci i Młodzieży.
l	 13 stycznia zagrała w Chodzieży Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. Chodzieski Sztab WOŚP, 
któremu przewodzili harcerze, z dumą informował, 
że mieszkańcy naszego miasta zebrali ponad 59 tys. 
złotych.
l	Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów zorganizo-
wany został 19 stycznia. Siedem drużyn walczyło o 
Puchar Burmistrza Miasta.
l	22 stycznia chodzieżanie spotkali się pod Pomni-
kiem Pamięci Poległym i Pomordowanym za Polskę i 
Wolność, by uczcić 99. rocznicę powrotu Chodzieży 
do Polski po zaborach i 74. rocznicę wyzwolenia mia-
sta spod okupacji hitlerowskiej.

LUTY
l	 To było duże wydarzenie artystyczne. 5 lutego 
Teatr Próbownia, działający przy Chodzieskim Domu 
Kultury, wystawił „Wariata i zakonnicę” Stanisława 
Ignacego Witkiewicza. 
l	 Przed spektaklem Teatru Próbownia, odbyła 
się oficjalna prezentacja książki Romana Grewlinga 
„Witkacy w Chodzieży … czyli kapelusz bananowy za 
2,50”. Wieczorem tego samego dnia w „sali teatralnej” 
byłego Sanatorium, odbyło się spotkanie z autorem i 
współtwórcami książki. 
l	Od 7 do 17 lutego trwał Chodzieski Tydzień Mał-
żeństw. W jego ramach spotkania, prelekcje, niezwy-
kły pokaz mody, spektakl „Wariat i zakonnica” Teatru 
Próbownia, Chodzieski Bieg Par, kulinarna randka 
„Przez żołądek do serca”, a na zakończenie msza św. 
w kościele św. Floriana „Za tych których kochamy”.
l	 16 lutego na pływalni Delfin odbyły się Otwarte 
Zawdy Pływackie w kategorii Masters. Patronat nad 
zawodami objął Burmistrz Miasta Chodzieży.

MARZEC
l	 Wielką galą, jaka odbyła się 2 marca w Cho-
dzieskim Domu Kultury, podsumowano drugą edycję 
plebiscytu „Chodzież potrafi”, którego celem było po-
kazanie i wyróżnienie najciekawszych inicjatyw, zre-
alizowanych przez chodzieżan w 2018 roku. Główne 
trofeum – statuetkę „Serce dla Chodzieży” otrzymał 
Eugeniusz Sobkowski. Po raz pierwszy także TMZCh 
przyznało swoją nagrodę im. Henryka Zydorczaka. 
Uhonorowano nią Dorotę Marciniak. 
l	 5 marca Koło Gospodyń Miejskich świętowało 
swoje drugie urodziny.
l	9 marca Chodzieski Dom Kultury zaprosił miesz-
kańców miasta na koncert dedykowany paniom. Wy-
stąpili Orkiestra Dęta ChDK z solistkami oraz zespół 
Sloviansky.
l	13 marca, na trzecią już kadencję, burmistrz Ja-
cek Gursz wybrany został przewodniczący Stowarzy-
szenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
l	 30 marca Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. 
Szewczyka Dratewki” zorganizowało kolejną edycję 
Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Bajkowa scena”. Wy-
stąpiły dzieci z czterech chodzieskich przedszkoli.

KWIECIEŃ
l	 3 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej od-
było się spotkanie z dziennikarzem, fotografikiem i 
producentem płytowym Marcinem Kydryńskim.
l	 5 kwietnia w sali widowiskowej ChDK odbył się 
koncert charytatywny, przygotowany przez uczniów I 
Liceum Ogólnokształcącego, wspólnie z Gimnazjum i 
SP św. Barbary oraz SP w Lipinach.

l	 Te same szkoły  były organizatorami III Biegu 
Charytatywnego, jaki odbył się 6 kwietnia wokół Je-
ziora Miejskiego. 
l	Również 6 kwietnia odbył się turniej piłki siatko-
wej „O Puchar Banku Spółdzielczego”.
l	 Chodzieska parafia św. Floriana zorganizowała 
po raz pierwszy konkurs na najpiękniejszą palmę wiel-
kanocną. Patronat honorowy objęli Burmistrz Miasta 
Chodzieży i Starosta Chodzieski.
l	Po raz kolejny już parafia pw. Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny przedstawiła 12 kwietnia świet-
nie zrealizowany spektakl „Misterium Męki Pańskiej”.
l	Tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi bur-
mistrz Jacek Gursz zaprosił dzieci na „plenerowe po-
szukiwanie jajek”
l	27 kwietnia odbył się Turniej Szachowy, w którym 
o Puchar Burmistrza Miasta rywalizowało 17 osób.

MAJ
l	 1 maja ponad 150 rowerzystów wzięło udział 
w „rowerowej majówce”, zorganizowanej przez Cho-
dzieskie Towarzystwo Rowerowe i Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.
l	 Po raz czwarty chodzieżanie obchodzili Święto 
Patrona. Uroczystości z tej okazji odbyły się 4 maja. 
Po mszy odpustowej w kościele św. Floriana, odbyło 
się złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą 
patronowi miasta i parafii, a uroczystość zakończo-
no spotkaniem, połączoną z modlitwą i złożeniem 
wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności za 
Wolność.
l	8 maja chodzieżanie zgromadzili się pod Pomni-
kiem Pamięci Poległym i Pomordowanym za Polskę 
i Wolność  z okazji rocznicy zakończenia II wojny 
światowej.
l	Po raz piętnasty sympatycy zdrowego stylu życia 
spotkali się na Rajdzie Rodzinnym, zorganizowanym 
przez Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
l	 Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, jaka 
odbyła się 10 maja, członkowie zarządu Komitetu Or-
ganizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego – burmistrz Jacek Gursz, ks. prałat 
Ireneusz Szypura i przew. Rady Miejskiej  Mirosława 
Kutnik, podziękowali wszystkim, którzy współpraco-
wali przy realizacji różnych uroczystości z tej okazji.
l	Za bardzo udany uznać można 36. Bieg Grzyma-
litów, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji.
l	 Na chodzieskim Jeziorze Miejskim pojawił się 
nowy stateczek, nazwany „Chodzieżanka 2”.
l	 5. Chodzieska Noc Muzeów, zorganizowana 
została przez Miejską Bibliotekę Publiczną 25 maja. 
Jej współorganizatorem był Cech Rzemiosł Różnych, 
a tematem przewodnim była historia chodzieskiego 
rzemiosła.
l	W ostatnim dniu maja na terenach MOSiR odbyła 
się pierwsza edycja Manewrów Ratowniczych, przy-
gotowana przez Piotra Przybyłowskiego i Stanisława 
Jarosza.

CZERWIEC
l	 Świetna organizacja, tysiące zwiedzających i 
wspaniała pogoda – tak można podsumować XXIV 
Chodzieskie Targi Gospodarcze, jakie odbyły się 1 
czerwca. Jak zwykle ich organizatorem był Chodzie-
ski Klub Gospodarczy.
l	1 czerwca chodzieskie Koło PZW zorganizowało 
otwarte zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.
l	4 czerwca w Parku im. ks. Ostrowskiego, otwar-
to objazdową wystawę plenerową „Akcja powstanie”, 
pokazującą wyjątkowe zdjęcia powstańców wielkopol-
skich.
l	 W zorganizowanym 7 czerwca w Chodzieży 
przez Komend Powiatową Policji Turnieju Wiedzy 
Prewencyjnej, zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1.
l	 22 czerwca na chodzieskim Rynku odbyła się 
„zaległa” impreza – festyn z okazji Święta Patrona 
Miasta św. Floriana.

l	 29 czerwca w kościele św. Floriana odbył się 
wspaniały koncert, zorganizowany w ramach „Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzycznego 2019 – Nad-
noteckie Bel Canto”. Było to kolejne wydarzenie ar-
tystyczne, objęte patronatem przez burmistrza Jacka 
Gursza, a sfinansowane przez Chodzieski Dom Kultu-
ry. Gospodarzem artystyczno – religijnego spotkania 
był ks. prałat Ireneusz Szypura.
l	 Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Polonia-Old-
boy Chodzież, z prezesem Zbigniewem Marczykiem 
na czele, zorganizowało 29 czerwca Międzynarodo-
wy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów o Puchar Starosty 
Chodzieskiego.
l	 W ostatnią niedzielę czerwca Miejska Bibliote-
ka Publiczna wspólnie z Chodzieskim Towarzystwem 
Rowerowym zorganizowali rajd turystyczno – literac-
kim śladami Tadeusza Siejaka.

LIPIEC
l	Grę miejską „naturALLni”, objętą patronatem Bur-
mistrza Miasta, zorganizowali 6 lipca młodzi członko-
wie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej.
l	W lipcu i sierpniu Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zorganizował kolejny „Puchar Czterech Jezior”.
l	 22 lipca rozpoczęły się 49. Międzynarodowe 
Warsztaty Jazzowe „Cho-Jazz 2019”. Koncert in-
auguracyjny poświęcony był pamięci zmarłego 
kilka miesięcy wcześniej Wiesława Wasielewskie-
go, a całe Warsztaty Krzysztofowi Komedzie. Za-
kończono je koncertem galowym, jaki odbył się 1 
sierpnia.

SIERPIEŃ
l	4 sierpnia odbyła się w Chodzieży kolejna edycja 
Garmin Iron Triathlon. „Ludzie z żelaza” rywalizowali 
na trzech dystansach. Byli wśród nich również cho-
dzieżanie.
l	 Chodzieski Dom Kultury zorganizował po raz 
trzeci Piknik Krajoznawczo – Historyczny. 
l	24 sierpnia Chodzieski Klub Żeglarski LOK zorga-
nizował regaty „Błękitna Wstęga Jeziora Miejskiego”. 
l	Stowarzyszenie „KROK DO PRZODU” zorganizo-
wało 25 sierpnia charytatywne „Bieganie dla Macieja”
l	W ostatnią sobotę sierpnia na terenach MOSiR 
swoje tegoroczne plony prezentowały chodzieskie 
ogrody działkowe. Impreza powiązana była z III Tar-
gami „Smaki ziemi chodzieskiej”.
l	 Po raz kolejny MOSiR przygotował sportowe 
zakończenie wakacji. Odbyły się turnieje siatkówki 
plażowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz ostatnia 
impreza z cyklu „Pucharu Czterech Jezior”.

WRZESIEŃ
l	 31 sierpnia i 1 września na Jeziorze Miejskim 
odbyły się XLIII Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Pil-
skiego OZŻ.
l	Tradycyjnie 1 września pod Pomnikiem Pamięci 
Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność od-
była się uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny 
światowej.
l	4 września w MDK odbyło się spotkanie związa-
ne z promocją tomiku wierszy Teresy Januchowskiej 
„Moje miasto”, wydanego przez TMZCh.
l	 14 września na Jeziorze Miejskim odbyły się 
międzynarodowe zawody motorowodne. Tytuł wice-
mistrza Europy w klasie OSY-400 wywalczył chodzie-
żanin Cezary Strumnik.
l	 Również 14 września odbyła się uroczystość z 
okazji 55. lecia Ogrodu Działkowego „Zielony Zaką-
tek”.
l	15 września chodzieżanie uczestniczyli w 5. Pik-
niku Naukowym. Tym razem można było wzbogacić 
swoją wiedzę na temat wszelkiego rodzaju fal, a także 
wziąć udział w konkursach, zabawach, doświadcze-
niach. 
l	 Pierwsze po wakacjach spotkanie Koła Gospo-
dyń Miejskich przebiegło pod hasłem „Piękna Ja cho-
dzieżanka”.
l	 21 września na chodzieskim dworcu zatrzymał 

się wyjątkowy pociąg. Nowoczesny ELF przyjechał z 
okazji obchodów 140. lecia linii kolejowej Poznań – 
Piła.
l	Tego samego dnia Honorata Struzik i Dariusz Bo-
berski zorganizowali kolejny „Fotograficzny spacer”.
l	 W ChDK odbyła się uroczystość z okazji 100. 
lecia szkolnictwa zawodowego w Chodzieży.
l	 27 września uroczyście obchodzono jubileusz 
25. lecia Chodzieskiego Klubu Gospodarczego. W 
parku MOSiR odsłonięto okolicznościowy postument, 
a w sali ChDK odbyła się jubileuszowa akademia pod 
hasłem „Razem możemy więcej”.
l	 28 września swoje 5. lecie obchodziła Fundacja 
Ukryte Marzenia. Z tej okazji odbyła się w ChDK jubi-
leuszowa uroczystość. 
l	W dniach 28 i 29 września na Jeziorze Miejskim 
odbyły się regaty „Jesienny Puchar w klasie OK’ding-
hy”.
l	 W sierpniu i wrześniu mieszkańcy Chodzieży 
uczestniczyć mogli w atrakcyjnie przygotowanych 
„piknikach sąsiedzkich”, zorganizowanych na różnych 
osiedlach.

PAŹDZIERNIK
l	 Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Ró-
żowa Wstążeczka” zorganizowało trzeci bieg charyta-
tywny „Przeganiamy raka”.
l	200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki Cho-
dzieski Dom Kultury uczcił specjalnym koncertem, jaki 
odbył się 11 października.
l	Nowa Młodzieżowa Rada Miejska podczas swo-
jego pierwszego posiedzenia, jakie odbyło się 17 paź-
dziernika, wybrała swoje władze.
l	 18 października kolejny rok swojej działalności 
rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży.

LISTOPAD
l	 9 listopada odbyły się zawody pływackie, a na-
stępnie uroczyste spotkanie z okazji 45. lecia chodzie-
skiej pływalni Delfin.
l	 11 listopada obchodziliśmy w Chodzieży 101. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uroczystości z tej okazji rozpoczęto mszą św. w ko-
ściele św. Floriana, następnie odbył się przemarsz 
pod Pomnik Pamięci Poległym i Pomordowanym za 
Polskę i Wolność.
l	 23 listopada  w sali widowiskowej ChDK odbyło 
się uroczyste podsumowanie projektu „Puszczeni na 
głębokie wody”, realizowanego przez Stowarzyszenie 
Na Górze.

GRUDZIEŃ
l	 Po raz trzeci obchodzono w Chodzieży Mię-
dzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościa-
mi. Uroczystość z tej okazji odbyła się 3 grudnia w 
ChDK.
l	Od wielu już lat sklep ARKA organizuje bożonaro-
dzeniową wystawę prac uczestników Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej. Po raz kolejny 7 grudnia sklep zamienił 
się salon artystyczny
l	 Otwarty Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza 
Miasta odbył się 8 grudnia w hali SP 1 przy ul. Pade-
rewskiego.
l	10 grudnia odbyły się uroczystości upamiętniają-
ce 100. rocznicę urodzin i 20 rocznicę śmierci „druha 
niezapomnianego” Zenona Goślińskiego. Odsłonięta 
została tablica pamiątkowa i nowa ulica imieniem Z. 
Goślińskiego, a na zakończenie w MBP odbyło się 
okolicznościowe spotkanie. 
l	Mikołajkowy Turniej Judo zorganizował chodzie-
ski UKS 14 grudnia. 
l	 Ponad 200 zawodników z 15 klubów uczestni-
czyło w 2 – dniowej imprezie, rywalizując o miano naj-
lepszych w Polsce w pływaniu w płetwach. Głównym 
organizatorem zawodów był UKS Delfinek.
l	Wspaniały spektakl „Uwierz w święta” przygo-
towali rodzice uczniów SP 3. Pokazali go szero-
kiej publiczności 20 grudnia w sali widowiskowej 
ChDK.

Kalendarium 
2019
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Komitet organizujący uroczystości związane z 100. 
rocznicą urodzin i 20. rocznicą śmierci Zenona  
Goślińskiego  – przygotowanie odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej, nadania imienia ulicy Zenona Gośliń-
skiego oraz przygotowanie i przeprowadzenie oko-
licznościowego spotkania w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej.

Zespół organizujący 5. Chodzieski Piknik Naukowy, 
który w ubiegłym roku odbył się pod hasłem „FALE”.

Ceramiczny Street Art – organizator wielu cennych 
projektów, m.in. wykonanie „chodzieskich domków”.

Zespół Młodzieżowy Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Chodzieskiej,  za działania na rzecz ochrony środowi-
ska.  W roku 2019 zespół zrealizował dwa projekty w 
ramach Programu „Równać Szanse”: „naturALLni” i 
„Ptasie osiedle”. 
 
Orkiestra Chodzieskiego Domu Kultury, wzbogacają-
ca miejskie uroczystości, prezentująca świetne kon-
certy (m.in. z okazji Dnia Kobiet) i promująca miasto 
na prestiżowych przeglądach.

Przedszkole „Pod Dębusiem Olbrzymkiem”, orga-
nizujące po raz kolejny (5 kwietnia) niezwykle po-
żyteczną i świetnie przygotowaną akcję „sadzenie 
drzew”.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 – wspania-
ły spektakl  jasełkowy, zaprezentowany w sali widowi-
skowej ChDK „Uwierz w święta”.

Chodzieski Klub Gospodarczy, obchodzący w ubie-
głym roku swoje 25. lecie. Oprócz wielu spotkań 
członków stowarzyszenia, ChKG zorganizował bar-
dzo udane XXIV Targi Gospodarcze oraz jubileuszowe 
uroczystości 27 września (odsłonięcie pamiątkowego 
postumentu  i gala w sali widowiskowej ChDK). Od 25 
lat ChKG działa na rzecz integracji przedsiębiorców i 
budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości.

INICJATYWY  l	WYDARZENIA   l  SUKCESY – PODSUMOWANIE ROKU 2019

W 2019 roku każdy mieszkaniec Chodzieży, gdy tylko miał na to 
ochotę, korzystać mógł z wielu propozycji spędzenia czasu wolnego, 
mógł cieszyć się sukcesami swoich znajomych, mógł podziwiać innych 
mieszkańców naszego miasta, realizujących bardzo różne projekty. Tak 
było w każdym miesiącu, co obrazuje kalendarium zamieszczone na są-
siedniej stronie. 

Burmistrz Jacek Gursz
Po raz trzeci już pragniemy uhonorować tych spośród nas, 
którzy dokładają swoją cegiełkę do zaprzeczenia tezie, że 
„w Chodzieży nic się nie dzieje”. Nasz plebiscyt „Chodzież 
potrafi” ma jeden podstawowy cel – pokazanie jak wielu 
chodzieżanom chce się robić coś dla innych. Że dzięki ich 
zaangażowaniu mamy w naszym mieście tak bogate życie 
kulturalne, sportowe, społeczne. Już w sobotę 7 marca, 
podczas gali w Chodzieskim Domu Kultury dowiemy się, 
kogo Kapituła Plebiscytu uhonorowała specjalnymi wyróż-
nieniami.

Mamy też już pełną listę tegorocznych nominowanych do wyróżnień 
„CHODZIEŻ POTRAFI”, zawierającą wszystkie propozycje nadesłane do 
organizatorów plebiscytu.

 NASI  NOMINOWANI

Serdecznie zapraszamy na galę podsumowującą plebiscyt, która odbędzie się 7 marca o godz. 15.00 
w Chodzieskim Domu Kultury. Wstęp wolny. Każdy z widzów będzie mógł wziąć udział w losowaniu 
atrakcyjnej nagrody. Podczas gali wręczona zostanie także nagroda TMZCh im. Henryka Zydorczaka.

CHODZIEŻ POTRAFICHODZIEŻ POTRAFI 

Grupa Teatralna „Próbownia” - w ubiegłym roku ko-
lejna, niezwykle pozytywnie przyjęta premiera. Tym 
razem był to spektakl „Wariat i zakonnica” Witkace-
go.

Niepubliczne Przedszkole nr 2 im.”Szewczyka Dra-
tewki”- zorganizowanie cieszącego się dużym powo-
dzenie przeglądu teatrów przedszkolnych „Bajkowa 
scena”.

Sklep  ARKA –  organizator wystawy prac artystycz-
nych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, połą-
czonej z przedświątecznym spotkaniem.

Zespół wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Uni-
werek”, uświetniający nie tylko uroczystości swojego 
stowarzyszenia.

Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, który w minionym  roku po raz 15. zorganizo-
wał cieszący się dużym powodzeniem „Rodzinny rajd 
na Gontyniec”.

Uczniowski Klub Sportowy, prowadzący szkolenia 
młodych judoków i organizujący sportowe turnieje, 
m.in  Mikołajkowy Turniej Judo. 

Studio CHDK HIT – wspaniale prezentująca się grupa 
młodych i starszych wokalistów, prowadzonych przez 
Esterę Naczk – Suską, wzbogacających swoim śpie-
wem wiele lokalnych imprez i uroczystości.

UKS Delfinek – odnoszący w minionym roku wiele 
sportowych sukcesów, ale także bardzo dobry orga-
nizator „V Rundy Klubowego Pucharu Polski. 

KS Polonia Chodzież – klub mogący pochwalić się  
znaczącymi osiągnięciami w szkoleniu młodych pił-
karzy.

Cezary Strumnik – wspaniały motorowodniak, wice-
mistrz Europy, promujący Chodzież nie tylko w całej 

Polsce, ale i poza jej granicami.

Stowarzyszenie Polonia - Oldboy Chodzież – orga-
nizator wielu piłkarskich turniejów, w tym przepro-
wadzonego w ubiegłym roku 10. Międzynarodowego 
Turnieju Oldbojów o Puchar Starosty Chodzieskie-
go. 

Ochotnicza Straż Pożarna – powrót po kilku latach 
nieobecności do służby i aktywne wsparcie wielu lo-
kalnych inicjatyw i wydarzeń. 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Miejskich – organiza-
tor w 2019 roku wielu przedsięwzięć aktywizujących i 
integrujących kobiety naszego miasta.

Fundacja „Ukryte Marzenia” - obchodząca w minio-
nym roku swoje 5-lecie.

Roman Grewling – autor książki „Witkacy w Chodzie-
ży... czyli kapelusz bananowy za 2,50”, której oficjalna 
prezentacja prezentacja, połączona z okolicznościo-
wym spotkaniem autorskim,  odbyła się 5 lutego.

Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różo-
wa Wstążeczka”  – organizator Pikniku Rodzinnego 
„Przeganiamy Raka”.

Fundacja Centrala Młodych, prowadząca w 2019 roku 
Klub Sąsiedzki przy ul. Jagiellońskiej 5,  integrujący 
dzieci, młodzieży, seniorów, rozwijający ich zaintere-
sowania. Klub był też organizatorem pikniku sąsiedz-
kiego i okolicznościowych spotkań.

Polski Związek Wędkarski - Koło w Chodzieży - orga-
nizator zawodów dla wędkarzy dorosłych, a także dla 
dzieci i młodzieży z naszego miasta. 

Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży i Starszy Cechu 
Edmund Kaczmarek - niestrudzone propagowanie 
etosu rzemieślnika i działania na rzecz przywrócenia 
znaczenia szkolnictwa zawodowego.
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WARTO 
BYĆ 
RAZEM

Już po raz piąty kilkadziesiąt par wzięło udział w Chodzieskim Tygodniu Małżeń-
stwa.  Organizatorzy, jak zawsze, przygotowali szereg atrakcyjnych spotkań, pre-
lekcji, imprez, konkursów. Jak podkreślają ich uczestnicy, naprawdę warto było 
skorzystać z zaproszenia do każdej z propozycji.

Najlepsi polscy 
artyści

KONCERTOWY SEZON CHDK

Czy pamiętacie jesienną sondę Chodzieskiego Domu Kultury, w 
której pisaliście, jakich wykonawców chcielibyście zobaczyć i usły-
szeć w Chodzieży? Mamy dla Was wspaniałą wiadomość. Z czwor-
giem spośród pięciorga wskazanych przez Was artystów ChDK ma 
już podpisane umowy. 

Dziś już jest pewne, że w naszym mieście wystąpią: 

- 26 CZERWCA 2020 r. - DARIA ZAWIAŁOW I ANIA DĄBROWSKA
- 27 CZERWCA 2020 r. - ORGANEK I MIKROMUSIC. 

- A to nie jest nasze ostatnie słowo w tym sezonie – infomuje dyrektor Marcin 
Kita. - Jeśli chodzi o szczegóły występów – zapraszamy do śledzenia strony inter-
netowej chdk.com.pl oraz profilu Chodzieskiego Domu Kultury na facebooku. Już 
niebawem znajdziecie tam więcej informacji, zarówno jeśli chodzi o czerwcowe 
koncerty, jak i inne wydarzenia. 

C H O D Z I E S K I 

Małgorzata Jeśko – Doręgowska
Ryszard Cichocki

Organizatorem Tygodnia jest Chodzieskie Forum Małżeństw. Jest to grupa osób, którym przy-
świeca jeden, podstawowy cel – zbliżenie do siebie małżonków, partnerów poprzez udział w 
różnych, atrakcyjnych formach spędzenia czasu wolnego. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 7 lute-
go, w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na 
gości  czekał jubileuszowy tort, ufundo-
wany przez burmistrza Jacka Gursza i 
Cukiernię Państwa Piotrowskich.

Najważniejszym punktem spotkania 
była debata na temat „Czy małżeństwo 
w dzisiejszych czasach jest ważne?”. 
Przygotowali ją  i przeprowadzili młodzi 

INAUGURACJA członkowie Towarzystwa Miłośników Zie-
mi  Chodzieskiej, zapraszając do rozmo-
wy „doświadczonych w małżeńskich ro-
lach”. „Doświadczonych” reprezentowali 
Mirosława Trojanowska, wiceburmistrz 
Piotr Witkowski i prezes TMZCh Dariusz 
Sałata. Wątpiących w sens małżeń-
stwa, czyli tzw. opozycję, stanowili mło-
dzi z TMZCh – Zosia Kulesza, Wiktoria 
Jóźwiak i Amelia Górzyńska. 

Po debacie, nad sprawnym przebie-
giem której czuwała Patrycja Doręgowska, 
odbyła się dyskusja z udziałem publiczno-
ści. Zakończono ją werdyktem, poprze-
dzonym głosowaniem jawnym, opowia-
dającym się jednogłośnie za ważną rolą 
małżeństwa w dzisiejszych czasach. Po 
prostu – warto być razem. Ciekawostki 
i statystyki dotyczące par i małżeństw, 
przedstawił Sławomir Smolczewski.

KONKURSY
Podczas inauguracyjnego spotkania podsumowano 

konkursy, zaproponowane przez organizatorów Tygo-
dnia dzieciom i młodzieży. Najlepsi otrzymali nagrody, 
ufundowane przez sponsorów.

W konkursie plastycznym „Małżeństwo w oczach 
dziecka” wśród przedszkolaków I miejsce zajęła Alek-
sandra Szejnfeld (NP nr 3), II – Hanna Połczyńska (NP 
2), III – Wiktoria Karlik (Stróżewo). W kategorii klas 1-3 
SP najwyżej oceniona została Roksana Hadała (Stróże-

wo), II miejsca zajął Wojciech Kaczmarek (SP 3), 
III – Kamila Simińska (Budzyń). Uczniowie klas 4 
– 8 wzięli udział w konkursie literackim „Życzenia 
walentynkowe dla męża/żony”. I miejscem uho-
norowano  Eryka Hetmanowskiego (Stróżewo), 
II zajęła Sara Bogacz (Strzelce), III – Roksana 
Łyko (SP 3). W każdej kategorii były też wyróż-
nienia.
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W niedzielę, 16 lutego o godz. 
17.00 obchody Chodzieskiego 
Tygodnia zakończyła msza św. w 
kościele św. Floriana, której, na 
zaproszenie Forum Małżeństw i 
ks. proboszcza Ireneusza Szy-
pury, przewodniczył ks. Michał 
Szalaty - współorganizator pierw-

T Y D Z I E Ń  M A Ł Ż E Ń S T W A
W WYMIARZE DUCHOWYM RANDKA W DOBRYM STYLU

CHODZIESKI BIEG PAR

POWIEDZ MI, JAK MNIE KOCHASZ

W sobotę 8 lutego, uczest-
nicy Chodzieskiego Tygodnia 
Małżeństwa spotkali się na 
mszy św. w kościele Nawie-
dzenia NMP, by rozpocząć 
Tydzień „w wymiarze du-
chowy”. Po mszy odbyło się 
spotkanie autorskie z mężem, 
ojcem i powieściopisarzem 
Robertem Kościuszko. Gość 
zachęcał rodziców do przeka-
zywania wiary dzieciom, a ich 
pociechy do czytania cieka-
wych historii biblijnych. 

9 lutego odbył się „czwarty bieg mał-
żeński”. Do udziału w nim zgłosiły się 
23 pary. Była słoneczna pogoda, była 
radość z wspólnie spędzonego czasu, 
choć wymagającego fizycznego wysiłku.

Po intensywnej rozgrzewce, na trasę 
ruszyli najpierw panowie, a po przebie-

gnięciu odpowiedniego dystansu, połączyli się w 
pary (oczywiście ze swoją „drugą połową”) i razem 
pokonali drugą część biegu.

Najszybciej na mecie zameldowali się Anna 

i Dawid, II miejsce zajęli Sylwia i Piotr, a 
III - Joanna i Wojciech. Zwycięskie pary 
uhonorowane zostały nagrodami, były też 
nagrody specjalne, a wszyscy uczestnicy 
otrzymali okolicznościowe medale i dyplo-
my. Dodajmy – tu nie było przegranych. 
Nawet ostatnia na mecie para otrzymała 
należne brawa.

Całość, jak zwykle świetnie, prowadzili Małgorzata 
Jeśko-Doręgowska z mężem Piotrem. I serdecznie 
dziękowali wszystkim, którzy w realizacji przedsię-
wzięcia pomogli.

CHODZIESKIE FORUM MAŁŻEŃSTW 
to inicjatywa, jaka zrodziła się w Chodzieży w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństw. Jest 

kontynuowana od 5 lat i corocznie skupia coraz szersze grono chodzieskich małżeństw i par, zachęcając 
je do wspólnego spędzania czasu w różnych formach aktywności. Ma ona na celu zbliżenie do siebie 
małżonków poprzez zorganizowanie ciekawych prelekcji, warsztatów, które pomagają odpowiedzieć na 
pytanie - w jaki sposób uczynić relację par jeszcze bardziej satysfakcjonującą, trwałą i bliską.

Organizatorzy CHODZIESKIEGO TYGODNIA MAŁŻEŃSTWA mają partnerów, którzy wspierają ich od 
pięciu już lat. Są wśród nich: Parafia św.. Floriana, Parafia Nawiedzenia NMP, Burmistrz Miasta Chodzie-
ży Jacek Gursz oraz Powiat Chodzieski - Starostwo Powiatowe. Program Tygodnia współtworzyły różne 
instytucje, firmy i osoby prywatne, które doceniają promocję dobrej relacji i tworzenia odpowiednich więzi 
między kobietą i mężczyzną, między małżonkami.

Niedzielny warsztat dla par odbył 
się z inicjatywy pani Małgorzaty Gu-
mowskiej - coacha dobrych relacji, 
i stanowił niepowtarzalną okazję, 
by na nowo poczuć to, co sprawia, 
że jesteśmy szczęśliwi w naszych 
relacjach, by wypowiedzieć dawno 
niewypowiadane słowa. Nie zabra-
kło czasu na rozmowy we dwoje, na 
podzielenie się swoimi odczuciami i 
wrażeniami. Były powody do wzru-
szeń i śmiechu.

Walentynkowy wieczór musiał być wyjątkowy. I 
był. „Randka w dobrym stylu” odbyła się 14 lutego w 
restauracji Amfiteatralna.  Spotkanie rozpoczęło się 
od toastu „za ukochane połowy”. Program wieczoru, 
z dużą dozą humoru, prowadzili Katarzyna i Tomasz 
Śróda. Randka była wyjątkowa również za sprawą 
gościa specjalnego – Katarzyny Ziomek, trenera ety-
ki biznesu i specjalistki od uśmiechu. 

Spotkanie odbyło się dzięki wielu parterom i 
wsparciu chodzieskich sklepów odzieżowych. Był 
też czas na zabawę modową, indywidualne porady, 
jak i walentynkową intymność przy szampanie, kawie 
i słodkiej niespodziance.

PRZETAŃCZYĆ CHCĘ Z TOBĄ CAŁĄ NOC

ZAKOŃCZENIE

I tak właśnie było w sobotni wieczór, 15 lutego. 
Była to prawdziwie taneczna zabawa karnawałowa, 
ostatnie wydarzenie przygotowane przez organiza-
torów Chodzieskiego Tygodnia Małżeństwa. Dzięki 
gościnności pani wójt Kamili Szejner, zabawa odbyła 
się na sali wiejskiej w Milczu.

Najpierw była wyśmienita kolacja, po której ta-
necznym krokiem wszystkie pary ruszyły na parkiet. 
Było też wiele  niespodzianek. Pierwsza - karna-
wałowe pączki i ukrytym w jednym z nich pięknym 
pierścionkiem. Trafił do Pauliny i to z idealnie dopa-
sowany rozmiarem. 

szych, chodzieskich obchodów 
Tygodnia Małżeństwa.

Podczas mszy była okazja 
do odnowienia przyrzeczeń 
małżeńskich oraz do indywi-
dualnego błogosławieństwa, 
z którego skorzystało wiele 
par.

Muzykę do tańca zapewnił DJ TomiGraj – Tomasz 
Kamiński, a jak tańczyć  „czaczę” należy, pokazał spe-
cjalny gość wieczoru Mateusz Pawłowski – Mistrz Polski 
w tańcu towarzyskim.  Była  także karnawałowa loteryjka 
z nagrodami,  ufundowanymi przez sponsorów.

Opuszczając nad ranem balową salę, uczestnicy 
zabawy żegnali się słowami - „dziękujemy, za rok też 
będziemy!”.
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Kabaret Hrabi rozbawił 
chodzieską publiczność 
do przysłowiowych łez. Od 
pierwszych chwil, aż do 
końca każdego z dwugo-
dzinnych występów, arty-
ści i widzowie rozumieli się 
doskonale. 

W niedzielę, 26 stycznia, chór parafi i św. Floriana w Chodzieży wyjechał do Skrzatusza, 
gdzie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej wzbogacił mszę św., a po niej wystąpił z kon-
certem specjalnym. 

Chodzieżanie, pod batutą Edwarda Michora, zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy. RC

KABARET HRABI WYSTĄPIŁ W CHODZIEŻY
CHÓR PARAFII ŚW. FLORIANA

Humor inteligentny Koncert w Skrzatuszu

CHÓRY i ORKIESTRA
Było to kolejne wydarzenie reli-
gijno – artystyczne, które przez 
widzów zostanie zapamiętane 
na dłużej. Kolejny to też dowód 
na to, jak szeroki jest zakres 
propozycji kulturalnych przeżyć 
w Chodzieży. W tym przypadku 
możemy zawdzięczać to parafi i 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny i ks. proboszczowi Jano-
wi Korygaczowi.

Wniedzielę, 26 stycznia, po mszy św. o godz. 
16.00, w chodzieskim kościele pw. Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny, odbył się koncert 

kolęd i pastorałek. 
Zgromadzeni w świątyni parafi anie i ich goście, gorąco 

oklaskiwali chóry: parafi i św. Wojciecha z Margonina, któ-
rym dyrygował Tomasz Maliszewski, I.J. Paderewskiego 
z Szamocina pod dyrekcją Tomasza Wyrzykowskiego, 
zespół gospodarzy – chór parafi i NNMP prowadzony 
przez  Marcina Mendlika oraz chór kameralny „Exaudi” 
pod batutą Beaty Zdunek. Wystąpiła także Orkiestra Dęta 
Chodzieskiego Domu Kultury z dyrygentem Sławomirem 
Czaplą. 

Każdy zespół wykonał po kilka utworów, a na koniec 
dwie kolędy zaśpiewali i zagrali wszyscy wykonawcy 
koncertu. 

Za pełne artystycznych przeżyć niedzielne popołudnie, 
podziękował artystom ks. proboszcz Jan Korygacz. Pod-
czas koncertu była także okazja do wspomożenia lecze-
nia Natana.  RC

KONCERT W KOŚCIELE NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Chór Parafi i św. Wojciecha w Margoninie

Chór Kameralny „Exaudi”

Orkiestra Dęta Chodzieskiego Domu Kultury

Chór I.J. Paderewskiego z Szamocina

Artystom dziękował ks. proboszcz Jan Korygacz

Chodzieski Chór Parafi i NNMP

Członkowie kabaretu udowodnili, że 
słowo „kultowy” używane w odniesieniu 
do ich grupy, w żadnym wypadku nie jest 
na wyrost. Ich znakiem rozpoznawczym 

jest inteligentny humor w najlepszym wy-
daniu, czego potwierdzeniem są żywioło-
we reakcje widowni. MS

 Zdjęcia W. Szałata 
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WChodzieży, do czasów rozbiorów, wła-
dzę sądowniczą w sprawach karnych 
posiadał wójt i jego ławnicy, jednak 
gdy zachodziła potrzeba wymierzenia 

najsurowszego wymiaru kary, ostateczną decyzję 
podejmował właściciel miasta. Żaden z powyższych 
oczywiście nie brudził sobie przy tym rąk. Do tego 
rodzaju zadań wzywano na pomoc „specjalistę”. 

Sąd wójtowski w Chodzieży musiał mieć ręce 
pełne roboty (sprawy lżejsze, o kwalifi kacji cywilnej 
lub administracyjnej rozstrzygał burmistrz), także w 
sprawach „gardłowych”, gdyż stosunkowo często 
potrzebował pomocy mistrza katowskiego. Do ta-
kich spraw zaliczano przede wszystkim morderstwa, 
podpalenia, świętokradztwo, czy posądzenia o cza-
ry. Liczba „interwencji” ponurego fachowca wydawa-
ła się z roku na rok rosnąć, gdyż w 1768, po decyzji 
Zygmunta Grudzińskiego, Chodzież otrzymała sta-
łego kata, można by powiedzieć, etatowego.  

Zajęciem „mistrza” było wydobywanie przemocą 
zeznań z podejrzanego, na polecenie wójta i ławni-
ków. Najpierw jednak owego nieszczęśnika lub nie-
szczęśniczkę (kobiet w tym wypadku nie oszczędza-
no i torturowano na równi z mężczyznami) straszono 
i pokazywano narzędzia tortur. Gdy to nie pomaga-
ło, według ceremoniału, kat uderzał oskarżonego w 
twarz, a musiał to zrobić na tyle mocno, aby pojawiła 
się krew. W ówczesnym mniemaniu miało to zapew-
nić bezpieczeństwo przez tajemnymi mocami. Z 
popularnych sposobów decyzję o przyznaniu się do 
winy (bez znaczenia czy sprawca kłamał, czy mówił 
prawdę) należały: rozciąganie, a więc wystawiane 
ramion stawów, przypalanie boków świecą lub roz-

grzanym metalem, a także „hiszpańskie buty”, tj. 
miażdżenie kończyn specjalną prasą. W tym okrut-
nym widowisku brać udział musieli wójt, ławnicy, 
instygator tj. urzędnik pełniący funkcję oskarżyciela 
publicznego oraz pisarz, którego zadaniem było no-
towanie przebiegu procesu i śledztwa. 

Niepewnym jest, gdzie w Chodzieży odbywały 
się wyżej opisane przesłuchania. Prawdopodobnie, 
analogicznie do innych miast, w podziemiach ratu-
sza (który znajdował się wówczas na rynku) znaj-
dowała się specjalna izba, a także inne, pełniące 
funkcje „twierdzy miejskiej”. Być może oba punkty, 
tj. sala tortur i twierdza, położone były w bliżej nie-
określonym budynku w pobliżu bram miejskich. 

Do zadań kata należało także wykonywanie wy-
roków śmierci, jeżeli podejrzanemu w toku przesłu-
chania udowodniono (lub zmuszono go do przyzna-
nia się) winę. W Chodzieży miejscem wykonywania 
takich wyroków był z dużym prawdopodobieństwem 
punkt nazywany „wzgórzem szubienicznym”, znaj-
dujący się w okolicach wzniesienia przy dzisiejszej 
ulicy J. Kochanowskiego. Nieopodal tego miejsca 
znajdował się także tzw. cmentarz francuski, w okre-
sie międzywojennym określany jako „Boża Męka”. 
Na wzniesieniu tym stał krzyż, do którego, jeszcze 

w dwudziestoleciu międzywojennym, odbywały się 
procesje. 

W wypadku najwyższego wymiaru kary, decyzję 
o wykonaniu wyroku musiał zatwierdzić właściciel 
miasta. Oznaczało to chwilowe odroczenie wyroku, 
niestety dla skazańca mogło oznaczać to najwyżej 
tylko kilka dni. Pan dziedziczny nie kwapił się jed-
nak do zatwierdzania srogich wyroków. Jeżeli miał 
wobec winy posądzonego jakiekolwiek wątpliwości, 
wolał odwoływać egzekucje. Brało się to z dwóch 
przyczyn. Pierwszą była niewątpliwie niechęć do 
pomniejszania liczby mieszkańców prywatnego 
miasta, druga, możliwość zamienienia surowej kary 
na grzywnę, co przynosiło szlachcicowi dodatkowy 
przychód fi nansowy. 

W XVII i XVIII wieku polskie małe miejscowości 
wzbraniały się najczęściej przed korzystaniem z 
usług kata, ponieważ były one najzwyczajniej dro-
gie. Chodzież do roku 1768 także nie posiadała 
takiego typu „urzędnika”. Postanowienie Zygmunta 
Grudzińskiego w sprawie stawiało nasze miasto w 
szeregu „porządnych” ośrodków, które było stać na 
taki luksus (np. Poznań czy Kalisz). Widocznie prze-
stępczość w mieście wymagała takiej decyzji, może 
też brak „mistrzów” w najbliższej okolicy (wiemy, 

że własnego kata opłacał także Wągrowiec) spra-
wiał, że kat mógł na siebie spokojnie zarobić.  Aby 
utrzymać „mistrza”, Grudziński przekazał na ten cel 
miastu tzw. ogrody włoskie tj. tereny zielone znaj-
dujące się najprawdopodobniej w okolicach zamku, 
w obrębie dzisiejszych ulic: Zielonej, Bose, Bocznej 
i Zamkowej. Ze względu na miejski etat „mistrza”, 
za wszelkie jego czynności na terenie Chodzieży 
pobierał połowę zwyczajowej stawki, z zleceniodaw-
cami spoza niej natomiast miał spisywać oddzielne 
umowy. 

Na zakończenie warto dodać, że chodzieski kat 
nie tylko wykonywał wyroki i prowadził przesłucha-
nia. Do jego zadań należało także trzymanie pieczy 
nad porządkiem w mieście (w czym pomagali mu 
mieszkańcy i przedstawiciel cechów), a także radze-
nie sobie z bezdomnymi zwierzętami razem z podle-
gającym mu, także opłacanym przez radę miejską, 
hyclem.  Tadeusz Matraszek

DHiTM 

Własny KAT

NASZA HISTORIA – POWÓD NIESKRYWANEJ DUMY

Ul. Jana Kochanowskiego, tzw. cmentarz francuski, „Boża męka”, 
lata międzywojenne 

Średniowieczne narzędzia tortur (zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  „Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
7 nawyków szczęśliwego 
dziecka. 
Nowe historie
  Sean Covey

Tłumaczenie: 
Małgorzata Bortnowska

Książka zawiera 7 bajek, które zachę-
cają młodych czytelników do kształto-
wania w sobie zdrowych nawyków oraz 
komentarze dla rodziców, tematy do dys-
kusji z dzieckiem i porady wychowawcze.

Autor stara się przekazać pozytywne 
wartości związane z wiarą we własne 
możliwości, umiejętnością dbania o po-
rządek oraz spokojnym i zdroworozsąd-
kowym podchodzeniem do zadań. 

W książce pojawia się także temat 
zalet pracy w grupie i przezwyciężania 
powierzchownych uprzedzeń. Jest także 
mowa o śmierci dziadka, ale ukazana 

przede wszystkim z perspektywy przyja-
ciół. Pokazania im w jaki sposób mogą 

pomóc komuś, kto stracił kogoś bliskie-
go.

„7 nawyków szczęśliwego dziecka. 
Nowe historie”, podobnie jak pierwsza 
część, ma bardzo dużo kolorowych i 
sympatycznych ilustracji, jest jednak 
mniejsza formatem. Polecam ją zarówno 
fanom Siedmiu Dębów, jak i nowym czy-
telnikom, którzy jeszcze nie mieli okazji 
poznać bohaterów tego niewielkiego mia-
steczka.

Książka nadaje się do czytania z 
dziećmi powyżej 4. roku życia.

 Marcelina Kidoń
 Dział dla Dzieci MBP

Dziewięcioro nieznajomych
 Liane Moriatry

W obecnych czasach liczy się „ja”. Od 
określenia wartości własnego ego zaczy-

na się defi niowanie i rozumienie świata.  
Centrum uwagi  przejmują sprawy ciała 
i ducha – „moje”, „moja”, „dla mnie” – to 

słowa rozstrzygające,  to jak widzimy 
otoczenie. Taki trend życia  sprawił, że 
bohaterowie najnowszej powieści Liane 
Moriarty pt. „Dziewięcioro nieznajomych” 
wybrali kontrowersyjne i odludne SPA, 
aby podratować nerwy, naprawić relacje 
i dogadać się z samym sobą. 

Miejsce prowadzi charyzmatyczna  
pani psycholog, która zrobi wszystko, 
by z dziewięciorga uczestników, wycią-
gnąć dziewięć soczystych sekretów. Jak 
myślisz, co byś zrobił, gdyby twoje życie 
nagle miało zależne od obcej osoby? Na 
ile zaufasz, skoro jedyną prawdą jest to, 
że wszyscy kłamią? Międzyludzkie sieci 
relacji to specjalność Liane Morirty, która 
w mistrzowski sposób zaplotła intrygę w 
„Wielkich kłamstewkach”. Najnowsza po-
wieść to powrót autorki w wielkim stylu. 
Zachęcam do przeczytania.

 Honorata Struzik 
 bibliotekarz 

na się defi niowanie i rozumienie świata.  

Chodzież otrzymała prawa miejskie 3 marca 1434 roku. Jak wiele ośrodków okresu średniowiecza, została 
lokowana na prawie magdeburskim. Niosło to ze sobą różnego rodzaju konsekwencje, w tym także prawne, 
co oznaczało, że w sprawach karnych sądy stosowały wobec podejrzanych o najgorsze przestępstwa Mag-
deburską sprawiedliwość a więc przepisy bardzo często nad wyraz okrutne.



12 Nr 2(29) • luty 2020

W MALOWNICZEJ SCENERII 
JEZIORA 
KARCZEWNIK

PAŁACYK 
myśliwski

Wybudowany został w końcu 
XIX wieku (w latach 1823-1892) 
przez barona Ernsta von Lüt-
twitza, który pełnił też funkcję 
głównego strażnika lasów nale-
żących do majątku. Prawdopo-
dobnie wybudował go dla naj-
młodszego syna.

Pałacyk wraz z XV-wiecznym mły-
nem, z inicjatywy właściciela 
majątku, przyjął niemiecką ów-
cześnie nazwę Warow. Obiekt 

położony był na niewielkim wzniesieniu, 
po południowej stronie jeziora Karczew-
nik, na planie prostokąta. Liczył 3 kondy-

gnacje, do płn.-wschodniego narożnika 
dostawiona była 3-cia kondygnacyjna, ok-
tagonalna wieża, zwieńczona cebulastym, 
wydłużonym hełmem. 

W jego otoczeniu znajdował się folwark 
ze stajnią i młynem, z którego zachowa-
ły się częściowo mury. Cała posiadłość. 
łącznie z kilkoma domami, przynależała 
do Oleśnicy Górnej (ówcześnie podzie-
loną na górną i dolną). Wnętrza budynku 
przyozdobione licznymi trofeami świad-
czyły o pasji myśliwskiej właściciela. 

W 1915 roku majątek rodu Lüttwitz 
powiększył się o pałac Königsmarcków w 
Oleśnicy, z racji połączenia rodów (ślubu 
Lidy von Königsmarck z baronem von Lüt-
twitz). Na początku XX wieku posiadłość 

pozostawała nadal w rękach rodziny i li-
czyła 510 ha. Składały się na nią ziemie 
uprawne, łąki, pastwiska, lasy, gorzelnia, 
spichrz ze stajnią, stodoła oraz własny 
wodno - elektryczny młyn. Podczas II 
wojny światowej  rodzina von Lüttwitz 
opuściła pałac i wyjechała do Niemiec. 
Posiadłość wraz z przyległościami prze-

jął Skarb Państwa Polskiego. W latach 
50-tych XX w. dawne zabudowania fol-
warku zaadoptowane były przez ubojnię 
trzody chlewnej. Od lat 70-tych renowacji 
poddana była część mieszkalna i wieża 
pałacowa. W murach pałacyku  znajdował 
się Państwowy Dom Dziecka, a w latach 
80-tych pogotowie opiekuńcze. W pobliżu 
znajdowały się mieszkania dla wycho-
wawców placówki. Z czasem zabudowa 
ulegała powolnej rozbiórce. 

Od 2001 roku pałacyk jest własnością 
prywatną, która dzięki staraniom właści-
cieli odzyskuje dawny urok. W 2009 roku 
pałacyk odwiedziła ostatnia potomkini rodu 
baronowa Elly Lüttwitz-Heinrich, wnuczka 
Ernsta von Lüttwitza, pozostawiając rodzin-
ną pamiątkę,  popiersie swego dziadka.
 DHiTM
 Karolina Matwiejczuk-Ilnicka

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów DHITM, Narodo-
wego Archiwum Cyfrowego oraz od Eugeniu-
sza Bogdana.

W kameralnym nastroju

Specjalnie dla Pań, z okazji ich świę-
ta, zaśpiewa Łukasz Pietras – muzyk, 
który repertuar kojący kobiece dusze 
ma opanowany do perfekcji. Podczas 
spotkania nastąpi podsumowanie kon-

kursu Koła Gospodyń Miejskich, któ-
rego celem było stworzenie „Portretu 
Chodzieżanki”. 

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się 
więc, jaka jest współczesna Chodzie-

żanka. Kameralny, pogodny i nastro-
jowy charakter wydarzenia, będzie z 
pewnością idealnym sposobem na spę-
dzenie miłego popołudnia w kobiecym 
gronie. PP

SPOTKANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA PAŃ

Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży oraz Koło Gospodyń Miejskich w Chodzieży zapraszają na 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbędzie się w bibliotece we wtorek 10 marca 2020 r. o godz. 
17:00. 

List z Auckland

W ubiegłym miesiącu do Urzędu 
Miejskiego w Chodzieży dotarł 
list wnuka Hugo Friedlandera – 
mieszkańca dawnej Chodzieży. 
Przed paroma latu publikowali-
śmy w lokalnych mediach oraz 
na Targach Gospodarczych sylwetki znanych chodzieżan,          
w tym również właśnie Hugo Friendlandera.

HISTORIA
MIESZKAŃCÓW
CHODZIEŻY

Hugo Friedlander urodził się w 1850 r. 
w Chodzieży i w wieku 16 lat wyemigrował 
wraz braćmi i kuzynem do Nowej Zelandii. 
Tam, razem z braćmi, założyli fi rmę handlu-
jącą zbożem. Firma dobrze prosperowała, 
inwestowała w ziemię. W późniejszych latach 
Hugo zaangażował się w politykę i został wy-
brany na urząd burmistrza Ashburton. Bracia 
pod koniec swej działalności część ziemi w 
Auckland podzielili na działki budowlane i na-
zwali ulicę Kolmar Road na cześć ich miejsca 
urodzenia. 

Przed pięcioma laty, wiedząc od kilku 
mieszkańców obecnej Chodzieży o takiej 
ulicy, skontaktowaliśmy się z burmistrzem 
Auckland, aby w jakiś sposób upamiętnić to 
miejsce i powiązać z dzisiejszą Chodzieżą. 
Nasza korespondencja w pewnym momencie 
się urwała. Okazało się, że nastąpiła zmiana na fotelu burmistrza oraz że zmarł 
wnuk Hugo, z którym prowadziliśmy rozmowy. 

Teraz list napisał drugi wnuk – Denis Hugo Friedlander, który podtrzymuje po-
przednie ustalenia upamiętnienia miasta pochodzenia dziadka. Skłoniła go do tego 
informacja (broszura) o historii Auckland, w której autor podaje, że nazwa tej ulicy 
pochodzi od miejscowości urodzenia Hugo Fiedlandera – alzackiego miasta Colmar. 
Podobnie jak my, nie może się z tym pogodzić i proponuje, aby razem zaangażo-
wać się w stałe upamiętnienie Chodzieży na głównym budynku tej ulicy – Centrum 
Sportowym. 

Historia jest bardzo ciekawa. Jesteśmy w posiadaniu innych bardzo interesują-
cych materiałów, dotyczących historii Hugo Friedlandera, które przybliżymy Pań-
stwu w następnych numerach gazety.

Dla zainteresowanych podajemy, że ulica ta mieści się w Nowej Zelandii, w połu-
dniowej części Auckland zwanej Papatoetoe (Wyspa Północna).

Piotr Witkowski

Hugo Friedlander

Jedna z pałacowych sal
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PIERWSZE SPOTKANIE KGM W NOWYM ROKU W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH

J	POD ŻAGLAMI PIĄTKI

J	U SZEWCZYKA DRATEWKI

J	W WESOŁYM SMYKU

J	POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM

Kozie mleko
   Dzięki uprzejmości i wyjątkowo hojnemu wsparciu firmy Danmis, no-
woroczne spotkanie Koła Gospodyń Miejskich w Chodzieży było niezwy-
kle smaczne i zdrowe. 

Panie miały okazję poznać wyjątkowe i prozdrowotne zalety produktów z mleka ko-
ziego, produkowane przez firmę Danmis z Bukowca. Mleka, jogurty, serki, twarogi, sery 
sałatkowe i sery twarde - każdego z tych produktów można było skosztować, a serki 
sałatkowe okazały się wyśmienitym składnikiem sałatek przygotowywanych na miejscu. 
Serdeczne podziękowania dla Ani - naszej koleżanki, która wraz z Małgosią przygotowa-
ła to wspaniałe spotkanie.  KGM

    W czwartek, 13 lutego, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbyło się spotkanie z wyjątkowymi 
twórcami – Marcinem Świetlickim i Mariuszem Czu-
bajem. 

AUTORSKIE SPOTKANIE W BIBLIOTECE

Literatura i muzyka

Pierwszy to krakowski  pisarz, poeta, drugi – autor popular-
nych kryminałów. Spotkanie, które prowadziła Justyna Belter-
-Rusek, nie ograniczyło się jednak tylko do literatury.

- Jak pojawiają się Czubaj i Świetlicki, nie może być standar-
dowo i przewidywalnie. Wieczór zamienił się w performance 
muzyczno-literacki, co świetnie przyjęła biblioteczna publicz-
ność. Czuć było klimat krakowskiej bohemy, jazzowych alejek 
i nieograniczonej, wolnej poezji – podkreślają organizatorki 
spotkania. RC

Dzień Babci i Dziadka Bal karnawałowy 

Święto Babci i Dziadka

Magiczna moc bajek

Nasze babcie, nasi dziadkowie

Świat bajek

Zdrowe nawyki

Wielkie bale

n	Z okazji swo-
jego święta, licznie 
przybyli do przed-
szkola babcie i 
dziadkowie mieli 
okazję podziwiać 
swoje wnuczęta w 
specjalnie dla nich 
przygotowanych 
programach artystycznych. Po występie przedszkolaki zaprosiły swoich gości na 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. E. Wilczyńska

n	24 stycznia w przedszkolu „Pod Żaglami 
Piątki” odbył Bal Karnawałowy. Wszystkie 
dzieci przebrane w kolorowe stroje ulubio-
nych bohaterów bajek, uczestniczyły w we-
sołej zabawie.  J. Bednarczyk

n	Dzieci gościły swoje babcie i swoich dziadków. Przygotowa-
ły dla nich specjalny program.

n	Grupa 
„Kaczuszek” 
przeniosła się 
w świat bajek. 
Każde z dzieci 
przyniosło 
swoją ulubioną 
książkę i zapre-
zentowało ją  
rówieśnikom.

n	 W ramach 
programu „Ma-
giczna moc 
bajek”, Myszki 
gościły tatę Ksa-
werego, który 
odwiedził grupę, 
aby poczytać znaną młodym przedszkolakom bajkę o 
lokomotywie Tomku. 

n	W drugim tygodniu ferii zimo-
wych przedszkolaki wzięły udział 
w zajęciach, których tematem był 
zdrowy styl życia. Dużą atrakcją 
był aerobik, prowadzony przez 
panią Małgorzatę. Dzieci odwie-
dziły też Miejską Bibliotekę Publiczną, gdzie uczestniczyły w spektaklu 
pt. „Perły pieśni” w wykonaniu Teatru „Stacja Szamocin”. Każdy dzień 
ferii dostarczał wielu wrażeń.

n	Na zaprosze-
nie dzieci przed-
szkole odwiedzili 
ich babcie i dziad-
kowie. Wspólnie 
uczczono ich 
święto.

n	Piękne 
stroje, wspa-
niała atmosfera 
– tak przebie-
gały bale w 
poszczególnych 
grupach .
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Dzięki zaangażowaniu wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej Piotra 
Przybyłowskiego, 22 maja odbę-

dzie się w Chodzieży jeden z sześciu 
takich turniejów eliminacyjnych, którego 
gospodarzem będzie miejscowa „Polo-
nia”. Patronat honorowy zgodzili się objąć 
Burmistrza Miasta Jacek Gursz i Starosta 
Mirosław Juraszek. Pozo-
stałe miejsca tej edycji to: 
Myślibórz - woj. zachodnio-
pomorskie, Pawłów Trzeb-
nicki - woj. dolnośląskie, 
Choroszcz - woj. podlaskie, 
Ryjewo - woj. pomorskie 
oraz Rydymno - woj. podkar-
packie. Zwycięzcy sześciu 
turniejów eliminacyjnych 
zagrają w wielkim fi nale 7 
czerwca w Kołobrzegu. O 
tym, jakie drużyny będą ry-
walami naszych młodych 
piłkarzy, dowiemy się w po-
łowie marca.

W tegorocznej edycji 
PROCAM Cup wezmą udział 
chłopcy z rocznika 2009 i 
młodsi, ale również mile wi-
dziane są ekipy mieszane. 
Każdy zespół ma liczyć maksymalnie 15 
zawodników oraz 3 opiekunów. Sponsor 
tytularny, czyli fi rma PROCAM Polska, 
działa w sektorze dystrybucji środków 
ochrony roślin oraz doradztwa agrono-
micznego, której główna siedziba mieści 
się w Gdańsku, a marka ta znana jest w 
wielu krajach.

Mało kto zapewne wie, że z liczących 
16 tysięcy mieszkańców Słubic pochodzi 
Łukasz Fabiański, a w nadmorskim bar-
dzo małym Mrzeżynie, bo liczącym nie-
całe 2 tysiące mieszkańców, przygodę z 
piłką rozpoczął Grzegorz Krychowiak. 

- Udało mi się przekonać sponsora ty-
tularnego, z czego bardzo się cieszę, że 
warto z takim projektem zawitać w tym 
roku między innymi do Chodzieży, choć 
powiem szczerze – łatwo nie było. Jestem 
przekonany, że piłkarskich talentów nie 
trzeba szukać tylko w dużych ośrodkach 
– mówi Piotr Przybyłowski.

Jest o co walczyć, ponieważ zwycięska 
drużyna kołobrzeskiego fi nału pojedzie 
w nagrodę na PGE Stadion Narodowy, 
otrzymując voucher wstępu na mecz re-
prezentacji Polski! Ale to nie koniec, do-
datkowo wszystkie ekipy otrzymają na 
własność profesjonalny sprzęt piłkarski 
jednej z czołowych fi rm europejskich, a 
każdy turniej będzie na żywo transmito-
wany w internecie. Oprócz pucharów, 
drużyny, które w każdym turnieju zajmą 
trzy pierwsze miejsca, otrzymają również 
okolicznościowe medale.  To świadczy o 
bardzo poważnym podejściu organizato-

rów do tego przedsięwzięcia. Już teraz za 
to, że nie zapominają o małych miejsco-
wościach należą się im duże brawa.

- Trzeba się tylko cieszyć, że nasze 
miasto po raz kolejny zostało docenione 
i wybrane przez organizatora ogólnopol-
skiej imprezy – podkreśla burmistrz Jacek 
Gursz. - Podziękowania za zaangażowa-

nie w tej sprawie należą się 
radnemu Piotrowi Przybyłow-
skiemu.

Nieofi cjalnie wiemy, że na 
turniej do Chodzieży wybiera 
się przedstawiciel piłkarskiej 
centrali, co będzie również 
wizytówką dla miasta, ale 
i naszego klubu. Kto wie, 
może któryś z uczestników 
PROCAM Cup będzie kiedyś 
tak, jak dziś Fabiański, Kry-
chowiak, czy Lewandowski, 
stanowił o sile naszej narodo-
wej reprezentacji. 

Dla każdego z młodych 
piłkarzy dzięki takim właśnie 
turniejom, drzwi do sukcesu 
stoją otworem. Trzymajmy za 
nich wszystkich kciuki!  RC

PROCAM Cup 2020 w Chodzieży
KTO PÓJDZIE W ŚLADY FABIAŃSKIEGO, KRYCHOWIAKA CZY LEWANDOWSKIEGO?

CHODZIESKA
ZADYSZKA

Już dziś Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Cho-
dzieży zaprasza do udzia-
łu w biegu ulicznym na 
dystansie 10 km „V Cho-
dzieska ZaDyszka”, który 
odbędzie się 2 październi-
ka br.

W dniach 7-11 lutego, na zaproszenie za-
przyjaźnionego Klubu CN Babel Alicante, 
trener Bartosz Smaruj wraz z czterema za-
wodnikami poprowadził II Międzynarodową 
Klinikę z techniki pływania w płetwach dla 
prawie 30 członków hiszpańskiego Klubu. 

CHODZIEŻANIE W HISZPANII

Wspaniały 
wyjazd

Zajęcia miały charakter praktyczny i teoretyczny. 
Było to kolejne owocne spotkanie pomiędzy dwoma 
współpracującymi Klubami, kolejna możliwość wymia-
ny doświadczeń oraz poznania kultury i języka hisz-
pańskiego, a także pięknego nadmorskiego miasta.

W trakcie kliniki nasi zawodnicy wzięli też udział w 
zawodach w Elche, podczas których Julia Małachow-
ska zajęła dwa pierwsze miejsce na dystansach 50 
pod wodą i 50 m po powierzchni (po raz kolejny wypeł-
niając minimum do mistrzostw świata seniorów). Bez-
konkurencyjny był również Kamil Pietras na dystan-
sach 800 i 1500 m po pow., a na tym drugim dystansie 
poprawił własny rekord Polski w kat. C chłopców i 
wypełnił minimum do reprezentacji Polski na tegorocz-
ne Mistrzostwa Europy Juniorów, które odbędą się we 
włoskim Ligniano.

Radosław Grabowski na dystansach 200 i 400 m 
bi-fi ns zajął dwukrotnie III miejsce, a Filip Nowak skla-
syfi kowany został na IV pozycji. BS

W tym roku nasz bieg odbę-
dzie się na dwa tygodnie przed 
PKO Poznań Maraton, tak więc 
jest to bardzo dobra okazja do 
treningu.

Trasa biegu jak co roku 
prowadzi poprzez piękne i 
malownicze ulice naszego 
miasta. Start i meta oraz de-
koracje po biegu -  przy cho-
dzieskiej pływalni Delfin ul. 
Staszica 12.

Serdecznie zapraszamy i za-
chęcamy zarówno do czynnego 
udziału w biegu, jak i  do kibico-
wania. MOSiR

PROCAM Cup 2020 to 4. edycja ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego pod patronatem 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, skierowanego do klubów sportowych i drużyn szkolnych z 
miejscowości liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Łącznie weźmie w nim udział 
blisko 700 adeptów futbolu!

KONKURS 
Z NAGRODAMI 

POLSKIEGO ZWIĄZKU 
PIŁKI NOŻNEJ

Począwszy od następnego nu-
meru Naszej Chodzieży, będziemy 
publikowali konkursowy kupon z  
pytaniami na temat reprezenta-
cji Polski.  Zapraszamy, a więcej 
szczegółów już za miesiąc.
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I RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI

Chodzież reprezentowała 
20-osobowa grupa UKS Delfi -
nek, która łącznie zdobyła 58 me-
dali (w tym 24 złote, 22 srebrne i 
12 brązowe). W poszczególnych 
kategoriach wiekowych statuet-
ki za podium otrzymali: Amelia 
Baczyńska, Natalia Gembiak, 
Marcin Humerczyk, Krzysztof 
Jankowski, Nikola Nowakowska, 
Kamil Pietras, Edgar Iwo Grze-
siak-Walczak, Filip Nowak, Julia 
i Kinga Małachowskie. Dla Alek-
sandra Żyśko był to pierwszy 
start w zawodach wyjazdowych, 
a spisał się wyśmienicie zdoby-
wając 2 medale indywidualne 
i 2 w sztafecie. W klasyfi kacji 
medalowej chodzieski Delfi nek 
zwyciężył, a w Pucharze Polski 
zajął II miejsce.

Kolejna runda Pucharu polski 
odbędzie się w marcu br. w Cho-
dzieży.

W imieniu Klubu i zawodników 

dziękuję rodzicom Miłoszowi Pie-
trasowi, Mateuszowi Załachow-
skiemu i Markowi Gembiakowi 

za pomoc w transporcie. 
Trener UKS Delfi nek

 Bartosz Smaruj

   W dniach 24-26 stycznia 
w Olsztynie zorganizowa-
ny został III Puchar Bałtyku 
wraz z I rundą Klubowego 
Pucharu Polski w Pływaniu 
w Płetwach. W zawodach 
udział wzięło ponad 200 
zawodników z Litwy, Biało-
rusi, Ukrainy i Polski. 

58 MEDALI 

FERIE WE WŁOSZECH

IMPREZA 
PO RAZ KOLEJNY 
ZORGANIZOWANA

Wyjazd szkoleniowy

W pierwszym tygodniu ferii sześćdziesięciooso-
bowa grupa narciarzy z Chodzieży była na wyjeź-
dzie szkoleniowo - narciarskim we włoskiej miej-
scowości Pejo w Alpach Trydentu, organizowanym 
przez UKS Przygoda. Były wspaniałe widoki, ale 
było też dużo śniegu, którego w tym sezonie jest 
jak  „na receptę”.

UKS PRZYGODA

PO RAZ KOLEJNY JUŻ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
ZORGANIZOWAŁ MISTRZOSTWA CHODZIEŻY W PŁYWANIU DZIE-
CI I MŁODZIEŻY Z OKAZJI 75. ROCZNICY WYZWOLENIA NASZEGO 
MIASTA SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ. ZAWODY ODBYŁY SIĘ 17 
STYCZNIA NA PŁYWALNI DELFIN. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
mistrzostwa cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczniów szkół 
powiatu chodzieskiego. Na po-
szczególnych dystansach pierw-
sze trzy miejsca zdobywali:

gr. A 25 m styl dowolny
dziewczęta: 1. Patrycja Skibińska 
(SP 1), 2. Aleksandra Nowak )SP 1), 
3. Julia Biszof (SP 1)
chłopcy: 1. Miłosz Straczycki (SP 
1), 2. Krzysztof Lasota (SP Oleśnica), 
3. Aleksander Gałkowski (SP 3

gr. B 25 m st. dow.
dz.: 1. Daria Załachowska (SP 3), 2. 
Amelia Baczyńska (SP 3), 3. Kornelia 
Bielecka (SP 1)
ch.: 1. Aleksander Żyśko (SP 3), 2. 
Joachim Van der Hurk (SP Margonin), 
3. Ksawery Chałubek (SP 3)

gr. C 50 m st. dow.
dz.: 1. Natalia Gembiak (SP 1), 2. 
Olga Strzępka (SP 1), 3. Nikola Nowa-
kowska (SP 3)
ch.: 1. Marcin  Humerczyk (SP 1), 
2. Hubert Ciamciak (SP Margonin), 3. 
Krzysztof Jankowski (SP 1)

gr. D 50 m st. dow.
dz.: 1. Anna Sałata (I LO), 2. Anto-
nina Dudek (SP Margonin), 3. Anna 
Serafi n (I LO)
ch.: 1. Radosław Grabowski (SP 1), 
2. Edgar Grzesiak – Walczak (SP 1), 
3. Aleksander Sporysz (SP 3)

gr. E 50 m st. dow.
dz.: 1. Marta Humerczyk (I LO), 2. 
Inez Jesiołowska (I LO), 3. Sylwana 
Piechocka (I LO)
ch.: 1. Piotr Piłka (I LO), 2. Jakub 
Czapczyk (I LO), 3. Adam Sałata( I 
LO)

gr. A 25 m st. grzbietowy
dz.: 1. Patrycja Skibińska (SP 1), 
2. Aleksandra Nowak (SP 1), 3. Julia 
Biszof (SP 1)
ch.: 1. Aleksander Gałkowski (SP 3), 
2. Miłosz Straczycki (SP 1), 3. Niko-
dem Krzemiński (SP Stróżewo)

gr. B 25 st. grzb.
dz.: 1. Amelia Baczyńska (SP 3), 2. 
Kornelia Bielecka (SP 1), 3. Oliwia Li-
jewska (SP 1)
ch.: 1. Aleksander Żyśko (SP 3), 2. 
Ksawery Chałubek (SP 3), 3. Marcel 
Margowski (SP 3)

gr. C 50 m st. grzb.
dz.: 1. Olga Strzępka (SP 1), 2. Rok-
sana Łyko (SP 3), 3. Zuzanna Łyko 
(SP 3)
ch.: 1. Marcin  Humerczyk (SP 1), 

2. Hubert Ciamciak (SP Margonin), 3. 
Wiktor Maćkiewicz (SP 3)

gr. D 50 m st. grzb.
dz.: 1. Aleksandra Bukowińska (SP 
1), 2. Michalina Kozioł (SP 1), 3. Anna 
Serafi n (I LO)
ch.: 1. Radosław Grabowski (SP 1), 
2. Kamil Pietras (SP 1), 3. Aleksander 
Sporysz (SP 3)

gr. E 50 m st. grzb.
dz.: 1. Marta Humerczyk (I LO), 2. 
Inez Jesiołowska (I LO), 3. Sylwana 
Piechocka (I LO)
ch.: 1. Oliwier Jesiołowski (I LO), 2. 
Michał Swosiński (I LO), 3. Filip Wi-
śniewski (ZS)

gr. B 25 m st. klasyczny
dz.: 1. Daria Załachowska (SP 3), 2. 
Agata Grela (SP Margonin), 3. Natalia 
Wysz (SP 1)
ch.: 1. Igor Grząbka (SP 3), 2. Jo-
achim Van der Hurk (SP Margonin), 3. 
Franciszek Kado (SP Margonin)

gr. C 50 m st. klas.
dz.: 1. Nadia Kinitz (SP 1), 2. Maja 
Maciaszek (SP 1), 3. Michalina Gra-
bowska (SP 3)
ch.: 1. Stanisław Tutak (SP Stróże-
wo), 2. Jan Dudak (SP Margonin), 3. 
Dawid Kieruj (SP 1)

gr. D 50 m st. klas.
dz.: 1. Jadwiga Kuszwicka (Dobra 
Szk. Rataje), 2. Michalina Kozioł (SP 
1), 3. Michalina Pietraszak (Społ. SP)
ch.:  1. Patryk Rolka (SP 3, 2. Jan 
Białkowski (SP 1), 3. Miłosz Czarno-
lewski (ZS Rataje)

gr. E 50 m st. klas.
dz.: 1. Maja Czarnolewska (I LO), 2. 
Maria Dreger (I LO), 3. Kornelia Ko-
pienko (ZS)
ch.:  1. Piotr Piłka (I LO), 2. Adam 
Sałata (I LO), 3. Konrad Matkowski I 

LO)
gr. C 25 m st. motylkowy

dz.: 1. Natalia Gembiak (SP 1), 
2. Nadia Kinitz (SP 1), 3. Zuzanna 
Szewczak (SP 1)
ch.:  1. Krzysztof Jankowski (SP 1), 
2, Szymon Kurek (SP 1), 3. Dawid 
Kieruj (SP 1)

gr. D 25 m st. motyl.
dz.: 1. Antonina Dudek (SP Margo-
nin), 2. Jagoda Kruszwicka (Dobra 
Szkoła), 3. Wiktoria Janicka (SP 1)

gr. D 50 m st. motyl.
ch.:  1. Kamil Pietras (SP 1), 2. Pa-
tryk Rolka (SP 3), 3. Jan Białkowski 
(SP 1)

gr. E 25 m st. motyl.
dz.: 1. Maja Czarnolewska (I LO), 2. 
Maria Dreger (I LO), 3. Weronika Wol-
niewicz (I LO)

gr. E 50 m st. motyl.
ch.: 1. Oskar Kasprowicz (ZS)

sztafety
gr. B – dz. i ch. - 1. SP 3
gr. C – dz. i ch. - 1. SP 1
gr. D – dz. i ch. - 1. SP 1
gr. E – dz. i ch. - 1. I LO

Klasyfi kacja szkół
szkoły podstawowe: 
 1. SP 1
 2. SP 3
 3. SP Margonin
 4. SP Stróżewo
 5. SP Oleśnica
 6. SP Dobra Szkoła Rataje
 7. SP św. Barbary
 8. SP Zacharzyn
 9. SP Strzelce
szkoły ponadpodstawowe
 1. I Liceum Ogólnokształcące
 2. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego
 3. Zespół Szkół im. J. Wybickiego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Chodzieży zorganizował Otwarte 
Zawody Pływackie MASTERS. 
Odbyły się one 18 stycznia 
na pływalni Delfi n.

Z OKAZJI 75. ROCZNICY
WYZWOLENIA MIASTA

Młodzi pływacy



16 Nr 2(29) • luty 2020

KRZYŻÓWKA NR 29

POZIOMO
 1. Imię króla, który nadał prawa 

      miejskie Chodzieży
  5. Marka rosyjskich samolotów
 7. Słodycz z białka
 8. Pytanie „bez odpowiedzi”

  9. Anno Domini
10. Rodzaj zatrzasku
11. Dawna bardzo popularna 
      chodzieska restauracja 
13. Selen w Układzie
14. Zjawiska, których nie da się wyjasnić
16. Góra Diablak
18. Potocznie o starym grzybie
20. Jedne z gadów
21. Doświadczeń, ale nie na dworcu
23. Imię jedynej kandydatki 
      na Prezydenta RP

24. Choroba zakaźna

PIONOWO
 1. Telewizyjna ulica w Warszawie

  2. Dla nas będzie to Australia 
      i Nowa Zelandia
  3. Letni w Australii, zimowy w Polsce
  4. Piękna kraina win we Francji 
  5. Imię żeńskie
 6.  Marka samochodów

  7.  Mazgaj
12. Słynne muzeum w Sankt Petersburgu
15. Jaskinia w okolicy Kielc
17. Tam „zacumował” Noe
18. Patronka największej sali w Wieliczce
19. Piękna stolica królestwa Nabatejczyków
20. Dokuczać, kłuć
22. Szczyt w Beskidzie Małym

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 29

     imię i nazwisko: .........................................................................................

     adres, telefon: .........................................................................................

  .........................................................................................

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do  6 marca 2020 roku. Rozwiązania można też przesłać na 
adres naszachodziez@gmail.com

Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu trzech nagród – nie-
spodzianek. W wyniku losowania, nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania 
krzyżówki z grudniowego wydania NCh otrzymują: Seweryna Gajzler, Katarzyna Hłu-
chyj i Anna Kurzyńska. O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powia-
domieni telefonicznie.!

Z TEKI
Z RYSUNKAMI 
DONATY 
OTTO

JOANNA DRZEWIŃSKA 
- RADNA RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

W TELEWIZYJNYM 
PROGRAMIE 

Chodzieżanki 
z KGM

Przedstawicielki chodzieskie-
go Koła Gospodyń Miejskich 
– Paulina Panek i Agnieszka 
Kiedrowska-Piertuszka, zapro-
szone zostały do programu TVP 
„Witaj Wielkopolsko”. 

Widzowie mogli się dowiedzieć, 
jak prężnie KGM w Chodzieży 
działa. RC

ZAWODNICY DELFINKA DOCENIENI

Nasi w kadrze 
Podczas dekoracji III Open 

Baltic Cup w Olsztynie zostały 
wręczone powołania do Kadry 
Narodowej w Pływaniu w Płe-
twach. Z chodzieskiego Del-
fi nka powołano:

Filipa Nowaka, Kingę Mała-
chowską, Julię Małachowską, 
Martę Humerczyk, Julię Klonow-
ską, Oliwiera Jesiołowskiego, 
Inez Jesiołowską, Radosława 
Grabowskiego, Kamila Pietrasa 
i Oskara Kasprowicza.

Ze względu na ferie, nie wszy-
scy zawodnicy mogli odebrać 
powołania osobiście. 

Bartosz Smaruj
 UKS Delfi nek Chodzież


