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Każdego roku uroczystość 
Bożego Ciała jednoczyła 
znaczną część mieszkańców 
Chodzieży, uczestniczących 
w procesji ulicami miasta. Za-
wsze były to tłumy, zawsze 
przechodzące tą samą trasą 
– jednego roku z kościoła św. 
Floriana do kościoła Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny, a następnego odwrotnie.

W tym roku, ze zrozumiałych 
względów, uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa 
przebiegała inaczej w obu cho-
dzieskich parafi ach. W środę 
wieczorem (w przeddzień świę-
ta), jak i w samym dniu Bożego 
Ciała, procesje odbywały się 
wokół świątyń, po każdej mszy 
świętej. Było oczywiście skrom-
niej, ale nie znaczy to wcale, że 
zatracone zostało główne prze-
słanie tego wyjątkowego świę-
ta. Każda procesja wzbogaco-
na była sztandarami, śpiewem, 
dziewczynkami sypiącymi kwiaty. 

W oktawie Bożego Ciała każ-
dego dnia wieczorem odprawia-
ne  były msze św.,  połączone z 
procesją wokół kościoła. Na za-
kończenie oktawy (czwartek 18 
czerwca) w kościele św. Floriana 
po mszy o godz. 18.00 odbędzie 
się  procesja wokół kościoła z 
poszczególnymi stacjami przy oł-
tarzach. Procesja wokół kościoła 
odbędzie się również w piątek 
(19 czerwca) w uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, 
po mszy św. o godz. 18.00.

RC

UROCZYTSOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

W informacji przekazanej rodzicom podkreślono, że „formuła za-
kończenia wyjątkowego roku szkolnego 2019/2020 zostaje zmienio-
na i dopasowana do obowiązującej na całym świecie izolacji spo-
łecznej. Mając na uwadze czas epidemiczny, bezpieczeństwo całej 
społeczności szkolnej oraz rekomendacje GIS, wszyscy spotkamy 
się zdalnie. Nie planujemy bezpośrednich spotkań wychowawców z 
uczniami, ani też pożegnania klas ósmych w dotychczas obowiązu-
jącej formule”.

Uczniowie klas ósmych  swoje świadectwa ukończenia szkoły od-
biorą 26 czerwca. Wręczą je uczniom wychowawcy klas z zachowa-
niem reżimu sanitarnego (analogicznie, jak na egzaminie ósmokla-
sisty). 

Od minionego wtorku (16 czerwca) do czwartku (18 czerwca) 
odbywają się w szkołach podstawowych egzaminy ósmoklasisty. 
Zgodnie z decyzją władz oświatowych, na wyniki tych egzaminów 
trzeba będzie poczekać do końca lipca. Odpowiednie zaświadcze-
nia będzie można odebrać w sekretariacie szkoły dopiero 31 lipca.

Znacznie dłużej na swoje świadectwa poczekać będą musieli 
uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych. Wręczone zosta-
ną podczas uroczystości związanej z inauguracją roku szkolnego 
2020/2021. Nie znaczy to oczywiście, że przez całe wakacje ucznio-
wie nie będą wiedzieli, jakie oceny końcowe otrzymali z poszczegól-
nych przedmiotów. Informacje o tym dostępne będą w internecie - w 
dzienniku elektronicznym.

Ofi cjalnie rok szkolny 2019/2020 kończy się 26 czerwca.  RC

Mimo ciągle
 męczącego nas koronawirusa, 

wszystkim chodzieżanom, 
a przede wszystkim 
t ym najmłodszym

 życzę miłych, słonecznych 
WAKACJI 

i udanego odpoczynku 
po t rudach 

roku szkolnego.
Burmist rz 

Miasta Chodzieży
Jacek Gursz

Choć spotyka Was ten egzamin 
w wyjątkowych okolicznościach 
wiem, że dacie spokojnie radę.

PROCESJE wokół kościoła

WSZYSTKIM 

CHODZIESKIM MATURZYSTOM
życzę prężności umysłu, wiary w siebie 

i doskonałych wyników egzaminu dojrzałości. 

TRZYMAM 

ZA WAS KCIUKI! 
Burmistrz 

Miasta Chodzieży
Jacek Gursz

DRODZY 
ÓSMOKLASIŚCI

Przyszło Wam zdawać pierwszy poważny w życiu egzamin. 
Życzę Wam, aby zakończył się on pomyślnym wynikiem, 

abyście z dużą satysfakcją mogli go wspominać. 
Jestem przekonany, że tak właśnie będzie.

Burmistrz Miasta Chodzieży
Jacek Gursz

INACZEJ
niż zwykle

Epidemia korona-
wirusa sprawia, 
że również zakoń-
czenie kolejnego 
roku szkolnego 
przebiegać  bę-
dzie inaczej niż 
zazwyczaj. Jak 
będzie wyglądało 
to w chodzie-
skich szkołach 
podstawowych, 
przeczytać moż-
na na stronach 
internetowych SP 
1 i SP 3.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
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PYTANIA 
PRZESŁANE 
PRZEZ MIESZKAŃCÓW
1. W pobliżu przejazdu kolejowego przy ulicy Dworcowej znajduje się przej-

ście dla pieszych, które wydaje się w tym miejscu zupełnie zbędne i bezsensow-
ne po zlikwidowaniu przejścia przez tory do ulicy Fabrycznej i Łąkowej. Może 
należałoby to przejście umiejscowić bliżej przystanku MZK?

Rzeczywiście przejście jest zbędne, po rewitalizacji parku przejście będzie umiej-
scowione w okolicach skrętu w ul. Składową. Natomiast przejście w stronę ulicy Ujskiej 
będzie tylko możliwe przez przejście na wysokości restauracji Wielkopolanka.

2. Od dawna wyjazd z Chodzieży na Piłę krajową „11” przy DPS-ie, wygląda 
jak jazda po muldach. Czy Urząd Miejski zajął się tym tematem w jakikolwiek 
sposób?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo do niej należy DK 11 w tym roku 
przeprowadzi remont tej drogi, od Chodzieskiego Domu Kultury aż do wyjazdu na Piłę. 
Znikną muldy, powstanie ścieżka pieszo rowerowa wzdłuż drogi, a także lewoskręt od 
strony Poznania na parking przy stacji BP. 

? Urząd Miasta 
odpowiada

LAT TEMU ODBYŁY SIĘ PIERWSZE WOLNE WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 
MIEJSKICH SPÓŁEK

PO DŁUGIM REMONCIE

8 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników MEC sp z o.o. podsumo-
wujące działalność za rok 2019. Jak podkreśla burmistrz Jacek Gursz, spółka za-
notowała świetny wynik finansowy i zrealizowany plan rozwojowy i inwestycyjny. 

Podobnymi, bardzo dobrymi rezultatami swojej działalności w minionym roku, po-
szczycić się mogą pozostałe chodzieskie spółki miejskie, co odnotowane zostało na ich 
walnych zgromadzeniach.  RC

Przejazd pod torami kolejowymi na ul. Kochanowskiego już otwarty.  Nowiutki, 
pięknie wyglądający. No i oczywiście bezpieczny dla samochodów i pieszych.

- Przypomnę - miasto i powiat dołożyły po 750 tys. złotych – podkreśla burmistrz Jacek 
Gursz. RC

Świetne wyniki

Nowy, bezpieczny

W CHODZIESKIM AMFITEATRZE

Swój wygląd zmienia chodzieski amfiteatr. Ostatnio zamontowane zostały na 
widowni nowe ławki. 

Jak informuje dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury Marcin Kita, to nie ostatnie zada-
nie, związane z poprawą stanu i funkcjonalności amfiteatru. RC 

Nowe ławki

30 WYBORY SAMORZĄDOWE

ŚWIĘTO DEMOKRACJI
27 maja 2020 roku minęło 30 lat od pierwszych w po-

wojennej Polsce wolnych wyborów samorządowych. 
Było to wyjątkowe wydarzenie, bo po raz pierwszy od 
dziesięcioleci mieszkańcy miast, miasteczek, gmin, mo-
gli sami decydować o przyszłości swojej Małej Ojczyzny.

Starsi mieszkańcy Chodzieży dobrze pamiętają tam-
ten dzień. Było to prawdziwe święto odradzającej się 
demokracji. Każdy z nas poczuł, że ma faktyczny wpływ 
na to, kto w naszym mieście ma nas reprezentować w 
lokalnym samorządzie.  

Pamiętamy też, jak wkrótce zaczęły powstawać oby-
watelskie stowarzyszenia, organizacje społeczne, fun-
dacje, jak, również w naszym mieście, zadomowiła się 
lokalna prasa.

27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorial-
nego. Ze względu na epidemię koronawirusa, nie były to 
obchody, na jakie to święto zasługuje. Nie znaczy to, że 
zapomnieliśmy. I na pewno do przypomnienia znaczenia 
tego wydarzenia sprzed 30 lat, jeszcze wrócimy. 

 Ryszard Cichocki

Przyszłość należy do 
SAMORZĄDU

Patrząc z perspektywy trzech dekad, można śmiało stwierdzić, 
że samorząd lokalny w Polsce ma już za sobą pewną historię. To 
historia powstania, historia rozwoju, a także przyszłość do której 
dąży. Z jednej strony okres ten wyznaczały jak w zegarku kolejne 
czteroletnie kadencje, które raz to utrwalały, a czasem kończyły 
lokalne środowiska tworzone w ramach celów i idei. Z drugie stro-
ny był to czas nieustanne-
go rozwoju, pulsowania, 
niezliczonych zmian i no-
welizacji, których celem 
było usprawnienie prac, 
powierzenie zadań, a tak-
że osiągnięcie zdolności 
wykonawczych.

Kamieniami milowymi 
wreszcie były kolejne duże 
reformy, które fundowały 
najpierw samorząd gmin-
ny, a potem powiatowy i 
regionalny. Dla mnie oso-
biście jednym z ważniej-
szych momentów w historii 
samorządności polskiej, 
był moment przystąpienia 
do Unii Europejskiej, jak i 
okres bezpośrednio go po-
przedzający. Odzyskując 
należne nam miejsce w 
rodzinie europejskiej, zy-
skaliśmy nowe możliwości 
finansowe i organizacyjne, 
na które jednostki samorządu terytorialnego tak czekały. Wresz-
cie na poważnie mogliśmy zabrać się za niwelowanie zapóźnień 
cywilizacyjnych. 

Z samorządem lokalnym związany jestem już od prawie 20 lat. 
Najpierw jako radny, potem od 2006 roku jako burmistrz i kolejno 
przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
Działania te zawsze traktowałem jako służbę, która pomimo czę-
sto trudnej pracy, daje wiele satysfakcji. Zadowolenie to płynie 
przede wszystkim z możliwości kreowania najbliższej rzeczywi-
stości, współpracy z ludźmi zjednoczonymi wobec wspólnego 
celu oraz ze zmian, jakie zachodzą dzięki umiejętności radzenia 
sobie z problemami.

Bo niestety w naszej „branży” problemów nie brakuje, a co-

dzienne zarządzanie sprowadza się w wielu wypadkach do ich 
minimalizowania. Uważam jednak, że pomimo licznych ułomno-
ści legislacyjnych oraz częstego sporu co do swobody organiza-
cyjno – finansowej funkcjonowania samorządu lokalnego, udało 
nam się utrwalić niepodważalną zasadę odpowiedzialności za 
własne, lokalne losy, na której opiera się możliwość osiągania 

sukcesów.
Obserwując aktual-

ną rzeczywistość sto-
ję na stanowisku, że 
przyszłość należy do 
samorządu lokalnego, 
ponieważ coraz więcej 
procesów zachodzących 
lokalnie, ma wpływ na co-
raz szersze grupy. Cieszy 
również coraz większe 
zaangażowanie społecz-
ne mieszkańców, którzy 
nie traktują władzy lokal-
nej li tylko jako niedostęp-
nych sanktuariów, któ-
rych celem jest rządzenie 
mieszkańcami, tylko jako 
partnerów i kooperantów, 
z którymi można realizo-
wać wartościowe projekty 
i oczekiwać konkretnych 
rozwiązań.

To samorządność oby-
watelska, w której władza 

lokalna pełnić będzie niezbędną rolę ośrodka menedżerskiego i 
koordynata witalnych działań i projektów, a dzięki swojej struk-
turze gromadzić będzie największe talenty i siły, są gotowe 
podejmować największe wyzwania. Jednak taki samorząd 2.0, 
oparty na wiedzy i zaangażowaniu społecznym nie zaistnieje, 
jeżeli wstrzymane zostaną procesy decentralizacyjne, nakreślo-
ne przez ojców założycieli polskiego samorządu. Bez wątpienia 
wkraczamy aktualnie w okres kryzysu, gdzie takie gwarancje 
będą zagrożone. Jako samorządowcy powinniśmy dołożyć 
wszelkich starań, aby idea samorządności miała nadal silne pod-
stawy, a ingerencja władzy centralnej warunkowana była jedynie 
zasadą pomocniczości.   Jacek Gursz

Burmistrz Chodzieży

Jako samorządowcy powinniśmy doło-
żyć wszelkich starań, aby idea samorząd-
ności miała nadal silne podstawy, a inge-
rencja władzy centralnej warunkowana 
była jedynie zasadą pomocniczości.



Chodzieskie wodociągi uruchomiły nową, bezpłatną usługę - POWIA-
DOMIENIA SMS. 

Odbiorcy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie powiadomień na telefon komórkowy, 
dostają krótkie informacje o istotnych zdarzeniach związanych z wykonywanymi usłu-
gami. Klienci korzystający z e-faktury otrzymują wiadomość o fakturze, która została 
wysłana na e-mail. SMSem przychodzi także przypomnienie o płatności faktury czy in-
formacja o upływie legalizacji podlicznika. Odbiorca może również otrzymać informacje 
związane z realizacją zleconych Spółce prac odpłatnych. W drugim etapie uruchomione 
zostaną powiadomienia o przerwach w dostawie wody, wynikających z planowanych 
prac remontowych lub awarii. SMS to wygodna forma, dzięki której odbiorca na bieżąco 
informowany jest o ważnych wydarzeniach. Na telefon nie są wysyłane żadne oferty 
handlowe, ankiety czy newsy.  

W celu skorzystania z usługi wystarczy pobrać ze strony internetowej Spółki www.
mwik.pl druk oświadczenia o zgodzie na kontakt telefoniczny i wypełniony dostarczyć do 
siedziby Spółki lub przesłać przez e-BOK. MWiK
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MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Sieć cieplnaPracownicy MEC sp. z o.o. 
kontynuują pracę  przy budo-
wie sieci cieplnej wzdłuż ul. 
Strzeleckiej, na odcinku od ul. 
St. Moniuszki do ul. Ujskiej.

Jest to drugi etap inwestycji, 
która aktualnie prowadzona jest  
na chodniku przy budynkach 
nr 5 oraz 3. Ostatnie przejście 
przez jezdnię związane było z 
podłączeniem budynku numer 4 
do sieci cieplnej.

Równolegle prowadzone są 
prace ziemne, montażowe, spa-
walnicze oraz odtworzeniowe.

Efektem inwestycji będzie 
podłączenie budynków  wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych usy-
tuowanych przy ul. Strzeleckiej.

Inwestycja planowana jest 
jako rozwojowa, pozwalająca na 
podłączania budynków znajdują-
cych się przy sąsiednich ulicach.

Wymierną korzyścią dla 
mieszkańców będzie likwidacja 
kotłów węglowych i zmniejsze-
nie niskiej emisji  do powietrza.

Realizowana inwestycja 
wpisuje się  politykę Spółki tj.  
zwiększania obciążenia głów-
nego źródła ciepła oraz walki z 
niską emisją. 

 Piotr Matyja
MEC Chodzież

    Gmina Miejska w Chodzieży mając na uwadze konieczność 
stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystą-
piła do wykonania zadania pn. Inwentaryzacja wyrobów za-
wierających azbest na terenie Miasta Chodzieży, dotyczącą 
osób fizycznych i prawnych.

W ramach prac związanych z realizacją tego projektu wyko-
nane zostaną:
w pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających 
azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występują-
cych na terenie miasta wyrobów zawierających azbest poda-
nej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
w warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu 
atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewi-
dencyjnego
w mieszkańcy miasta poinformowani zostaną o przeprowa-

dzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:
- informację na stronie internetowej urzędu,
- informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami.

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na 
podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich 
miejsc, w których na terenie miasta występuje azbest. 

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą 
na terenie naszego miasta prace inwentaryzacyjne. Zadanie zre-
alizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania 
AM Trans Progres sp. z o.o. ze Złotnik. W razie potrzeby prosimy 
o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 061/656 97 37.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wy-
robów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych 
na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.  

 Za pomoc i zrozumienie dziękujemy. 

MIASTO INFORMUJE

Nowa usługa

Jak kursują autobusy
W Y K A Z

LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY

Lp. Adres lokalu mieszkal-
nego

Powierzchnia 
użytkowa

lokalu ogółem

Charakterystyka lokalu Zakres prac do wykonania Szacunkowy
koszt remon-

tu lokalu
1 J. Kochanowskiego 

44/12
39,79 m2 Lokal na poddaszu (występują 

skosy), 
III kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, pom. strycho-
we (skrytka),

Roboty ogólnobudowlane, 
elektryczne , sanitarne  (wod-
-kan. co i gaz.)

55 000 PLN

2 A. Mickiewicza 6/2 63,07 m2 Lokal na parterze, 3 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, WC na klatce 
schodowej

Roboty ogólnobudowlane, 
elektryczne , sanitarne  (wod-
-kan. co i gaz.)

60 000 PLN

3 Ogrodowa 2/5 35,68 m2 Lokal na poddaszu (występują 
skosy), 
II kondygnacja, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, pom. strycho-
we (skrytka),

Roboty ogólnobudowlane, 
elektryczne , sanitarne  (wod-
-kan. co i gaz.)

30 000 PLN

4 T. Kościuszki 18/1 66,75 m2 Lokal dwupoziomowy na parterze 
i poddaszu (występują skosy), I i II 
kondygnacja,
4 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, pom. strychowe (skrytka), 
korytarz

Roboty ogólnobudowlane, 
elektryczne , sanitarne  
(wod-kan)
Instalacja co i gaz. nowa 
wykonana w 2019 roku

65 000 PLN

5 J. Słowackiego 13/5 i 6
(2 lokale)

54,75 m2 2 lokale na poddaszu (występują 
skosy) i kl. schodowa do adaptacji
III kondygnacja

Roboty ogólnobudowlane, 
elektryczne , sanitarne  (wod-
-kan. co i gaz.)

80 000 PLN

6 Wojska Polskiego 9/5 50,54 m2 Lokal na I piętrze w oficynie,
2 pokoje, kuchnia, WC

Roboty ogólnobudowlane, 
elektryczne, sanitarne  (wod-
-kan. co i gaz.)

65 000 PLN

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIESZKANIE DO REMONTU:
Osoby ubiegające się o lokal mieszkalny do remontu muszą jednocześnie spełnić łącznie następujące kryteria:
1. są mieszkańcami miasta Chodzieży,
2. osiągają dochód na osobę w gospodarstwie domowym:

   a) jednoosobowym – nie mniej niż 150% kwoty najniższej emerytury (1800 zł) lecz nie więcej niż 300 % kwoty najniższej 
       emerytury (3600 zł) lub
   b) wieloosobowym -  nie mniej niż 100% kwoty najniższej emerytury (1200 zł) lecz nie więcej niż 250 % kwoty najniższej 
       emerytury (3000 zł);

3. nie posiadają prawa własności do żadnego lokalu mieszkalnego i budynku mieszkalnego,
4. nie posiadają zobowiązania finansowego z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia 
    regresowego.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (dostępne w Urzędzie Miejskim w Chodzieży- pokój nr 208 oraz na stronie inter-
netowej – Biuletyn Informacji Publicznej- bip.chodziez.pl) należy składać w terminie do 15 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 – pokój nr 208 (parter).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- deklarację o wysokości dochodów za okres trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku ,
- oświadczenie wnioskodawcy, małżonka/konkubenta oraz pozostałych pełnoletnich członków gospodarstwa domowego 
  o nieposiadaniu prawa własności do żadnego lokalu mieszkalnego i budynku mieszkalnego,
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny ubiegających się o zawarcie umowy najmu 
  wykazanych w deklaracji o dochodach (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja ZUS o wysokości renty lub emerytury, 
  zaświadczenie z PUP o   wysokości zasiłku, decyzję MOPS lub PCPR o przyznanych świadczeniach rodzinnych, wyrok 
  sądu o ustalonych alimentach, zaświadczenie ze szkoły o wysokości stypendium),
- deklaracja wykonania niezbędnych robót budowlanych na swój koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu lub rozliczenia 
  poniesionych nakładów.

Oględziny lokali umieszczonych w wykazie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z zarządcą – Mieszkaniowy Zasób Gminy 
Miejskiej Chodzież – telefon kontaktowy 67 2820322 wew. 25 i 30.
Wyboru osób, które otrzymają skierowanie do zawarcia umowy na lokale do remontu dokonuje Burmistrz Miasta Chodzieży, po 
zapoznaniu się z opinią Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Udostępnienie lokalu w celu wykonania remontu następuje na okres 
nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Bliższych informacji dotyczących procedury załatwiania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego do remontu na koszt własny 
przyszłego najemcy udziela Pani Iwona Hermaszewska – inspektor ds. lokalowych - Urząd Miejski w Chodzieży – pokój nr 208, 
lub pod numerem telefonu (67) 2827171  wew. 210.

MIEJSKI ZAKŁAD 
KOMUNIKACJI INFORMUJE

W związku z zakończeniem 
prac remontowych pod wia-
duktem kolejowym na ul. Ko-
chanowskiego, od 4 czerwca 
wznowione zostały regularne 
kursy autobusów miejskich na 
ul. Leśną i Siejaka.

Autobusy kursują wg wakacyj-
nego rozkładu jazdy od ponie-
działku do piątku. Pasażerowie 
zobowiązani są do zakładania 
maseczek. W autobusie może 
podróżować jednocześnie 50% 
dopuszczalnej liczby pasażerów 
i zajmować mogą co drugie miej-
sce siedzące. RE

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
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Podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielko-
polskiego a Gminą Miejską w Chodzieży na dofi nansowanie projektu pn. „Cho-
dzież Od Nowa – rewitalizacja fi zyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna 
śródmieścia”, odbyło się 23 kwietnia 2019 roku.

Wysokość otrzymanego dofi nansowania wynosi 6.762.145,71 zł co stanowi 85 % kosz-
tów kwalifi kowalnych tj.
- z budżetu środków europejskich 5.966.599,17 zł co stanowi 75% kwoty wydatków 
  kwalifi kowalnych,
- z budżetu państwa 795.546,54 zł co stanowi 10 % kwoty wydatków kwalifi kowalnych.
Wkład własny benefi cjenta wynosi 1.193.319,85 zł.
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofi nansowanie wynosi 7.955.465 zł.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego”, Działanie 9.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemy-
słowych i powojskowych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

x x x
W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego pn. „Wykonanie robót budowlanych 

w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją pro-
jektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fi zyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna 
śródmieścia” w dniu 14 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje trzy projekty 
rewitalizacyjne zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej w Chodzieży 
na lata 2017-2023. 

Rewitalizacją objęte są trzy obszary na terenie Chodzieży, które oznaczone zostały jako 
obszar: A – obejmujący rewitalizację ulicy Strzeleckiej i utworzenie „Alei Gwiazd Jazzu”, ob-
szar C - czyli rewitalizacja parku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży pn. „Park 
odpoczywaj z kulturą” oraz obszar D - czyli realizacja zadania pn. „Modernizacja infrastruk-
tury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego”.

Na każdym z trzech obszarów objętych rewitalizacją, planowana jest przebudowa infra-
struktury drogowej, budowa dróg dojazdowych w formie deptaków oraz budowa ciągów 
chodnikowych, w tym chodników z wbudowanymi elementami stłuczki ceramiki. Zainsta-
lowane zostaną ławki i kosze na śmieci, całości dopełnią liczne nasadzenia zieleni oraz 
doświetlenie nowymi lampami ulicznymi i parkowymi.

Na terenie objętym rewitalizacją powstanie plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna i 
ogród sąsiedzki, dodatkowo na każdym obszarze usytuowane zostaną elementy małej ar-
chitektury – na ul. Strzeleckiej postumenty nawiązujące do tradycji warsztatów jazzowych w 
Chodzieży, a na dwóch pozostałych obszarach - rzeźby z elementami stłuczki ceramicznej. 

Całkowicie nowy wizerunek uzyska park przy Bibliotece Miejskiej - funkcjonować tam bę-
dzie kino plenerowe, powstanie miejsce do gry w szachy, miejsce do leżakowania, fontanna i 
parking oraz zainstalowany zostanie bukschron. Ściana budynku biblioteki ozdobiona zosta-
nie muralem, odwołującym się do świadomości historycznej mieszkańców miasta. W nowym 
parku swoje godne miejsce znajdzie historyczny Lamus Tkacki – zabytek z XVIII wieku, do 
tej pory usytuowany na tyłach ulicy Nowej w Chodzieży.

Na obszarze D, czyli na ul. St. Żeromskiego, do użytku mieszkańców zostaną oddane 
dwa miejsca gromadzenia odpadów stałych, co z pewnością znacząco wpłynie nie tylko wy-
godę mieszkańców, ale i na na wizerunek całego osiedla. W ramach rewitalizacji społecznej 
w obszarze fyrtlu Żeromskiego powstanie podmiot Ekonomii Społecznej - Klub Aktywnej 
Integracji i Rehabilitacji. UM

TRWA REALIZACJA PROJEKTU „CHODZIEŻ OD NOWA - REWITALIZACJA FIZYCZNA, GOSPODARCZA I KULTURALNA 
ŚRÓDMIEŚCIA”

NASZE MIASTO 
zmienia swoje oblicze

W związku z pracami remontowymi na terenie osiedla 
ŻEROMSKIEGO od poniedziałku 8 czerwca wjazd na teren 
między blokami jest niemożliwy. Prosimy o wyrozumiałość na 
czas prowadzenia robót.

Park przy MBP po modernizacji uzyska całkowicie 
nowy wizerunek. 

Efektem szerokiego zakresu prac na ul. Strzeleckiej 
będzie Aleja Gwiazd Jazzu.

Burmistrz Jacek GURSZ 
Realizujemy wyjątkowe zadanie - projekt rewitalizacji „Chodzież od nowa”. Długo oczekiwany remont ul. Strzeleckiej i zmiana otaczającej przestrzeni już trwa.       
W przyszłym roku poznamy efekty tego projektu, dofi nansowanego z UE. W jego ramach swoje oblicze zmieni także park przy zbiegu ulic Kościuszki i Dworcowej. 
To będzie naprawdę wyjątkowe miejsce. Rozpoczęły się również prace na osiedlu Żeromskiego, których efektem będzie  poprawa wizerunku i funkcjonalności tej 
części miasta.
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Ważna POMOC

MOŻNA JUŻ KORZYSTAĆ

FUNDACJA ENEA WSPIERA SZPITAL POWIATOWY W CHODZIEŻY

ROWER MIEJSKI MA POWODZENIE

W czasie epidemii i kwarantanny dzia-
łalność segmentu energetycznego nabrała 
zupełnie innego wymiaru. Spółki energe-
tyczne Skarbu Państwa nie są już tylko 
kojarzone z dostarczaniem prądu każdego 
dnia do naszych mieszkań czy firm. Funda-
cja Enea np. zaangażowała się w pomoc 
instytucjom medycznym walczącym z roz-
przestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2, 
zwanego potocznie COVID-19. Właśnie 
za pośrednictwem Fundacji Enea pomoc 
rzeczowa dotarła już do 29 szpitali, do-
mów opieki społecznej i hospicjów w całej 
Polsce. Działania Fundacji wpisują się w 

społeczną odpowiedzialność biznesu całej 
Grupy Enea, którą kieruje prezes Mirosław 
Kowalik. 

Ostatnio z pomocy tej skorzystało rów-
nież nasze miasto. Fundacja Enea prze-
kazała na rzecz Szpitala Powiatowego w 
Chodzieży 2 400 szt. maseczek, 800 szt. 
przyłbic, 380 szt. fartuchów oraz 300 szt. 
rękawiczek medycznych. Do symboliczne-
go przekazania tych wszystkich środków 
ochrony osobistej dla naszych medyków, 
doszło kilkanaście dni temu w obecności 
starosty  Mirosława Juraszka, Krzysztofa 
Szplita – dyrektora Szpitala, Stanisława 

Jarosza – koordynującego zespołami ra-
townictwa medycznego oraz dyrektora 
Enea Operator Rejon Chodzież Krzysztofa 
Statuckiego i Piotra Przybyłowskiego - pra-
cownika tego koncernu, a jednocześnie wi-
ceprzewodniczącego Rady Miejskiej, który 
zainicjował to wsparcie. 

- Kiedy tylko dowiedziałem się o tej 
inicjatywie, bez wahania poparłem ten 
pomysł. To wszystko nie doszłaby jednak 
do skutku, gdyby nie przychylność prezesa 
Eneii Mirosława Kowalika i prezesa Enea 
Operator Andrzeja Kojro – podkreślił dyrek-
tor Krzysztof Statucki.  Red

PALIŁY SIĘ NIEUŻYTKI

20 maja br. tuż przed godziną 14, wybuchł pożar na nieużytkowych terenach 
za marketem Lidl na ulicy Mańczaków. 

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie przybyły dwa zastępy JRG Chodzież wraz z 
oficerem operacyjnym, pozostającym w dyspozycji Komendanta Powiatowego PSP. 
Okazało się, że pożarem objęta jest wiata, w której znajdowała się porzucona stara 
odzież i tekturowe kartony. Dodatkowym utrudnieniem były gęste zarośla, za którymi 
szybko rozwijał się ogień. 

Strażacy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych, szybko zlokalizowali 
i opanowali pożar. Na miejscu obecny był również patrol Policji. PP

Pożar na Mańczaków

NA SZCZĘŚCIE NIKOMU NIC SIĘ NIE STAŁO

W piątek, 12 czerwca, około godz. 15.15 na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego 
– Małachowskiego, doszło do zderzenia samochodu Hyundai na poznańskich 
numerach rejestracyjnych z samochodem Ford Fiesta, którego kierowcą był 
mieszkańcem powiatu wągrowieckiego. 

Samochodem Ford kierowała kobieta, która wyjeżdżając z ulicy Małachowskiego 
wymusiła pierwszeństwo przejazdu. Na miejsce przybył patrol Policji, który ukarał 
winnego mandatem karnym, a zdarzenie zakwalifikowano, jako kolizję. Łącznie w 
obu pojazdach było kilka osób, lecz na szczęście nikomu z nich nic się nie stało i 
skończyło się tylko na stratach materialnych.    PP

Kolizja na Paderewskiego

    Podczas pierwszego w tym roku weekendu (29-31 maja) zanotowaliśmy w systemie: 696 wypożyczeń/przejazdów rowerów miej-
skich, 201 godzin, 54 minuty i 51 sekund spędzonych przez użytkowników na rowerach, 1214,24 km pokonane rowerami miejskimi. 

W 2020 roku dysponujemy 20 stacjami Chromka (18 w mieście, 2 w gminie) i 83 rowerami (50 pozyskanych za środki unijne przez 
miasto i MZK, 3 z fotelikami dla dzieci zakupione przez MZK, 10 zakupionych przez Gminę Chodzież, 5 zakupionych przez miasto z 
własnych środków, 5 zakupionych przez VENDO Park, 10 zakupionych przez MZK z własnych środków). SzZ

TRZECI SEZON CHROMKA ROZPOCZĄŁ SIĘ 29 MAJA 2020 ROKU I POTRWA NAJPRAWDOPODOB-
NIEJ DO 31 PAŹDZIERNIKA BR.



Czekamy na Ciebie

1 czerwca działalność wznowił Dzien-
ny Dom Seniora – Wigor w Chodzieży. 
W związku z pandemią i wytycznymi Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej, a także Ministerstwa Zdrowia 
oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
nasze działania oparte są na procedu-
rach, które mają na celu troskę o pełne 

7Nr 6(33) • czerwiec 2020

U WAG A  M I E S Z K A Ń C Y-  KO N KU R S

MURAL śródmiejski

Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się i udziału w konkursie na 
MURAL ŚRÓDMIEJSKI, ogłoszony przez Młodzieżową Radę Miejską 
w Chodzieży pod patronatem Burmistrza Miasta Jacka Gursza. Wasz 
pomysł może sprawić, że nasze miasto będzie jeszcze piękniejsze.

Celem konkursu jest stworzenie projektu muralu – wielkoformatowego 
obrazu ściennego. Mural swoją tematyką powinien nawiązywać do hi-
storii lub krajobrazu miasta Chodzieży, bez wyrażania niestosownych 
(obraźliwych) treści.

Mural będzie znajdował się 
na ścianie przy parkingu, 
zlokalizowanym pomiędzy 
ulicami Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, ks. dr. 
Tomasza Malepszego               
i Kościelnej w Chodzie-
ży. Wymiary ściany pod 
mural: 19x2,9 m.

DZIENNY DOM SENIORA ZAPRASZA
bezpieczeństwo i zdrowie naszych 
seniorów. Mamy jeszcze kilka wolnych 
miejsc, dlatego pragniemy zaprosić 
chętne osoby do udziału w projekcie 
„Działalność Dziennego Domu Senior-
-Wigor”, który współfi nansowany jest 
przez Gminę Miejską w Chodzieży. 

Celem głównym zadania jest wspar-
cie seniorów poprzez umożliwienie im 
korzystania z oferty na rzecz społecz-
nej aktywizacji, w tym oferty prozdro-
wotnej, obejmującej usługi w zakresie 

aktywności ruchowej, edukacyjnej, 
kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej, 
fi zjoterapeutycznej i psychologicznej.  

Uczestnikami zajęć w Wigorze mogą 
być osoby nieaktywne zawodowo w 
wieku 60+, zarówno kobiety jak i męż-
czyźni, będący mieszkańcami miasta 
Chodzieży. Osoby zainteresowane 
udziałem w zajęciach realizowanych 
proszone są o kontakt telefoniczny 67 
28 10 232 lub osobisty w budynku przy 
ul. Dworcowej 1.  ChKG

Jesteś seniorem i siedzisz sam w domu? Chcesz wyjść do lu-
dzi? Porozmawiać? Korzystać z zajęć, a przy okazji zjeść ciepły 
posiłek? Przyjdź do nas! Czekamy na Ciebie!

W CHODZIEŻY TEŻ ZBIERANO PODPISY

Niezwykle udana była akcja zbierania podpisów pod kandydaturą Rafała 
Trzaskowskiego na prezydenta RP także w Chodzieży. Przez dwa dni (4 i 
5 czerwca) podpisy zbierano w kilku punktach miasta.

PRAWIE 
TRZY TYSIĄCE

Jak podkreślają organizato-
rzy akcji, mimo nadziei na 
dobry wynik, tak pozytyw-

nej reakcji chodzieżan się nie 
spodziewali. Również w następ-
nych dniach wielu mieszkańców 
dopisywało się do list poparcia.

- Zebraliśmy w Chodzieży 
prawie 3 tysiące podpisów. To 
coś niesamowitego. Dziękujemy 
– informuje Jacek Gursz. 

Dodajmy, że ostatecznie w 
całym kraju pod kandydaturą 
Rafała Trzaskowskiego podpi-
sało się ponad 1,6 mln Polaków, 
a w Wielkopolsce – ponad 142,5 
tys.

 Red

CHODZIESKIE 
TARGI 
GOSPODARCZE

Dopiero
ZA ROK

Od ćwierć wieku, każ-
dego roku pod koniec 
maja lub na początku 
czerwca, odbywała się 
w Chodzieży wyjątkowa 
impreza - „Targi Gospo-
darcze”, organizowana 
przez Chodzieski Klub 
Gospodarczy. W tym 
roku miała mieć miejsce 
25. jej odsłona. Niestety, 
o czym już informowali-
śmy, z powodu epidemii 
koronawirusa, jubile-
uszowe targi się nie od-
były.

Jak zapewniają organizato-
rzy tego wyjątkowego wyda-
rzenia, 25. Chodzieskie Targi 
Gospodarcze odbędą się na 
pewno w roku przyszłym.

1 czerwca tego roku plac 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji był pusty. 

 RC

 Organizatorem konkursu na wyko-
nanie projektu mural jest Młodzieżowa 
Rada Miejska w Chodzieży.
 Celem konkursu jest stworzenie 
wielkoformatowego obrazu ścienne-
go.
 Mural swoja tematyką powinien 
nawiązywać do historii lub krajobrazu 
miasta, bez wyrażania niestosow-
nych/obraźliwych treści.
 Mural będzie znajdował się na 
ścianie przy parkingu pomiędzy uli-
cami Prymasa Wyszyńskiego, ks. 

Malepszego i Kościelnej.
 Uczestnikiem może być każdy 
mieszkaniec powiatu chodzieskiego.
 Zgłoszenie do konkursu jest rów-
noznaczne z przesłaniem pracy kon-
kursowej w formie PDF lub JPG drogą 
mailową na adres mrmchodziez@
gmail.com oraz danych osobowych.
 Projekt może być wykonany dowol-
ną techniką.
 Równocześnie ze zgłoszeniem 
uczestnik wyraża zgodę na przeniesie-
nie praw autorskich do muralu oraz ze-

zwala na jego wykonanie przez osoby 
trzecie wskazane przez organizatora.
 Projekt z wizualizacją muralu wraz 
z danymi należy przesłać na adres 
mrmchodziez@gmail.com do 22 
czerwca 2020 roku.
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszo-
ne na profi lu Młodzieżowej rady Miej-
skiej w Chodzieży na Facebooku.
 Prace oceniane będą przez komi-
sję konkursową i przedstawicieli Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej.
 Laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU
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Talent LIDEREK

Niewiele śladów

SUKCES DZIEWCZYN Z TMZCH

Konkurs skierowany jest do matu-
rzystów, którzy na przestrzeni ostat-
nich lat wykazali się aktywnością, 
zaangażowaniem społecznym i na-
ukowym oraz umiejętnościami przy-
wódczymi. 

- Pierwszym etapem konkursu było 
wypełnienie formularza aplikacyjnego 
oraz zrealizowanie zadania, w któ-
rym trzeba wykazać się logicznym, 
kreatywnym, a przede wszystkim nie-
szablonowym myśleniem - informuje 

Coraz większą popularność 
zdobywa Polski Chór Męski pod 
batutą Piotra Jańczaka. Zespół 
ten, pod swoją poprzednią nazwą, 
występował kilkakrotnie w Cho-
dzieży.

 Ostatnio zachwycił słuchaczy swoją 
wersją piosenki Zbigniewa Wodeckiego 
„Lubię wracać tam, gdzie byłem już”, 
która na Fb cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem. Z podobnym odzewem 
przyjęto teledysk z utworem „Hallelujah”.

Dlaczego o tym chórze piszemy w 
Naszej Chodzieży? Otóż dlatego, że 
śpiewają w nim również chodzieżanie: 
Adam Cichocki, Przemysław Przybyl-
ski, Jan Margowski i Leszek Bednar-
ski. RC

Wzmocniony chodzieskimi głosami
POLSKI CHÓR MĘSKI

PŁYWALNIA DELFIN

PRODUKCJA PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ 
W CHODZIEŻY

Na otwarcie trzeba trochę poczekać
W chodzieskiej pływalni 

Delfi n trwają aktualnie prace 
remontowe. Konieczna była 
naprawa rynien, fi ltrów i in-
nych urządzeń. Sprawia to, 
że pływalnia będzie mogła 
być otwarta dopiero po za-
kończeniu tych robót.

Jak podkreśla burmistrz 
Jacek Gursz, w związku z 
utrzymującym się w dalszym 
ciągu wysokim poziomem za-
chorowań w naszym kraju na 
koronawirusa, ważne jest tak-
że wybranie takiego terminu 
udostępnienia basenu, który w 
żadnym przypadku nie będzie 
stwarzał zagrożenia epide-
micznego.

Kinomani
też muszą 
poczekać
W związku z przeprowa-
dzanymi pracami remon-
towymi, chodzieskie kino 
„Noteć” otwarte zostanie 
dopiero 7 sierpnia br.

23 maja w Chodzieskim 
Domu Kultury, w ramach 
transmitowanych online 
koncertów, wystąpił blu-
esowy duet - Adam Kulisz 
(śpiew i gitara) oraz Michał 
Kielak (harmonijka ustna).

Koncert na facebooku zo-
stał wyświetlony ponad 7100 
razy. Nieco ponad połowa z tej 
liczby to wyświetlenia pocho-
dzące z profi lu Chodzieskiego 
Domu Kultury.

Uczestniczący w wydarze-
niu miłośnicy bluesa napisali 
też ponad 120 komentarzy, 
często informując z jakiego 
miejsca w Polsce lub innych 
krajach, oglądają przekaz 
ChDK.

Koncert można nadal oglą-
dać na profi lu ChDK na face-

Znaczący sukces odniosły liderki Zespołu Młodzieżowego Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Martyna Maćkowiak za-
kwalifi kowała się do grona 24 fi nalistów konkursu „Talent za ta-
lent”, organizowanego przez Stowarzyszenie Cognitis – Cognitis. 
Również wysoko uplasowała się Karolina Ławniczak - znalazła się 
na liście rezerwowej fi nalistek.

Martyna. - Należało również przesłać 
formularz doświadczeń i osiągnięć, 
który w formie skrótowej obrazował 
moje dotychczasowe działania.

 Kolejny etap odbędzie się w 
Warszawie, gdzie zostaną przepro-
wadzone rozmowy kwalifi kacyjne 
oraz Assessment centre. Ostatnim 
etapem są warsztaty oraz Gala Fi-
nałowa i wystąpienia publiczne 7 
fi nalistów oraz wyłonienie zwycięzcy. 

- Chciałabym podziękować mojej 
przyjaciółce Karolinie, która zmoty-
wowała mnie do startu w konkursie 
– dodaje Martyna Maćkowiak.

 Re

W dniach od 31 maja i 1 czerw-
ca  Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Chodzieskiej gościło dr. 
hab. inż. Krystiana Chrzana 
z Politechniki Wrocławskiej, 
który zbiera informacje do pu-
blikacji dotyczącej porcelany 
elektrotechnicznej. 

Właśnie w tym celu odwiedził 
on Dział Historii i Tradycji Miasta 
Chodzież w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, gdzie zbiory w tym 
zakresie zaprezentowała Karo-
lina Matwiejczuk-Ilnicka. Profe-
sor zwiedził także nasze miasto 
i wysłuchał informacji o jego 
przeszłości, ze szczególnym 
uwzględnieniem zakładów porce-
lany. Przewodnikami byli Dorota 
Marciniak, która przygotowała 
wizytę, i Edmund Kaczmarek.  
Na trasie spaceru po Chodzieży 
znalazły się również domki tkaczy, 
miejsca pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego i stok narciarski. 

Dzięki życzliwości Edmunda 
Kaczmarka, gość mógł również 
odwiedzić grób prof. Aleksandry 
Stojałowskiej w Ryczywole. 

- Ponieważ zachowało się nie-
wiele śladów (wyrobów, zdjęć, do-
kumentów) po produkcji porcelany 
elektrotechnicznej w Chodzieży, 
zaniechanej na początku lat 70-
tych XX w., obiecałam prof. K. 
Chrzanowi dalsze poszukiwania 
– podsumowała wizytę gościa z 
Wrocławia Dorota Marciniak.
 Re

booku oraz na kanale ChDK na 
youtube.

Podobnie dużym zaintere-
sowaniem cieszył się koncert 

zespołu SUPLEMENT DIETY, 
transmitowany także online z 
ChDK. Zespół wystąpił 7 czerw-
ca.  Re

GRALI I ŚPIEWALI ONLINE

KONCERTY
w ChDK
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50. JUBILEUSZOWE WARSZTATY JAZZOWE CHO-JAZZ 2020

IMPREZA

Ryszard 
Cichocki

URATOWANA
Na tę wiadomość czekali nie tylko zainteresowani chodzieską imprezą młodzi adepci 
jazzu z całej Polski i z zagranicy, ale też z roku na roku rosnąca liczba mieszkańców 
Chodzieży, nie mogąca wyobrazić sobie lata bez Warsztatów. 
Po wielu trudach, po wielu niepewnościach możemy ofi cjalnie potwierdzić 
– JUBILEUSZOWE CHO-JAZZ 2020 ODBĘDĄ SIĘ.

Epidemia koronawirusa sprawiła, 
że jeszcze miesiąc temu dyrek-
tor Chodzieskiego Domu Kultury 

Marcin Kita nie mógł mieć 100. procen-
towej pewności. Podstawowe pytanie 
brzmiało: czy wprowadzone przez rząd 
obostrzenia zostaną na tyle złagodzone, 
by tak ważną imprezę można będzie 
przeprowadzić? Na szczęście zniesie-
nie niektórych zakazów stworzyło taką 
możliwość.

Ze zrozumiałych względów jubile-
uszowe Warsztaty będą musiały być 
przeprowadzone w nieco zmienionej 
formie, z zachowaniem wszystkich obo-
wiązujących reguł dotyczących bezpie-
czeństwa. Z tego też względu nie będzie 
„hucznych obchodów” jubileuszu (prze-
łożone zostaną na przyszły rok), ale 
żadnego z podstawowych elementów 
„chodzieska szkoła jazzu” nie zostanie 
pozbawiona. Dyrektor Marcin Kita robił 
wszystko co możliwe, aby jej wysoki 
standard, mimo obiektywnych trudności, 
został w pełni zachowany.

x x x
Tegoroczne Warsztaty, zgodnie z 

przyjętym jeszcze w ubiegłym roku pla-
nem, rozpoczną się 20 lipca i potrwają 
do 1 sierpnia. Do naszego miasta przy-
jedzie około 150 uczestników, a zajęcia 
poprowadzi sprawdzona i awizowana już 
(z małymi tylko wyjątkami) kadra. 

- Mamy potwierdzenie, że przyjadą 
prawie wszyscy uczestnicy, którzy się 
zgłosili – informuje dyrektor ChDK. - Kło-
pot może być tylko z osobami z Rosji i 
z Białorusi, ale liczymy na Ukraińców i 
Niemców. Kadra też potwierdziła swoją 
obecność, za wyjątkiem kilku muzyków 
z zagranicy, którzy ze względów związa-
nych z epidemią, nie będą mogli przyje-
chać. Jest mi tylko przykro, że nie będzie 
z nami naszego Kuby Cichockiego, który 
miał wystąpić ze specjalnym recitalem 
dla chodzieżan. Ale, co się odwlecze …

x x x
Jak zawsze kadra Cho-jazz będzie na 

najwyższym poziomie. Dyrektorem arty-
stycznym będzie, pełniący tę funkcje od 
wielu już lat, Janusz Szrom. Obowiązki 
dyrektora ds. zespołów pełnić będzie 

Rafał Sarnecki, a sprawy organizacyjne 
będą oczywiście w gestii dyrektora Mar-
cina Kity.

A oto pełna kadra jubileuszowych 
Warsztatów: Krystyna Prońko i Dorota 
Miśkiewicz - wokal, Agnieszka Pacek - 
fonetyka, Marek Stawiński - emisja gło-
su, Bogdan Hołownia i Kuba Stankiewicz 
- fortepian, Robert Majewski – trąbka, 
Attila Muehl i Rafał Sarnecki – gitara, 
Jacek Namysłowski – puzon, Zbigniew 

Wrombel – bas, Paweł Dobrowolski – 
perkusja, Piotr Kałużny – teoria, Paweł 
Chmiel – homerecording. 

 W tym roku po raz pierwszy będzie 
klasa jazzowej harmonijki ustnej, którą 
poprowadzi Kacper Smoliński. On też 
zaproponował, aby weekendowe zaję-
cia poprowadził również nasz bluesowy 
mistrz harmonijki Michał Kielak. Warto 
także podkreślić, że na tegorocznych 
Warsztatach pojawi się „Master Class”, 

a tworzyć ją będą: Janusz Szrom, Jose 
Torres, Marek Napiórkowski, Piotr Baron, 
Artur Dutkiewicz. Ci mistrzowie poprowa-
dzą zajęcia przez dwa dni.

Jak zwykle będą dwie sekcje rytmicz-
ne (Anastasia Litviniuk, Igor Hnydyn i 
Michał Jaros oraz Piotr Wrombel, Adam 
Zagórski i Ehud Ettun).

x x x
Ta informacja zapewne zainteresuje 

miłośników dobrej muzyki z Chodzieży. 

Jak zapewnia dyrektor Marcin Kita, 
odbędą się wszystkie planowane wcze-
śniej koncerty, z tą tylko różnicą, że nie 
w sali widowiskowej ChDK, a w amfi -
teatrze. Będą to oczywiście koncerty 
darmowe. Nie będzie wprawdzie moż-
liwości wstępu na salę, gdzie odbywać 
się będą codzienne jam-session, ale na 
placu przed Domem Kultury będą usta-
wione duże ekrany, na których będzie 
można oglądać to, co aktualnie dzieje 
się w sali widowiskowej.

x x x
Jubileuszowa impreza zorganizowa-

na zostanie z zachowaniem wszelkich 
obowiązujących w dalszym ciągu zasad 
bezpieczeństwa. 

- Będziemy w stałym kontakcie z 
Sanepidem – wyjaśnia Marcin Kita. - 
Będziemy mieli specjalną pielęgniarkę, 
uczestnicy będą mieli codziennie mie-
rzoną temperaturę, a w razie jakichkol-
wiek podejrzeń, będą przeprowadzane 
testy.

Zasady bezpieczeństwa obowiązy-
wać też będą podczas wszystkich kon-
certów w amfi teatrze.

x x x
Są jeszcze dwie ważne informacje. 

Jak już informowaliśmy, z okazji jubile-
uszowych Warsztatów przygotowany 
zostaje wyjątkowy projekt – wirtualny big 
band, w którym zagrają najwybitniejsi 
muzycy jazzowi z całego świata. To po-
mysł Marcina Kity i dwóch „warsztato-
wych” muzyków – Adama Zagórskiego 
i Macieja Kądzieli. Internetowa premiera 
– 26 lipca.

Druga informacja dotyczy książki pod-
sumowującej pięćdziesiąt wydań Warsz-
tatów Jazzowych w Chodzieży, której 
autorem jest Janusz Szrom. Będzie to 
niezwykle wartościowa pozycja, której w 
domowej bibliotece każdego, kto kocha 
jazz, nie powinno zabraknąć. Książka 
ukaże się podczas jubileuszowych Cho-
-jazz 2020.

- A tak w ogóle to jestem szczęśliwy, 
że mimo ogromu nerwów i niepewności, 
imprezę udało się uratować – dodaje 
dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury, 
głównego organizatora Warsztatów.

Wprawdzie nie będzie w tym  roku big-bandu, ale chodzieskiej publiczności zaprezentuje się wiele 
znakomitych zespołów.

Marcin Kita 
– dyrektor 
Chodzieskiego 
Domu Kultury 
poświęcił wiele 
zdrowia, by 
jubileuszowe 
Międzynarodo-
we Warsztaty 
Jazzowe mogły 
się odbyć.

Podobnie 
jak w latach 
poprzed-
nich, i tym 
razem nad 
artystycznym 
poziomem 
Cho-jazz 
czuwać bę-
dzie Janusz 
Szrom.
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PTASIE
OSIEDLE

SPOTKANIE 
Z MIESZKAŃCAMI 
BUDEK 
LĘGOWYCH

17maja był wietrznym dniem, a pierwsze, wiosenne promyki 
słońca wyglądały zza koron drzew, na których jeszcze parę 
miesięcy temu Zespół Młodzieżowy Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Chodzieskiej wieszał dla ptaków budki lęgowe. Projekt ,,Ptasie 
Osiedle” realizowany w ramach Programu Równać Szanse, nie był 
pierwszą akcją grupy chodzieskiej młodzieży, jednak zdecydowanie 
wyróżniał się na tle innych, a jego efekty nadal możemy obserwować 
nad Jeziorem Miejskim.

Głównymi zamierzeniami liderek projektu - Karoliny Ławniczak i Mar-
tyny Maćkowiak, było przybliżenie młodzieży środowiska naturalnego 
ptaków, promowanie pasji ornitologicznej i zachęcenie do działań eko-
logicznych. Uczestnicy zyskali jednak o wiele więcej - wrażliwość wobec 
słabszych, mniejszych istot, świadomość, jak wiele możemy zdziałać 
dla otaczającego nas świata niewielkim wysiłkiem, takim jak na przykład 
zbudowanie budki lęgowej. Wyżej wspominany zespół składa się z Mar-
ka Dymka, Michała Gapińskiego, Patrycji Doręgowskiej, Julii Jutrzenki, 
Wiktorii Jóźwiak, Szymona Kaji, Natalii Kałużnej, Barbary Kasperczyk, 
Aleksandry Korol, Nikodema Kubackiego, Igora Kujawskiego, Zofi i Ku-
leszy, Michała Ławniczaka, Rozalii Mielcarek, Inez Pietruszki, Sławomira 
Smolczewskiego oraz ich koordynatora - pana Dariusza Sałaty.

Podsumowujące projekt sprawdzanie budek i obrączkowanie pta-
ków, pokazało nam ciekawy rytm ich dnia. Zainteresowani przygląda-
liśmy się tym delikatnym stworzeniom i wtedy dopiero zrozumieliśmy 
sens i wagę naszych działań. Spojrzeliśmy na otaczające nas, ogromne 
życie małych istot, o którym często zapominamy lub nawet nie zdajemy 
sobie z niego sprawy. Bieg życia ptaków nas zauroczył - od wychyla-
jącego się zza horyzontu słońca, a wraz z nim lekko otwieranych oczu 
sikorek, przez pierwsze loty szpaków, wyszukiwanie pokarmu przez 
mamę wróbli, aż do chwili, w której wraz z osiadającym na nocnym 
niebie księżycem, wszystkie te ptaki osiadają wśród swoich młodych w 
stworzonych przez nas budkach. 

Będący z nami pan Jerzy Dąbrowski i pani Bronisława Peplińska z 
Zespołu Obrączkarskiego ROGOŹNO, przekazali nam wiele cennych 
informacji o ubarwieniu, zwyczajach i umiejętnościach mieszkańców 
budek. Mieliśmy okazję zaobserwować, że ptaki doskonale wiedzą, 
kiedy ktoś je obserwuje lub że szpaki to duzi (choć wzrostem są cał-
kiem niewielcy) bałaganiarze, o czym przekonaliśmy przy zaglądaniu 
do jednej z budek. Nasunęło nam się jednak pytanie – po co właściwie 
obrączkuje się ptaki? Ma to na celu „śledzenie” trasy oznakowanych 
przez nas ptaków, jak i rozpoznanie, które z nich pochodzą z naszego 
regionu. Sprawdzanie każdej z 55 budek dało upragniony efekt, ponie-
waż zaobrączkowaliśmy aż 240 ptaków - w tym 149 sikorek. Pozosta-
łymi lokatorami są wróble, szpaki i mazurki.

Projekt ,,Ptasie Osiedle” dostarczył jego uczestnikom mnóstwo 
zabawy, ale i wiedzy. Własnoręczne wykonywanie budek, spotkanie 
ze specjalistami i zobaczenie na własne oczy efektów tych działań, 
to cenne wspomnienia na całe życie. Jak mówią członkowie Zespołu 
Młodzieżowego - to nie koniec działań na rzecz ptaków  i środowiska, 
a prace nad kolejnymi projektami już wkrótce będą widoczne. Dlatego 
zachęcamy, by następnym razem przechodząc się miejską promena-
dą, spojrzeć w górę i obserwować nasze chodzieskie, ptasie osiedle.

 Zofi a Kulesza

W połowie maja Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Chodzieży ogłosiła „Eko- 
akcję dla lasu”. Z powodu trwającego 
nauczania na odległość, nie mogły się 
odbyć w tym roku tradycyjne wyda-
rzenia, takie jak „Sprzątanie Świata” 
(22.04), ani inne związane z „Dniem 
bez śmiecenia” (11.05), czy „Między-
narodowym Dnie Rodziny” (15.05). 
Chcąc jednak zachęcić uczniów do 
dbania o przyrodę, a także tradycje i 
wartości, zaproponowaliśmy naszym 
„szkolnym rodzinom” weekendowy, 
rodzinny spacer „dla lasu”. Odpowiedź 
na zaproszenie była wspaniała. Swo-

je wyprawy i leśne „znaleziska” mali 
ekolodzy zaprezentowali w postaci 
foto-relacji.

Nasza akcja zdobyła również przy-
chylność Nadleśnictwa Podanin, które 
w ramach współpracy i docenienia 
podjętej aktywności uczniów chodzie-
skiej „Trójki”, ufundowała dziesięć 
drzewek. Zostały one rozlosowane 
spośród osób, które nadesłały zdjęcia 
z udziału w akcji przez przedstawi-
ciela Nadleśnictwa Podanin – panią 
Marzenę Kryzę na terenie szkoły. Na 
uczniów czekały piękne kasztanowce. 
Po odbiór drzewek zgodnie z losowa-

ną kolejnością zaprosiliśmy: Amelkę 
5a, Julie 2b, Anastazję 5a, Olgę 2a, 
Weronikę 5c, Zosię 4a, Jakuba 7d, 
Laurę 5a, Olka 2a, Wojtka 1c oraz 
Anastazję z kl. 3b. 5 czerwca, kaszta-
nowce zostały odebrane przez wszyst-
kich wyróżnionych z wielką radością i 
planami co do miejsc zasadzenia drze-
wek. Serdecznie gratulujemy Eko-po-
stawy wszystkim uczestnikom akcji, a 
Nadleśnictwu Podanin za przekazane 
drzewka. Pozostaje nam tylko życzyć, 
aby się solidnie zakorzeniły i pięknie 
rosły… 

 Małgorzata Jeśko-Doręgowska

KOLEJNA CIEKAWA PROPOZYCJA TRÓJKI

EKO - AKCJA w zdalnym wymiarze
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PREZENTACJA DOROBKU ALFREDA ASZKIEŁOWICZA

Interesująca  książka  zawiera  prze-
gląd miniatur grafi cznych z lat 1967-
2019.  Pozwala  podziwiać kunszt ry-

townika, wielokrotnie nagradzanego za 
fi nezyjne i intrygujące formy grafi czne, 
w tym  ostatnio (w kwietniu br.)  pod-
czas XXVII Międzynarodowego Bien-
nale Ekslibrysu Współczesnego  - Na-
grodą Towarzystwa Bibliofi lów Polskich 
w Warszawie. 

 Album otwiera  wstęp Ewy Wojty-
niak – Dębińskiej, zawierający krótki 
opis stosowanych technik i ulubionych 
motywów twórczości  artysty w okresie 
wielu lat. Dalej następują   reprodukcje  
260 grafi k,  wykonanych w technikach: 
miedziorytu, mezzotinty i łączących te 
techniki.

Piękne  edytorsko wydanie  (DAB 
Ewa Wojtyniak- Dębińska;  Łódż 2020) 
jest  dostępne  w sprzedaży  w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej im. Stefana 
Michalskiego w Chodzieży,  w cenie 42 
zł. HN

W kwietniu ukazał 
się katalog „Alfred 
Aszkiełowicz - małe 
formy grafi czne          
i ex librisy”. Jest to 
pierwsza tak bogata 
prezentacja dorobku 
Alfreda Aszkiełowi-
cza, chodzieskiego 
artysty - grafi ka.  

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

Małe formy 
grafi czne
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 „Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

Profesor Józio w świecie 
dorosłych  Michał Kleszcz

Przedstawiam Wam przezabawną książkę „Profesor 
Józio w świecie dorosłych”. Książka ta jest zbiorem pery-
petii oraz przemyśleń pewnego 7-letniego chłopca o imie-
niu Józio, który nade wszystko nie chce dorosnąć.

Teoria Józia zakłada, że „dorosłość zaczyna się tam, 
gdzie w miejsce wyobraźni pojawia się doświadczenie”. 
Z kolei doświadczenie jest bardzo nudne, na nic nie po-
zwala, a jedynie czegoś zabrania, ewentualnie nakazuje. 
Józio z racji wieku, odczytuje pewne kwestie na poziomie 
literalnym lub w sobie tylko zrozumiały sposób. To pełna 
humoru opowieść, którą koniecznie musicie przeczytać

Dział dla Dzieci
Marcelina Kidoń 

Statystycznie rzecz biorąc  
Janina Bąk

Nigdy w życiu nie przypuszczałabym, że 
jako zdeklarowana humanistka zaproponuję 
Państwu do przeczytania książkę o statysty-
ce. Jak mówi autorka książki – Janina Bąk 
–wirtuoz matematycznych komedii, „to książ-
ka o tym, że statystyka jest wspaniała. Lubię 
myśleć o tej dyscyplinie jak o takim pomelo 
naukowego świata - mnie wiecznie zadziwia, 
wielu onieśmiela”. 

Od pierwszych stron  książki można wpaść 
w jej treść „po uszy”. Nagle okazuje się, że 
wiejąca nudą statystyka, to fenomenalny zbiór 
informacji, który pozwala nam na przykład 

oceniać prawdomówność gazetowych na-
główków. Dzięki Janinie Bąk bardzo szybko 
na opowiadaną przez przyjaciółkę historię: 
„a moja  mama też tak miała, a wcześniej 
babcia…” odpowiesz – dowód anegdotycz-
ny! (czyli nic co daje gwarancję skuteczno-
ści). Wkuwane po nocach terminy i formułki 
z czasów studiów, wydają się  nieskompli-
kowane, ba!  - wręcz ciekawe! 

Sięgnijcie proszę po tę nietuzinkową 
historię, a dowiecie się, czy statystyczna 
owca rozpoznałaby na ulicy prezydenta i 
czy istnieje matematyczny wzór na dobre 
piwo.  Honorata Struzik 

 – Wypożyczalnia 
 dla Dorosłych MBP 

GODZINY OTWARCIA Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży
Od 1 czerwca br. Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Dział dla dzieci czynne są od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 9.00 do 18.00. Zasady korzystania nadal pozostają podobne, czyli książki oddane przez czytelników zostają 
przez 5 dni w kwarantannie. Nie ma także wolnego dostępu do półek. 
Od 8 czerwca br. otwarty jest Dział Multimedialny, Czytelnia Internetowa oraz Czytelnia Gazet - codziennie od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. 

W Dziale Multimedialnym i czytelniach do odwołania obowiązują szczególne zasady funkcjonowania:
 - każdy użytkownik musi mieć założoną maseczkę 
 - jednorazowo w dziale mogą przebywać 3 osoby
 - dla użytkowników Internetu dostępne są tylko dwa stanowiska, bez słuchawek
 - z komputerów można korzystać wyłącznie w celu załatwienia spraw pilnych lub dokonania wydruku i skanu
 - prasa wypożyczana jest tylko na zewnątrz, nie można korzystać na miejscu w czytelni

REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK LATA 2020”

PROPOZYCJA DLA CZYTELNIKÓW 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

NASZ KONKURS
Na tegoroczne wakacje proponujemy czytelniczy konkurs. Warto wypoży-
czać książki, a w nagrodę można wybrać sobie gorące nowości książkowe.

  1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego 
      w Chodzieży.
  2. Konkurs trwa od 15 czerwca do 15 sierpnia  2020 roku.
  3. Udział w konkursie mogą wziąć czytelnicy zarejestrowani w MBP Chodzież.
  4. Do statystyki konkursu liczą się tylko książki wypożyczone z Działu dla dorosłych naszej 
      biblioteki.  
  5. Uczestnik konkursu rywalizuje w ilości przeczytanych książek. 
  6. Czytelnicy podzieleni są na trzy kategorie wiekowe 
 16 - 25 lat  26 - 50 lat  51 - ∞ lat
  7. W każdej kategorii jury przyzna pierwsze miejsce.
  8. Zwycięzcy będą mogli wybrać dla siebie nagrodę w postaci dwóch nowości książkowych. 
  9. Wartość jednej książki nie może przekraczać 50 zł. W zamian dwóch można wybrać jedną 
      książkę, wtedy jej wartość może być do 100 zł.
10. Zwycięzca musi dokonać wyboru w ciągu 5 dni roboczych i poinformować o tym 
      bibliotekę.
11. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dodatkowej, a także do rozstrzygania 
      sytuacji kłopotliwych.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi miedzy 16 a 21 sierpnia 2020r.
13. O wynikach konkursu biblioteka powiadomi na stronie FB, a laureatów drogą  mailową, 
      bądź telefoniczną.
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Wpierwszych latach edukacji kształcił się 
w Wiedniu, ucząc się rysunku, kreślar-
stwa i grafi ki, a od 1902 roku, dzięki 
pomocy fi nansowej Marii Lubomirskiej, 

studiował w krakowskim ASP pod kierunkiem m.in. 
Stanisława Wyspiańskiego, czy Teodora Axentowi-
cza. Wygrana w austriackim konkursie ministerial-
nym oraz stypendium pozwoliło mu podróżować i 
rozwijać talent. 

W 1908 roku wrócił do rodzinnego Poznania, 
gdzie utrzymywał się z malowania karykatur zna-
nych osobistości świata kultury, sztuki i polityki, 
co zaowocowało wystawą w Sali Białej Hotelu 
Bazar w Poznaniu. Sonnewend współorganizował 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Pozna-
niu, gdzie urządzał wystawy polskich malarzy. Na 
stałe zamieszkał w Berlinie, ale odwiedzał często 

Poznań i okolice, malując w wielkopolskich dwo-
rach ziemiańskich, m.in. w Rogalinie i Miłosławiu 
u Józefa Kościelskiego. Był on też pomysłodawcą 
i współorganizatorem Szopki poznańskiej od 1913 
roku, cieszącej się zainteresowaniem do dziś. 

Swoje pierwszowojenne doświadczenia m.in. z 
pola walk, utrwalił w grafi kach. Jego prace wyda-
wano również w formie pocztówek. Po wojnie zo-
stał we Wiedniu nauczycielem rysunku, urządzając 
min. wystawy polskich artystów. W 1919 roku wró-
cił do Poznania, gdzie przydzielono go do sztabu 
gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Na prośbę 
generała wykonał rysunkowe portrety-karykatury 
powstańców wielkopolskich, które zostały wydane 
w autolitografi cznym albumie ,,Ver Sacrum – Teka 
Armii Wielkopolskiej w dniach jej narodzin”. Przy pl. 
Wolności 17 w Poznaniu prowadził prywatną Wiel-

kopolską Szkołę Malarstwa i Rzeźby, a od 1921 
roku współorganizował Grupę Artystów Plastyków 
,,Świt”. W 1937 roku został prezesem nowo zało-
żonego Wielkopolskiego Związku Zawodowego Ar-
tystów Malarzy i Rzeźbiarzy. Był też aukcjonatorem 
w zakresie dzieł sztuki na terenie Poznania i woj. 
poznańskiego. W Poznaniu mieszkał najpierw przy 
ul. św. Marcina 39, następnie przy ul. Piłsudskiego 
5/7. Zmarł w 1939 roku.

Obraz pt. „Na Jeziorze Chodzieskim. Rybak z 
córką”, o wymiarach 38,5cm/51cm, pochodzi z 
1923 roku. Malowany jest techniką olejną na tek-
turze, szeroką plamą barwną, w kolorystyce paste-
lowej. W centrum pola obrazowego widzimy rybaka 
z córką siedzących w łódce, która wydaje się dryfo-
wać przy brzegu. Dziewczynka odwrócona plecami 
do ojca, moczy stopy w wodzie, ten natomiast sie-

dząc, wiosłem kontroluje bieg łódki. Artysta poprzez 
próbę oddania relacji oddziałujących na siebie 
sąsiednich barw, dążył do uchwycenia zmian na-
tężenia światła w przyrodzie. Zabieg ten zbliża go 
do nurtu polskiego modernizmu, sztuki kolorystów. 
Sino wrzosowy odcień wody i nieba może sugero-
wać zbliżający się wieczór.

Drugi obraz Chodzieży utrwalony został na pocz-
tówce, a pochodzi z 1925 roku. Namalowany został 
w podobnym stylu koloryzmu, przedstawia chodzie-
ski rynek z targiem, jaki w tamtych czasach dwa razy 
w tygodniu miał miejsce. Obraz malowany jest roz-
świetlonymi kolorami, sugerującymi południową porę 
dnia. Poprzez krótkie pociągnięcia pędzla artysta 
oddał luministyczne efekty i wrażenie migotania at-
mosfery. Dział Historii i Tradycji Miasta MBP

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka Kolejny album

Sonnewend - 
malarz widoków Chodzieży

UTRWALAŁ 
NASZE KRAJOBRAZY

Stefan Czesław Son-
newend był mala-
rzem, grafi kiem, 
karykaturzystą po-
chodzącym z Pozna-
nia. Urodził się w 
1889 roku. Uprawiał 
malarstwo pejza-
żowe, najczęściej 
w technice olejnej i 
akwarelowej, ponad-
to malował portrety 
i martwe natury. Utrwa-
lał krajobrazy Polski, 
przede wszystkim z 
Wielkopolski z Pozna-
nia, Kórnika, Chodzieży. 

Widok chodzieskiego rynku (pocztówka znajduje się 
w Dziale Historii i Tradycji Miasta MBP). Na Jeziorze Chodzieskim. Rybak z córką.

STEFAN CZESŁAW SONNEWEND 
– malarz, grafi k, karykaturzysta.



13Nr 6(33) • czerwiec 2020

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

CHODZIEŻ NA STARYCH FOTOGRAFIACH ZE ZBIORÓW NASZEGO MUZEUM MBP

KOLEJNY ALBUM Chodzieska ceramika
Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej  pracuje nad nowym albumem, pre-
zentującym Chodzież na starych fotografi ach. Tym razem planowane jest stwo-
rzenie albumu ze zdjęciami Chodzieży z lat 1945-1989. 

Prace trwają już od dłuższe-
go czasu, ciągle pojawiają 
się nowe, ciekawe mate-

riały. Zespół redakcyjny TMZCh 
zbiera zdjęcia/pocztówki, doku-
mentujące lata po II wojnie świa-
towej. 

 Do akcji włączyła się także 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Chodzieży. Wszystkie zebrane 
materiały, również te niewyko-
rzystane w publikacji, trafi ą do 

zbiorów biblioteki (Działu Tradycji 
i Historii Miasta). 

Można wesprzeć działania or-
ganizatorów. Jeśli ktoś dysponuje 
zdjęciami, pokazującymi mia-
sto, wydarzenia, ludzi i zechce 
je wypożyczyć do skopiowania, 
proszony jest o kontakt mailo-
wy tmzchodziez@gmail.com 
na Facebooku lub telefonicznie 
504346336.

Można również przynieść 

zdjęcia i dokumenty do biblioteki, 
gdzie zostanną zeskanowane, 
a oryginały zwrócone. Kontakt 
telefoniczny z biblioteką w tej 
sprawie: 792 400 720, poczta 
elektroniczna: region@bibliote-
ka-chodziez.pl  lub osobiście w 
siedzibie biblioteki.

Zachowajmy dla przyszłych 
pokoleń jak najwięcej materia-
łów.

 RE

W dwudziestoleciu między-
wojennym chodzieska cerami-
ka cieszyła się powodzeniem. 
Handlem chodzieskimi wyroba-
mi zajmowali się renomowani 
przedsiębiorcy, jednym z nich 
był żydowskiego pochodzenia 
krakowski kupiec Jakub Gross. 

Od początku XX wieku zajmował 
się on handlem porcelaną i szkłem, a 
w okresie międzywojnia prowadził przy 
Rynku Głównym w Krakowie sklep z 
porcelanowym asortymentem. Poniż-
sza reklama pochodzi z Kuriera Co-
dziennego, z 1939 roku. 

DHiTM MBP

DZIAŁ HISTORII I TRADYCJI ZAPRASZA
Od 8 czerwca chodzieski Dział Historii i Tradycji Miasta 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej jest otwarty dla zwiedzających 
w godz. od 10.00 do 15.00.

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, prosimy wchodzić od strony podwórka. 
W salach wystawowych może przebywać jednocześnie max. 5 osób. 

Zwiedzających obowiązuje założenie maseczki ochronnej oraz dezynfekcja dłoni.
Zapraszamy i przepraszamy za nieudogodnienia.Po zburzeniu kościoła ewangelickiego znajdującego się na 

ul. Kościuszki – 1949 r.

Pracownicy Obwodowego Urzędu Pocztowo – Telekomuni-
kacyjnego w Chodzieży – 25 lipca 1948 r.

Grupa dzieci przedszkolnych – marzec 1946 r.
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SPORTOWE WYZWANIA 

1 czerwca, od samego rana czekała więc 
na uczniów niespodzianka – zamiast lekcji 
publikowanych każdego dnia przez nauczy-
cieli, na platformie e-dziennika pojawił się je-
dynie scenariusz „Wirtualnego Dnia Dziecka”, 
poprzedzony przesłaną do każdego ucznia 
przez panią dyrektor Hannę Lohr wiadomo-
ścią.  

Scenariusz przygotowany przez nauczy-
cieli wychowania fi zycznego zawierał odno-
śniki do strony szkoły, gdzie kolejno można 
było odkrywać przygotowane dla uczniów 
niespodzianki. Pierwszą z nich były życzenia, 
które złożyli (w formie fi lmu) dyrekcja oraz 
wszyscy pracujący w szkole nauczyciele (w 
sumie 53 osoby). Słowa wsparcia dla dzieci 
przekazała  także w postaci fi lmu Rada Ro-
dziców.

Wśród niespodzianek dla uczniów, zo-
stało zakupionych 40 zestawów sporto-
wego stroju. Ten prezent został pokazany 
uczniom w Dzień Sportu w formie zdjęć, 
a teraz czeka w na nich w szkole. Mamy 
nadzieję, że już niebawem nasi sportowi 
reprezentanci z dumą i sukcesami osobi-
ście zaprezentują nowe barwy SP3 na nie-
jednym meczu i zawodach, czego uczniom 
bardzo życzymy.

Niecodziennym prezentem były również 
bajki oraz szkolne lektury, wybrane specjal-
nie na tę okazje, czytane przez jedną z mam. 
Można je odtwarzać w formie słuchowiska, do 
czego zachęcamy.

Najważniejszą częścią obchodów Wirtu-
alnego Dnia Dziecka były oczywiście WY-
ZWANIA SPORTOWE! W przygotowanym 
scenariuszu znalazły się różne propozycje – 
dostosowane dla każdego. Uczeń decydował, 

jakie wyzwanie sportowe chce podjąć, ale 
zachęcano oczywiście do wykonania wszyst-
kich. Propozycje były indywidualne oraz 
rodzinne, na pogodę i niepogodę, a nawet 
takie, które mogli wykonać uczniowie chorzy, 
czy przebywający na czasowym zwolnieniu z 
ćwiczeń.  

Można było zbudować, wspinając się,  
wieżę z zabawek i domowych przyborów, 
zrobić wyścig na kartkach po wyznaczonej 
trasie, sprawdzić formę w biegu „po kopercie” 
na czas oraz na wskazanym odcinku. Były 
propozycje rzutów na odległość, wykonania 
kręgli oraz próba skłonu po kartkę na jednej 
nodze. Uczniowie mogli podjąć wyzwanie pod 
hasłem „Też tak potrafi ę!” - zaprojektować do-
wolnie wybraną piłkę. 

Relacje z podjętych WYZWAŃ przesła-
nych w formie zdjęć i krótkich fi lmów były im-
ponujące! Widać, że niektórzy zorganizowali 
sobie prawdziwie sportowy Dzień Dziecka, 
podejmując wszystkie wyzwania – część z 
nich prezentujemy, dziękując rodzicom za 
foto-relacje. 

Bardzo cieszy, że mogliśmy zobaczyć 
tak aktywnych i uśmiechniętych naszych 
uczniów, a zwłaszcza ich dobrą formę fi zycz-
nej sprawności. Dziękujemy także wszyst-
kim, którzy przystąpili do WYZWANIA, jakim 
był quiz. Sprawdzał on nie tylko wiadomości 
sportowe uczniów - związane ze szkołą, ale 
przy okazji był źródłem informacji i opinią, do 
zweryfi kowania potrzeb uczniów związanych 
z zajęciami wychowania fi zycznego i formy 
zajęć SKS.  Wśród uczniów, którzy elektro-
nicznie wysłali quiz, zostaną wylosowane 
upominki.

 Małgorzata Jeśko- Doręgowska

WIRTUALNY DZIEŃ DZIECKA W CHODZIESKIEJ TRÓJCE

I NIESPODZIANKI
Dzień Dziecka w całej Polsce obchodzony jest zazwyczaj w szkołach, jako Dzień Sportu. Dyrekcja, nauczyciele 
oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 też miały dla uczniów „sportowe”, choć nie tylko, plany. Nie chcąc 
rezygnować z nich z powodu trwającej nauki na odległość, postanowili zmodyfi kować formułę obchodów na 
„wirtualną”, aby uczniowie mogli cieszyć się, jak zawsze wspólnym świętowaniem.



15Nr 6(33) • czerwiec 2020

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
REDAKCJA – MBP ul. Kościuszki 32, 64-800 Chodzież
REDAGUJE ZESPÓŁ
REDAKTOR NACZELNY - Ryszard Cichocki

KONTAKT – naszachodziez@gmail.com
WYDAWCA – Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Michalskiego, ul. Kościuszki 32, 64-800 Chodzież
DRUK – Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania  |  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń

Teraz, kiedy obecna drużyna Polonii Chodzież awansuje do wyższej klasy rozgrywek, nieco starszym 
kibicom przypominają się czasy, gdy emocjonowali się sukcesami chodzieżan w III lidze. Albo nie-
zwykłymi meczami w ramach Pucharu Polski. Trybuny chodzieskiego stadionu wówczas „pękały w 
szwach”. I dzisiejsi kibice mają zapewne nadzieję, że też takich emocji wkrótce doświadczą.

Wszystko wskazuje na to, że od 1 lipca czyn-
ne będą kąpieliska nad chodzieskimi jeziorami 
Miejskim i Karczewnikiem.  Trwają już przygoto-
wania, aby zapewnić chcącym z nich korzystać, 
jak najlepsze warunki i oczywiście pełne bezpie-
czeństwo. 

Jak informuje szef chodzieskiego WOPR Re-
migiusz Nowak, już niebawem podpisane będą 
umowy z ratownikami, którzy dbać będą o bez-
pieczne korzystanie z kąpielisk. RC

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU

Wypoczynek 
nad jeziorami

W takie powiązanie 
historii chodzieskie-
go footballu z jego 

aktualną sytuacją, znako-
micie wpisuje się projekt 
wymyślony przez Jacka 
Rucińskiego. Ten wspaniały 
bramkarz, broniący kiedyś 
najpierw w Polonii, a póź-
niej w poznańskim Lechu, 
wpadł na pomysł przypo-
mnienia chodzieżanom, 
„jak to kiedyś bywało”. Przy-
pomnienia tych zawodni-
ków, którzy reprezentowali 
Polonię w rozgrywkach III 
ligi i którzy dostarczali kibi-
com tak wielu pozytywnych 
wrażań i emocji. 

Jacek Ruciński do dzisiaj 
nie zawiesił całkowicie swo-
ich bramkarskich rękawic na 
kołku – nadal gra w oldbo-
jach Lecha Poznań. Nie miał 
więc większego kłopotu z 
zaproszeniem na specjalny 
mecz z byłymi zawodnika-
mi Polonii właśnie kolegów 
z Lecha. Ten wyjątkowy 
mecz miał się odbyć tego 
lata, ale … koronawirus i w 
tym przypadku pokrzyżował 
plany. Jacek Ruciński jest 
jednak nieugięty i zapewnia, 
że zawodnicy sprzed lat na 
pewno przypomną się kibi-
com w roku przyszłym. A że 
projekt zyskał duże popar-
cie, świadczą choćby po-
zytywne wpisy na FB. Jest 
wśród nich również informa-
cja burmistrza Jacka Gursza 
„o zapewnieniu przez Urząd 
Miejski dofinansowania cho-
dzieskich oldbojów”. 

 Ryszard Cichocki

SZKODA, ŻE NA TO SPORTOWE WYDARZENIE TRZEBA BĘDZIE POCZEKAĆ DO PRZYSZŁEGO ROKU

To będzie MECZ

Jacek RUCIŃSKI

    Jest to taki mój osobisty projekt. Teraz, kiedy nasza Polonia się odradza, 
myślę, że warto, by obecni piłkarze wiedzieli, jak to kiedyś było. Zależy mi też na 
tym, aby tak  normalnie przypomnieć się kibicom. Jestem już „po słowie” z wielo-
ma zawodnikami i wszyscy mocno przyklasnęli mojej propozycji. Wszyscy chcą 
przyjechać do Chodzieży, nawet ci z zagranicy, jak choćby Marek Kulka, czy  Ze-
nonas Atutis. Będzie można przypomnieć sobie, jak grali Mariusz Wota, Roman 
Bentkowski, Adam Szlichting, Jurek Żerko, Rafał Zygmunt, Józef Barańczak, czy 
wielu innych. No i będzie trener Leszek  Chrzan, który wtedy wprowadził nas 
do III ligi. Pomyślałem też sobie, że takim sportowym wydarzeniem będziemy 
mogli uczcić pamięć chodzieskich piłkarzy, działaczy Polonii, których już wśród 
nas nie ma. I też pana Kazia, który przez wiele lat był na boisku „24 godziny na 
dobę”. Oczywiście bardzo ważne jest również to, że naszym przeciwnikiem w 
tym meczu będą oldboje Lecha Poznań. Wśród nich też będą znane nazwiska. 
Nie chciałbym jednak, aby na takim meczu trybuny  były puste. Dlatego zapla-
nowane na tegoroczne lato wydarzenie, trzeba przełożyć na rok 2021. Bójcie się 
pany, bo my do gry wracamy. 

Na kąpielisku nad Jeziorem Miejskim przeprowadzone zostały naprawy po zeszłorocznych szkodach.

JACEK RUCIŃSKI MA W SWOICH ZBIORACH ZDJĘCIA POLONI-
STÓW SPRZED LAT.  STARSI KIBICE ZAPEWNE ICH PAMIĘTAJĄ     
I DOBRZE WSPOMINAJĄ.
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POZIOMO
 1. Burmistrz w Warszawie

  7. Popularny pojazd na wakacje
  8. Mogą być akrylowe, hybrydowe
  9. Nieobliczalny cesarz rzymski
10. Miejsce obrazów w Petersburgu
11. Z tych środków buduje się dużo 
      w Chodzieży 
12. W dawnej Japonii tajni agenci
14. Graniczny podatek
16. Silne uczucie niechęci
19. Radziecki samolot wojskowy
20. Mówi się, że jak jesz to ci rośnie
22. Jedna z cech przedmiotu
23. np. bawoli

24. Kuzyn Minolty i Zenita
25. Pierze brudy oprócz kasy
PIONOWO
 1. Przy budowie S11 trwa o nią walka

  2. Sprawdzenie wiedzy
  3. Do wypełnienia w urzędzie 
  4. Uczyni z Ciebie mistrza 
  5. W samochodzie bardzo przydatny, 
      ale awaryjny
  6.  Ze stolicą w Poczdamie
13. Miejscowość nad Bałtykiem
15. Można na czymś ją położyć
17. Należy do rodziny krukowatych
18. Związania z bezrobociem
21. W łazience, ale nie królewski

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 33

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

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

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

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do  6 lipca 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 majowego wydania NCh otrzymują: Michał Kozioł, Joanna Wiśniewska 
i Rafał Janus. O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.!

Z TEKI
Z RYSUNKAMI 
DONATY 
OTTO

PLACE ZABAW

NA JEZIORZE MIEJSKIM

Pięknie się prezentuje

Dzieci znowu 
się cieszą

Pierwsze 
żagle

Dworzec w każdym mieście jest jego ważną 
wizytówką. Nasz, chodzieski, po gruntownej 
modernizacji, po oddaniu do dyspozycji po-
dróżnych nowych peronów, a ostatnio również 
podziemnego przejścia, naprawdę prezentuje 
się okazale.

Place zabaw, w tym ten naj-
bardziej lubiany – nad Jezio-
rem Miejskim, są już otwarte. 
Dzieci mogą się cieszyć, choć 
nadal pamiętać trzeba o za-
sadach bezpieczeństwa.

Piękna pogoda, 
jaka towarzyszy 
nam od kilku dni 
sprawia, że na Je-
ziorze Miejskim po-
jawiły się żaglówki. 
Sezon żeglarski 
chyba rozpoczęty.

MAŁGORZATA 
JEŚKO-DORĘGOWSKA  
- RADNA RADY MIEJSKIEJ 
W CHODZIEŻY

NASZE ŻYCZENIA

Piotrze!
Najlepsze życzenia z okazji 

czerwcowych urodzin 
i imienin, życzą współpra-
cownicy z Sekcji Rozwoju 

i Inwestycji EOP.

CHODZIESKI DWORZEC KOLEJOWY


