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Jak głosowali 
CHODZIEŻANIE
Przez wiele ostatnich tygodni Polacy żyli prezydenckimi wyborami. 
Emocji było sporo, bo kampania wyborcza dostarczała ich mnóstwo każdego dnia.

51,03 %

32,95 %

48,97 %

67,05 %

ANDRZEJ
DUDA

RAFAŁ
TRZASKOWSKI

I TRURA II TURA

W SKALI CAŁEGO KRAJU

W CHODZIEŻY

Wielu chodzieżan przychodziło spełnić swój wyborczy 
obowiązek całymi rodzinami.

Dla dzieci była to prawdziwa lekcja wychowania 
obywatelskiego.

W pierwszej turze (28 czerw-
ca) wyraźne zwycięstwo odniósł 
obecny prezydent Andrzej Duda, 
uzyskując poparcie 8 450 513 
Polaków - 43,50% głosów. Na 
drugiej pozycji znalazł się Rafał 
Trzaskowski, na którego swój 
głos oddało 5 917 340 rodaków – 
30,46%. I właśnie ci dwaj kandy-
daci uzyskali prawo do zmierzenia 
się w drugiej turze.

Przypomnijmy też, że 28 
czerwca trzecie miejsce zajął Szy-
mon Hołownia (13,87%), czwarte 
Krzysztof  Bosak (6,78%), piąte 
Władysław Kosiniak – Kamysz 
(2,36%), szóste Robert Biedroń 
(2,22%). Pozostali kandydaci uzy-
skali poniżej 0,5% głosów.

 W powiecie chodzieskim w 
pierwszej turze wygrał  Rafał 
Trzaskowski, uzyskując 35,68% 
głosów wyborców (Andrzej Duda 
– 32,94%).

Chodzieżanie również głosowa-
li inaczej niż ogół Polaków. Znacz-
nie większe ich poparcie uzyskał 
Rafał Trzaskowski, na którego 
swój głos oddało 4 122 mieszkań-
ców Chodzieży (42,40%). Andrze-
ja Dudę poparło 2 709 chodzieżan 
(27,87%). Na kolejnych miejscach 
w naszym mieście uplasowali się: 
Szymon Hołownia (1 898 głosów 
– 19,52%), Krzysztof Bosak (460 
głosów – 4,73%), Robert Biedroń 
(239 głosów – 2,46%), Władysław 
Kosiniak- Kamysz (221 głosów – 
2,27%). 

Chodzież poszczycić się może 
także większą niż w całym kraju 
frekwencją w pierwszej turze. O 
ile  w całej Polsce zanotowano 
frekwencję 64,51%, to w naszym 
mieście wyniosła ona 66,36%. Na 
14 683 uprawnionych mieszkań-
ców, do urn wyborczych udało się 
9 721 osób.

Druga tura wyborów prezydenc-
kich 2020 odbyła się w minioną nie-
dzielę, 12 lipca. Zmierzyli się w niej 
Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. 
Przedwyborcze sondaże nie wska-
zywały zwycięzcy, a potwierdzały 
tylko, że walka obu kandydatów 
była bardzo wyrównana.

 Nie było więc zbyt wielkim zasko-
czeniem, że pierwsze powyborcze 
sondaże, ogłoszone tuż po godzinie 
21.00, nie dawały jednoznacznego 
rozstrzygnięcia, choć wskazywały 
na możliwe zwycięstwo prezydenta 
Andrzeja Dudy. 

W poniedziałek rano sytuacja  
była już bardziej klarowna. Prze-
waga Andrzeja Dudy po przelicze-
niu prawie stu procent głosów była 
na tyle duża, że można było mieć 
pewność, kto przez kolejne 5 lat bę-
dzie prezydentem Rzeczpospolitej. 
Ostatecznie Andrzej Duda otrzymał 
51,03% głosów Polaków uczestni-

czących w wyborach, a Rafał Trza-
skowski 48,97%.

Podobnie jak w pierwszej turze, 
tak i w ostatnią niedzielę inaczej 
głosowali mieszkańcy Chodzieży i 
powiatu chodzieskiego. W każdej z 
gmin naszego powiatu więcej gło-
sów otrzymał Rafał Trzaskowski – 
ogólnie w całym powiecie oddało na 
niego głos 60,68% wyborców, a na 
Andrzeja Dudę – 39,32%.

W Chodzieży przewaga Rafała 
Trzaskowskiego była jeszcze bar-
dziej wyraźna – głosowało na niego 
6739 mieszkańców naszego miasta 
– 67,05%. Na prezydenta Andrzeja 
Dudę głos oddało 3311 chodzieżan 
– 32,95%.

Tak samo jak w I turze, tak i tym 
razem frekwencja w Chodzieży była 
nieco wyższa niż w całym kraju i wy-
niosła 68,37%, czyli o dwa punkty 
procentowe większa niż w pierwszej 
turze. RC

DECYZJĄ WIĘKSZOŚCI POLAKÓW 
PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ NA KOLEJNĄ 5 – LETNIĄ 
KADENCJĘ WYBRANY ZOSTAŁ 
ANDRZEJ DUDA

WYBORY 
PREZYDENCKIE 2020
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Absolutorium udzielone
jednogłośnie

JEDNA Z WAŻNIEJSZYCH SESJI RADY MIEJSKIEJ

29 czerwca obradowała Rada Miej-
ska w Chodzieży. Głównym celem tej 
sesji było podsumowanie działalno-
ści Gminy Miejskiej w roku 2019.

Część obrad radni poświęcili raporto-
wi, a następnie debacie o stanie fi nan-
sów miasta. Jej efektem było udzielenie 
burmistrzowi Jackowi Gurszowi wotum 
zaufania.

Głównym punktem było przedstawie-
nie sprawozdania fi nansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Miejskiej za 2019 rok. Radni 
zapoznani też zostali z opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej. Swoją opinię 
przekazała Radzie Komisja Rewizyjna, 

kończąc ją wnioskiem o udzielenie Bur-
mistrzowi Miasta absolutorium. 

Po dyskusji, w której radni przedsta-
wili swoje przemyślenia, opinie i suge-
stie, Rada jednogłośnie udzieliła burmi-
strzowi absolutorium za 2019 rok.

Miniony rok, mimo wielu obiektyw-
nych trudności, był dla miasta kolejnym 
pomyślnym okresem. Stąd właśnie tak 
jednoznaczne poparcie dla działalności 
burmistrza. Warto też dodać, że współ-
twórcami tego sukcesu byli wicebur-
mistrz Piotr Witkowski, skarbnik miejski 
– Radosław Federkiewicz, który przygo-
tował raport i sprawozdanie fi nansowe, 
a także wszyscy pracownicy Urzędu 
Miejskiego.  RC

Choć dla wielu chodzieżan przyjazd premiera 
był zaskoczeniem, to tuż przed godziną 10.00 
na Rynek przyszło naprawdę sporo ludzi. Byli 

wśród nich przede wszystkim zwolennicy Prawa i 
Sprawiedliwości, ale też duża grupa osób przeciw-
nych tej partii. Bo choć przyjechał premier, to nie trud-
no było się domyślić, że będzie to spotkanie wybor-
cze, a głównym jego przesłaniem będzie poparcie dla 
prezydenta Andrzeja Dudy. I tak właśnie było.

Mateusz Morawiecki przekonywał, że tylko poparcie 
obecnego prezydenta i powierzenie mu tej funkcji na 
następne 5 lat, gwarantuje kontynuację wszystkich pro-
gramów, przygotowanych z myślą o stałą poprawę ży-
cia normalnych obywateli. Premier podkreślił znaczenie 
wprowadzonych tarcz antykryzysowych, których efek-

tem ma być ułatwienie przejścia przedsiębiorcom przez 
trudny okres. - Czy rynek pracy bez tego wsparcia dał-
by sobie dzisiaj radę – pytał m.in. premier.

Znaczną część swojej wypowiedzi Mateusz Mo-
rawiecki poświęcił Rafałowi Trzaskowskiemu. Oczy-
wiście nie była to pozytywna ocena kontrkandydata 
prezydenta Andrzeja Dudy.  

- Wszyscy przecież chcemy, by Polska się nadal 
rozwijała, a więc wybór jest oczywisty - tylko Andrzej 

Duda – podsumował premier. 
Wystąpienie gościa przerywane było co chwilę 

okrzykami osób popierających aktualnego prezyden-
ta, ale też jego przeciwników. Było dużo biało – czer-
wonych fl ag,  były portrety prezydenta, ale też zoba-
czyć można było małe i większe portrety Andrzeja 
Trzaskowskiego i wiele transparentów, popierających 
właśnie tego kandydata. Widać było, że chodzieża-
nie są podzieleni. A dodatkowym tego dowodem było 
kilka, na szczęście niezbyt groźnych, przepychanek.

x x x
Zgodnie z wstępnymi ustaleniami, premiera miał 

ofi cjalnie powitać w Chodzieży burmistrz Jacek 
Gursz. Tak się jednak nie stało. Burmistrz naszego 
miasta tak to komentuje:

- Próbowałem przywitać premiera Mateusza Mo-
rawieckiego w Chodzieży. Niestety zostałem oszu-
kany przez posła Krzysztofa Czarneckiego i nie do-
puszczono mnie do głosu na scenie, mimo danego 
wcześniej dżentelmeńskiego słowa. Trzeba więc było 
zrobić to inaczej. 

 Jacek Gursz powitał premiera dopiero po zakoń-
czeniu jego wystąpienia, z drugiej sceny. Stanął na 
niej z dużych rozmiarów rachunkiem, wystawionym 

rządowi, a przedstawiającym kwotę 4 200 000 zł, jako 
rekompensatę kosztów, poniesionych przez miasto w 
minionym roku w związku z wymuszonymi przez wła-
dze państwowe wydatkami.

- Witając zadałem premierowi trzy pytania, które 
dotyczą wszystkich mieszkańców Chodzieży – wyja-
śnia Jacek Gursz. - Po pierwsze, dlaczego nie było 
pomocy ze strony rządu dla naszej porcelany, gdy o 
nią prosili właściciele fi rmy? Pytanie drugie: dlaczego 

nie będzie budowy ronda na drodze K-11 przy cho-
dzieskim cmentarzu? I trzecie pytanie: czy jest szan-
sa na rekompensatę kosztów, które ponieśliśmy jako 
miasto w związku z narzuconymi nam wydatkami w 
2019 roku? Premier nie przyjął ode mnie specjalnie 
na tę okazję przygotowanego rachunku, ale kiedy pró-
bowałem się do niego dostać, na pewno go widział. 
Tego jak na niego popatrzył, nie zapomnę chyba do 
końca życia. RC

W poprzedni wtorek, w przedwyborczym tygodniu, odwiedził Cho-
dzież premier Mateusz Morawiecki. Nasze miasto było jednym z 
„przystanków” jego wizyty w naszej części Wielkopolski.

MATEUSZ MORAWIECKI ODWIEDZIŁ CHODZIEŻ

Spotkanie 
z premierem

WYBORY 
PREZYDENCKIE 2020
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W RAMACH REWITALIZACJI

Ekonomia 
społeczna

W ramach chodzie-
skiej rewitalizacji, w 
budynku przy ul. Ja-
giellońskiej przygoto-
wywane są pomiesz-
czenia dla działalności 
w zakresie ekonomii 
społecznej. 

TO WARTO WIEDZIEĆ

Podmioty mogące ubiegać się o dofi nan-
sowanie oraz szczegółowe warunki dofi nan-
sowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone 
są w treści Programu stanowiącego załącz-
nik do niniejszego ogłoszenia oraz w Regu-
laminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane 
jedynie wnioski wypełnione i przesłane do 
Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą 
portalu benefi cjenta, a następnie w wersji 
papierowej.

W celu złożenia wniosku o dofi nansowa-
nie należy:

1) Założyć konto w portalu benefi cjenta na 
stronie https://portalbenefi cjenta.wfosgw.
poznan.pl (nie dotyczy podmiotów posiada-
jących już konto w portalu benefi cjenta). Po 
aktywacji konta będzie można się zalogować 
i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje 
znajdą Państwo w portalu benefi cjenta w 
sekcji „pytania i odpowiedzi”.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny 
formularz PDF wniosku o dofi nansowanie 
dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE 
FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DO-
FINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I 
KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w 
portalu Benefi cjenta. Po zakończeniu wypeł-
niania należy sprawdzić poprawność wpisa-
nych danych,

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku 
do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PO-
DAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu 
benefi cjenta,

4) Wydrukować wypełniony formularz 
wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z do-
kumentami wymienionymi w spisie wymaga-
nych załączników, znajdującym się na ostat-
nich stronach formularza wniosku, do:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań 
w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz 
papierowej) formularze wniosków muszą 
posiadać taką samą sumę kontrolną umiesz-
czoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, 
które wpłynęły w terminie naboru, zostały 
zarejestrowane w Funduszu w formie elek-
tronicznej (aktywny PDF) i została złożona 
ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą 
sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę 
wpływu do Funduszu papierowej formy wnio-
sku.

Informujemy również, iż terminy zakoń-
czenia naborów mogą ulec zmianie lub też 
nabór wniosków może zostać wstrzymany, 
o czym będą Państwo informowani poprzez 
portal benefi cjenta oraz stronę internetową 
www.wfosgw.poznan.pl.

Informacje w sprawie szczegółów Progra-
mu:

tel. 61 845 62 74
tel. 61 845 62 96
tel. 61 845 62 16
tel. 61 845 62 52

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań 
realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy 
„Moja Woda” na lata 2020-2024”.

STANOWISKO OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI 
SAMORZĄDOWYCH W SPRAWIE FINANSOWANIA 
OŚWIATY

Samorządy od wielu lat borykają się z problemem niewystarczającego fi nansowania zadań oświa-
towych z budżetu państwa. Subwencja oświatowa nie pokrywa minimalnych kosztów funkcjono-
wania szkół, a w niektórych samorządach nie wystarcza nawet na wynagrodzenia i pochodne dla 
pracowników sektora oświaty. Również w odniesieniu do obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego wsparcie z budżetu państwa jest symboliczne w stosunku do ponoszonych kosz-
tów.

Żądamy niezwłocznego zwiększenia subwencji oświatowej dla samorządów w wysokości umożliwiającej pełne pokry-
cie kosztów realizacji zadań gmin, powiatów i województw, w tym wynikających z wprowadzanych przez Rząd podwyżek 
płac nauczycieli. Aby zapewnić rzetelne monitorowanie skutków kolejnych podwyżek płac nauczycielskich, nieodzowne 
jest pilne wprowadzenie w klasyfi kacji budżetowej nowego paragrafu – „wynagrodzenia nauczycieli”. Uwidoczni on ex 
post faktyczne skutki kolejnych decyzji podejmowanych odgórnie, bez naszego udziału.
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 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Wzdłuż
ul. Strzeleckiej

Po zakończeniu prac przy 
budowie sieci cieplnej dn 80, 
przebiegającej wzdłuż ul. Strze-
leckiej, pracownicy MEC sp. z 
o.o.  przystąpili do wykonania 
przyłączy cieplnych do budyn-
ków, których właściciele i za-
rządcy podpisali umowy przyłą-
czeniowe.

Prace odbywają się poza pa-
sem drogowym, nie kolidując 
tym samym z inwestycją w pasie 
drogi, polegającą na modernizacji 
nawierzchni jezdni i chodnika, wy-
konywanych w ramach rewitaliza-
cji ul. Strzeleckiej. 

Efektem inwestycji MEC będzie 
podłączenie budynków  wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych usytu-
owanych przy ul. Strzeleckiej. Do-
dajmy, że inwestycja planowana 
jest jako rozwojowa, pozwalająca 
na podłączania budynków znajdu-
jących się przy sąsiednich ulicach.

Wymierną korzyścią dla miesz-
kańców będzie likwidacja kotłów 
węglowych i zmniejszenie niskiej 
emisji  do powietrza. 

Piotr Matyja
MEC Chodzież

MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W czasach 
PANDEMII

Po okresie zawieszenia spotkań grup wsparcia AA i Al-anon oraz działalno-
ści świetlicy socjoterapeutycznej, co związane było z epidemią koronawirusa, 
wznowiono działalność edukacyjno- profi laktyczną i terapeutyczną w MORPA z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i higieny. 

Do świetlicy socjoterapeutycznej zaproszona została przedstawicielka KPP w Cho-
dzieży, aby przedstawić dzieciom program bezpiecznych wakacji. Prowadzone są też 
programy profi laktyczne w małych grupach dla dorosłych i dla dzieci. 

Nadal można korzystać z pomocy psychologicznej online pod numerem telefonu 
605-305-534.  Kierownik MORPA

Romana Otto

KOMUNIKAT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
W związku z rozpoczynającym się nowym 

okresem zasiłkowym 2020/2021 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Chodzieży informuje o 
możliwości składania wniosków na poszczegól-
ne świadczenia:
    świadczenia rodzinne, 
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 świadczenia „Dobry start” 
      – wyprawka szkolna 300+

Wnioski o świadczenia przyjmowane będą w formie:
 elektronicznej - od 1 lipca 2020r. 
 tradycyjnej (papierowej) - nie wcześniej niż  
     od 1 sierpnia 2020r. (w siedzibie MOPS Cho-

dzież, ul. Krasińskiego 14 lub drogą pocztową)
W związku z ograniczaniem ryzyka rozprzestrze-

niania się koronawirusa (COVID-19) oraz z uwagi 
na bezpieczeństwo Klientów i Pracowników Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży 
przyjmowanie wniosków będzie odbywało się tylko 
w sekretariacie.

Należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 1,5 
m dystansu pomiędzy osobami znajdującymi się w 
Ośrodku oraz o konieczności zasłaniania ust i nosa. 

Do sekretariatu wejść może tylko jedna osoba. 
Pozostałe osoby będą musiały poczekać na ze-
wnątrz budynku na swoją kolej, dlatego też prosimy, 

aby do Ośrodka przychodziły tylko osoby załatwiają-
ce swoje sprawy bez osób towarzyszących.

Korespondencję i wnioski można również wrzu-
cać do skrzynki znajdującej się wewnątrz budynku, 
obok drzwi wejściowych.

Wszystkie wnioski można pobrać ze strony inter-
netowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Chodzieży mopschodziez.bip.gov.pl lub w siedzibie 
Ośrodka.

Zachęcamy wszystkie osoby do korzystania z 
elektronicznej formy składania wniosków:

1) za pomocą portalu Emp@tia lub profi lu za-
ufanego ePUAP na:

 świadczenia rodzinne,
 fundusz alimentacyjny,
 specjalny zasiłek opiekuńczy. 
2) za pomocą portalu Emp@tia, profi lu zaufa-

nego ePUAP, portalu PUE ZUS lub bankowości 
elektronicznej na:
 świadczenie „Dobry start” (300+). 

UWAGA!!!
Przypominamy, że świadczenie wychowaw-

cze 500+ jest przyznane do 31 maja 2021r. 
Osoby otrzymujące świadczenie na okres zasił-

kowy 2019/2021 nie składają ponownie wniosków. 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 rozpo-
czął się jak każdy z dotychcza-
sowych. Zakończył się nato-
miast wyjątkowo - pandemia 
nie pozwoliła na tradycyjną 
uroczystość, podsumowującą 
cały rok nauki. Pożegnanie 
było zdalne.

Uczniom dwóch chodzieskich szkół 
podstawowych podziękowania za 
całoroczną pracę i życzenia wspa-

niałych wakacji, przekazali za pośred-
nictwem internetu, dyrektorzy Tomasz 
Jagodziński i Hanna Lohr.  

- Decyzja, by nie spotkać się tak jak 
zawsze na koniec roku,  była jedną z naj-
trudniejszych, jaką przyszło mi podjąć – 
mówił dyrektor T. Jagodziński.

W ten sam, nietypowy sposób, zwrócił 
się do uczniów burmistrz Jacek Gursz.

- Należą się wam nie tylko podzię-
kowania i gratulacje, ale też życzenia 
wspaniałych i bezpiecznych wakacji – 
mówił za pośrednictwem internetu bur-
mistrz. - Pamiętajcie, że wirus ciągle jest 
wśród nas, a więc dbajcie o siebie przez 
cały czas odpoczynku. 

Dla Trójki rok 2019/2020 był szcze-
gólny,  bo związany był z obchodami 60. 
lecia szkoły.

x x x
W każdej ze szkół szczególnie dużo 

ciepłych słów poświęcono absolwentom. 
Wielu z nich  uhonorowanych zostało na-
grodami, odznakami, wpisami do  Złotej 
Księgi Szkoły. Najlepsi otrzymali specjal-
ne Nagrody Burmistrza Miasta Chodzie-
ży, a wręczył je burmistrz Jacek Gursz, 
wspólnie z wiceburmistrzem Piotrem 
Witkowskim. Spotkanie odbyło się przed 
budynkiem Urzędu Miejskiego.

Nagrodzeni zostali: Wiktor Burzyński, 
Dominik Felski, Radosław Grabowski i 
Wojciech Jęsiek ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz Maria Weronika Kuchnowska, 
Agata Lewandowska i Wiktoria Magda-
lena Pytel ze Szkoły Podstawowej nr 3.

RC

INACZEJ
niż zwykle

Wyróżnione Nagrodą 
Burmistrza uczennice SP 3

Wyróżnieni Nagrodą 
Burmistrza uczniowie SP 1

Dla najlepszych uczniów 
przygotowano nagrody książkowe.
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Podziękowania i życzenia
30 czerwca był ostatnim dniem duszpasterskiej pracy w parafi i św. 

Floriana ks. Pawła Buckiego. 

ZMIANY W PARAFII ŚW. FLORIANA – 
KS. PAWEŁ BUCKI OPUŚCIŁ CHODZIEŻ

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. prowadzi prace 
na ul. Paderewskiego w Chodzieży, związane z przebudową 
sieci wodociągowej. 

W pierwszym etapie, w miejsce dotychczasowej sieci z 
azbestocementu DN 150, ułożono nową z PE  DN 160 o łącznej 
długości 560 metrów. Praace prowadzone były metodą bezwyko-
pową - przewiertów sterowanych. 

Wymagają one wcześniejszego rozpoznania lokalizacji infra-
struktury podziemnej - sieci wodociągowych, kanalizacji sanitar-
nej, kanalizacji deszczowej, gazowych, energetycznych, teleinfor-
matycznych. Dodatkowo robi się wkopy sondażowe, pozwalające 

zweryfi kować stan faktyczny w terenie. Następnie wykonuje się 
przewiert po ściśle ustalonej trasie, w który wprowadza się nową 
rurę wodociągową. Podczas prac na ul. Paderewskiego cały ruro-
ciąg podzielono na 4 odcinki. Najdłuższy przewiert mierzył 185 m. 

Metody bezwykopowe są zdecydowanie mniej uciążliwe dla 
użytkowników ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników), w 
których wykonywane są prace. Nie wymagają wykonywania wy-
kopów na całej długości, a jedynie punktowo. Stąd też są tańsze 
i szybsze. W drugim etapie prac w ul. Paderewskiego zostanie 
wymienionych 21 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 
320 mb.  MWiK

Prace metodą bezwykopową

ZE ŚRODKÓW POŻYTKU PUBLICZNEGO

10 lipca w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, wiceburmistrz Piotr Witkowski 
podpisał umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym PRZYGODA, reprezento-
wanym przez Cezarego Strumnika.

- Umowa obejmuje wsparcie zawodników naszego klubu w zawodach pływackich 
oraz wsparcie moich startów w zawodach F-500 w sezonie 2020 – wyjaśnia Cezary 
Strumnik. - Chodzież to szczególne dla mnie miejsce. Tu żyję i mieszkam od urodze-
nia, to w Chodzieży dzięki rewelacyjnym warunkom do treningów, mogę cały czas 
się rozwijać i zdobywać medale na Mistrzostwach Świata, Europy i Polski, będąc 
przy okazji ambasadorem naszego miasta. Dlatego jest mi bardzo miło, że Urząd 
Miejski docenił moje sukcesy i mam nadzieje, że nasza współpraca nie skończy się 
na jednym sezonie. 

x x x
Urząd Miejski wspiera działalność wielu chodzieskich organizacji i stowarzyszeń. 

Wszystkie projekty, działania zwiększające aktywność mieszkańców, a także pokazu-
jące i promujące walory naszego miasta, są doceniane przez władze miejskie.

Red.
Źródło foto - FB Cezary Strumnik Racing

WSPARCIE 
dla sportowców

Ojciec Eustachy Rakoczy 
jest Honorowym Obywatelem 
Chodzieży. W tym roku obchodzi 
50.LECIE KAPŁAŃSTWA.

Ojciec Eustachy 
Rakoczy, kiedy 
przyjeżdża w 
swoje rodzinne 
strony, bardzo 
często spotyka 
się z burmistrzem 
Jackiem Gur-
szem.

HONOROWY OBYWATEL CHODZIEŻY

PÓŁ WIEKU
kapłaństwa

Święcenia kapłańskie ks. 
Eustachy Rakoczy przy-
jął 13 czerwca 1970 roku. 

Przez pół wieku nie tylko wiernie 
służył Bogu w zakonie Paulinów 
na Jasnej Górze, ale też starał 
się czynić wiele dla kultywowania 
polskich tradycji i krzewienia war-
tości patriotycznych. Nigdy nie 

zerwał więzi z ziemią chodzieską, 
a szczególnie duże zasługi ma w 
działaniach na rzecz upamiętnia-
nia Powstania Wielkopolskiego.

Ojciec Eustachy Rakoczy zo-
stał uhonorowany przez prezy-
denta RP Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

W rocznicę święceń dostojny 

jubilat dziękował Bogu i bliźnim za 
wszystkie lata kapłańskiej posługi. 

- Składamy Honorowemu Oby-
watelowi Miasta Chodzieży naj-
serdeczniejsze życzenia, przede 
wszystkim zdrowia i wielu Łask 
Bożych – takie słowa skierował do 
jubilata burmistrz Jacek Gursz.

RC

W Chodzieży był przez 8 lat, w tym 7 jako wikariusz. Był też kapelanem cho-
dzieskich szpitali. Zdobył szacunek i uznanie parafi an, czego najlepszym dowo-
dem były liczne podziękowania i życzenia przekazane podczas uroczystej mszy 
pożegnalnej, odprawionej w poniedziałek 29 czerwca. 

O ośmiu  latach pracy ks. Pawła w parafi i św.  Floriana mówił ks. proboszcz Ire-
neusz Szypura. Podkreślił jego zaangażowanie w pracy duszpasterskiej, a także 
jako kapelana szpitali, życząc jednocześnie błogosławieństwa Bożego w nowym 
miejscu kapłańskiego posługiwania.

Teraz ks. Paweł jest już duszpasterzem w Inowrocławiu.
Nowym wikariuszem parafi i św. Floriana jest ks. Romuald Karmoliński, który 

będzie również kapelanem obu chodzieskich szpitali. Roczną praktykę w parafi i 
rozpoczął ks. diakon Rafał Wojciechowski.  RC
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BRYGADA
Daniela

Ryszard Cichocki

Dotychczas łączyła ich pasja sportowego 
„biegania z utrudnieniami”. Ale jakiś rok 
temu Daniel Fórman wpadł na pomysł, by 
połączyć to z czymś bardziej pożytecznym. 
Pomysł dość długo dojrzewał, ale docze-
kał się realizacji. Od wielu już tygodni mała 
grupa „miłośników przyrody” oczyszcza 
brzeg Jeziora Miejskiego.

- Trzon naszego zespołu stanowią cztery osoby – in-
formuje D. Fórman. - Razem ze mną za tę przygodę 
wzięli się moja żona Anna, Agnieszka Maślanka i Karol 
Pawłowski. I żeby było jasne – nie jestem szefem grupy, 
bo … u nas wszyscy są szefami. A tego przedsięwzięcia 
zapewne by nie było,  gdyby nie nasze dotychczasowe 
przeszkodowe bieganie, często łączone z taplaniem się 
w błocie. Tu też trzeba wiele razy wchodzić dość głębo-
ko w brzegowe błoto, by wynieść z niego pozostawione 
tam śmieci.

Do udziału w akcji zapraszają znajomych. Chętnych 
nie brakuje, choć nie dążą do tego, by była to zbyt licz-
na grupa. 

- 6, 7 osób, nie więcej – twierdzi pomysłodawca. - 
Chodzi o zachowanie bezpieczeństwa, a poza tym … 
nie każdy chce taplać się w  błocie.

Rozpoczęli od miejsca, gdzie wypływa Bolemka. 
Każdy dzień akcji kończy się niebywałymi „odkryciami”.

Plastikowych butelek oczywiście jest najwięcej, ale 
są „rarytasy”. Początkowo każde znalezisko zaska-
kiwało. Nie do wiary! …. - to często słyszane okrzyki. 
No bo jak inaczej zareagować, gdy na brzegu naszego 
pięknego jeziora znajduje się całe krzesło, pół telewi-
zora, czy harmonijkowe drzwi. W całości. Albo fotel 
samochodowy, 

W ciągu kilku zaledwie wypraw wyciągnęli z przy-
brzeżnego błota 16 opon samochodowych i jedną … 
traktorową. Były czajniki, było spore „gniazdo” z kilkoma 
lampami z wielką płachtą folii budowlanej, która zdąży-
ła już „zespolić” się z korzeniami. Oczywiście najwięcej 
zawsze jest tych małych butelek, „małpek”.

- Odnaleźliśmy też coś, co nas autentycznie zacie-
kawiło – wyjaśnia Daniel Fórman. -  Coś z napisem 

SZUKAJĄ TEGO, 
CZEGO NIE POWINNI 
NIGDY TAM ZNALEŹĆ

„Łeba 2018”. Może ktoś wie, co to może 
być? No i słoik. I za cholerę nie chcę chyba 
wiedzieć, co w nim było... Jak dołożymy do 
tego lampę samochodową, to zaczynamy 
rozumieć, jakim cudem dwa tygodnie temu 
znaleźliśmy ten fotel samochodowy.  No i 
ta kultowa butelka PEPSI.  Rozczuliłem się 
trochę przy niej. Przypomniały mi się dzikie 
lata 90. i ten smak danielowej młodości. 
Może za tydzień znajdziemy działający 
rzutnik „Ania” do bajek z kliszy. Ale to by 
było już za piękne... 

Jednego tylko dnia „różnymi różnościa-

mi” zapełnili 25 worków, które następnie 
znalazły się tam, gdzie ich miejsce. Szuka-
ją zawsze tego, co … nie powinno się w 
tym miejscu znaleźć.

 x x x
To, że należy pana Daniela i jego ekipę 

podziwiać, to zbyt mało powiedziane. Są to 
po  prostu chodzieżanie, dla których piękno 
naszej lokalnej przyrody nie jest pustym 
frazesem. 

Nie każdy poświęciłby tyle wolnego cza-
su, tyle sił, zaangażowania, by z brzegów 
jeziora wyciągać śmieci. Nie jest to wcale 

łatwe zajęcie. Ale „brygada Daniela” nie narzeka, 
nie załamuje rąk i wcale nie ma tego wszystkiego 
już dość.

- Nigdy nie mówiłem, że będzie łatwo. Wspo-
minałem tylko, że … będzie warto – podsumowu-
je Daniel Fórman.

x x x
Nie wiem, czy moja konkluzja może być pocie-

szeniem. „Roboty” drodzy Państwo Wam nie za-
braknie. Bo tych, którzy dostarczają Wam tego, 
czego na brzegu Jeziora Miejskiego szukacie, 
jest ciągle wielu.

Foto - Kierowniczka Wyprawy

REMONT W CHODZIESKIM DOMU KULTURY

Nowe wejście, zmieniony hol
Informowaliśmy już, że Chodzieski Dom 

Kultury systematycznie modernizuje swój 
budynek. 

Ostatnio 120 tysięcy złotych przeznaczono 
na kolejne remonty. Będzie nowe wejście głów-
ne z możliwością korzystania z niego przez 
osoby niepełnosprawne, a także całkowicie od-
nowiony wystrój holu i kilka innych dodatków. 

RC
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PROJEKT „DOLINY NOTECI” WSPARTY GRANTEM FUNDACJI SANTANDER

POMYSŁ wysoko oceniony

- Możemy się pochwalić, że jako jedy-
nym w naszym regionie udało się otrzy-
mać środki  z Fundacji Santander w tym 
konkursie – podkreślają członkowie Sto-
warzyszenia. 

Koordynatorem, pomysłodawcą i oso-
bą odpowiedzialną za ten innowacyjny 
projekt jest Tatiana Kucik, specjalista 
ds. administracji i promocji „Doliny No-
teci”. 

- W ramach tego konkursu trzeba było 
zrealizować pomysł z wykorzystaniem nie-
wielkiego kawałka ziemi i wyposażyć go w  
elementy roślinne i ekologiczne – informu-
je T. Kucik. -  Otrzymaliśmy rekomendację 
od pani Aliny Urban, dyrektor chodzieskie-

Stowarzyszenie „Dolina 
Noteci” wzięło udział w 
konkursie ogłoszonym 
przez Fundację Santander 
pn. „TU MIESZKAM, TU 
ZMIENIAM EKO”, w poro-
zumieniu z Bankiem San-
tander Bank Polska S.A.. 
Wniosek złożony został 
26 lutego br., a 6 kwiet-
nia nadeszła informacja 
o przyznaniu „Dolinie No-
teci” grantu w wysokości 
10.000 zł na zrealizowa-
nie projektu pt. ”EKOLO-
GICZNA JAZZOWA CHO-
DZIEŻ”. 

Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”

W czerwcu zakończyły 
się warsztaty organizowa-
ne przez Koło Gospodyń 
Miejskich w Chodzieży, 
realizowane w ramach 
projektu „Kobieca strona 
mocy - cykl warsztatów dla 
kobiet”. Projekt fi nansowa-
ny jest w ramach działania 
„Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność”, 
objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, realizo-
wanego w ramach projektu 
grantowego. 

Pomysłodawcą projektu, którego efekt oglądać można na chodzieskim Rynku, jest Tatiana Kucik.

      Uczestniczki projektu przez kilka miesięcy 
brały  udział w warsztatach tanecznych, fo-
tografi cznych, coachingowych i kulinarnych. 
Jego zakończenie i podsumowanie nastąpi 
w sierpniu i będzie miało bardzo uroczysty 
charakter. Zaplanowana impreza będzie nie 
tylko podsumowaniem warsztatów, ale dzięki 
obecności znakomitego gościa - znanej pani 
psycholog, autorki wielu książek, terapeutki 
pracującej z kobietami - będzie warsztatem 
psychologicznym pn. „Kobieto - masz moc!”. 

- Zaproponowane przez nas warsztaty 
skierowane były dla kobiet, które chciały 
zrobić coś dla siebie, spędzić wspólnie czas, 
zdobyć nowe doświadczenia i poszukać in-
spiracji. Mam nadzieję, że każde spotkanie 
było źródłem motywacji i pozwoliło odnaleźć 
naszym uczestniczkom prawdziwą kobiecą 
siłę. Serdecznie dziękuję paniom, za udział 
w naszym projekcie, za zaangażowanie i au-
tentyczną radość, z jaką zawsze przychodziły 

Kobiety mają moc

na spotkania - podsumowuje projekt Paulina 
Panek, prezes KGM. 

x x x
Każdy czerwcowy punkt projektu był nie 

tylko okazją do towarzyskiego spotkania, ale 
też do poszerzania swojej wiedzy i doskonale-
nia umiejętności. Wieczór kulinarny był ponoć 
szczególnie udany.

- Był po prostu wspaniały, z kompetentnym 
przekazem i wyśmienitym smakiem, a w do-
datku samodzielnym wykonaniem! Takie efekty 
tylko z koleżankami z Koła Gospodyń Miejskich
- podkreśla Małgorzata Jeśko – Doręgowska.

RC

który zapewni opiekę nad napisem.
W związku z obchodami w roku 2020, ale również w 2021, jubi-

leuszu 50-lecia Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Cho-
dzieży,  temat projektu nie mógł być związany z niczym innym, jak 

tylko z tym wydarzeniem. Zwłaszcza, że w 
Stowarzyszeniu „Dolina Noteci” zrzeszeni 
są prawdziwi fani jazzu, którzy corocznie 
uczestniczą w koncertach planowanych 
przez organizatorów. 

Warto dodać, że Chodzież od wielu lat 
jest kolebką jazzu i wielu mieszkańców 
naszego (i nie tylko) regionu to sympatycy 
tego rodzaju muzyki. Jest to również ukłon  
dla znanej na całym świecie  kadry Cho-
-Jazz oraz dla uczestników corocznych 
warsztatów. 

- Obserwując w latach ubiegłych mu-
zyków grających na chodzieskim rynku 
uznaliśmy, że  mieszkańcy oraz turyści 
będą mogli zrobić sobie  pamiątkowe 
zdjęcia z nimi na tle napisu – dodaje Ta-
tiana Kucik.

Pamiątkowy napis „50 lat Cho-Jazz” 
wykonany został ze stalowych prętów, wy-
pełniony cisem pospolitym i umieszczony 
w betonowych donicach. Dodatkowo oto-
czony wężem świetlnym, aby wieczorem 
również było go widać. Jest to jeden z 
elementów promocyjnych obchodów tego 
wspaniałego jubileuszu. 

- Wykonawcą napisu była fi rma Flora-
Park z Jazowska. Mieliśmy okazję współ-
pracować z panem Grzegorzem, który 
okazał się pasjonatem w swojej dziedzi-
nie. Tworzy same perełki, które można 
obejrzeć na jego stronie internetowej 
http://www.fl orapark.pl/ - kończy pani Ta-
tiana. Red.

go oddziału Banku Santander Bank Polska S.A, której pomysł 
się bardzo spodobał i dzięki czemu przy ocenie wniosku przez 
jury konkursu otrzymaliśmy dodatkowe punkty. Naszym partne-
rem został Urząd Miejski w Chodzieży i burmistrz Jacek Gursz, 

Jeden z efektów pracy warsztatów 
fotografi cznych.

Prezes KGM Paulina Panek dziękowała wszystkim 
paniom za udział w warsztatach.

Warsztaty kulinarne.
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50. MIĘDZYNARODOWE 
WARSZTATY JAZZOWE

Będzie się działo
    Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca rozpoczynają 
się 50. Jubileuszowe Międzynarodowe  Warsztaty Ja-
zzowe CHO-JAZZ 2010.
Obok zamieszczamy plakat, przedstawiający program Warsztatów, z 
uwzględnieniem wszystkich koncertów dla mieszkańców naszego mia-
sta i ich gości.
Wszystkie koncerty odbywać będą się w Amfiteatrze Miejskim.
Codzienne jam session natomiast o godz. 21.30 - w sali widowiskowej 
Chodzieskiego Domu Kultury.
NA WSZYSTKIE PUNKTY PROGRAMU - JAK ZAWSZE - WSTĘP WOLNY! 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

Znakomita lekcja przyrody

W ramach współpracy z ornitologiem Jerzym 
Dąbrowskim z Grupy Obrączkarskiej „Rogoźno”, 
przy wsparciu ENEA Operator, młodzi członko-
wie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej 
zorganizowali pilotażową akcję przeglądu bocia-
nich gniazd w Chodzieży, Studzieńcu i Milczu. 

Monitorowanie populacji bociana białego (Ciconia 
ciconia) dostarcza informacji o liczbie piskląt, o ich 
kondycji, o zmianach populacji, migracjach ptaków. 
Dodatkowo pozwala sprawdzić, czy w gniazdach nie 
ma sznurków przyniesionych z pól przez dorosłe bo-
ciany (stanowią śmiertelne zagrożenie dla piskląt, bo 

te się w nie zaplątują). 
Akcja nie byłaby możliwa bez pomocy chodzie-

skich energetyków z ENEI, którrzy podejmują szereg 
działań na rzecz ochrony tych ptaków. Większość 
bocianich par korzysta ze słupów energetycznych. 
ENEA montuje na nich od lat specjalne platformy, na 

których ptaki mogą bezpiecznie budować gniazda. 
W akcję zaangażowała się grupa młodzieży z pro-

jektu „Ptasie osiedle”, prowadzonego w 2019 roku 
w ramach programu  „Równać Szanse”, również 
działająca na rzecz ochrony ptaków. Była to dla nich 
znakomita lekcja przyrody.  TMZCh



O „Muralu śródmiejskim” pisaliśmy w czerwcowym wydaniu „Naszej Chodzie-
ży”. Jest to konkurs, ogłoszony przez Młodzieżową Radę Miejską, nad którym 
patronat objął Burmistrz Miasta. Jego celem jest stworzenie projektu wielko-
formatowego obrazu ściennego, nawiązującego swoją tematyką do historii lub 
krajobrazu naszego miasta. Mural będzie się znajdował na ścianie przy parkin-
gu w pobliżu kościoła św. Floriana.

NA CHODZIESKIM RYNKU

W sobotę, 4 lipca, parafia św. Floriana gościła Grupę 
Ewangelizacyjną – Pustynia Miast. Wspólnota ta już od 
28 lat, podejmując wezwanie Ojca św. - Św. Jana Paw-
ła II do tzw. „nowej ewangelizacji”, organizuje uliczne 
rekolekcje. 

Młodzi członkowie grupy najpierw wzbogacili wieczorną mszę 
święta w kolegiacie, której przewodniczył ich duszpasterz, a po 
jej zakończeniu na chodzieskim Rynku, z dużą dozą radości, 
odwagi i dającego się bardzo łatwo zauważyć prawdziwego za-
angażowania, dawali świadectwo swojej religijności. A czynili to 
także poprzez śpiew i taniec. RC 
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Termin przedłużony
KONKURS, W KTÓRYM WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ 
– MURAL ŚRÓDMIEJSKI -

W środa, 8 lipca odbyło się spo-
tkanie komisji, powołanej do 
oceny prac konkursowych 

projektu „Mural śródmiejski”. Ośmiooso-
bowa komisja dokonała szczegółowej 
analizy nadesłanych prac, doceniając 
zaangażowanie autorów, a przede 
wszystkim chęć ich wpływu na wizerunek 
naszego miasta. Wnosząc swoje rzetel-
ne i szczegółowe uwagi uznała jednak, 
że konkurs pozostanie nierozstrzygnięty 
i wydłużyła czas jego zakończenia do 31 
października. 

Powodem tej decyzji są drobne uwagi 
dotyczące każdej z prac oraz ograni-
czone możliwości rozpowszechnienia 
informacji o konkursie wynikające z 
pandemii. Tym samym wszystkich au-
torów zachęcamy do dalszego udziału, 
poprzez ewentualne naniesienie korekt, 
zmian, bądź przesłania kolejnych prac. 
Korekty powinny dotyczyć głównie roz-
miaru muralu (19mx2,9m), gdyż więk-

szość prac, mimo wysokiego poziomu 
plastycznego, nie była dostosowana do 
powierzchni docelowej. Komisja nadmie-
nia także, iż miejsce pod mural jest czę-
ścią zabytkową naszego miasta, przez 
co praca wymaga akceptacji konserwa-
tora zabytków. Nie powinna więc być 
kontrowersyjna, w jaskrawych kolorach, 
czy odbiegająca od rzeczywistego wize-

runku bądź historii miasta.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 

wszystkim za udział. Licząc na dalsze 
zaangażowanie obecnych autorów, jak i 
każdego chętnego mieszkańca naszego 
powiatu - serdeczne pozdrawiamy.

Młodzieżowa Rada Miejska w Chodzieży
 wraz z koordynatorem 

Małgorzatą Jeśko - Doręgowską 

We wtorek, 23 czerwca,w chodzieskiej parafii św. Floriana, młodzież z klas ósmych szkół pod-
stawowych oraz klas pierwszych szkół średnich przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Sakra-
mentu udzielił ks. biskup Krzysztof Wętkowski.  RE

Korzystając z mapki szlaku „Śladami Tadeusza Siejaka” (mapkę oraz opis 
szlaku można znaleźć na stronie www.biblioteka-chodziez.pl lub otrzymać w Wy-
pożyczalni Dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej) można: przejść, przeje-
chać, przebiec wszystkie oznaczone tablicami punkty trasy. 

Przy każdej tablicy prosimy o zrobienie sobie zdjęcia (może to być selfie, może 
zdjęcie wykonane przez kogoś), na którym znajdzie się widoczna tablica i osoba, która 
podjęła wyzwanie. 

Zdjęcia można (nie trzeba!) wrzucać na fb z dopiskiem #siejakchallenge i #mbpcho-
dziez. Po zdobyciu 6  punktów można odebrać nagrodę w bibliotece (pokazując zdjęcia 
w komórce, na fb itp.).

W PARAFII ŚW. FLORIANA

KONKURS MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Sakrament BIERZMOWANIA

Śladami naszego pisarza

Pustynia miast

FLAGA ŚWIATOWEGO SOJUSZU MIEJSKIEGO

Powiewa również w Chodzieży
8 lipca burmistrz Jacek 

Gursz wspólnie z przewodni-
czącą komitetu ds. partner-
stwa Chodzież - Nottuln Beatą 
Roguszką, podnieśli na maszt 
flagę światowego sojuszu 
miejskiego „Mayors for Pe-
ace”. 

Wydarzenie to ma przypomi-
nać, jak ważne jest przeciwdzia-

łanie zagrożeniom, płynącym z 
możliwości użycie broni jądro-
wej.

- Cieszę się, że mogliśmy 
przekazać naszym dzieciakom, 
goszczącym na półkoloniach 
w UKS Delfinek Chodzież, jak 
ważny jest pokój i międzynaro-
dowa współpraca miast - pod-
kreśla Beata Roguszka. Red.
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CHODZIEŻANIE TEŻ MOGLI TAKIE DZIEŁA OGLĄDAĆ

W Chodzieży kinema-
tograf pojawił się 
na początku XX 
wieku, a pokazów 

dokonywano wówczas w sa-
lach hotelowych i sali strzelnicy 
(czyli dzisiejszym CHDK). Filmy 
gromadziły całe rzesze miesz-
kańców, ale stałe kino tj. od-
dzielny przeznaczony do tego 
budynek, pojawiło się w mieście 
dopiero w okresie międzywojen-
nym. Właścicielem otwartego w 
grudniu 1926 roku „Metropolu”, 
mieszczącego się najpierw w 
sali Hotelu Kościuszki (wcze-
śniej działało tam kino „Olim-
pia”), a następnie od 1930 roku 
przy ulicy Marcinkowskiego, był 
Zygmunt Koppe, ojciec ostat-
niego przedwojennego burmi-
strza miasta, Tadeusza Koppe. 

W pierwszym dziesięcioleciu 
niepodległości nasze kino po-
zostawało nieme (pierwszy film 
w pełni dźwiękowy, Śpiewak 
jazzbandu, został wyświetlony 
w USA w 1927 roku). Dźwięk i 
jego pojawienie się należały do 
kolejnej dekady. 

Ceny biletów w Chodzieży 
rozpoczynały się najczęściej 
od 50 groszy i zależały przede 
wszystkim od zajmowanego 
miejsca – siedzenia w pierw-
szych rzędach były zwykle droż-
sze, do 1,50 zł, a w ostatnich 
- tańsze. Miało to szczególnie 
znaczenie do czasu przepro-
wadzki kina, gdyż w sali Hote-
lu Kościuszki nie było pochyłej 
podłogi. 

Co zatem wyświetlano w 
mieście niemal dokładnie 90 lat 
temu? 

Jako pierwszy w lipcu 1930 
roku wyświetlono niemiecki film 
w reżyserii Roberta Landa, Frau 
Sorge (polski tytuł „Czcij matkę 
swoją”) z 1928 roku. Film był 
ekranizacją powieści Hermana 
Sudermana pod tym samym 
tytułem z 1887 roku. Opowiadał 
historię rodziny, którą wpędził 
w biedę pijący ojciec, a ich ma-
jątek przejął zły baron. Matka, 
aby ocalić syna poświęca się, 
ale jej trud przynosi efekty – syn 
bierze za żonę córkę barona i 
oboje (gdyż ojciec już wówczas 

nie żył) wracają do swego daw-
nego domu. W rolach głównych 
wystąpili Mary Carr i Wilhelm 
Dieterle. 

Kolejnym pokazywanym cho-
dzieskiej publiczności obrazem 
był amerykański The Wagon 
Show („Wielka atrakcja”) w 
reżyserii Harrego J. Browna 
i z Kenem Maynardem w roli 
głównej. Prosta fabuła tego 
filmu akcji opiera się na rywali-
zacji dwóch właścicieli cyrków, 

organizujących występy rodeo. 
W jednym z nich występy roz-
poczyna młody Bob Mason. 
Staje się wkrótce nową gwiazdą 
show, zakochuje się  w córce 
jednego właścicieli cyrków, a 
także udaremnia intrygę drugie-
go. Film ten był dla chodzieżan 
nie tylko pokazem efektownych 
scen jeździeckich, ale także 
wprowadzał pewną technicz-
ną innowację. Po raz pierwszy 
podczas jego projekcji zastoso-

wano w lokalnym kinie głośniki 
zasilane prądem elektrycznym, 
tym samym czyniąc krok w kie-
runku wprowadzenia do Cho-
dzieży kina dźwiękowego (sam 
film był nadal niemy, chodziło 
więc o muzykę w tle). 

Brytyjski film z 1927 roku, 
The Battles of Coronel and 
Falkland Islands („Bitwa morska 
przy wyspach Falklandzkich”) 
w reżyserii Waltera Summersa 
był widowiskowym obrazem 

wojennym. Dotyczył walk nie-
miecko-brytyjskich na południo-
wym Atlantyku, w rejonie wysp 
Falklandzkich i starcia flot, w 
tym pancerników niemieckich: 
Scharnhorst i Gneisenau pod 
wodzą admirała von Spee oraz 
brytyjskich: Invincible i Inflexi-
ble, prowadzonych przez ad-
mirała Sturdee. W rolach głów-
nych wystąpili Roger Maxwell, 
Craighall Sherry i Hans von 
Slock. Film trwał 107 minut. W 
roku 2014 został odświeżony 
i wydany ponownie w Wielkiej 
Brytanii. 

Ostatnim pokazywanym w 
tym miesiącu był, ponownie 
niemiecki, film z 1927 roku w 
reżyserii Richarda Oswalda, 
Dr. Bessels Verwandlung („Ge-
henna zdradzonego męża”). 
Adaptacja powieści Ludwiga 
Wolffa opowiada historię zdra-
dzanego męża dr. Bessela, 
który wyrusza jako ochotnik na 
front I wojny światowej. Pod-
czas walk, aby ratować życie, 

przywdziewa mundur poległe-
go francuskiego żołnierza i 
przyjmuje jego tożsamość, co 
sprawia, że po pewnym czasie 
trafia jako ranny weteran do 
Paryża. Tam nawiązuje kon-
takty z narzeczoną zmarłego 
Francuza, która postanawia 
go kryć, jednak zostaje zde-
maskowany przez matkę po-
ległego żołnierza. Staje przed 
sądem jako szpieg, ale przy-
brana matka zmienia zdanie i 
ratuje od śmierci. Bessel wraca 
do Niemiec do rodziców i godzi 
się z niewierną żoną; wojna do-
biega końca. 

Seanse nie odbywały się co-
dziennie. Najczęściej do kina 
można było się udać w piątek, 
sobotę lub niedzielę. Szczegól-
nie oblegane były pokazy pod 
koniec lipca 1930 roku, kiedy po 
wielu dniach upału na Chodzież 
spadły obfite deszcze.

Pod koniec 1895 roku w Paryżu, 
bracia Louis i August Lumière za-
prezentowali ludzkości swój kine-
matograf, rozpoczynając tym sa-
mym nową erę w historii kultury i 
całego świata. Wszędzie ruchome 
obrazy zdobywały serca widzów 
w niezwykłym tempie, docierając 
bardzo szybko nawet do najdal-
szych zakątków cywilizacji. 

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

90 LAT temu 
w chodzieskim 
KINIE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

(Fotografie plakatów filmowych 
pochodzą ze strony imbd.com)

Tadeusz Matraszek 
DHiTM
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

DoChodzieży przyciągało ma-
lownicze położenie, kąpie-
liska oraz porcelana, która 

znana była zarówno w całym kraju, jak i 
za granicą (w Anglii, Włoszech, Holandii, 
Związku Radzieckim, Jugosławii, Ame-
ryce Północnej, Meksyku, czy Australii). 
Wówczas chodzieskie zakłady plasowa-
ły się w czołówce fabryk ceramiki w kra-
ju, produkując porcelanę stołową, ale też 
jako jedyni w Polsce porcelanę technicz-
ną i laboratoryjną. Zdaniem ówczesnego 
dyrektora technicznego Bernardellego, 
barwne i śmiałe formy „pikasów” wzbu-
dzały zainteresowanie m.in. klientów aż 
z Meksyku. Przedsiębiorstwo stale się 
modernizowało, wprowadzając nowe 
technologie m.in. automaty do wyrobu 
talerzy. Modernizacja nie ominęła także 
miejskiej działalności handlowej, wpro-
wadzając zmiany wystroju chodzieskich 
wnętrz sklepowych. 

„Pikasy” wyszły spod ręki artystów 
warszawskiego Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego, a ich styl ma swoją 
genezę w sztuce ludów prymitywnych 
(głównie Afryki), z której czerpał inspi-
rację Pablo Picasso. Modernistyczne 
myślenie o formie stało się ,,odkryciem” 
i zostało wprowadzone do europejskie-
go kanonu sztuki na początku XX w. za 
sprawą m.in. afrykańskich motywów u P. 
Picasso, Henriego Matissa, czy tahitań-
skich obrazów Paula Gaugina. Fascyna-
cję prymitywizmem dostrzec można w 
rzeźbionych bezpośrednio w drewnie, 
geometrycznych twarzach Amedeo Mo-
diglianiego, czy biomorfi cznych kształ-
tach fi gur Henry Moore.

W chodzieskim Dziale Historii i Trady-
cji Miasta można oglądać porcelanowe 
fi gurki, m.in. „Kobietę egzotyczną”, proj. 
Lubomira Tomaszewskiego, która jest 
obrazem kobiety z krajów  muzułmań-
skich, ubrana w burkę niosącą na głowie 
naczynie, „Pannę siedzącą” (proj. Hen-
ryka Jędrasiaka), która pozą, biżuterią i 
uczesaniem przywołuje obyczajowość 
krajów afrykańskich, fi gurę „Słonia - 
Przebudzenie Afryki”(proj. Mieczysława 
Naruszewicza), fi gurki żyrafek (proj. 
Hanny Orthwein), czy „Tygrysa” (proj. 
H. Jędrasiaka). Warto wspomnieć też o 
egzotycznym charakterze fi gurek z in-
nych fabryk produkujących „pikasy”, jak 
ćmielowski „Wielbłąd -dromedar” (proj. 
L. Tomaszewskiego), „Pawian” (proj. M. 
Naruszewicza), obie malowane techniką 
natrysku wybieranego, czy „Nosorożec” 
(proj. H. Jędrasiaka) z tułowickich Zakła-
dów Porcelany.

Dział Historii i Tradycji Miasta
Karolina Matwiejczuk-Ilnicka

AFRYKA
dzika

TE PORCELANOWE FIGURKI WZBUDZAŁY 
ZAINTERESOWANIE NIE TLYKO W POLSCE

Kobieta egzotyczna,
proj. L. Tomaszewskiego, 
1956 r. Fabryka Porcelany 
w Chodzieży.

Figurki żyrafek,
proj. H. Orthwein,
Fabryka Porcelany 
w Chodzieży.

Słoń Przebudzenie Afryki, proj. M. Naruszewi-
cza, 1958 r. Fabryka Porcelany w Chodzieży.

Tygrys, proj. H. Jędrasiaka, 1957 r. Fabryka Porcelitu w Chodzieży.

Panna siedząca,
proj. H. Jędrasiaka, 
1958 r. Fabryka Porcelany 
w Chodzieży.

Lata 50-te i 60-te    
w chodzieskiej ce-
ramice obfi towały 
w produkcję „pika-
sów” - wyrobów 
o zgeometryzowa-
nych formach 
i barwnej malaturze. 
Serwisy, wazony, 
patery, a przede 
wszystkim fi gurki, 
stanowiły ciekawą 
i bogatą ofertę dla 
turystów odwiedza-
jących miasto, głów-
nie w miesiącach 
letnich.

 „NA REGALE”, czyli co warto 
wypożyczyć i przeczytać

Ulica Pazurkowa. 
Na tropie Ogryzka
  Aleksandra Struska-Musiał

Książka Aleksandry Struskiej-Musiał „Ulica Pazurkowa. 
Na tropie Ogryzka” kierowana jest do młodszych odbiorców – 
przedszkolaków i dzieci uczęszczających do pierwszych klas 
szkoły podstawowej. Historia opowiada nie tylko o miłości i 
szacunku do zwierząt, przywiązaniu do nich czy dbaniu o ich 
potrzeby, ale także o uczuciach, jakie pojawiają się, gdy w domu 
pojawia się czworonóg. Z jednej strony posiadanie zwierzęcia 
wiąże się z nowymi obowiązkami i odpowiedzialnością, o czym 
nie zapomina w swojej historii autorka. Z drugiej jednak strony autorka ukazuje, że zwierzę 
ma moc jednania i godzenia ludzi, łączenia ich ponad wszelkimi podziałami i waśniami.

Odział dla Dzieci
 Marcelina Kidoń

Polska przydrożna
  Piotr Marecki

Od zawsze lubiłam i ceniłam sobie powieści drogi, reporta-
że z podróży i wszystko co dotykało rozmyślania nad życiem 
wraz z pokonywanymi kilometrami. Piotr Marecki  to wydawca  
i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. „Polska 
przydrożna” to jego opowieść o tym, jak rusza na dwa tygodnie 
w Polskę (bez map Google) i postanawia podróżować tylko dro-
gami lokalnymi, spać w motelach, a nawet w samochodzie czy 
namiocie, i przez cały czas skrupulatnie wszystko spisywać. 

Omija duże miasta, za to chętnie skręca do miejscowości, 
których nazwy pozacierały się na tablicach wjazdowych i nikt 
nie myśli o tym, by je odnowić. Spotyka zwykłych ludzi – prze-
ważnie pod sklepem, głównym centrum lokalnego życia. Pije dużo kawy, jeszcze więcej robi 
zdjęć. Marecki w ogóle nie fi lozofuje. Jego podróż sama w sobie jest zmianą - otrzaskany 
slogan slow life - tu rzeczywiście pokazuje, że życie toczy się powoli, własnym rytmem, jeśli 
tylko skupimy się na codziennej prostocie. Intryguje mnie jaki wrócił? Czy te prawie 5000 km 
samotnej podróży przez polskie drogi, go zmieniło?

Liczę, że kiedyś o tym napisze w kolejnej książce. Tymczasem polecam „Polskę przydroż-
ną”! Kto wie, może spakujecie plecak i ruszycie w drogę… Honorata Struzik 

  Wypożyczalnia 
 dla Dorosłych MBP 

PRZYPOMINAMY
Cały czas trwa konkurs na „Czytelnika Lata 2020”.  
Miejska Biblioteka Publiczna zachęca do odwiedzania biblio-
teki i wypożyczania książek.



13Nr 7(34) • lipiec 2020

Niestety z powodu panującej pandemii koronawirusa 
podobnie, jak wiele innych imprez, tak i ogólnopolski 
turniej PROCAM Cup 2020, którego jedna z edycji dzięki 
staraniom wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Piotra 
Przybyłowskiego miała odbyć się w Chodzieży, został 
odwołany. 

N i e m n i e j 
jednak or-
ganizatorzy 
chcą docenić 
małe kluby 
sportowe i ich 
młodych pił-
karzy, dlate-
go planują w 
najbl iższym 
czasie prze-
kazać wszystkim drużynom, które miały wziąć udział w całej 
tegorocznej edycji PROCAM CUP sprzęt sportowy warty kilka 
tysięcy złotych. Odbędzie się to przy okazji treningu, z zacho-
waniem pełnych obostrzeń sanitarnych ze znanym trenerem 
pod patronatem PZPN.

Liczymy, że przyszłoroczna edycja się odbędzie i ponownie 
Chodzież będzie aplikowała o jej organizację. W związku z 
zaistniałymi okolicznościami, ogłoszony przez naszą redakcję 
konkurs PZPN, został również odwołany.  Red.

 

DOPIERO ZA ROKMIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
IM. SZEWCZYKA DRATEWKI

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM”

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 WESOŁY SMYK

Przedszkolne  pożegnania

Artystyczne dusze

Pożegnanie Skrzacików

Teraz 
szkoła

24 czerwca starszaki z grupy 
„Żeglarzy” i „Szuwarków” poże-
gnali się z przedszkolem i swoimi 
paniami. 

Po długim okresie niewidzenia się,  
dzieci z rodzicami zgromadzili się w 
przedszkolnym ogródku w bezpiecznych 
odstępach, z maseczkami na twarzy. 
Były dyplomy i prezenty dla dzieci, po-
dziękowania i łzy wzruszenia.  

Dziękujemy bardzo rodzicom za wie-
loletnią współpracę, a naszym absolwen-
tom życzymy udanych i  słonecznych 
wakacji oraz sukcesów w szkole.  

Grażyna Bojańska
Danuta Woźniak

Joanna Płóciennik 

Nadszedł czas pożegnań ... Skrzaciki wkraczają w życie prawdziwego przedszkolaka. 

22 czerwca odbyło się poże-
gnanie dzieci z grupy Myszek, 
które od września rozpoczną 
naukę w szkole. 

Spotkanie, w przemiłej atmosfe-
rze, odbyło się w Klotyldzinie.

J

J J

J

Minęły już pierwsze dni wa-
kacji u „Szewczyka Dratew-
ki”, podczas których uwol-
nione zostały artystyczne 
dusze przedszkolaków. 

Jak podkreślają panie wycho-
wawczynie, ćwiczono motorykę 
małą, pobudzano zmysł dotyku, 
wydłużano fazę wydechu, a w ogó-
le świetnie się razem bawiono.
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To urządzenie przez lata 
było widoczne na środku Je-
ziora Miejskiego. Spełniało 
swoją rolę, choć najprawdo-
podobniej dalsza jego eksplo-
atacja nie będzie możliwa.

Aerator oczekuje teraz na „zakoń-
czenie swojej żywotności”, zakotwi-
czony na terenie przystani OPTY. 
Nie tak dawno jednak coś, a może 
ktoś spowodował, że ważące kilka 
ton urządzenie odpłynęło od brzegu 
i swobodnie dryfowało w kierunku 
plaży miejskiej. Na szczęście nic 
złego się nikomu nie stało, choć do 
zniszczenia  kąpieliska w Ratajach 
było naprawdę blisko. Nie wiadomo 
jak całe zdarzenie by się zakończy-
ło,  gdyby  nie odpowiednia reakcja 
ratowników chodzieskiego WOPR.

- Aerator zakończył już swoją 
żywotność i konieczne będzie jego 
złomowanie – informuje burmistrz 
Jacek Gursz. - Pragnę przy okazji 
przypomnieć, że jezioro nie jest wła-
snością miasta, a ze strony państwa, 
a konkretniej „Wody Polskiej”, nie wi-
dać aktywności w zakresie poprawy 
jego stanu. RC

AERATOR NA JEZIORZE MIEJSKIM NA JEZIORZE MIEJSKIM

CHODZIESKIE WODNE OCHOTNICZE 
POGOTOWIE RATUNKOWE

Już od 19 czerwca na Stanicy WOPR trwały prace przy-
gotowawcze do rozpoczęciu sezonu 2020 i do otwarcia 
kąpieliska miejskiego na plaży w Ratajach. 

Młodzi ratownicy, pod czuj-
nym okiem bardziej do-
świadczonych, zmontowa-

li pomost pływający  oraz dokonali 
oczyszczenia dna stref kąpieliska. 
WOPR-owcy dziękują za pomoc 
młodzieży szkolnej, zapoznającej 
się z zasadami ratownictwa wod-
nego. 

Plaża miejska w Ratajach w 
sezonie 2020 czynna będzie od 1 
lipca do 31 sierpnia w godzinach 
10.00-18.00. Dyżury ratowników 
wodnych będą pełnić: w lipcu - 
Mateusz Małkowski, Maja Czar-

nolewska, a w sierpniu - Wojciech 
Kaczmarek i Kornelia Kopienka. 

- Od 1 lipca do końca sierpnia 
zachęcamy do korzystania z plaży 
z zachowaniem obowiązujących 
obostrzeń epidemiologicznych i 
sanitarnych – informują ratownicy 
WOPR.

x x x
W czerwcu na Stanicy cho-

dzieskiego WOPR odbyły się trzy 
kursy - na młodszego ratownika 
WOPR, KPP oraz na sternika mo-
torowodnego. W sumie przeszko-

lono ponad 40 osób. Teraz będą 
mogli w pełni realizować swoje 
pasje.

x x x
 29 czerwca świętowano Mię-

dzynarodowy Dzień Ratownika. 
- W ramach obchodów przy-

witaliśmy w naszej organizacji 
13 młodszych ratowników, któ-
rzy złożyli przysięgę i przeszli 
chrzest.  Aktualnie stan liczebny 
naszej organizacji powiększył się 
do 177 członków – podkreślają na 
FB szefowie Oddziału Miejskiego 
WOPR. RC

To są ich PASJE
Szef chodzieskich WOPR-owców Remigiusz Nowak, każdego dnia 
pilnuje, by na Stanicy wszystko było zapięte na ostatni guzik

Ratownicze szkolenia.Przysięga i chrzest nowych ratowników. Pływający most powrócił na plażę.

Członkowie WOPR oczyścili dno Jeziora Miejskiego przy plaży.

O KROK
od nieszczęścia

CHODZIEŻANKI pływają
Od ubiegłego roku 

korzystać można 
latem z rejsów po 
Jeziorze Miejskim 
dwóch stateczków. 

Gdy tylko pogoda do-
pisuje, chętnych na prze-
jażdżki jest sporo. Stara 
Chodzieżanka kursuje 
każdego dnia i rozpoczy-
na swoje rejsy tradycyj-
nie przy głównym po-
moście, a Chodzieżanka 
II – od poniedziałku do 
piątku, z przystani HALS. 
 RC

Chodzieżanka od lat 
cieszy się powodzeniem.

Chodzieżanką II opiekuje się 
Zdzisław Strumnik.
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CHODZIESCY PIŁKARZE INTENSYWNIE 
TRENUJĄ

Przed nowym 
sezonem

Już niewiele dni pozostało do rozpoczęcia nowego sezonu pił-
karskiego. Kibice Polonii Chodzież na pewno wiedzą, że ich zespół 
awansował do V ligi i 1 sierpnia rozpocznie rywalizację o jak najlep-
szą pozycję w tej klasie rozgrywek.

Pierwszym przeciwnikiem Polonii będzie Płomień Połajewo, z którym chodzie-
żanie zmierzą się na swoim boisku 1 sierpnia o godz. 16.00. W miesiącu tym 
nasz zespół zagra jeszcze z GLKS Wysoka (8.08 – mecz wyjazdowy), Czarnymi 
Czerniejewo (15.08 – u siebie), Concordią Murowana Goślina (22.08 – mecz wy-
jazdowy) i Notecią Czarnków (29.08. - u siebie).

Pierwszym trenerem zespołu seniorów Polonii jest Sergiusz Grabowski, drugim 
trenerem Filip Mach, a kierownikiem drużyny Paweł Sudoł.

A oto kadra Polonii w nowym sezonie: Michał Bentkowski, Jakub Błachowicz, 
Paweł Bonusiewicz, Rafał Bonusiewicz, Dawid Chmielnicki, Remigiusz Grabow-
ski, Kacper Kamińki, Radosław K�czyński, Marcin Kin, Mateusz Mach, Paweł Mi-
chalak, Wiktor Moskalik, Micha Piwiński, Sebastian Purczyński, Kacper Ruciński, 
Maciej Rybarczyk, Patryk �uzalek, Adam Urbański, Tomasz Lubański.

Chodzieski zespół wzmocnili nowi zawodnicy: Oskar Machowski z Kotwica 
Kurnik, Szymon Szczęsny z Sokoła Kleczew, Karol Hermann z Zamku Gołańcz, 
Jakub Zbieralski i Kamil Zalewski z Sokoła Szamocin. Odszedł Benjamin Bednarz 
(do Mieszka Gniezno).

Do nowego sezonu przygotowują się intensywnie nie tylko seniorzy, ale wszyst-
kie zespoły Polonii. W intensywnych treningach nie przeszkadzają nawet nie za-
wsze sprzyjające warunki atmosferyczne. RC

NaJeziorze Miejskim znowu pojawiły się ża-
glówki. Doświadczeni zawodnicy rywalizo-
wali w klasach OK-Dinghy, Finn i Omega 

Standard. Jak ocenia prezes ChSS Hals Tomasz Si-
wiński, pierwsze w tym roku zawody przebiegły spraw-
nie, przy sprzyjających żeglarzom warunkach pogodo-
wych. Rywalizacja była oczywiście zacięta, ale dająca 
satysfakcję wszystkim żeglarzom.

W klasie OK-Dinghy zwyciężył Tomasz Gaj 
(SzKOK), a na drugiej pozycji zawody ukończył cho-
dzieżanin Michał Strumnik (UKS Przygoda). Trzeci na 
mecie był Marek Bernat (Warmia Olsztyn), a chodzie-
żanie zajęli następujące miejsca: 4. Arkadiusz Dobosz 
(Hals), 7. Paweł Jachimowski (Hals), 10. Przemysław 
Kasperski (ChKŻ LOK), 12. Damian Wysz (Hals), 
13. Adam Jankowski (Hals), 14. Dariusz Witosławski 
(ChKŻ LOK).

W nieco słabiej obsadzonej klasie Finn, zwycięzcą 
został Marcin Przybylski z Kotwicy Rogoźno, a cho-
dzieżanin Jarosław Kulesza z ChKŻ LOK, uplasował 
się na 4. pozycji.

Najwięcej emocji dostarczyła klasa Omega, w której 
startowały 3 – osobowe załogi. I miejsce w tej klasie 
wywalczył team Hals Chodzież, żeglujący w składzie: 
Tomasz Siwiński, Zbigniew Hayn i Marek Chabera. II 
miejsce zajęli reprezentanci Neptuna Wągrowiec, III 
– AKŻ 90, a załogi chodzieskie uplasowały się na po-
zycjach: 6. ChKŻ LOK (Michał Gmaj, Ireneusz Gmaj, 
Piotr Zagórski), 7. ChKŻ LOK (Krzysztof Zamęcki, 
Leszek Sworowski, Janusz Kochański), 8. ChKŻ LOK 
(Daniel Lasota, Michał Szymkowiak, Zofi a Kulesza), 9. 
OPTY (Dariusz Gościński, Krzysztof  Sobisiak, Dariusz 
Pisarski), 10. ChKŻ LOK (Marek Ziała, Dariusz Chmie-
lewski, Patryk Chmielewski).

W zabezpieczeniu ratowniczym regat brały udział 
dwie łodzie chodzieskiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, które interweniowały łącznie 
przy 17 wywrotkach, w tym 6-krotnie wymagane było 
udzielenie pomocy przez ratowników w wodzie. 

Dodajmy też, że sędzią głównym zawodów był Hie-
ronim Kubik.

x x x
Stowarzyszenie HALS pochwalić się może poważ-

nym dorobkiem w zakresie krzewienia i rozwoju spor-
towego życia chodzieżan. Najważniejszą oczywiście 
dziedziną działalności jest żeglarstwo.

- Z organizacji zawodów z okazji 25. lecia naszej 
Przystani, jesteśmy bardzo zadowoleni – informuje 
prezes Tomasz Siwiński. - Na nasze zaproszenie od-
powiedzieli żeglarze z wielu klubów w całej Polsce, a i 
chodzieżanie nie zawiedli. Nasze stowarzyszenie sys-
tematycznie rozwija swoją działalność, a, co dla nas 
bardzo ważne, wspierają nas w tym władze miasta.

Dodajmy, że ciekawy list, przypominający historię 
żeglarstwa na chodzieskim Jeziorze Miejskim, przesłał 
do organizatorów regat znany działacz i  miłośnik spor-
tów wodnych – Andrzej Radomski.

Ryszard Cichocki
Foto – Piotr Doręgowski

Rekordy
życiowe

MŁODA CHODZIESKA LEKKOATLETKA

   20 czerwca na mitingu 
skoków w Puszczykowie 
bardzo dobre rezultaty 
uzyskała 16. letnia cho-
dzieżanka Julia Witkowska, 
uzyskując rekordy życiowe 
w skoku w dal – 5,57 m i 
trójskoku – 11,39 m.

Źróło – FB Gwardia Piła

Z OKAZJI 25. LECIA PRZYSTANI 
HALS W CHODZIEŻY

Żaglarze z różnych zakątków 
Polski przyjechali 4 lica do  Cho-
dzieży, by wziąć udział w rega-
tach z okazji 25. lecia Przystani 
Hals. Organizatorem zawodów 
było Chodzieskie Stowarzysze-
nie Sportowe HALS.

REGATY
na Jeziorze 
Miejskim

Prezes 
Tomasz Siwiński 
czuwa nad 
wszystkimi 
przedsięwzięciami, 
realizowanymi 
przez ChSS HALS.
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KRZYŻÓWKA NR 34

POZIOMO
  1. Brama na Hel
 7. Popularna nazwa rynku w Poznaniu

  9. Za co złapał się Kwinto stojąc 
      pod więzieniem
10. … słońca, ale jest też bogaty
11. Można rozpuścić, ale nie w szklance
12. polski kabaret lat 90-tych
14. Urząd od pogody (w skrócie)
15. Miasto u stóp Wezuwiusza
19. Koń albo z bajki
21. Roku Pańskiego
22. Chodzi bez parasola ( w wierszu)
23. Nuta „C”
25. Panujący nastrój
27. Ma Sopot i Gdańsk, ale ma też 
      i Chodzież 
29. Wybitny polski ortopeda
30. Dawniej BOR
31. Na świat

33. Chroni m.in. PESEL, wiek, chorobę
34. Najlepsza roślina na olej
PIONOWO
  1. Kuzynka wieprzowiny
  2. Miasto w Alzacji
  3. Jedna z najstarszych roślin uprawnych
  4. Filozof, wybiegł z wanny z krzykiem 
     „Heureka”  
  5. „Opakowanie” ochronne
  6. Żywy pokarm dla ryb
  8. Nie „Ż”
13. Rodzaj koszulki
16. Gatunek sera
17. Może być koktajlowy
18. Rodzaj makaronu
20. Wieś w Gminie Szamocin
24. OR
26. Rzymski bóg miłości
28. Gatunek ssaka
32. W skrócie: biegi, skoki i rzuty

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 34

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

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

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

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do  10 sierpnia 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 czerwcowego wydania NCh otrzymują: Mariola Piotr, Tomasz Musolf i 
Jolanta Kołodziejczyk. O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powia-
domieni telefonicznie!

Z TEKI
Z RYSUNKAMI 
DONATY 
OTTO

Z LEKKIM PRZYMRUŻENIEM 

OKA

Panie Małgorzata Jeśko Doręgowska i Ewa Hof-
fmann Piotrowska – członkinie chodzieskiego Koła 
Gospodyń Miejskich, chciały rozstrzygnąć lekkie 
nieporozumienie walką na noże. Po krótkiej wymia-
nie zdań postanowiły jednak, że zamienią je na inny 
rodzaj broni. Bardziej bezpieczny. No bo przecież, 
jak mówią koleżanki, obie panie znacznie sprawniej 
niż bronią sieczną, posługują się … słowem. 

CHODZIESKIE 
BRACTWO STRZELECKIE

Wiwat KRÓL
Takie spotkania, podczas których członko-

wie Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży ubie-
gają się o tytuł Króla Zielonoświątkowego, 
odbywają się każdego roku. 

Tym razem, w związku z pandemią, odbyło się ono 
z opóźnieniem, ale „nowy król” został wyłoniony. Został 
nim Piotr Nowacki. Wszyscy bracia podkreślili ten wer-
dykt głośnym „Wiwat Król”. Tegorocznymi „rycerzami” 
zostali Edward Laskowski i Kazimierz Kobierski. RC

ROMAN WIECZOREK 
- RADNY RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

Jaki rodzaj 
broni wybrać

W krzyżówce liter „O” jest:


