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n 25 czerwca uczniowie klas ósmych 
wraz z wychowawcami podsumowali 
ośmioletnią naukę w szkole. 

Z rąk wicedyrektor Magdaleny Ume-
niuk uczniowie otrzymali świadectwa z 
wyróżnieniem oraz nagrody książkowe 
za wysokie wyniki w nauce. Troje uczniów 
otrzymało także szczególne wyróżnienie 
- nagrody burmistrza miasta Chodzieży, 
które wręczył burmistrz - Jacek Gursz.

 Był również czas na słowa szczególne 
- skierowane do odchodzącej na emery-
turę pani Barbary Pilarczyk, wieloletniego 
szkolnego pedagoga, przekazane przez 
burmistrza Jacka Gursza oraz panie Mag-
dalenę Umeniuk i Kamilę Dembską - prze-
wodniczącą Rady Rodziców. 

- Takiej osoby, jak pani Basia z pewno-
ścią będzie brakowało w naszej szkole – 
podkreślają nauczyciele Trójki.

Po części ofi cjalnej uczniowie udali się 
do klas na spotkania z wychowawcami.

 x x x
Uroczyście trudny rok szkolny 

2020/2021 pożegnali także uczniowie 
młodszych klas Trójki. Red
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CHODZIEŻ OTRZYMA PONAD 8 MILIONÓW DOFINANSOWANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W TRÓJCE

Zakończenie i pożegnanie Już ABSOLWENCI...

n Takie wydarzenia mają znaczący wpływ na funk-
cjonowanie miasta. 9 lipca Chodzież odwiedził mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woź-
niak, by podpisać z burmistrzem Jackiem Gurszem 
umowę na przekazanie miastu przez Urząd Marszał-
kowski 8.2 mln zł, jako dofi nansowanie do projektu 
„Mobilność miejska 2.0”. 

- Chodzież będzie miastem rowerowym 
– podsumował burmistrz. - To drugi etap 
naszych działań i gwarantuję, że przyzna-
ne pieniądze będą dobrze wydane. Dzię-
kuję też wszystkim, którzy nad projektem 
pracowali.

Jacek Gursz przekazał też panu mar-
szałkowi uznanie za starania o korzystny 
dla Wielkopolski „Program Regionalny – 
Program Operacyjny na lata 2014 – 2030”. 

Umowę z marszałkiem podpisał również 
starosta Mirosław Juraszek. Powiat Cho-
dzieski otrzyma dofi nansowanie w wysoko-
ści ponad 800 tys. zł na cele edukacyjne. 

W spotkaniu uczestniczył senator RP 
Adam Szejnfeld, który na zakończenie 
powiedział:

- Życzę przede wszystkim, by realizacja 
projektów przyniosła radość mieszkań-
com. RC

Mamy to

- Mamy to – nie krył satysfakcji burmistrz J. Gursz. 
- Mamy nie tylko czek, ale podpisaną umowę, gwa-
rantującą środki na nasz projekt.

Chodzieski projekt, dotyczący rozbudowy sieci 
ścieżek pieszo - rowerowych na terenie miasta, zo-
stał bardzo wysoko oceniony, bo był … profesjonal-
nie przygotowany. Cała jego wartość to 9 688 987,91 

zł, a dofi nansowanie wynosi aż 8 235 639,71 zł. 
- Samorządy zaangażowały się w „ucieczkę od 

samochodów” – mówił marszałek Marek Woźniak. 
- A takie ścieżki gwarantują łatwy dojazd do pracy, 
szkoły i przede wszystkim bezpieczeństwo. Gratu-
luję panu burmistrzowi i życzę, by realizacja była w 
pełni udana.

n Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej nr 
1 w Chodzieży podzielona została na 
dwie części. Pierwsza, ogólna, odbyła 
się na boisku szkoły przy ulicy Sta-
szica, a uczestniczył w niej m.in. bur-
mistrz Jacek Gursz. 

- Gratuluję wyników, gratuluję efektów 
pracy w tak trudnym roku i życzę wspa-
niałych wakacji – mówił m.in.  burmistrz.

Podczas zakończeniowej gali ucznio-
wie, nauczyciele i zaproszeni goście 
mogli podziwiać występy artystyczne 
uczniów Jedynki. 

Część druga,  podczas której poże-
gnano absolwentów, odbyła się w sali 
gimnastycznej przy ulicy Paderewskiego. 
Burmistrz Jacek Gursz uhonorował tam 
specjalnymi wyróżnieniami Olgę Strzęp-
kę, Zuzę Koźlarek i Aleksandrę Jagodziń-
ską.  RED
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RADNI OCENILI PRACĘ BURMISTRZA

Absolutorium - 
JEDNOGŁOŚNIE

n Każda sesja Rady Miejskiej jest ważna, bo na każdej 
podejmowane są istotnie dla mieszkańców decyzje. 

Sesja budżetowa ma jednak znaczenie wyjątkowe, bo 
właśnie na niej, po debacie, radni przyjmują raport o stanie 
Gminy Miejskiej, dyskutują i podejmują uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania bu-
dżetu miasta za ubiegły rok. Taki właśnie był program ostat-
niej sesji chodzieskiej Rady, a punktem szczególnym obrad 
było podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Chodzieży za 2020 rok. Absolutorium 
Jacek Gursz uzyskał jednogłośnie. RC

NA CO 
MIASTO 
WYDAJE 
PIENIĄDZE
Dzisiaj kolejny odcinek finansów miasta – 
wydatki. Ogółem w roku 2021 zaplanowano 
wydatki w rekordowej jak na Chodzież kwo-
cie – 98 393 995 zł. Prawie połowa z nich (46 
%) przeznaczona jest na przedszkola i szko-
ły oraz na wypłatę zasiłków (m.in. socjalne, 
dodatki mieszkaniowe i Program 500+).

Procentowy podział wydatków przedstawia wykres nr 
1.  Pozostałe dwa wykresy pokazują na co konkretnie 
przeznacza się pieniądze w oświacie oraz pomocy spo-
łecznej.

Wszystkie te dane i wykresy dostępne są na stronie 
https://chodziez.budzetyjst.pl/. Tam znajdą Państwo 
również inne rodzaje wydatków, które ponosi miasto na 
rzecz mieszkańców.

BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

ZOBACZ NA CO WYDAJEMY POIENIĄDZE Z BUDŻETU NASZEGO MIASTA

WYDATKI

WYDATKI NA OŚWIATĘ

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ
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MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Jak przygotować się na wizytę rachmistrza
Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet. 
Możemy go zrealizować samodzielnie na własnym urządzeniu elektronicznym – komputerze, tablecie, smartfonie lub w punktach spisowych 
zorganizowanych m.in. przez urzędy gmin. Możemy też zadzwonić na infolinię 22 279 99 99 i wybrać opcję „Spis na żądanie”, wtedy spisze nas 
rachmistrz telefoniczny – od razu lub w umówionym terminie. Od maja pracują też rachmistrze, którzy aż do teraz wykonywali swoje zadania 
wyłącznie telefonicznie. Dzwonią oni do mieszkańców województwa z numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii. Już od 23 czerwca można spo-
tkać ich w swojej miejscowości. Ruszają do pracy w terenie, by umożliwić wypełnienie obowiązku spisowego wszystkim tym, którzy – z różnych 
względów – nie mogli tego uczynić przez Internet lub telefonicznie.

Rachmistrz spisowy to osoba, która przeszła prze-
szkolenie, zdała egzamin i została zatrudniona przez 
urząd statystyczny do realizacji spisu na terenie wo-
jewództwa. Wyposażona ona została w identyfi kator 
ze zdjęciem, na której widnieje imię i nazwisko rach-
mistrza, a także numer identyfi katora. Posiada tak-
że urządzenie elektroniczne – smartfon – z którego 
odczytuje pytania spisowe i na którym zapisuje nasze 
odpowiedzi. 

Możemy też, zanim wpuścimy rachmistrza do 
domu i przekażemy mu informacje, sprawdzić toż-

samość rachmistrza. Możemy to uczynić poprzez 
aplikację: sprawdź tożsamość rachmistrza na stronie 
spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99. W obu przy-
padkach podając imię, nazwisko i numer identyfi ka-
cyjny rachmistrza, którego chcemy sprawdzić. Można 
również zadzwonić do urzędu i dopytać o nazwisko 
rachmistrza.

Formularz spisowy zawiera szereg pytań, po-
cząwszy od pytania o PESEL, datę urodzenia, adres 
zamieszkania, stan cywilny, przynależność do mniej-
szości narodowych i etnicznych, związków wyznanio-

wych i kościołów, związków partnerskich, posiada-
nego orzeczenia o niepełnosprawności i samooceny 
zdrowia, migracje i aktywność zawodową po warunki 
mieszkaniowe – w tym powierzchnię mieszkania, ro-
dzaj własności i tytułu prawnego do zamieszkania, 
liczbę pokoi i kuchni, sposób ogrzewania i instalacje. 
Przed spotkaniem z rachmistrzem warto przejrzeć ich 
listę lub odwiedzić wersję demonstracyjną formularza 
– obie dostępne na spis.gov.pl. Można zastanowić 
się czy chcemy odpowiadać na pytania o niepełno-
sprawności, religię i związki partnerskie – udzielenie 

Będzie 
PIĘKNIE
To miejsce potrzebowało zmiany... Prace nad muralem dobiegły końca. Bardzo cieszy nas fakt, że 
podjęty przez nas temat zmiany wizerunku miejsca w centrum miasta - oszpeconego kiedyś napi-
sami - oraz zorganizowany konkurs na projekt muralu, stał się dla burmistrza Jacka Gursza rze-
czywistą inspiracją do powstającej obecnie nowej, miejskiej „szaty” tej części Chodzieży. Miło też, 
że zgodnie z propozycją skierowaną podczas ogłoszenia wyników konkursu, każdy jego uczestnik 
wraz z członkami MRM miał możliwość pod okiem wykonawcy pomalować fragment muralu, jako 
symbol troski, zaangażowania i chęci poprawy wizerunku naszego miasta. MJD

na nie odpowiedzi nie jest obowiązkowe, choć warto to 
zrobić. Jeśli zdecydujemy, że tak dobrze jest zadbać o 
własną prywatność, aranżując spotkanie w sposób gwa-
rantujący nam prywatność. Rachmistrz NIE MOŻE nas 
pytać o: numer dowodu osobistego, konto w banku, pin 
do karty, wartość oszczędności, wysokość dochodów, 
wartość mieszkania czy domu, posiadany majątek, w tym 
samochody, wartościowe przedmioty. Nie może nas pro-
sić o okazanie, ani podpisanie jakichkolwiek dokumen-
tów. Aby zrealizować wywiad rachmistrz nie musi oglądać 
mieszkania. Jeśli chcemy, i mamy takie warunki, możemy 
rachmistrza przyjąć np. w ogrodzie. Co więcej, rachmistrz 
nie może od nas żądać wpuszczenia do mieszkania czy 
domu. Nie może kopiować przekazanych przez nas da-
nych z urządzenia, na które od razu powinien wprowa-
dzać informacje. Nie ma potrzeby robienia notatek. Nie 
może też udostępniać zebranych danych osobom trze-
cim, nawet jeśli o dane te zapytają nasi bliscy.  

Zasady te sprawiają, że wszystkie formy udziału w 
spisie gwarantują ten sam, wysoki poziom bezpieczeń-
stwa, a żadne dane osobowe nie zostaną udostępnione 
czy rozpowszechnione, chronione są bowiem tajemnicą 
statystyczną. Wszystkie osoby pracujące przy spisie 
składają przyrzeczenie jej zachowania.

Spiszmy się bo: Liczymy się dla Polski!
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AKCJA 
„OdkluczMY życie”

Dołącz do NAS!  

APEL do mieszkanek 
i mieszkańców 
Miasta Chodzieży!

DOŁĄCZ DO NAS!

O Fundacji Ewy Błaszczyk „ Akogo” oraz Klinice 
„ Budzik” słyszymy w mediach.   O tym, że WAR-
TO POMAGAĆ wszyscy wiemy.  Teraz KAŻDA I 
KAŻDY z NAS może niewielkim wysiłkiem doło-
żyć swoją cegiełkę w postaci starego klucza, któ-
ry niczego w naszych domach już nie otworzy, a 
który otworzyć może uśpione życie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzie-
ży podjął Akcję i koordynuje zbiórką starych, nie-
potrzebnych, zepsutych - wszelkich kluczy. Jeśli 
MASZ takie w domu przynieś je do Sekretariatu 
MOPS ul. Zygmunta Krasińskiego 14. Zbiory zo-
staną przekazane do jednego z zakładów Pol-
skiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych, 
który przekaże je na złom a uzyskana kwota za-
sili konto Fundacji „Akogo?”.

Dyrektor i pracownicy
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Chodzieży
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BUDYNKI ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY MIEJSKIEJ

CHODZIEŻ OD NOWA

n 28 czerwca 2021 r. odby-
ło się Walne Zgromadzenie 
Cechu Rzemiosł Różnych w 
Chodzieży, na które przyby-
ło 60 członków (na 114 zrze-
szonych zakładów). 

Ważną częścią spotkania było 
wręczenie dyplomów jubileuszo-
wych. Za 40 – lecie prowadzenia 
działalności dyplomy otrzymali: 
Adamski Roman, Tadeusz Jeśko 
oraz Kazimierz Żądło; za 30 - le-
cie – Iwona i Ryszard Poznańscy, 
Krzysztof Piotrowski i Janusz 
Twaróg, 25 lecie  – Marcin Kar-
dach, Bernadeta Łapacz,  Tomasz 
Nowicki, Tomasz Lenarczyk, a 
za 20 lat działaności  – Marek 
Filut, Hanna Kubacka i Marzena 
Wisińska. Srebrną odznakę za 
„Wyszkolenie uczniów” otrzymało 
sześciu rzemieślników - Dorota 
Kołodziejczyk, Józef Lupa, Ber-
nadeta Łapacz, Jarosław Szala, 
Justyna Szmania i Renata Szych-
ta. Natomiast „Srebrną Odznakę 
za zasługi w rozwój rzemiosła 
wielkopolskiego” otrzymali długo-

letni rzemieślnicy chodzieskiego 
Cechu: Anna Jabłońska, Leszek 
Liberski, Adam Lisiewicz, Eugenia 
Ukleja oraz Kazimierz Żądło. 

Swoją obecnością Walne Zgro-
madzenie zaszczycili wiceprezes 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślni-
czej, Starosta Chodzieski, Bur-
mistrz Chodzieży, Dyrektor CWR-
KDiZ,  Dyrektor  Zespołu Szkół im. 

Hipolita Cegielskiego oraz kierow-
nik praktycznej nauki zawodu. 

Po przeczytaniu sprawozdań  
organów statutowych, przyjęto 
uchwały i plan działania na ko-
lejny rok. Goście w swoich wy-
stąpieniach  pozytywnie ocenili 
współpracę i działalność naszego 
Cechu.  

Edmund Kaczmarek

n Trwają modernizacje i remonty budynków 
oraz lokali mieszkalnych gminy Miejskiej w Cho-
dzieży, zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób 
Gminy Miejskiej.  

Aktualnie pracują dwie ekipy remontowe: jedna 
na nieruchomości przy ul. Ofi ar Gór Morzewskich 
82, druga przy ul. Buczkowskiej 10.  Wymieniane są 
pokrycia dachowe, zakładana jest izolacja stropo-
dachu, wykonywane są różne roboty towarzyszące. 
Trwa też weryfi kacja użytkowników poszczególnych 
części tych nieruchomości. Planowane jest również 
porządkowanie terenów wokół budynków.  

Jednocześnie przeprowadzane są konserwacje 
i modernizacje pustostanów lokali mieszkalnych 
gminy położonych w różnych budynkach na terenie 
miasta, celem przygotowania ich do ponownego 
zasiedlenia. W wielu lokalach zamiast pieców kafl o-
wych montowane są promienniki podczerwieni, jako 
źródła ogrzewania lokalu.

Chodzieska Karta Dużej Rodziny przysługuje człon-
kom rodzin zamieszkującym na terenie miasta Cho-
dzieży (rodzice, małżonek rodzica, dzieci), w których 
rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 
w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w 
przypadku gdy łącznie trójka dzieci uczy się lub stu-
diuje.
Karta wydawana jest dla całej rodziny do momentu 
ukończenia przez najstarsze dziecko 18 roku życia. 
Po tym czasie, o ile nadal każde z dzieci uczy się 
lub studiuje, karta jest przyznawana na okres 12 

miesięcy. 
Pamiętać należy, by z chwilą składania wniosku lub 
przy odbiorze kart mieć ze sobą do wglądu legityma-
cje dzieci.  UM

Rzemieślnicy 
obradowali 

Remonty,  porządkowanie 
Można składać wnioski

n Trwają intensywne prace związane z realizacją 
projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fi -
zyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śród-
mieścia”. 

Zgodnie z planem, w ostatnim czasie, montowane 
były elementy oświetlenia. Na ul. Strzeleckiej stoją już 
nowe lampy uliczne o wysokości 8 m, natomiast w parku 
przy miejskiej bibliotece zamontowane zostały 4-metro-
we lampy parkowe. Warto dodać, że nowe oświetlenie 
na rewitalizowanych terenach jest oświetleniem ledo-
wym. UM

Lampy ledowe
n Już 31 marca upłynął termin pierwszej raty 
opłaty za posiadanie psa. Decyzją Ministerstwa 
fi nansów w 2021 roku górny limit podatku od 
posiadania psa wynosi 130,30 zł.

Opłata za posiadanie psa w Gminie Miejskiej w 
Chodzieży nie zmieniła się i wynosi 40 zł. Istnieje 
możliwość płatności w dwóch ratach po 20 zł do 31 
marca 2021 i 30 września 2021 r.

Zwolnione z opłaty od posiadania psów są m.in 
osoby starsze, niepełnosprawne i rolnicy. Z opłaty 
za psa, uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży, zwol-
nieni są także ci mieszkańcy, którzy przygarnęli psa 
ze schroniska. 

Warto przypomnieć, że należy zgłosić w Urzędzie 
fakt ukończenia 65 roku życia przez właściciela psa, 

aby opłata nie była naliczana. Podobnie sytuacja 
wygląda w przypadku śmierci psa - również należy 
o tym poinformować urząd.  UM

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ

Sieć z przyłączami
n Pracownicy Spółki wykonali przyłącze cieplne do bu-
dynku przy ul. J. Słowackiego 1 w Chodzieży.
Jest to kontynuacja prac polegających na budowie sieci ciepl-
nej z przyłączami w tej części miasta.
W budynku tym wykonany zostanie węzeł cieplny o mocy 200 
kW zasilający dwa budynki wielorodzinne.
Równolegle prowadzone są prace brukarskie oraz odtworze-
niowe nawierzchni jezdni, które są ostatnim etapem inwestycji.

 x x x
Rozpoczęto także prace związane z budową sieci ciepl-

nej z przyłączami  do budynków  przy ul. Górnej i Gołębiej. 
Obecnie wykonywane są prace ziemne,  przygotowujące 

profi l wykopu do ułożenia rur ciepłowniczych. Efektem inwe-
stycji będzie podłączenie budynków jednorodzinnych  usytu-
owanych przy ul. Górnej 4,6, Gołębiej 2 do sieci cieplnej.

 Piotr Matyja
MEC Chodzież

CHODZIESKI CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

n Burmistrz Miasta Chodzieży zachęca do składnia wniosków o wydanie „Chodzieskiej Kar-
ty Dużej Rodziny” w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2, I piętro 
Wydział Organizacyjny, pok. 307, tel. 67 28-25-719,  lub drogą elektroniczną - druk do pobra-
nia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

Opłata za posiadanie psa

MZGM przygotowuje się do następnych przedsięwzięć: 
modernizacji budynków lub ich części (m.in. budynku przy 
ul. Tadeusza Siejaka 26) oraz rozbiórek zdegradowanych 
obiektów. Iwona Szmyt

Dyrektor MZGM

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Medal 
30. lecia
n Burmistrz Chodzieży Jacek Gursz 
otrzymał medal „30 lecia Samorządu 
Terytorialnego”. To honorowe wyróż-
nienie wręczył mu Marek Cebula - pre-
zes Zrzeszenia Gmin Województwa 
Lubuskiego. RED
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CHODZIESKIE 
TOWARZYSTWO 
ROWEROWE

n ChTR przygotował i oznakował ścieżki rowerowe na 
Gontyniec. Wszystko po to, by można było bezpiecznie 
korzystać z uroków ziemi chodzieskiej. 

Niestety znalazł się ktoś, kto nie docenił pracy członków 
ChTR i niszczy efekty ich działalności.

- Bardzo prosimy nie niszczyć tego, co ktoś zbudował 
– apelują członkowie ChTR. - Dziś po raz kolejny Adrian 
naprawiał szkody, poświęcił kolejny weekend na to, aby 
znowu można było korzystać ze ścieżki. 

Szanujmy siebie, szanujmy pracę innych. RED

Ścieżki 
na Gontyniec

SZCZEPIENIE NAPRAWDĘ 
MOŻE NAM POMÓC

Do szczepienia namawia chodzieżan burmistrz Ja-
cek Gursz.

- Zróbmy to koniecznie. Jest to tak ważne dla na-
szego zdrowia i życia. A jeżeli już nie chcemy zadbać 
o siebie, to pamiętajmy, że dzięki szczepieniu możemy 
zatroszczyć się o zdrowie najbliższych. Zachęcam do 
brania tego pod uwagę. Osobiście mam już dość infor-
macji o pogrzebach znajomych, dla których koronawi-
rus stał się chorobą śmiertelną. Wiemy, że wcale tak 
być nie musi. Wystarczy tylko się zaszczepić – twierdzi 
burmistrz naszego miasta. RC

To jeszcze 
nie koniec

Wprawdzie jest już znacznie 
lepiej, ale to wcale nie znaczy, 
że koronawirus pożegnał nas 
na zawsze. Abyśmy nie musieli 
przechodzić kolejnej fali pande-
mii, konieczne jest szczepienie. 
Musimy zaszczepić się wszyscy, 
a przynajmniej zdecydowana 
większość z nas. 

Zaszczepieni mogą już przystąpić do Loterii Narodowego Programu Szczepień. Każdy ma 4 szanse na wygrane!
Ruszyła ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby pełnoletnie, które do-
konały kompletnej procedury zaszczepienia  przeciwko COVID-19 i zarejestrują się w loterii do 30 września 2021 roku. Do wygrania 
są m.in. nagrody pieniężne, w tym dwa razy po 1 000 000 złotych, dwie Toyoty C-HR, 6 Toyot Corolla i 720 hulajnóg elektrycznych. 
Losowanie fi nałowe odbędzie się 6 października 2021 roku.

Aby wziąć udział w loterii należy się zarejestro-
wać poprzez Internetowe Konto Pacjenta na 
stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię 
Narodowego Programu Szczepień pod numer 
989. Przez cały czas trwania loterii każda co 500. 
osoba biorąca w niej udział może wygrać 200 zł. 
Z kolei co 2000. grający będzie się mógł cieszyć 
nagrodą w wysokości 500 zł. Pula nagród na-
tychmiastowych jest ograniczona i wynosi 52 000 
sztuk. 

Kolejne szanse na wygrane daje 12 losowań 
tygodniowych, a w każdym z nich do wygrania 
będzie 5 X 50 000 zł (pula – 3 000 000 zł) i po 
60 hulajnóg elektrycznych (łącznie 720 sztuk). 
Podczas każdego z 3 losowań miesięcznych za-
gramy o dwie wygrane w wysokości 100 000 zł 
(pula – 600 000 zł) oraz dwa samochody Toyota 
Corolla (łącznie 6 sztuk). Jak już wiemy, losowanie 
fi nałowe odbędzie się 6 października. To w nim do 
wygrania będą dwie nagrody po 1 000 000 złotych 
każda, a także dwa samochody Toyota C-HR.  

Zwycięzcy nagród codziennych (natychmia-
stowych) zostaną o tym fakcie poinformowani 
przez organizatora – Totalizator Sportowy – wia-
domością SMS. Następnie na numer telefonu 
podany podczas rejestracji do loterii otrzymają 
SMS bezpośrednio z PKO Banku Polskiego (na-
zwa nadawcy: PKO BP) zawierający kod awizo, 

kwotę wypłaty i termin ważności kodu, dzięki temu 
będzie można zrealizować wygraną bezpośrednio 
z bankomatów należących do banku. Nagrodę 
będzie można też wypłacić w oddziale lub agencji 
PKO Banku Polskiego. 

W SMS-ie z PKO BP najważniejszy dla gra-
cza będzie kod awizo. Pamiętajmy, że nie będzie 
w nim żadnego odesłania na jakąkolwiek stronę 
www, linku czy prośby o podanie danych czy po-
twierdzenie odbioru SMS-a itd. Otrzymując ten 
SMS wystarczy tylko wpisać kod w bankomacie 
PKO Banku Polskiego i postępować zgodnie z 
instrukcjami wyświetlonymi na ekranie banko-
matu. Wygraną można będzie odebrać także w 
każdej placówce banku. Nie musimy wykonywać 
żadnych innych czynności.

W przypadku nagród o wyższej wartości, a taki-
mi będą już wygrane tygodniowe, miesięczne czy 
wreszcie fi nałowe, Totalizator Sportowy w ciągu 
dwóch dni licząc od dnia następnego po losowa-
niu wyśle do laureatów SMS, w którym zwycięzcy 
otrzymają link do formularza z oświadczeniem 
niezbędnym do przekazania nagrody. Ponadto 
wyniki losowań trafi ą oczywiście na stronę interne-
tową loterii. Pamiętajmy też, że wyniki losowań 
będą publikowane tylko i wyłącznie na stronie 
loterii: www.gov.pl/szczepimysie/loteria

Więcej informacji na temat bezpiecznego 

udziału w Loterii Narodowego Programu Szcze-
pień pod adresem: https://www.gov.pl/attach-
ment/4595bc58-a3a2-43b3-ae40-d61977527348

***
Informacja dotycząca bezpieczeństwa danych 

laureatów do których wysyłane są oświadczenia w 
wersji elektronicznej, w formie linku do formularza:

Po otrzymaniu wiadomości SMS z informacją 
o wygranej, wejdź na stronę loterii www.gov.pl/
szczepimysie/loteria i sprawdź czy Twoje dane w 
postaci: zamaskowanego numeru telefonu, imienia, 
pierwszej litery nazwiska widnieją na liście zwycięz-
ców. W treści wiadomości SMS znajdziesz m.in. 
datę losowania oraz nagrodę jaką wygrałeś.

1. Sprawdź dokładnie poprawność linku prze-
słanego w wiadomości SMS. Zwróć szczególną 
uwagę na adres strony internetowej. Prawidłowy 
adres strony na którym znajduje się oświadczenie 
elektroniczne to: www.loteria.totalizator.pl

1. W przypadku podejrzeń naruszenia bezpie-
czeństwa Twoich danych poinformuj organizatora 
niezwłocznie wysyłając wiadomość na adres ema-
il loterie@totalizator.pl

1. Pamiętaj! Możesz wysłać oświadczenie zwy-
cięzcy również w formie papierowej. Wzory doku-
mentów są dostępne w regulaminie Loterii Naro-
dowego Programu Szczepień na stronie www.
gov.pl/szczepimysie/loteria

MŁODZI Z TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ
Trwa projekt „Nasz portret”, 
który realizuje zespół młodych 
ludzi w wieku 13-19 lat. 28 czerwca 
w jego ramach odbyła się wycieczka. 
Młodzież wyruszyła na spływ 
kajakowy Gwdą.

Była to znakomita okazja do podzi-
wiania naszej przyrody, ale i do-
skonalenia współpracy w parach 

płynących poszczególnymi kajakami 
(przekonali się o tym zwłaszcza ci, któ-
rzy płynęli po raz pierwszy). Pokonano 
10 km odcinek rzeki. W jednym miejscu 
konieczne było przeniesienie kajaków 
przez zaporę przy elektrowni wodnej. 

Po ukończeniu spływu był czas na 
ognisko, pierwsze wrażenia z wyprawy, 
ale i dyskusje o ważnych dla młodzie-
ży sprawach. W drugiej części wyjazdu 

rozmawiano o tym, jak pandemia wpły-
nęła na życie młodego pokolenia. 

Za organizację wyjazdu odpowiadały 
Sara Szyńska i Wiktoria Jóźwiak. Młodzi 
ludzie samodzielnie wszystko załatwiali 
(transport, kajaki, ognisko, prowiant, in-
tegrację). 

Projekt „Nasz portret” realizowany 
jest w Program Równać Szanse Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ad-
ministrowanym przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży. 

 TMZCh

Kajakowy spływ



8 Nr 7(46) • lipiec 2021

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

Spotkanie po przerwie
19 czerwca odbyło się spotkanie TMZCh przy grillu na powitanie lata 
(pierwsze bezpośrednie po długiej przerwie spowodowanej pandemią). 
Było ono szczególnie wyczekiwane przez starszą grupę członków, którzy 
nie brali udziału w pracach i spotkaniach on-line. 

W pierwszej części gościliśmy 
wicestarostę chodzieskie-
go Mariusza Witczuka, 

który przedstawił działania podej-
mowane między innymi przez Po-
wiat Chodzieski na rzecz rozwoju 
turystyki w naszym regionie. TMZCh 
jest jednym z podmiotów zaangażo-
wanych w powstanie materiałów do 
aplikacji. Mariusz Witczuk omówił 
także projekt powołania w północnej 
Wielkopolsce parku krajobrazowe-
go. Objąłby on swoim zasięgiem 
tereny w Dolinie Noteci od Wyrzy-
ska aż po Wieleń. Na terenie Gminy 

Chodzież dodatkowo w jego skład 
wszedłby obszar wokół Gontyńca. 
To cenna inicjatywa warta wsparcia.

Za prezentację dziękował prezes 
TMZCh Dariusz Sałata, który krótko 
omówił najważniejsze dla stowa-
rzyszenia wydarzenia z pierwszej 
połowy roku i plany na okres powa-
kacyjny. Dorota Marciniak mówiła o 
inicjatywie ustanowienia 27 grudnia 
świętem narodowym dla upamiętnie-
nia wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. Mirosław Górski natomiast 
zaprosił wszystkich do obejrzenia 
wystawy poświęconej powstaniu, 

która eksponowana jest przy koście-
le św. Floriana. 

Dalsza część spotkania upłynęła 
w piknikowej atmosferze. Były kieł-
baski z grilla i znakomite wiktuały 
przygotowane przez niezastąpioną 
skarbniczkę Teresę Wieczorek. 

Spotkanie odbyło się na terenie 
ROD „Zielony zakątek”. Nie doszło-
by ono do skutku bez zaangażo-
wania Włodzimierza Piechockiego. 
Za gościnę serdecznie dziękujemy.

TMZCh
Zdjęcia: 

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

Aplikacja turystyczna

Chodzież pozostanie w sercu
DUSZPASTERZE PARAFII ŚW. FLORIANA

W HOŁDZIE DLA ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA

INTERAKTYWNA MAPA POWIATU CHODZIESKIEGO

Jednogłośne poparcie
n Rada Miejska w Chodzieży jed-
nogłośnie przyjęła stanowisko w 
sprawie poparcia inicjatywy usta-
nowienia 27 grudnia świętem naro-
dowym jako hołdu dla zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego.  RED

Dla Chodzieży i całego powiatu chodzieskiego to ważna wiadomość. 30 czerwca 
w sali widowiskowej Chodzieskiego Domu Kultury odbyła się prezentacja aplikacji 
turystycznej naszego powiatu.

n Po czterech latach pracy 
duszpasterskiej w parafi i św. 
Floriana, Chodzież opuścił 
ks. Jarosław Wesołowski. 29 
czerwca odprawił mszę św. 
pożegnalną, po zakończeniu 
której za 4 – letnią posługę po-
dziękował mu ks. proboszcz Ire-
neusz Szypura. 

Ks. Jarosław natomiast dziękował 
kapłanom i wszystkim parafi anom, 
z którymi przyszło mu w Chodzieży 
pracować. 

- Spotkałem tu tak wielu wspania-
łych ludzi – podkreślił ks. wikariusz.

Na koniec podziękował też burmi-
strzowi naszego miasta, na którego 
wsparcie i pomoc, jak stwierdził, mógł 
zawsze liczyć. Podobne słowa skiero-
wał do starosty chodzieskiego i pani 
wójt Gminy Chodzież.

- Kawa zawsze będzie czekała – 
zachęca do nieskreślenia kontaktów 
z Chodzieżą burmistrz Jacek Gursz.

Ks. J. Wesołowski pozostanie na 
długo w pamięci chodzieżan. Zapamię-
tamy stale goszczący na jego ustach 
uśmiech i zawsze świetne homilie. To 
właśnie, między innymi, podkreślali pa-
rafi anie, którzy składali odchodzącemu 
kapłanowi podziękowania i życzenia. 
Widać było, że ze smutkiem żegnali 
„swojego księdza Jarka”.

A ksiądz Jarek na koniec przyrzekł, 
że … „Chodzież na zawsze pozosta-
nie w moim sercu”.

x x x
Ks. Jarosław Wesołowski prze-

szedł 1 lipca do parafi i Świętej Trójcy 
w Gnieźnie, a pracę w chodzieskiej 
parafi i św. Floriana rozpoczął ks. 
Przemysław Kubacz. 

Ryszard Cichocki

też, jak nowa aplikacja funkcjo-
nuje. Wśród zaproszonych na 
prezentację gości byli m.in. se-
nator Adam Szejnfeld, poseł – 
sekretarz stanu w Ministerstwie 

Rozwoju, Pracy i Technologii 
Grzegorz Piechowiak, członek 
Zarządu Województwa Wielko-
polskiego Jacek Bogusławski.
 RC

n Aplikacja ta, to wyjątkowy 
pomocnik i przewodnik w po-
znawaniu i zwiedzaniu ziemi 
chodzieskiej. Dzięki niej bez 
większego problemu można  
zapoznać się ze szlakami 
turystycznymi, bazą noclego-
wą, gastronomiczną, różnymi 
atrakcjami i wieloma innymi 
ważnymi dla turysty informa-
cjami. 

Ta interaktywna mapa 
będzie też systematycznie 
uzupełniana i aktualizowana. 
Podkreślili to starosta Miro-
sław Juraszek i wicestarosta 
Mariusz Witczuk, który też 
podziękował wszystkim, dzię-
ki którym to wyjątkowe dzieło 
powstało. 

Spotkanie promocyjne pro-
wadzili Piotr Mąka i Michał 
Pawłowski, którzy pokazali 
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LETNIE PROPOZYCJE CHDK

PARAFIA NAWIEDZENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Z nową propozycją

Muzyka i teatr

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ, 18 LIPCA, ROZPOCZNĄ SIĘ 51. CHODZIESKIE 
WARSZTATY JAZZOWE. JAK ZAWSZE BĘDZIE TO IMPREZA MIĘDZYNARODOWA, JAK 

ZAWSZE Z UDZIAŁEM NAJLEPSZYCH POLSKICH (CHOĆ NIE TYLKO) MUZYKÓW.

n W piątek, 2 lipca, można było posłuchać w Chodzieży zespołu 
„Jakub Mizeracki Trio”. Gitarowa grupa wystąpiła na nowej, specjal-
nie przygotowanej plenerowej scenie na placu przed Chodzieskim 
Domem Kultury. Miłośnicy dobrej muzyki spędzili piękny wieczór. 
Propozycja ChDK organizowania takich kameralnych koncertów, to 
na pewno strzał w dziesiątkę.

Następnego dnia w sali widowiskowej Domu Kultury dzieci podzi-
wiały artystów Zespołu Teatralnego Grupa T w humorystycznym i 
pouczającym widowisku „Mniam, mniam”.

W minioną sobotę natomiast ChDK zaprosił chodzieżan na koncert 
„U Żyda”. W plenerowej atmosferze można było posłuchać zespołów: 
„Suplement Diety”  (Chodzież),  Calmwater  (Budzyń), „Mdmv” (Bu-
dzyń), „Tassack” (Chodzież) oraz  „Smoła” (Poznań).  RED

Większość koncertów odbędzie się w Amfiteatrze Miejskim, a wszystkie (poza 29.07 – godz. 17.00) rozpoczynać się będą o godz. 19.00. 
Z tak atrakcyjnej propozycji Chodzieskiego Domu Kultury nie skorzystać po prostu nie można. 

n Panie z chodzieskiego KGM mają nadzieję, że to początek szer-
szej współpracy. Bo, jak podkreślają, jeżeli wypoczynek w plene-
rze, to zdecydowanie na terenie i z ekipą Klub Żeglarskiego Opty. 

- Piękna, otwarta przestrzeń, fantastyczna pomoc w organizacji 
atrakcji - zarówno na wodzie, jak i na lądzie oraz potrzebny wszystkim 
relaks i optymizm – podsumowują członkinie KGM . - My ładujemy nimi 
swoje bateryjki regularnie, także przy wartościowych rozmowach, sma-
kołykach, przełamując własne bariery... Zachęcamy do tego każdego! 
A do OPTY z pewnością wrócimy...  KGM

Optymistycznie 
z Opty

Koncert w kościele

51. CHO-JAZZ  JUŻ ZA CHWILĘ

Na warsztatowe zajęcia, na 
wyjątkową okazję do-

skonalenia swoich muzycznych 
umiejętności i poszerzania swo-
jej muzycznej wiedzy, przyjedzie 
do Chodzieży ponad 130.  mło-
dych adeptów jazzu z Polski i 60. 
z zagranicy. Przyjadą na pewno 
dlatego, że spotkają tu najwyż-
szej rangi wykładowców, ale też 
dlatego, że drugiej takiej imprezy 
jak „Cho-Jazz” po prostu nie ma.

Podobnie jak w kilku po-
przednich latach, kadrze prze-
wodniczył będzie niezastąpiony 
prof. Janusz Szrom, dla którego, 
jak sam przyznaje, Chodzież to 
miejsce, które działa jak magia. 

Wśród wykładowców zdecydo-
wana większość także będzie w 
naszym mieście po raz kolejny, 
choć będą także nowe twarze.   

W drugie półwiecze Warsz-
taty Jazzowe w Chodzieży 
wchodzą z nową propozycją 
– „1.Cho-jazz Workshops Fe-
stiwal”. Jak zapowiada dyrektor 
ChDK Marcin Kita, będzie to do-
datkowa atrakcja dla chodzie-
żan. Każdego dnia można bę-
dzie uczestniczyć (wstęp wolny) 
w specjalnie przygotowanych w 
ramach tego festiwalu koncer-
tach. Każdy z tych koncertów 
będzie mógł się odbyć dzięki, 
głównie lokalnym, sponsorom.

PROGRAM 1. CHO-JAZZ Workshops Festiwal

18.07 – KONCERT INAUGURACYJNY
19.07 – Tymon Tymański
20.07 – Chyła & Smoliński Koncert
21.07 – Dorota Miśkiewicz & Henryk Miśkiewicz Quintet
22.07 – 60. Birthday of Hans-Peter
23.07 – Jazz Forum Talents
24.07 – Jazz Forum Groningen and New York
25.07 – Piotr Baron Quintet „Wodecki Jazz”
26.07 – Artur Dutkiewicz Trio
27.07 – Piotr Wyleżol Trio
28.07 – Rafał Sarnecki Quintet
29.07 – KONCERT FINAŁOWY UCZESTNIKÓW
30.07 – KONCERT GALOWY CHO-JAZZ 2021

n 27 czerwca w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny odbył 
się wyjątkowy koncert. W pierwszej części z programem pieśni religij-
nych wystąpili nauczyciele Szkoły Muzycznej PRO-ARTE, działającej 
przy parafii NNMP. W drugiej natomiast znane utwory muzyki jazzowej 
zagrali zaprzyjaźnieni z parafią muzycy z  Chodzieży i okolic. RED
 Źródło – FB parafia NNMP Chodzież

Chodzież pozostanie w sercu

Ryszard Cichocki
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Tadeusz Matraszek 
DHiTM MBP Chodzież 

Klęski żywiołowe, w tym powodzie, zdarzały 
się od początków dziejów. Niszczycielska siła 
wody dawała się we znaki już pierwszym cywi-

lizacjom, choć im dalej w przeszłość, tym mniejsza 
nasza wiedza o tych wydarzeniach. W Polsce wiel-
kich rozmiarów wystąpienie wód z brzegów zdarzały 
się już w wiekach średnich, jednak w czasach obec-
nych najbardziej pamiętamy tę z 1997 roku, którą 
nazwano „powodzią tysiąclecia”.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

NA POMOC POWODZIANOM – LIPIEC 1934

Chodzieżanie pomagali

Mała książka, wielki człowiek
n Biblioteka to instytucja kultury, w 
której życie może włączyć się dziec-
ko nie zależnie od wieku. Regularne 
odwiedzanie biblioteki uczy dziecko 
samodzielności, pozwala podejmo-
wać pierwsze własne wybory, rozwija 

myślenie oraz kształtuje na całe życie 
nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. 
Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic 
wspólnie z dzieckiem może spędzić 
czas w sposób twórczy, a gdy już 
opuszczą jej mury, przeżyć nową, 

fantastyczną przygodę z wypożyczo-
ną książką. 

Zachęcamy do wzięcia udziału 
w akcji MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI 
CZŁOWIEK, bo miłość do książek 
jest prezentem na całe życie! 

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TEJ AKCJIMBP
informuje
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chodzieży z przykrością 
informuje, że zapowiadane 
wcześniej SPOTKANIE 
MUZYCZNE z BORYSEM 
KLEPACKIM, z przyczyn 
niezależnych od Biblioteki, 
NIE ODBĘDZIE SIĘ.

harcerek, a która znajdowała się tylko około 50 me-
trów od potoku, co  zawdzięczać można było pomy-
słowości kierownika placówki, Michała Hołowaczuka. 
Dziewczęta jednak widziały sporo i słyszały o prze-
rażających scenach: porwanych przez nurt ludziach 
i  zwierzętach, zniszczonych chatach, czy wodzie 
zalewającej wsie „po kominy”. Spore wrażenie wywo-
łały też wieści o zatopionym Zakopanem i porwanych 
przez nurt mostach, których fragmenty chodzieżanki 
mogły oglądać przepływające niemal pod samymi 
oknami. Z powodu zagrożenia odwołano wycieczkę 
do Poronina. W Nowych Bystrych woda zmiotła re-
mizę strażacką i uniemożliwiła dostarczenie poczty. 
Dopiero w piątek, 20 lipca sytuacja zrobiła się na tyle 
bezpieczna, że harcerki mogły wyruszyć do Zakopa-
nego i Poronina, aby ujrzeć rzeczywisty obraz szkód, 
jakie wyrządziła „wielka woda”. Brak słów na opis 
zgrozy, jaką zobaczyłyśmy - zginęły gdzieś wszystkie 
mosty, drogi zawalone gruzami, głazami, niepodobne 
nawet do przebycia, koryta potoków strasznie pogłę-
bione i rozszerzone, zawalone kamieniami i drzewami 
wszelkiego rodzaju. Największe jednak szkody w tu-
tejszej okolicy wyrządził Biały Dunajec w Poroninie. 
Drogi o podłożu skalistym mają wyrwy do kilkunastu 
metrów długości i do 5 metrów głębokości. Zalesione 
wybrzeże gdzieś zniknęło - pozostały tylko ślady w 
postaci powalonych drzew - wszędzie pełno kamieni i 

głazów – wspominała jedna z chodzieżanek.  
W jednej chwili niemal cały kraj ruszył na pomoc 

ciężko doświadczonemu Podhalu. Nie inaczej za-
reagowali mieszkańcy naszego miasta. 23 lipca w 
siedzibie starostwa powiatowego zakładając Komi-
tet Powiatowy Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi, 
a także mniejsze, bardziej lokalne oddziały. Komitet 
podzielono na sekcje, aby ułatwić zbieranie i przeka-
zywanie darów i funduszy. Urzędnicy państwowi po-
stanowili opodatkować się na ten szczytny cel (choć 
nie wiemy w jakiej kwocie), a wkrótce dołączyli do 
nich urzędnicy - emeryci. Kółka rolnicze zobowiązały 
się przekazać część płodów rolnych z każdej morgi 
(nieco ponad 0,5 hektara) uprawianej ziemi. Świad-
czenia w różnej formie przekazywały osoby prywatne 
i przedstawiciele instytucji. Dar szczególnie przydat-
ny we odbudowie zniszczeń przekazała firma Warm-
bier tj. 5 tys. cegieł. Ciekawie zachował się też jeden 
robotnik, Wojciech Nowicki, który przejęty losem 
powodzian rzucił palenie (tak przynajmniej twierdził), 
a zaoszczędzone na tytoniu pieniądze przekazał 
na rzecz pomocy poszkodowanym. W następnych 
dniach zorganizowano w mieście „zbiórkę domową” 
– panie wolontariuszki pukały ze puszkami do drzwi 
mieszkańców miasta. Urządzono też letnie zabawy, 
z których dochód zdecydowano się przeznaczyć na 
pomoc potrzebującym z Małopolski. Organizatora-

mi tychże były: Związek Strzelecki oraz chodziescy 
kolejarze. Datki finansowe znoszono także do wy-
znaczonych punktów tj. instytucji finansowych, a li-
sty darczyńców publikowano na bieżąco w lokalnej 
prasie. Szczególną akcję na rzecz powodzian pod-
jęli pracownicy i dyrekcja chodzieskiego Sanatorium, 
gdzie zebrano razem 185 złotych. Zbiórki trwały jesz-
cze bardzo długo, a w pomoc potrzebującym zaan-
gażowało się społeczeństwo nie tylko miasta, ale i 
całego powiatu. 

Łączna liczba ofiar żywiołu szacowana jest na 50-
100 osób (choć ta wyższa liczba wydaje się dokład-
niejsza), 850 rodzin pozostało bez dachu nad głową, 
a straty materialne na ponad 60 mln ówczesnych 
złotych (co w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki mo-
głoby wynieść ich blisko miliard). Zniszczeniu uległo 
ponad 22 tysiące budynków, ponadto167 km dróg i 
78 mostów. Sytuacja powodziowa sprawiła, że zde-
cydowano się na budowę dwóch zbiorników retencyj-
nych – jeden z  w Porąbce na Sole ukończono bu-
dować w 1936 roku, drugi, w Rożnowie na Dunajcu, 
zaczął działać dopiero w czasie wojny, w 1941 roku. 
Inne zbiorniki pozostały tylko w fazie planów. 

Fotografie z powodzi w małopolskiej z 1934 
roku pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum 

Cyfrowego. 

POWÓDŹ W CHEŁMNIE

Drogi rodzicu! Jeśli masz dziecko w wieku przedszkolnym, przyjdź do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, zapisz swoją pociechę i odbierz wyprawkę czytelniczą. 

Jedna z najlepiej udokumentowanych tego typu ka-
tastrof, niestety także jedną z najbardziej niszczyciel-
skich, okazała się powódź z lipca 1934 roku. Rozpoczęła 
się ona na Podhalu 16 dnia wspomnianego miesiąca i 
dotknęła w szczególności województwa krakowskie i 
lwowskie, łącznie 23 powiaty. Wylały wówczas: Dunajec, 
Raba, Poprad i Wisłoka. Pod wodą, częściowo lub całko-
wicie zalane, znalazły się liczne wsie oraz miasta, m.in. 
Zakopane, Nowy Sącz, Nowy Targ, Rzeszów i Tarnów. 

Rozszalały żywioł odciął pewną ilość młodzieżowych 
obozów letnich, rozlokowanych na południu Polski – dla 
nas miało to o tyle duże znaczenie, że w zagrożonych 
i dotkniętych wielką wodą rejonach wypoczywały wła-
śnie chodzieskie harcerki, których bazą była wieś Nowe 
Bystre, nieopodal Zakopanego. Ich relacja z wyprawy 
zaczęła się dość sielsko (wycieczki górskie, zwiedzanie 
muzeów czy udział w zakończonym bójką góralskim we-
selu), choć już na początku dziewczęta zauważały spore, 
przechodzące w ulewę, opady i leżące w wielu miejscach 
zwały błota. Jednakże dalsze dni zamiast pozytywnych 
emocji, przyniosły strach i niedowierzanie. Zaczęło rzę-
siście padać, a drogi zmieniały się w potoki. Szczęśliwie 
zalaniu nie uległa szkoła, która była bazą chodzieskich 
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SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

Dilerka emocji
      AUTORSKIE  SPOTKANIE W BIBLIOTECE

n Do czego może doprowadzić 
ogromna wyobraźnia dziecka i 
mądra mama? Do sukcesu! 

Agnieszka Lingas-Łoniewska, autorka 
wielu bestsellerów, już od najmłodszych 
lat snuła wszystkim wokół niesamowite 
opowieści. Dzisiaj nadal to robi, racząc 
czytelników swoistym miksem gatunko-
wym – romans, thriller, komedia roman-

tyczna oraz obyczaj. 
Pisarka zadebiutowała w 2010 roku 

powieścią „Bez przebaczenia”, dzisiaj na 
swoim koncie ma już przeszło 50 tytu-
łów. W 2012 roku została uhonorowana 
żelaznym glejtem Ambasadora Krakow-
skich Targów Książki. Jest także laureat-
ką konkursu na opowiadanie kryminalne 
z Dolnym Śląskiem w tle. Promuje twór-
czość młodych polskich twórców, współ-

redagując portal Czytajmy Polskich Au-
torów. Jest osobą bardzo otwartą, ciepłą 
roztaczającą pogodną aurę, co odczuli 
uczestnicy spotkania, jakie odbyło się w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej..

Spotkanie dofi nansowane było ze 
środków Instytutu Książki w ramach pro-
jektu Dyskusyjne Kluby Książki.

Justyna Belter-Rusek
MBP Chodzież              

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Najpierw na terenie Strasznego 
Dworu odbyło się spotkane 
osób, skupionych w FB. ogól-

nopolskiej grupie Urok Chodzieskiej 
Porcelany. W tym samym miejscu 
odbył się również kiermasz wszyst-
kiego, co bardzo dawno, i jeszcze 
nie tak dawno temu, chodzieskie fa-
bryki ceramiczne produkowały. 

Kulminacyjnym punktem sobot-
niego święta była natomiast uroczy-
sta promocja albumu, poświęcone-
go historii i wyrobom chodzieskich 
zakładów ceramicznych, wydanego 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Autorką wspaniałego albumu jest 
Karolina Matwiejczuk-Ilnicka, na co 
dzień pracująca w Dziale Tradycji i 
Historii Miasta MBP. 

Spotkanie, w którym udział wzię-
li goście związanie z grupą „Urok 
Chodzieskiej Porcelany”, a także 
wielu mieszkańców naszego miasta, 

otworzyła dyrektor MBP Honorata 
Niemiro.

- Nasz Dział Historii od 2014 roku 
zbiera perełki, wyprodukowywane 
przez chodzieskie zakłady – mówiła 

pani dyrektor. - Ponieważ ich zbiór 
jest już naprawdę duży, postanowili-
śmy pokazać go w albumie.

MBP przyspieszyła wydanie tego 
opracowania kiedy dowiedziała się, 
że 10 lipca odbędzie się w naszym 
mieście „zlot” miłośników chodzie-
skiej porcelany. Takiej okazji nie wy-
korzystać po prostu nie było można.

Jak album powstał, co przedsta-
wia i kto pomógł w jego opracowa-
niu? – o tym wszystkim opowiedziała 
autorka. Do prezentacji tego dzieła 
będziemy jeszcze na naszych ła-
mach wracać, a dziś tylko zachęca-
my do zapoznania się z nim. Każdy, 
kto w przeszłości związany był z za-
kładami ceramicznymi w Chodzieży, 
ten album musi po prostu zobaczyć.

Uczestnicy spotkania mieli też 
okazję poznać gościa wyjątkowego – 
założyciela grupy „Urok Chodzieskiej 
Porcelany” – Piotra Marca.

- Na FB powstało kilka grup kolek-
cjonerskich, związanych z wyrobami 
porcelanowymi – mówił P. Marzec. 
- Ponieważ to, co produkowała Cho-
dzież przerosło moje oczekiwania, 
zrodził się pomysł założenia „grupy 
chodzieskiej”. Dziś mamy już ponad 
7 tysięcy członków. Są to muzeal-
nicy, historycy sztuki, ale też byli 
pracownicy zakładów. Nikt się chyba 
nie spodziewał, że ta grupa tak się 
rozrośnie i wyciągnie z szaf wyroby, 
o których już zapomniano. Chciałem 
bardzo podziękować pani Karolinie 
i Bibliotece za wydanie tak ważnego 
dzieła. Przekazywanie tej historii to 
przecież także pokazywanie naszego 
patriotyzmu. Kiedy pijemy kawę, cie-
szymy się, że z polskiej fi liżanki. Nasi 
członkowie chcą pogłębiać wiedzę o 
chodzieskiej porcelanie, by przetrwa-
ła ona do następnych pokoleń.

O swoich wspomnieniach z pracy 
w Chodzieskich Zakładach Porcela-
ny i Porcelitu opowiedziała Dorota 
Marciniak, pokazując także fi lm o 
produkcji w zakładzie nr 3, nakręco-
ny krótko przed jego zamknięciem.

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka po-
dziękowała wszystkim, którzy pomo-
gli w opracowania albumu. Dzięko-

ZAKŁADÓW TYCH W CHODZIEŻY JUŻ NIE MA, ALE SĄ ...

CHOCIAŻ CERAMIKA TAK NAPRAWDĘ OPUŚCIŁA JUŻ CHODZIEŻ, TO I TAK MINIONĄ 
SOBOTĘ MOŻNA UZNAĆ ZA „ŚWIĘTO CHODZIESKIEJ PORCELANY”. 10 LIPCA BOWIEM 
MIAŁY W NASZYM MIEŚCIE DWA ZNACZĄCE WYDARZENIA, Z PORCELANĄ WŁAŚNIE 
ZWIĄZANE.

wała m.in. Mirosławie Kutnik, Dorocie 
Marciniak, Barbarze Fenger, Sławomi-
rowi Wachowiakowi, Dorocie Grewling, 
Edmundowi Kaczmarkowi, Mariuszowi 
Witczukowi  i wielu innym osobom. 
Specjalne podziękowania przekazała 
też burmistrzowi Chodzieży.

- Mimo że tych zakładów w naszym 
mieście już nie ma, to zawsze będzie-
my pamiętać, że z zakładami ceramicz-
nymi związana było kiedyś prawie każ-
da chodzieska rodzina – mówił Jacek 
Gursz. -  Dlatego tak cieszę się, że jest 
coraz większa grupa kolekcjonerów i 
miłośników naszej, chodzieskiej porce-
lany. Ryszard Cichocki

Zdjęcia – Honorata Struzik i RC 

Miłośnicy naszej PORCELANY
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W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH

 POD ŻAGLAMI PIĄTKI

 W WESOŁYM SMYKU

 POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM

n Chodzieskie przedszkolaki mają już wakacje. 
Najstarsze dzieci pożegnały się ze swoimi przedszkola-
mi. Przed nimi kolejne, ciekawe etapy życia.

 U SZEWCZYKA DRATEWKI

BIBLIOWAKCJE 2021

W tym roku chodzieska Miej-
ska Biblioteka Publiczna zor-
ganizowała cykl zajęć waka-
cyjnych dla dzieci w wieku od 
6 do 12 lat. Tematem przewod-
nim była ekologia.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się 
między innymi: czy segregacja odpadów 
pozwoli uratować naszą planetę, dlaczego 
pszczoły produkują nie tylko miód oraz jak 
stworzyć ekologiczny komiks. Wszystko w 
oparciu o wartościowe książki i aplikacje 
przystosowane do wieku uczestników.  

Podczas pierwszego spotkania gościliśmy 
edukatorkę fi rmy Altvater, p. Zuzannę Błasz-
czyk-Koniecko, która w ciekawy sposób opo-
wiedziała o roli segregacji surowców. Kolejne 
spotkania pozwoliły wykorzystać kartonowe 
pudełka i stworzyć z tego „straszne” potwory. 

Trzeci i czwarty dzień poświęciliśmy  zabawie 
w tworzenie domków dla owadów, dzieci do-
wiedziały się  wielu informacji o roli owadów 
w naszym życiu.  Kolejne zajęcia to zabawy 
komputerowe, tworzenie komiksów oraz kart 
do teatrzyku Kamishibai na podstawie książki 
„Gdybym był/a książką”. 

Zajęcia minęły w radosnej i letniej atmos-
ferze, a dzieci rozpierała energia. Fotorelacja 
ze spotkań na stronie biblioteka-chodziez.pl 
oraz profi lu MBP na Facebooku.  

D. Nowak
MBP ChodzieżDRODZY CZYTELNICY

Zakończenie roku

UKS JUDO CHODZIEŻ

LEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA 
WIELKOPOLSKI

n Mamy dla Was niespodziankę na lato 2021. 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej pojawiły się nowe czytniki marki 

Pocketbook oraz InkBook. Można je wypożyczyć od razu na dwa mie-
siące wraz z kodami wakacyjnymi do biblioteki cyfrowej Legimi. Przycho-
dzisz raz - korzystasz całe wakacje. Zapraszamy.

Podziękowania
n Zarząd UKS Chodzież Judo podsumował miniony sezon. Po-
dziękował zawodnikom, trenerom, rodzicom. 

- Specjalne podziękowania kierujemy też do panu Jacka Gursza, burmi-
strza naszego miasta oraz Marcina Kity -  dyrektora ChDK, bo właśnie dzięki 
takim ludziom istniejemy na arenie Polski. Oni nigdy nie odmówili nam po-
mocy – podkreślają prezes Klubu Łukasz Ziembikiewicz oraz Mariusz Grela, 
Bernard Ziembikiewicz, Maciej Skowyra, Przemek Słowiński.   RED

n Fantastycznie spisuje się 
chodzieska młoda lekkoatletka 
Julia Witkowska. 

W Mistrzostwach Wielkopolski 
w trójskoku zajęła I miejsce (11,94 
m i rekord życiowy) oraz 2. miej-
sce w skoku w dal (5,53). Wyniki 
te są jednocześnie upoważnie-
niem do udziału w Mistrzostwach 
Polski we Włocławku.  RED

Chodzieżanka 
zwycięża

Ekologia jest OK!
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MOTOROWODNE MISTRZOSTWA 
EUROPY I POLSKI – PECH CHODZIEŻANINA

Na Jeziorze
MIEJSKIM

W ostatnią sobotę i niedzielę czerwca (26 i 27.06) przyjechali 
do Chodzieży najlepsi  motorowodniacy z całej Euro-
py,  by na Jeziorze Miejskim ścigać się o prymat naj-
lepszych w klasach F-250 i F-500. Równolegle odbyły 
się też Motorowodne Mistrzostwa Polski  w klasach 
GT-30, OSY-400 i O-125.

Poraz kolejny zawody tak dużej rangi 
przygotował Oddział Miejski Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Chodzieży. Po raz kolejny też niezwy-

kle zaangażowanej w odpowiednie nieprzygotowanie 
zawodów ekipie, przewodniczył Remigiusz Nowak.

Przez dwa dni, przy pięknej, słonecznej pogodzie, 
brzegi jeziora zapełnili chodzieżanie, którym moto-
rowodniacy dostarczyli niemało emocji. Oczywiście 
najbardziej oczekiwana była rywalizacja o medale 
Mistrzostw Europy w klasie F-500, w której startował 
chodzieżanin Cezary Strumnik. Szanse na miejsce 
na podium były duże, ale w ważnym biegu doszło do 
nieprzewidzianego zdarzenia, które niestety wyelimino-
wało naszego zawodnika z walki o medal. W jego łódź 
uderzył Węgier Attila Havas i to był koniec mistrzostw 

dla Czarka…
- Nie rozumiem, dlaczego          

to zrobił – skomentował wypadek C. Strumnik. -  Wi-
działem, że mnie wyprzedza, ale dlaczego zrobił taki 
manewr?

Węgier zamknął naszemu reprezentantowi tor jazdy 
i doprowadził do zderzenia, za co został zdyskwalifi ko-
wany. Łódź Czarka uległa awarii, co uniemożliwiło start 
w ostatnim biegu, a tym samym decydującej walki o me-
dal. Ostatecznie chodzieżanin sklasyfi kowany został na 
siódmej pozycji.

- Po kilku dniach od tego incydentu cieszę się, że nic 
mi się nie stało, a co dalej … to zobaczymy – dodał C. 
Strumnik.

W rywalizacji o tytuły mistrzów Polski w klasie OSY-
400 srebrny  medal wywalczył drugi chodzieżanin Woj-

Szanse na medal 
przekreślił Cezaremu 
Strumnikowi węgierski 
zawodnik, który 
doprowadził podczas 
ważnego biegu do 
zderzenia.

ciech Jaroch, który coraz pewniej radzi sobie wśród najlep-
szych. Jeremi Jóźwiak, reprezentujący również KS Przygoda 
Chodzież, sklasyfi kowany został na 5. pozycji.

W ceremonii wręczania medali, nagród i dyplomów, udział 
wziął m.in. Jacek Bogusławski – członek Zarządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

- Gratuluję wszystkim zawodnikom, a naszym organizato-
rom dziękuję za zaangażowanie i tak wspaniałe przygotowa-
nie zawodów – powiedział na zakończenie burmistrz Jacek 
Gursz. - I oczywiście zapraszam do Chodzieży na kolejne 
mistrzostwa motorowodne za rok, które jak zawsze perfek-
cyjnie przygotuje ekipa pod kierownictwem niezastąpionego 
Remigiusza Nowaka.

Ryszard Cichocki

KLASA OSY-400
1. Aleksander Goliński – Włocławek
2. Wojciech Jaroch – KS Przygoda 
    Chodzież
….
5. Jeremi Jóźwiak – KS Przygoda 
    Chodzież

KLASA 0-125
1. Sebastian Kęciński - Trzcianka

KLASA F-500
1. Giuseppe Rossi – Włochy
…
7. Cezary Strumnik – KS Przygoda Chodzież

KLASA F-250
1. Massimiliano Cremona  - Włochy

KLASA GT-30
1. Jakub Rochnowski – Zegrze

ZWYCIĘZCY

Remigiusz Nowak w towarzystwie sędziny międzyna-
rodowej Agnieszki Grajewskiej, prowadzącej zakoń-
czenie zawodów, i Małgorzaty Kurowskiej – MOSiR.

Kolejny raz profesjonalnie zabezpieczył zawody chodzieski zespół ratowniczo-medyczno-płetwo-
nurkowo-pożarniczy.  - Kilkanaście godzin, dwa dni w słońcu - wielka katorga. GRATULUJĘ I DZIĘ-
KUJĘ - jesteście wielcy – podsumował pracę ratowników Remigiusz Nowak.

IV ETAP WIELKICH ZAWODÓW
W minioną niedzielę odbył się w Chodzieży IV etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. Kilkuset kolarzy 
ścigało się po chodzieskich lasach w kategoriach Fun (10 km), Mini (30 km), Mega (43 km) i Giga (73 km). 
Dodatkowo mieszkańcy naszego miasta rywalizowali w ramach Mistrzostw Chodzieży. Współorganizato-
rami zawodów byli: Miasto Chodzież, ChTR, MOSiR, ChDK. RC

Ekologia jest OK!
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Emocji było sporo

BIEG GRZYMALITÓW, TO JEDEN Z NAJSTARSZYCH  BIEGÓW MASOWYCH W POLSCE. 19 CZERWCA ODBYŁA SIĘ 
37. JEGO EDYCJA – JAK ZAWSZE ŚWIETNIE ZORGANIZOWANA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, 

CHOĆ W TYM ROKU W NIECO OKROJONEJ FORMIE – BEZ „MAŁYCH BIEGÓW”.

Nastarcie stanęło ponad sto 
zawodniczek i zawodników. 
Mieli do pokonania dokładnie 

5 km, a cała trasa  biegła Promenadą 
wokół Jeziora Miejskiego. Najszybciej 
pokonał ją Kamil Linka z Kaczor. Chwilę 
za nim na mecie pojawił się Damian Tupaj 
z Zacharzyna, trzecie miejsce wywalczył 
Norbert Zodrow (ZS im. H. Cegielskiego), 
a czwarte również chodzieżanin – Artur 
Mieloch. W pierwszej dziesiątce był jesz-
cze jeden reprezentant naszego miasta – 
Marek Śliwiński (PCH_RUN).

Wśród pań zwyciężyła Sara Linka (Ka-
czory), która ukończyła bieg na 8. pozycji. 
Druga była Kamila Kasperczak (29. - Sza-
mocin), a dwa następne miejsca zajęły 
chodzieżanki - Monika Tokarz (35.) i Ju-
styna Skibińska (40.).

Gratulacje należą się jednak wszyst-
kim zawodniczkom i zawodnikom. Trzeba 
naprawdę „kochać” bieganie, by w takim 
upale startować. Jak słusznie podkreślił 
jeden z uczestników - Daniel Fórman, „po-
goda była z tych „piekielnych”. 30 stopni 
w cieniu potrafi  z człowiekiem wszystko. 
A my pokazaliśmy, że nie z nami takie 
numery”.

Małgorzata Kurowska (MOSiR) z orga-
nizacji 37. Biegu może być zadowolona. 
To był trudny egzamin. Ma też nadzieję, 
że w trzecią sobotę maja 2022 roku bę-
dziemy mogli kibicować zarówno doro-
słym, jak i młodym i bardzo młodym bie-
gaczom. RC

W piekielnych warunkach

TURNIEJ OLDBOJÓW O PUCHAR STAROSTY CHODZIESKIEGO

Już po raz dwunasty 26 czerwca odbył się w Chodzieży Turniej 
Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Starosty Chodzieskiego. Do rywa-
lizacji stanęło15. zespołów z różnych stron Polski.
Jak zawsze uroczyste było otwarcie turnieju. Po prezentacji 
wszystkich drużyn zawodników powitali starosta chodzieski Miro-
sław Juraszek i przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik.

Od pierwszego meczu rywa-
lizacja była zacięta, a wiele spo-
tkań dostarczyło prawdziwych 
piłkarskich emocji. Drużyna go-
spodarzy „Polonia-Oldboy” awan-
sowała do półfi nału, gdzie po 
niezwykle dramatycznym  meczu, 
zakończonym remisem 1:1, po-
konała w rzutach karnych zespół 
KP Zielona Góra (3:1). W drugim 
półfi nale „Nielba” Wągrowiec wy-
grała z „Huraganem” Pobiedziska 
2:0.

W meczu o III miejsce KP Zie-

lona Góra pokonała „Huragan” 
2:0, a w walce zwycięstwo w tur-
nieju chodzieżanie musieli uznać 
wyższość gości z Wągrowca, 
przegrywając 0:2.

W zawodach uczestniczył 
też drugi zespół z Chodzieży – 
„Jankes Team”, który po niezłym 
początku nie sprostał jednak 
rywalom i ostatecznie zakończył 
rozgrywki na ostatniej pozycji. Nie 
może to  być oczywiście powo-
dem do niepokoju, bo nie zawsze 
liczy się zwycięstwo. 

37.  BIEG
GRZYMALITÓW

Zawody były świetnie zorganizowane, 
co niewątpliwie jest przede wszystkim za-
sługą Zbigniewa Marczyka, oddanego ca-
łym sercem piłce nożnej. Miał on też grono 
współpracowników, a także ważnych w ta-
kich przedsięwzięciach sponsorów. RC

KOŃCOWA TABELA: 
  1. „Nielba” Wągrowiec
  2. „Polonia-Oldboy” Chodzież
  3. KP Zielona Góra
  4. „Huragan” Pobiedziska
  5. „Avia” Kamionki
  6. „Pogoń” Połczyn Zdrój
  7. KKS „Huragan” Jastrowie
  8. „Jesion-Trans Oldboje” Tychowo
  9. „Polonia” Środa Wlkp.
10. „Lidmann Team” Wapno
11. „Old Boys” Sady
12. „Korona” Kożuchów
13. „Gwardia” Koszalin
14. AP „Oldboje OSiR” Lwówek
15. „Jankes Team” Chodzież

Uroczyste otwarcie turnieju.

Nagrody zwycięskim drużynom i najlepszym zawodnikom 
wręczali radna RM Chodzież Małgorzata Jeśko-Doręgow-
ska i Zbigniew Marczyk.

 „Polonia -Oldboy” Chodzież 
wystąpiła w składzie: Jacek 
Ruciński, Jerzy Żerko, Szymon 
Wojciechowski, Rafał Gimzicki, 
Piotr Kurek, Paweł Wachowiak, 
Robert Bury, Włodzimierz Ma-
łachowski, Filip Mach, Cezary 
Krukowski, Adrian Czarnecki, 
Tomasz Lubański.

 W drużynie „Jan-
kes Team” grali: 
Piotr Jankowski, 
Kacper Kamiński, 
Marek Talar, Dariusz 
Mieloch, Artur 
Mieloch, Tomasz 
Żurawski, Michał 
Sikorski, Krzysztof 
Jabłoński, Adam 
Muzolf, Hubert 
Hetmanowski.
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Nasi na Mistrzostwach Świata
W MISTRZOSTWACH ŚWIATA JUNIORÓW W PŁYWANIU W PŁETWACH POLSKĘ REPREZENTOWALI 

TAKŻE ZAWODNICY UKS DELFINEK CHODZIEŻ. SPISALI SIĘ ZNAKOMICIE.

Antonina Dudek zdobyła III 
m. i medal brązowy w fi nale na 
50 m BF, IV m. w sztafecie mik-
stowej 4x100 m BF z nowym 
rekordem Polski, V m. w fi nale 
na 100 m BF oraz XIV m. na 50 
m AP (pod wodą).

Kamil Pietras wywalczył me-
dal brązowy na 1500 m SF (po 
powierzchni), V m. na 800 m SF 
i  IX  na 400 m SF. Radosław 
Grabowski natomiast zdobył IV 
m. w sztafecie mikstowej 4x100 
m BF z nowym rekordem Pol-

ski, zajął VII miejsce w fi nale na 
100 m BF, IX - na 400 m BF i 
XI - na 200 m BF.

Bartosz Smaruj serdecznie 
podziękował wszystkim zaan-
gażowanym w proces trenin-
gowy - trenerom i instruktorom, 

a także wszystkim sponsorom, 
bez których pomocy trudno by-
łoby zrealizować założone cele 
i osiągnąć taki sukces.

x x x
W ubiegłym tygodniu w 

Tomsku (Rosja) odbyły się Mi-

strzostwa Świata Seniorów, w 
których startowali chodzieżanie 
– reprezentanci UKS Delfi nek - 
Julia i Kinga Małachowskie, Filip 
Nowak i Antonina Dudek. Pięk-
nie reprezentowali tam nasz kraj 
i nasze miasto. RC

Tuż 
za podium

PIŁKA  NOŻNA 

3 i 4 lipca na Jeziorze Miejskim odbyły się regaty w klasie OKD, 
których głównym organizatorem był Klub Żeglarski „Opty”, 
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.  

Wśród 15 zawodników z całej 
Polski, bardzo dobrze zapre-

zentował się Michał Strumnik z KŻ 
„Przygoda” Chodzież, który wywal-
czył II miejsce, ulegając tylko R. 
Droździkowi z Bielska Białej.

- Ten sezon, choć zaczął się 

późno, idzie dobrze. V miejsce w 
Krynicy Morskiej, I – w Chodzieży 
w regatach Róża Wiatrów, również 
zwycięstwo w Żywcu i teraz II po-
zycja, a to chyba jeszcze nie ko-
niec – informuje M. Strumnik.

Dodajmy, że wyróżnieniem 

specjalnym organizatorzy uhono-
rowali najmłodszą uczestniczkę 
zawodów - Izabelę Muryń z cho-
dzieskiego Klubu HALS.

Organizatorzy z KŻ OPTY, wspól-
nie z Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji pokazali, jak przygo-

tować i przeprowadzić regaty na 
wysokim, profesjonalnym pozio-
mie. Paweł Słodowicz  i grupa jego 
współpracowników zrobili wszystko, 
by oprócz sportowej rywalizacji, 
zapewnić zawodnikom dodatkowe 
atrakcje. Szczególnie duży wkład 

pracy w organizację imprezy włożył 
Dariusz Witosławski, reprezentujący 
także Stowarzyszenie OKD Polska, 
a sędzią głównym był Przemysław 
Lasota z sąsiedniego KŻ LOK. 

- Za pomoc w organizacji regat 
bardzo dziękujemy panu burmistrzo-

wi, na którego wsparcie zawsze mo-
żemy liczyć - dodaje P. Słodowicz.

Żeglarze opuszczali nasze mia-
sto zadowoleni również dzięki za-
angażowaniu w realizację programu 
ich pobytu w Chodzieży Małgorzaty 
Kurowskiej z MOSiR-u. RC 

W klasie OKD
ŻEGLARSTWO – REGATY NA JEZIORZE MIEJSKIM

PŁYWANIE W PŁETWACH

Burmistrz Jacek Gursz wspólnie z przewodniczącą Rady 
Miejskiej Mirosławą Kutnik i zastępcą burmistrza Piotrem 
Witkowskim złożyli na ręce Bartosza Smaruja gratulacje 
dla zawodników, którzy osiągnęli rewelacyjne wyniki na 
Mistrzostwach Świata Juniorów w pływaniu w płetwach.

Zawodnicy ze swoim trenerem podziękowali Burmistrzowi i Radzie Miejskiej 
za gratulacje i życzenia.

n W końcowej 
fazie rozgry-
wek V ligi cho-
dzieska Polo-
nia walczyła 
ze zmiennym 
s z c z ę ś c i e m . 
Ostatni mecz z Notecią Czarnków 
zakończył się wynikiem remisowym 
1:1. Bramkę dla chodzieżan w 4. mi-
nucie zdobył Moskalik.

- Bardzo fajne widowisko na za-
kończenie sezonu. Nasi przeciwnicy 
postawili nam trudne warunki.  Warto 
pochwalić Michała Bentkowskiego, któ-
ry rozegrał jedno z lepszych spotkań 
w sezonie. Do odnotowania również 
obroniony rzut karny przez naszego 
bramkarza – oceniają spotkanie na FB 
przedstawiciele Polonii.

Polonia Chodzież kończy sezon 
2020/2021 na 4. miejscu. Jak podkreśla 
trener Sergiusz Grabowski, „praktycznie 
do samego końca walczyliśmy o baraże 
do IV ligi. Wiadomo niedosyt pozostaje. 
Przed sezonem jednak nikt nie brał nas 
do grona drużyn, które mogą być tak 
wysoko. Dziękuję kibicom za doping. 
Dziękuję, że zawsze byliście z nami”.  

Dodajmy jeszcze, że do V ligi awan-
sowała już Korona Stróżewo. 

 RED
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KRZYŻÓWKA NR 46

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   10 sierpnia 2021 roku. Rozwiązania można też przesłać 
na adres naszachodziez@gmail.com. Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą 
udział w losowaniu nagród – niespodzianek.

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki z czerwca 
br. wylosowali: Grażyna Gałkowska, Wiesław Kuchta i Michał Grams. O terminie i miej-
scu odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.!

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 46

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

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

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

POZIOMO
  1. Kraina w północnej Polsce
  7. Tam stają pociągi
  8. Warszawa Armenii
  9. Temu skorupiakowi często „dodają” nogi
12. Mieszkanka Teheranu
13. Tak nazywał piłkę Kazimierz Górski
14. Mowa bocianów
20. Bateria np. R6
21. Wyposażać
23. Tam gdzie ona, tam chłopiec 
      szuka panny
24. Skłaniać kogoś do czegoś 
      pod przymusem
25. Popularny włoski likier
PIONOWO

1. Popularna nazwa zbiornika wodnego 
      w powiecie chodzieskim

  2. Głęboki wdech i wydech na bazie 
      zmęczenia
  3. Wieś w gminie Kaczory
  4. Kroki koszykarza przed rzutem 
  5. Biblijne imię
  6. Mieszkaniec Gandawy
10. Imię polskiej laureatki Nagrody Nobla
11. Potoczna nazwa dawnych budynków 
      przy ul. Mańczaków w Chodzieży 
15. Polskie uchwały z XIV wieku
16. W mitologii greckiej młodzieniec 
      zamieniony w szafran lub kwiat
17. Jedne z największych owadów 
      w Polsce
18. Siła nacisku
19. Jest odnawiany przed chodzieską 
      biblioteką
22. Odmiana pieczywa

Będzie Za-Dyszka

PUCHAR 4 JEZIOR

Miasto Chodzież oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Chodzieży zapraszają do udziału w biegu ulicznym na 
dystansie 10 km - „VI Chodzieska Za-Dyszka”. Impreza odbę-
dzie się 10 października br.

Mamy nadzieję, że w tym roku uda się 
zorganizować to przedsięwzięcie bez pro-
blemów.  Podczas zeszłorocznej edycji 
trzeba było zmienić trasę ze względu na 
obostrzenia zwiazane z pandemią.

W tym roku organizatorzy chcą wrócić 
do trasy prowadzącej przez piękne i ma-
lownicze ulice naszego miasta.

Wszystkie informacje na temat biegu, 
zapisy, regulamin, mapkę trasy można 
znaleźć na  stronie internetowej 
www.zadyszka.chodziez.pl, 
www.mosir-chodziez.pl
https://www.maratonypolskie.pl/
mp_index.php?dzial=1&action=7&-
code=21010&bieganie

Serdecznie zapraszamy zarówno 
do czynnego udziału w biegu, jak 
i  do kibicowania.

MOSiR

DLA OCHŁODY

n Tradycyjna już pływacka impreza 
„Puchar 4 Jezior”, organizowana przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Chodzieży, wystartowała 26 czerwca.

Pierwsza odsłona odbyła się na Jezio-
rze Margonińskim.

Kolejne zawody odbędą się w najbliż-
szą sobotę, 17 lipca w Chodzieży na je-

ziorze Karczewnik.
Organizatorzy  serdecznie zapraszają 

wszystkich chętnych.
 RED

n Fontanna w Parku Ks. Ostrowskiego.

n Wiele dni tego-
rocznego lata było 
już bardzo upalnych. 
W takich przypad-
kach są w naszym 
mieście miejsca dla 
ochłody. A wszystko 
dzięki Miejskim Wo-
dociągom i Kanaliza-
cji - Spółka z o.o. w 
Chodzieży. 

RED


