
Ponadto 
W NUMERZE

100 LAT 
SIÓSTR SERAFITEK 
W CHODZIEŻY
 str. 8

DYREKTORSKIE 
NOMINACJE   
 str. 4

NARODOWE 
CZYTANIE  
 str. 10

SPORTOWE 
ZAKOŃCZENIE 
WAKACJI    
 str. 14 - 15

POWRÓT 
PO COVIDZIE   
 str. 6

PIKNIK
PEŁEN ENERGIIstr. 9

ROCZNICA WYBUCHU 
II WOJNY ŚWIATOWEJ82.

str. 15

str. 3

str. 2

CHODZIEŻANIN
MISTRZEM ŚWIATA

Burmistrz 
gratuluje
STRAŻAKOM



2 Nr 9(48) • wrzesień 2021

W roku ubiegłym, w związku z nasilającą się wówczas falą pandemii, nie było tradycyjnego apelu pod chodzieskim pomnikiem Po-
ległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność. Nie znaczy to jednak, że chodzieżanie o tamtej rocznicy wybuchu najstraszniejszej 
z wojen zapomnieli – były indywidualne oddania hołdu i złożenia pod pomnikiem kwiatów. W tym roku można było już zgromadzić 
się na wspólnym apelu.

82.
TRZEBA PAMIĘTAĆ

1 września, w samo południe, rozpoczęła 
się uroczystość upamiętniająca 82. roczni-
cę wybuchu II wojny światowej i napaści hi-
tlerowskich Niemiec na Polskę. Tradycyjnie 
prowadzili ją chodziescy harcerze, a uświet-
niły poczty sztandarowe i orkiestra dęta 
ChDK pod batutą Sławomira Czapli. Oko-
licznościowe przemówienie, poprzedzone 
apelem o szczepienie się i wypełnienie obo-
wiązku związanego ze spisem powszech-
nym, wygłosił burmistrz Jacek Gursz. 

Ważne to było wystąpienie. Burmistrz 
przypomniał, co sprzyjało rodzeniu się hi-
tlerowskiej potęgi, jakie zachowania wspo-
magały przygotowanie światu niewyobra-
żalnej wprost tragedii. Nienawiść, podziały, 
nacjonalizm, zakłamanie, zgoda na prześla-
dowanie mniejszości – to wszystko toro-
wało niemieckim nazistom drogę do próby 
podporządkowania sobie innych narodów. 
Jacek Gursz zwrócił też uwagę na wnioski, 
jakie świat potrafi ł wyciągnąć z tych okrut-
nych zdarzeń. Utworzenie międzynarodo-

wych organizacji - NATO, Unii Europejskiej, 
gwarantuje nam możliwość cieszenia się 
wolnością i demokracją. Ale ciągle musimy 
pamiętać, by zachowania i postawy, które tę 
wolność i demokrację osłabiają, nie wkra-
dały się do naszego życia. 

Jak zawsze podczas uroczystości pod po-
mnikiem religijne przesłania do uczestników 
przekazali chodziescy duchowni. Najpierw 
uczynił to pastor parafi i ewangelicko-meto-
dystycznej ks. Krzysztof Kłusek, a następnie 
ks. Jan Korygacz – proboszcz parafi i Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Panny. Słowa ks. 
proboszcza, zakończone krótką modlitwą, 
także warto było wziąć sobie do serca.

Głównym punktem uroczystości było 
złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem. Uczyniło to kilkadziesiąt de-
legacji, reprezentujących zakłady pracy, 
instytucje, organizacje i stowarzyszenia, 
szkoły i przedszkola.  Kwiaty w Chodzieży  
złożył także wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Jacek Bogusławski. RC

Od najmłodszych lat Każda uroczystość pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym 
za Polskę i Wolność odbywa się w obecności przedszkolaków. 
Serce rośnie kiedy widzi się, jak ważne miejsce w chodzieskich 
przedszkolach zajmuje nauka patriotycznych postaw.

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
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Święto narodowe jest należne Wielkopolanom, jest należne pamię-
ci bohaterów, którzy wtedy Wielkopolskę dla Polski odzyskali. 
O ustanowienie takiego święta mieszkańcy Wielkopolski zabiegali 
od jakiegoś już czasu.

6września burmistrz Jacek 
Gursz,  jako przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Gmin i 

Powiatów Wielkopolski,  wspól-
nie z przedstawicielami Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego, Mu-

zeum Narodowego w Poznaniu, 
The National Museum in Poznań, 
Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/1919, 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Poznaniu, Fundacji Zakłady 

Kórnickie, wręczyli prezydentowi 
Andrzejowi Dudzie apel o usta-
nowieniu 27 grudnia Świętem 
Państwowym Zwycięskiego Po-
wstania Wielkopolskiego. 

RED

Z okazji 

DNIA PRZEDSZKOLAKA
WSZYSTKIM DZIECIOM

UCZĘSZCZAJĄCYM DO CHODZIESKICH PRZEDSZKOLI

życzę wspaniałego dzieciństwa.
Aby zawsze na Waszych buziach gościł uśmiech, 

a każdy dzień w przedszkolu przynosił wiele radości.

Burmistrz 
Miasta Chodzieży

Jacek Gursz

n Uprzejmie informuję, że 
Burmistrz Miasta Chodzieży 
przystąpił do opracowania 
dokumentu strategicznego – 
Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej. Założenia planu mają 
przyczynić się do ogranicze-
nia emisji CO2 oraz ochrony 
środowiska naturalnego mia-
sta Chodzieży. 

Opracowanie Planu wpłynie, 
zarówno dla Państwa, jak i dla 
miasta, na zwiększenie możli-
wości pozyskiwania dotacji ze 
środków unijnych na inwesty-
cje prośrodowiskowe. W celu 
przeprowadzenia badań staty-
stycznych, które wykorzystane 
zostaną do oszacowania wielko-
ści emisji gazów cieplarnianych, 
zwracam się do Państwa z 
prośbą o wypełnienie  ankiety 
dla gospodarstwa domowego 

(A) lub lokalu niezamieszkałe-
go (B), tj. gospodarczego lub 
fi rmowego, które dostarczane 
są we wrześniu 2021 roku w 
otwartych kopertach zwrot-
nych formatu A5.

Zarazem przypominam, że 
zgodnie ze zmianą ustawy o 
wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz niektórych in-
nych ustaw, na właścicielach i 
zarządcach nieruchomości cią-
ży obowiązek informowania o 
źródłach ogrzewania budynku 
do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków. Dotyczy to 
budynków mieszkalnych oraz 
niemieszkalnych w całej Polsce. 
Deklarację złożyć można sa-
modzielnie drogą elektroniczną 
poprzez www.zone.gunb.gov.pl 
lub dostarczyć załączoną wersję 
papierową do siedziby tutejsze-

go Urzędu. Zwrócić należy uwa-
gę, iż ustawodawca wskazuje, 
że za brak złożenia deklaracji 
grozić będzie kara grzywny,  wy-
mierzana na zasadach ogólnych 
kodeksu wykroczeń.

W związku z powyższym, 
zwracam się z uprzejmą proś-
bą o wypełnienie i zwrot w 
kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Chodzieży ankiety i deklara-
cji, w terminie 14 dni od dnia 
ich otrzymania.

Burmistrz Miasta Chodzieży
Jacek Gursz

Szanowni Państwo!

BYŁA PIERWSZĄ DAMĄ

CHODZIESCY STRAŻACY POMAGALI GREKOM

ŚWIĘTO NARODOWE NALEŻY SIĘ WIELKOPOLANOM

Zmarła żona 
prezydenta Kaczorowskiego
n Ponad 11 lat temu w kata-
strofi e lotniczej pod Smoleń-
skiem śmierć poniósł ostatni 
prezydent RP na Uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski, Hono-
rowy Obywatel Chodzieży. 21 
sierpnia br. natomiast w Wiel-

kiej Brytanii zmarła żona prezy-
denta Karolina Kaczorowska. 

Była Pierwszą Damą, gdy 
Jej mąż sprawował Najwyższy 
Urząd, czyli od lipca 1989 roku 
do grudnia 1990 roku, kiedy to 
Ryszard Kaczorowski  przekazał 

prezydenckie insygnia Lechowi 
Wałęsie. Pani Prezydentowa była 
osobą znaną w Wielkiej Brytanii, 
zaangażowaną w charytatywnej 
działalności przede wszystkim na 
rzecz brytyjskiej Polonii. 

RED

Apel wręczony 
PREZYDENTOWI

Konkretną pomoc w walce             
z bardzo groźnymi pożarami         
w Grecji, udzielili polscy stra-
żacy. Byli wśród nich również 
przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Chodzieży.

Do Grecji wyjechało 10. strażaków z na-
szego miasta – pięciu w pierwszej i pięciu w 
drugiej turze. Druga grupa zakończyła swoją 
misję 1 września.

W miniony poniedziałek podczas uroczy-
stej odprawy, za poświecenie, męstwo, pro-
fesjonalizm i odwagę dziękował i gratulował 
chodzieskim strażakom burmistrz Jacek 
Gursz. Do specjalnych listów dołączone były 
bilety wstępu do kina Noteć.

Gratulacje przekazał strażakom także wi-
cestarosta Mariusz Witczuk. RC

Profesjonalizm 
i ODWAGA
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 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Kolejna sieć cieplna
Pracownicy Spółki rozpoczęli 

prace ziemne  związane z budo-
wą sieci cieplnej dn 125, która 
połączy  istniejącą, czynną sieć 
dn 150 z wybudowaną w 2020 r. 
wzdłuż ul. Strzeleckiej.

Pierwszy etap prac obejmuje 
wstawienie trójników dn 150/125 
przy ul. Składowej, przejście przez 
ulicę oraz montaż zaworów od-
cinających nowy fragment sieci 
cieplnej. Równolegle prowadzone 
są prace ziemne, przygotowujące 
wykop do ułożenia kolejnych od-
cinków sieci cieplnej.  

W ramach realizowanej inwe-
stycji wybudowana zostanie sieć 
cieplna o długości 280 mb. Efek-
tem inwestycji będzie podłączenie 
budynków mieszkalnych  usytu-
owanych przy ul. Strzeleckiej.

NOMINACJE

Święto Plonów gminy Cho-
dzież odbyło się 21 sierpnia 
w Stróżewie.  Po mszy św. 
koncelebrowanej, odprawio-
nej w miejscowym kościele 
przez księży proboszczów 
Jana Korygacza i Józefa 
Wędzikowskiego, główne 
uroczystości dożynkowe 
odbyły się na miejscowym 
stadionie.

n Burmistrz Jacek Gursz wrę-
czył powołania na dyrektorskie 
stanowiska na kolejne 5 lat To-
maszowi Jagodzińskiemu i Lu-
cynie Siminiak.

- Z nieukrywaną przyjemnością wrę-
czyłem dyrektorowi Tomaszowi Jago-
dzińskiemu zarządzenie o powołaniu 
go na dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 na kolejne 5 lat. Zadecydowaliśmy 
o tym wspólnie z lokalną społeczno-
ścią szkoły, odrzucając nieobiektywne 
próby zablokowania tej kandydatury 

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

Będzie wieża piracka
n Prezes LGD Stowarzyszenie “Dolina Noteci” Jacek Gursz podpisał 8 września 
br. umowę partnerską do Projektu Współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przy-
gotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 
Projekt ten realizowany będzie wspólnie z Liderem Zielonej Wielkopolski, której 
prezes Halina Biechowiak-Drożak podpisała podobną umowę.

Na kolejne lata

- Dwa LGD realizują projekt na ponad 1 mln zł – informuje LGD „Dolina Noteci” -  Na 
obszarach działania naszych stowarzyszeń powstaną place zabaw. W Chodzieży będzie 
rewelacyjna  wieża piracka, która zostanie zbudowana na terenie MOSiR. To kolejna 
atrakcyjna oferta stowarzyszenia, którego prezesem jest Jacek Gursz. 

- Dziękuję załodze biura LGD „Dolina  Noteci” za pracę nad zdobyciem dofi nansowa-
nia – podsumował pracę nad projektem J. Gursz. - Dziękuję Dominice Koczorowskiej, 
Tatianie Kucik, Marii Krupienko, Sandrze Sikorze. RED

Inwestycja planowana jest jako rozwojo-
wa, pozwalająca na podłączania budynków 
znajdujących się w tym rejonie do sieci 
cieplnej. Piotr Matyja

MEC Chodzież

ENERGIA ELEKTRYCZNA CORAZ DROŻSZA

Nie jest to dobra wiadomość
n Wprawdzie jakichś podwyżek opłat za energię elektryczną należało się spo-
dziewać, ale wzrost jest niestety bardzo duży. W związku z tym w 2022 roku miasto 
będzie musiało wydać na energię znacznie więcej pieniędzy.

Gmina Miejska Chodzież jest już po przetargu. Wybrane zostały najbardziej korzystne 
dla miasta oferty, które będą obowiązywały w następnym roku. Nie są to dobre wiadomości.

W 2022 roku będziemy płacić następujące stawki:
- za lokale i obiekty - 530,87 zł/MWh
- za oświetlenie drogowe 488,31 zł/MWh
Warto przypomnieć, że w 2016 r. stawki wynosiły: 
- za lokale i obiekty 256,33 zł/MWh
- za oświetlenie drogowe 230,63 zł/MWh
Razem szacowane zużycie energii w 2022 roku przewiduje się dla Chodzieży na pozio-

mie 1 361 280,78 zł.
RED

przez osoby i instytucje z zewnątrz – pod-
kreślił burmistrz. 

Miejskim Przedszkolem nr 5 przez ko-
lejne lata pokieruje Lucyna Siminiak.  

- Już widzę te uradowane twarze przed-
szkolaków – dodał Jacek Gursz. - Powo-
dzenia Pani Dyrektor! RED

DOŻYNKI 
W GMINIE WIEJSKIEJ CHODZIEŻ

Starostowie dożynek przekazali pani 
wójt Kamili Szejner okazały bochen chle-
ba, upieczony z tegorocznych zbiorów, 
którym następnie dzieliła się z uczestni-
kami Święta Plonów. Wśród zaproszo-
nych gości był m.in. burmistrz Chodzieży 
Jacek Gursz.

Dodajmy, że dożynkowe uroczystości 
wzbogaciła Orkiestra Dęta Chodzieskie-
go Domu Kultury. RC

Chleba nie zabraknie
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NA CHODZIESKICH DZIAŁKACH

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Nowy zarząd

Koniec wczasów

n 11 września odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków 
Oddziału Miejskiego WOPR w Chodzieży. Podsumowano działalność w la-
tach 2016-2021 oraz wybrano nowy Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną     
i Komisję Dyscyplinarną.

Przez najbliższe lata pracami chodzieskiego WOPR kierował będzie Zarząd w skła-
dzie: Maciej Bielecki  - prezes, Tomasz Hepner – wiceprezes, Weronika Nowak – sekre-
tarz, Krzysztof Majewski - skarbnik i Cezary Strumnik – członek. Przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej został Mateusz Małkowski, a Komisji Dyscyplinarnej Nikodem Janicki.

RED 
Fot Janek Białkowski

n Zakończone zostały wczasy dla emerytów na działkach. W obiekcie ogrodu przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich odbyła się z tej okazji okolicznościowa biesiada. RED

CHODZIESCY RATOWNICY MAJĄ NOWY SPRZĘT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Urządzenie ratujące życie
W ostatni dzień sierpnia w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży, miała miejsce uroczystość 
przekazania kompresora uciskania klatki piersiowej, który minimalizuje przerwy w resuscy-
tacji i zapewnia ciągłość oraz lepsze efekty reanimacji. 

Wczasie pracy tego urządzenia 
członkowie zespołu medycznego 
mogą wykonywać inne czynno-

ści, ratujące życie poszkodowanego. Jest 
to najnowocześniejsze urządzenie do-
stępne na rynku, którego koszt wynosi 60 
tyś. zł. Będzie ono wykorzystywane przez 
ratowników w karetce typu „S” Pogotowia 
Ratunkowego.

Darczyńcami fi nansowymi tego urzą-
dzenia była Fundacja Enea oraz wszyst-
kie gminy naszego powiatu, ze Staro-
stwem Powiatowym włącznie. Inicjatorami 

tego przedsięwzięcia byli natomiast wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Przybyłowski oraz kierownik Zespołów 
Ratownictwa Medycznego Stanisław 
Jarosz. Jak w swojej wypowiedzi wyraź-
nie zaznaczył dyrektor Enea Operator 
Krzysztof Statucki, „Fundacja Enea wspie-
ra takie przedsięwzięcia na rzecz lokalnej 
społeczności, a tym bardziej, kiedy takie 
urządzenie może ratować ludzkie życie”. 
Podziękował on również prezesowi Za-
rządu Enea S.A. Pawłowi Szczeszkowi 
oraz Markowi Rusakiewiczowi - prezesowi 

Enea Operator, którzy poparli  chodzieskie 
przedsięwzięcie.

Starosta Mirosław Juraszek, podzię-
kował wszystkim, którzy doprowadzili do 
pozytywnego finału zakupu urządzenia. 
Życzył też ratownikom medycznym, aby 
było ono wykorzystywane jak najrza-
dziej. 

Już dziś wiadomo, że nowe urządzenie 
pozwoliło uratować dwie osoby naszego 
powiatu, wobec których wdrożono proce-
durę reanimacyjną.

 RED

n W roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Stanisława Staszica  w Chodzieży 
będzie uczęszczać 803 uczniów, łącznie w 35 od-
działach, w tym 5 oddziałów klas pierwszych.

Zajęcia klas 1-4 odbywają się w budynku ul. Staszica (18 
oddziałów), a klas 5-8 w budynku ul. Paderewskiego (17 od-
działów). W tym roku w szkole zatrudnionych jest 75 pracow-
ników pedagogicznych. Do grona nauczycieli dołączyły dwie 
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, a także nauczyciel-
ka WOS i j. angielskiego, bibliotekarz i wych. fi zycznego, j. 
polskiego, matematyki. Czterech nauczycieli przechodzi na 
świadczenie kompensacyjne lub emeryturę.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
n 1 września grono uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Chodzieży powiększyło się o grupę 
„pierwszaków”. Dzieci nieśmiało i niepewnie 
przekroczyły próg szkoły. Odbyło się już ich 
pasowanie na uczniów SP3, a dzieci, jak i ich 
rodzice, złożyli uroczyste ślubowanie. 

Dyrektor Hanna Lohr, rozpoczynając nowy rok 
szkolny, skierowała do dzieci słowa otuchy, podobnie 
jak wiceburmistrz  Piotr Witkowski i przewodnicząca 
Rady Rodziców Kamila Dembska. Pierwszaki przyję-
ły także gratulacje od dyrekcji szkoły i wychowawców 
klas pierwszych. Program artystyczny przygotowały dla 
swoich młodszych kolegów klasy trzecie. 

Niezwykłą i niecodzienną lekcją historii rozpoczęły 
ten rok szkolny klasy drugie. Uczniowie wzięli udział 
w obchodach 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Pamięci Poległym i Po-
mordowanym za Polskę i Wolność. Byli tam też przed-
stawiciele szkoły ze sztandarem. 

Małgorzata Najder
 Justyna Wiśniewska

1 września dyrektor Tomasz Jagodziński wraz z przedstawicielami 
uczniów, złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Poległym i Pomor-
dowanym za Polskę i Wolność.

Pierwszy dzwonek

Kadra i uczniowie
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Stowarzyszenie Bioderko od  23 sierpnia 2021 rozpoczęło realiza-
cję projektu POWRÓT po COVIDZIE, który współfi nansowany jest ze 
środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. 

POWRÓT 
PO COVIDZIE

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ BIODERKO

Nazwa projektu oznacza nie tylko powrót osób z niepełno-
sprawnościami do rehabilitacji medycznej, ograniczonej 
przez pandemię na wiele miesięcy, ale także powrót do 

w miarę normalnego funkcjonowania i uporanie się z lękiem 
przed samotnością, chorobą czy śmiercią. Pojawiły się nowe 
wyzwania i zagrożenia dla życia, zdrowa i powrotu do normal-
ności i w efekcie obserwuje się coś, co można nazwać „lękiem 
po lęku”. Dlatego nie można wykluczyć powstania nowej jed-
nostki chorobowej - „zespołu stresu pocovidowego”. 

Osoby z niepełnosprawnościami w szczególny sposób 
odczuły miniony rok pandemii. Wcześniej miały wiele relacji 
społecznych i rodzinnych, nagle zostali odcięci od tego, co da-
wało im poczucie bezpieczeństwa w niesprawności i chorobie. 
Ograniczony dostęp do leczenia, fi zjoterapii, spotkań integra-
cyjnych, przeniesienie wielu spraw do internetu, z którego nie 
wszyscy potrafi ą korzystać, to tylko niektóre problemy z jakimi 
w ostatnim czasie muszą się borykać. 

Organizacja pacjentów, jaką jest stowarzyszenie Bioderko, 
dążąca głównie do wypełnienia luki w publicznym systemie 
ochrony zdrowia, edukacji medycznej i usług socjalnych, przy-
gotowana jest do tego, aby w trudnym, pocovidovym czasie 
podjąć działania w celu poprawy jakości życia osób z niepełno-
sprawnościami, zmagającymi się z publiczną służbą zdrowia i 
funkcjonowaniem w społeczeństwie. Organizacja w pozytywny 
sposób od 14 lat zapewnia dostęp do dóbr i usług, adekwat-
nych do potrzeb dostosowanych do lokalnej sytuacji osób z 
niepełnosprawnościami. 

Mamy świadomość, że powrót do aktywności po okresie izo-
lacji społecznej nie będzie łatwy, dla wielu osób może okazać 
się nawet trudniejszy, niż sama izolacja, dlatego w szczególny 
sposób należy podejść do realizacji zadania, kładąc szczegól-
ny nacisk na terapię pocovidową - medyczną i społeczną. Pro-
jekt zakłada wiele działań, w tym terapię pocovidiwą poprzez 
ćwiczenia fi zyczne, terapię oddechową w komorze normoba-
rycznej, pole magnetyczne pulsacyjne, akupunkturę i terapię 
powięziową, zakup koncentratora tlenu, terapię radiofalową 
ukierunkowaną, hipoterapię i pływanie na żaglówkach OPTY 
dla dzieci, indywidualne spotkania z psychologiem, spotkanie 
z ortopedą, oraz spotkania integracyjne. Projekt potrwa do 30 
listopada 2021 roku. Honorata Pilarczyk

EMOCJE, 
STRACH, UŚMIECH
Do projektu zgłosiło się 41 osób, które będą 
uczestniczyły w zajęciach dostosowanych do 
swoich możliwości, ale przede wszystkim służą-
cych usprawnieniu i pokonywaniu swoich barier i 
ograniczeń. 
Rozpoczęto od zajęć w wodzie, podejmując 
współpracę ze Stowarzyszeniem Krok po Kroku 
HSA, aby pokazać uczestnikom, że w wodzie 
zapominamy o swoich ograniczeniach. Były więc 
skrajne emocje, od strachu, przez uśmiech, po łzy 
wzruszenia. Ale co najważniejsze - każdy pokonał 
własne obawy i ... wracał z uśmiechem i wiarą w 
swoje możliwości. 

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

ChTR dziękuje
TO BYŁO WAŻNE SPORTOWE WYDARZENIE

n W imieniu członków Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego oraz Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Łukasz Sędłak wspólnie z Małgorzatą Kurowską przekazali burmistrzowi Jackowi Gur-
szowi podziękowanie za wkład w organizację maratonu w kolarstwie górskim z cyklu Kaczmarek 
Electric MTB. 

- Ta impreza, jaką ChTR or-
ganizuje wspólnie z MOSiR, jest 
jedną z ważniejszych przedsię-
wzięć sportowych w naszym 
mieście. Tak wielu zawodników 
wraz z rodzinami pozytywnie 
wspomina Chodzież i na pewno 
tu wróci. Bardzo dziękujemy za 
pomoc organizacyjną i za to, że 
zawsze możemy na pana liczyć 
– powiedział Ł. Sędłak.

Podobne podziękowania 
otrzymali także m.in. Zuzanna 
Wypusz - komendantka Huf-
ca ZHP, Marcin Kita – dyrektor 
ChDK, Stanisław Biniecki – pre-
zes MWiK, Izabela Wylegała – 
PCH RUN. RC

Uwaga utrudnienia

n Na ulicy I. J. Pade-
rewskiego na wysoko-
ści Urzędu Miejskiego 
prowadzone są prace 
związane z budową ka-
nalizacji deszczowej. 

Prace będą prowadzone 
etapami, aż do ulicy Dwor-
cowej. Kierowców prosimy 
o ostrożność i wyrozumia-
łość.
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ŚWIADCZENIE 
WYCHOWAWCZE

Świadczenie 500+ jest zada-
niem zleconym, realizowanym 
w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Chodzieży.

Celem świadczenia wychowawcze-
go jest częściowe pokrycie wydatków 
związanych z wychowywaniem dziec-
ka, w tym z opieką nad nim i zaspo-
kojeniem jego potrzeb życiowych. 
Pracownicy Działu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej  podsumowali to zadanie zlecone nam do realizacji w 2016r. 
ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 
Jak analiza wskazuje, w roku 2016 rodzin korzystających z 500+ było 1 
224, natomiast już w roku 2021 (do 31 sierpnia) z ww. pomocy skorzysta-
ło 2 207 rodzin. Łącznie we wskazanym okresie zostało zrealizowanych 
123 385 tysięcy świadczeń, na łączną kwotę 61 495 875,00 zł. W roku 
bieżącym wypłacimy kwotę dwukrotnie wyższą niż w pierwszym roku 
realizacji zadania i obsłużymy dwukrotnie większą grupę benefi cjentów 
– chodzieskich rodzin.

Już wiemy, że nadchodzi zmiana. Czy rzeczywiście nadejdzie i czy 
ZUS, jako nowy realizator,  podoła temu wymagającemu zadaniu? - czas 
pokaże. 

Tymczasem dziękujeMY naszym wnioskodawcom za sprawne umożli-
wienie nam realizacji tego  zadania.

Pracownicy i dyrektor
MOPS

HONOROWY OBYWATEL CHODZIEŻY – TAK BYŁO

Dokładnie 10 lat temu, 21 września 2011 roku, Chodzież odwiedził Adam Hara-
siewicz. Głównym punktem pobytu maestro w swoim rodzinnym mieście, był 
udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej, podczas której  nadano dostojnemu 
gościowi tytuł Honorowego Obywatela Chodzieży.

Uroczystość odbyła się w sali wi-
dowiskowej Chodzieskiego Domu 
Kultury, a drugą jej częścią była 
gala, której gospodarzem  był  bur-
mistrz Jacek Gursz. Rozpoczęła ją 
krótka, ale … jakże profesjonalna  
rozmowa włodarza naszego  miasta 
z dostojnym gościem. Było też przy-
pomnienie artystycznych dokonań 

mistrza i … fi lm z 1955 roku, kiedy 
to Adam Harasiewicz zwyciężył w 
Konkursie Chopinowskim. 

Zgromadzona 10 lat temu w sali 
ChDK publiczność, zapewne na 
długo zapamiętała też chwile, kiedy 
mistrz zasiadł przy fortepianie i za-
grał. Koncert miał być króciutki, ale 
wcale taki nie był. Mistrz zauroczył 

słuchaczy, a na prośbę burmistrza, 
popartą owacją na stojąco, był jesz-
cze utwór na bis.

Adam Harasiewicz zwiedził też 
miasto. 

- Jestem oczarowany Chodzieżą 
– powiedział na zakończenie spo-
tkania. 
 RC

W rodzinnym mieście

MOPS - PODSUMOWANIE AKCJI  

n Pod hasłem „WARSZTATY WAKA-
CYJNE” w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Chodzieży odbywało 
się 8 cyklicznych spotkań z dzieć-
mi młodszymi i starszymi, którym 
pracownicy Ośrodka zaproponowali 
atrakcyjne spędzanie wolnego, waka-
cyjnego czasu.  

Dzieci rozwijały wiedzę, umiejętność 
współpracy i integracji w zespole zadanio-
wym. Pobudzane do kreatywności - współ-
tworzyły nasze spotkania. Rejs „Chodzie-
żanką” czy spotkanie z alpakami i innymi 
zwierzętami domowymi w Klotyldzinie, sza-
lone metamorfozy dziewczynek i tworzenie 
ciekawych, zdrowych przekąsek, a na 

koniec  - „Bezpieczeństwo na co dzień” z 
pomocą sierż. sztab. Komendy Powiatowej 
Policji w Chodzieży – pani  Dagmary Kabat 
- to atrakcje, które nam towarzyszyły. 

Z nadzieją patrzymy w przyszłość i już 
planujemy kolejne projekty. Czas zainwe-
stowany w dzieci, to czas najcenniejszy! 
Pracownik socjalny, asystent rodziny, psy-
cholog, referenci … wszyscy wspieramy, 
doradzamy i udzielamy pomocy w siedzibie 
Ośrodka ul. Krasińskiego 14 i Reymonta 
12. Ważnych informacji szukaj także na 
www.mopschodziez.bip.gov.pl, jesteśmy 
też na FB. 

Pracownicy i dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Warsztaty wakacyjne

Minęło już pół roku od objęcia funkcji dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Chodzieży przez panią Marzena Brączewska. 

- Życzę Pani Dyrektor wielu ciekawych po-
mysłów i przychylnego zespołu do ich realiza-
cji – powiedział po spotkaniu z M. Brączewską 
burmistrz Jacek Gursz.
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100 LAT
SIÓSTR SERAFITEK
w Chodzieży

Historia Zgromadzenia Sióstr Serafi tek w Chodzieży rozpoczęła się 
w 1921 roku. Starania o sprowadzenie do naszego miasta jakiegoś 
zgromadzenia zakonnego, podjął już w 1920 roku ówczesny 
proboszcz parafi i św. Floriana ks. Ignacy Czechowski.  

Ks. I. Czechowski z siostrami Sera-
fi tkami zetknął się przez s. Mirosławę 
Nowacką, która przyjechała do Cho-
dzieży, aby odwiedzić swoją chorą 
siostrę. Po rozmowie z s. Mirosławą i 
zapoznaniem się z działalnością zgro-
madzenia, ks. Czechowski postanowił 
poprosić Radę Generalną o otwarcie w 
jego parafi i takiej właśnie placówki. 

Pięć sióstr rozpoczęło w Chodzie-
ży posługę 13 stycznia 1921 roku. 
Mieszkanie otrzymały w budynku przy 
ulicy św. Barbary 17 (obecnie ul. Że-
romskiego). Początki  nie były łatwe. 
Trzeba było najpierw urządzić swoją 
placówkę.

Pierwsze problemy nie zniechę-
ciły Serafi tek i już 1 lutego 1921 r. 
rozpoczęły pracę w ochronkach dla 
dzieci - przy ul. Staszica (uczęsz-
czało do niej około 100 dzieci) i przy 
ul. Traugutta (40 dzieci). W później-
szych latach powstały kolejne dwie 
ochronki - w 1930 roku przy ul. Gru-
dzińskich, a w 1933 roku przy fabry-
ce fajansów Stanisława Mańczaka 
(dla dzieci pracowników). Ponadto w 
latach 1923-1934 siostry prowadziły 
również  pracownię szycia, kroju i 
haftu, z której korzystało od 30 do 40 
dziewcząt.

W drugim roku pobytu w Chodzie-
ży Zgromadzenie Córek Matki Bożej 
Bolesnej otworzyło Dom Starców, któ-
ry mógł pomieścić 20 pensjonariuszy. 
Kierowniczką nowego dzieła została s. 
Romualda Bagsik. Zakonnice zostały 
również zatrudnione od 1927 r. przez 
Ubezpieczalnię Społeczną (kasę cho-
rych) w ośrodku zdrowia, a od 1935 
roku przez stację opieki nad matką i 
dzieckiem.

W 1928 roku w Chodzieży został 
otwarty drugi nowicjat zgromadzenia 
dla kandydatek pochodzących z pół-
nocnych i zachodnich części Polski. 
Ponadto w latach 1932-1935 w Cho-
dzieży mieściła się również siedziba 
zarządu nowej Prowincji Poznańskiej.

Siostry oddane były pracy w szpita-
lu, sanatorium i ochronkach, ale anga-
żowały się również w życie parafi i pw. 

św. Floriana, przygotowywały z dziećmi 
jasełka, organizowały różne imprezy. 

Po wybuchu II wojny światowej w 
kwietniu 1940 roku siostry zostały 
wyrzucone przez Niemców z pracy 
oraz zajmowanych mieszkań. Część 
wyjechała do swoich domów rodzin-
nych, a pozostałe udały się do domu 
prowincjalnego w Poznaniu. Po jakimś 
czasie powróciły do miasta s. Sylwia 
Sass oraz pochodząca z Chodzieży s. 
Kantalicja Dypoldt. Przez całą okupa-
cję pracowały w szpitalnej pralni bez 
habitów, jako osoby świeckie. 

Po zakończeniu działań wojennych, 
już 25 marca 1945 roku siostry powró-
ciły do Chodzieży, serdecznie witane 
przez mieszkańców. Serafi tki ponow-
nie zostały zatrudnione w szpitalu. 

Pierwszą przełożoną po wojnie 
mianowano s. Sylwinę Chrapkowską. 
Kiedy w Chodzieży wybuchła epidemia 
tyfusu plamistego, do pracy na szpital-
nym oddziale zaangażowano cztery 
siostry. Dwie z nich - s. Ludgarda i s. 
Agatona zaraziły się i ciężko zachoro-
wały. Niestety pierwsza z nich zmarła 1 
czerwca 1945 roku. 

Przez ten pierwszy okres po II woj-
nie światowej placówkę chodzieską 
tworzyło od 8 do 12 sióstr. Polityka ów-
czesnych władz w latach 1952 -1954 
spowodowała jednak, że zwolniono 8 
sióstr z pracy w szpitalu. Obawiając się 

utraty mieszkania, siostry postanowiły 
kupić w mieście jakiś budynek z prze-
znaczeniem na klasztor.

W 1955 roku ks. proboszcz Tomasz 
Malepszy poprosił zgromadzenie o 
otwarcie nowego domu zakonnego 
w Chodzieży. Siostry chętnie przyję-
ły zaproszenie i rozpoczęły pracę 26 
sierpnia 1955 roku. Początkowo drugi 
dom zakonny mieścił się przy ul. Sien-
kiewicza 5. Ostatecznie placówka z ul. 
Sienkiewicza została przeniesiona do 
domu parafi alnego przy plebanii. 

W  1961 r. pojawiła się możliwość 
zakupu domu przy ul. Ujskiej 31, 
do którego siostry wprowadziły się 
6 lipca. Początkowo zamieszkały w 
nim trzy zakonnice - s. przełożona 
Fortunata Czajkowska, s. Benjami-
na Kazimierczak oraz s. Makaria 
Żak. Z czasem do nowego klasztoru 
przeprowadziły się wszystkie Se-
rafi tki, które mieszkały przy ul. Św. 
Barbary - wówczas wspólnota liczy-
ła 8 sióstr (nie licząc domu zakonne-
go przy parafi i). Od tego momentu w 
Chodzieży funkcjonowały dwa domy 
zakonne.

Siostry  posługiwały w szpitalu  
powiatowym, zajmowały się chorymi 
i ubogimi. Na początku lat 90. siostry 
Serafi tki rozpoczęły przygotowania 

do zorganizowania w mieście świe-
tlicy środowiskowej. Nowa placówka, 
istniejąca do dzisiaj, rozpoczęła swoją 
działalność 1 lutego 1995 roku. 

x x x
Obecnie, po likwidacji placówki 

przy parafi i (1 VIII 2018), na terenie 
Chodzieży posługuje pięć sióstr, które 
opiekują  się kościołem parafi alnym, 
katechizują, prowadzą świetlicę, włą-
czają się czynnie w życie parafi i i 
miasta, widząc potrzeby i wychodząc 
naprzeciw drugiemu człowiekowi. 

Opracowanie tekstu na podstawie 
publikacji Mikołaja Wełnica „Działal-
ność Zgromadzenia Sióstr Serafi tek 

na ziemi chodzieskiej i w okolicy” - 
siostra Sylwia

Siostry z wielką starannością przechowują kroniki, dokumentujące 
ich 100. letni pobyt w Chodzieży.

JUBILEUSZOWA MSZA ŚW.

odprawiona  zostanie w niedzielę 
26 września o godz. 12.30 
w kościele pw. św. Floriana. 
Eucharystii przewodniczył będzie 
J.E. Prymas Polski - ks. arcybiskup 
Wojciech Polak. 
Po mszy zaprezentowany zostanie 
krótki fi lm. Będzie też można 
zobaczyć okolicznościową 
wystawę fotografi czną.

Spotkanie sióstr po uroczystości wprowadzenia relikwii 
bł. s. Sancji Szymkowiak w 2002 roku.

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie nasze miasto bez Sióstr Serafi tek. Swoją 
działalnością wpisały się w historię Chodzieży złotymi zgłoskami. Przez cały 
wiek zajmowały się nie tylko pracą na rzecz parafi i św. Floriana, z którą są 
do dzisiaj związane, ale także działalnością charytatywną, pomocą ubogim, 
potrzebującym, chorym. Zawsze miały też szczęście do bardzo dobrze rozu-
miejących sens takich działań sióstr przełożonych. 
Po śmierci siostry Benigny, od trzech lat funkcję tę pełni siostra Sylwia. Sio-
stra, podobnie jak wszystkie jej poprzedniczki, oddana całym sercem posłu-
dze wynikającej z powołania. Rozumiejąca, wspierająca i służąca osobom 
potrzebującym pomocy. W sposób szczególny tym najmłodszym, korzystają-
cym z świetlicy Promyk Dobra.  Ryszard Cichocki

Siostry życzliwe i pomagające 



9Nr 9(48) • wrzesień 2021

Te pikniki są czymś wyjątkowym. Dostarczają nie tylko rozrywki, ale 
także dużej porcji wiedzy z różnych dziedzin. Tak było też w minioną 
niedzielę (11 września), kiedy to Piknik Naukowy zorganizowany został 
w Chodzieży po raz szósty.

Tym razem tematem Chodzieskiego 
Pikniku Naukowego była szeroko po-
jęta energia. Każde z prawie 30 stoisk 

zachwycało atrakcyjnym przygotowaniem, a 
także przekazywaną dawką wiedzy. Przeka-
zywaną w sposób dostępny, zrozumiały, ła-
twy do zapamiętania.

Nad przebiegiem całego niedzielnego 
spotkania na terenach MOSiR, czuwał Urząd 
Miejski. Ale na stoisku UM można było się też 
dowiedzieć o zasadach programu „Czyste 
powietrze”. Czym jest „dendroterapia”? - wy-
jaśniali przedstawiciele Lasów Państwowych 
Nadleśnictwa Podanin. Jak i jaka energia pły-
nie z wody? Tę wiedzę, przekazywaną w atrak-

cyjny sposób, można było zdobyć odwiedzając 
stoisko Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. 

Doświadczenia i eksperymenty chemiczne 
i fi zyczne pokazały chodzieskie szkoły, od-
powiednie gry i zabawy przygotowały przed-
szkola i chodziescy harcerze, a młodzież z 
TMZCh udowodniła, że młodzi chodzieżanie 
mają w sobie mnóstwo energii. Energii szu-
kać można także w glinie, co udowodnił Ce-
ramiczny Street Art.

Wiele ciekawostek, dotyczących jak naj-
bardziej również energii, pokazano na sto-
iskach Cechu Rzemiosł Różnych,  Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, czy ChKŻ LOK i Miejskie-
go Oddziału WOPR. 

Podczas Pikniku Starostwo Powiatowe 
prezentowało aplikację turystyczną naszego 
powiatu, a dodatkową atrakcją towarzyszą-
cą Piknikowi, była gra miejska „Energia”, 
przygotowana przez Zespół Młodzieżowy 
TMZCh. Całą imprezę prowadził Krzysztof 
Myszak Mączkowski.

Dodajmy, że wszyscy chętni mogli też 
zaszczepić się przeciwko covidowi. Tylko w 
pierwszej godzinie pikniku z tego mobilnego 
punktu skorzystało 20 osób.

To oczywiście nie wszystkie atrakcje, jakie 
czekały na chodzieżan w minioną niedzielę. 
A oprócz zdobywania wiedzy, można było też 
wylosować cenne nagrody. RC

DUŻA DAWKA ENERGII
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NARODOWE CZYTANIE POD PATRONATEM PARY PREZYDENCKIEJ

 „NA REGALE”, 
czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

ZWIERZAKI ŁAJDAKI
  Heather Tekavec

Zwierzaki łajdaki, to ściśle tajna karto-
teka trzynastu przestępców. Sprawę pro-
wadzi Detektyw X, który ma sporo pracy, 
aby odnaleźć i złapać poszukiwanych. Nie 
ukrywa tego, że liczy na Waszą pomoc! 

W książce znajdziecie zabawne opisy 
zwierząt, które potrafi ą nieźle namieszać w 
swoim otoczeniu, ale także w życiu ludzi.  
Niezwykle kolorowa z ciekawymi ilustracja-
mi i bardzo śmieszna książka, którą polecam czytelnikom od najmłodszych lat. Ale 
znajdzie się też coś dla nieco starszych, odszukajcie w książce wskazówki jak tworzyć 
opis postaci.  Przeczytajcie uważnie książkę i zabawcie się w tropicieli łajdaków z 
królestwa zwierząt. Zapraszam do Działu dla dzieci i młodzieży. 

 Dominika Nowak 
     MBP Chodzież

Tę sztukę Gabrieli Zapolskiej 
znamy chyba wszyscy, ale też 
każdy z nas z chęcią do niej wra-
ca. Nic więc dziwnego, że do te-
gorocznego czytania w naszym 
mieście chętnych nie brakowało. 

Chodzieska propozycja była 
szczególna, na pierwszy „rzut 
oka” starannie wyreżyserowana, 
choć przecież spontaniczności 
nie brakowało. Czytali uczniowie 
chodzieskiego I Liceum, czytały 
panie z Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, z urzędów i instytucji, 
ale też burmistrz Jacek Gursz, 
starosta Mirosław Juraszek, wi-
cestarosta Mariusz Witczuk, pani 
wójt Kamila Szejner. Każdy sta-
rał się, by przekaz autorki (której 
postać przybliżyła Marlena Mich-
na), w zrozumiały sposób trafi ał 
do odbiorcy. I przyznać trzeba, 
że w większości wypadków sta-
rania te były skuteczne. 

Ale były też „szczególne 
punkty programu”. Pierwszym 
były scenki, zagrane przez panie 
bibliotekarki. Przyznać trzeba, 
że talenty aktorskie panie z MBP 
dotąd dość mocno chowały. Obie 
scenki pokazały, że nie tylko wy-
pożyczanie bibliotecznych zaso-
bów, nie tylko kontakty z czytel-
nikami, ale też żywe przekazanie 
zawartych w książkach treści, 
mają panie „we krwi”. Brawa 
były jak najbardziej zasłużone. 
Na takie same brawa zasłużyła 
Anastazja Kruszka z I LO, która 
wzbogaciła sobotnie spotkanie 
piosenką „MIASTECZKO CUD”.

Był jeszcze jeden wyróżnik 
chodzieskiego czytania. 

- Wpadłem na pomysł, by tym 
razem nie zamykać się w mu-
rach biblioteki i wyjść z propozy-
cją czytania do ludzi – zdradził 
Piotr Mąka, który zresztą cały 
program prowadził.

I w ten sposób powstały trzy 
fi lmiki, przygotowane wspólnie 
z Honoratą Struzik, pokazujące 
jak akcję czytania potraktowali 
spotkani na ulicy chodzieżanie. 
Wyszło całkiem dobrze.

Program podsumowały panie 
dyrektorki – Honorata Niemiro 
i Regina Nalepa, a za pomysł i 
organizację spotkania podzięko-
wał starosta Mirosław Juraszek.

 Ryszard Cichocki
 fot. Honorata Struzik

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Tym razem 4 września 
w całej Polsce czytano 
„MORALNOŚĆ PANI 
DULSKIEJ” Gabrieli 
Zapolskiej. W Chodzieży 
na czytelnicze spotkanie 
zaprosili Miejska Biblio-
teka Publiczna i I Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Św. Barbary.

Czytanie z domieszką 
teatru i fi lmu
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SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

Samolot krążący nad naszym miastem przybył tu w celach tre-
ningowych z Poznania. Przy lądowaniu aeroplan uległ jednak 
uszkodzeniu (lądowanie odbywało się w trudnych warunkach 

terenowych na nierównym podłożu, a jak wiemy, tych w okolicach 
Chodzieży nie brakuje). Podczas awaryjnego manewru z samolotu 
wypadł też aparat fotograficzny i płyty szklane, z wykonanymi już 
zdjęciami. Kasetka, zawierająca owe fotografie niemalże natych-
miast została skradziona, zapewne przez jednego z kręcących się 
w pobliżu gapiów (niestety nie udało się jej odzyskać). Dalszy afront 
zrobił pilotom, a dokładniej jednemu z nich, tj. obserwatorowi-foto-
grafowi, pewien „lepiej ubrany” mieszkaniec Chodzieży - „pożyczył” 
sobie wojskową rękawiczkę zagubioną w czasie lądowania. 

Ten czyn został jednak bardzo szybko ukarany. Jeden z mło-
dych chłopców, przybyłych obejrzeć samolot, zauważył kradzież i 
niezwłocznie powiadomił o tym pilota.  Ten wpadł w furię, odebrał 
swoją własność i przy okazji uderzył złodzieja w twarz, oprawiając to 
kopniakiem. Gwałtowne zachowanie lotnika nie może dziwić. Dodat-
kowo możemy zrozumieć jego agresję, gdy prześledzimy, choćby 
krótko, życiorys owego oficera, co do którego z dzisiejszego punktu 
widzenia można bez wahania określić słowem „bohater”. Był nim, 
wówczas podporucznik, Stefan Korcz. 

Urodził się on w Nowym Tomyślu w 1891 roku, a z wykształcenia 
był budowniczym architektem. Z lotnictwem związał się podczas I 
wojny światowej, ukończył kurs obserwatorów lotniczych i aerofo-
togrametrystów i walczył na froncie zachodnim. Do Polski wrócił 
wraz z błękitną armią gen. J. Hallera, choć prawdopodobnie walczył 
też w Powstaniu Wielkopolskim (do którego został wysłany z Fran-
cji lub przedostał się do armii Hallera po zakończeniu powstania). 
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W wolnej Polsce otrzymał 
przydział na lotnisko Ławica w Poznaniu, w tym też mieście objął 
stanowisko instruktora w Oficerskiej Szkole Obserwatorów i Strzel-
ców Lotniczych. Wśród wielu powierzonych mu zadań współorga-
nizował Areoklub Poznański. Po przejściu do rezerwy w 1932 roku 
tworzył projekty domów mieszkalnych, a także pracował jako archi-
tekt przy budowie Centralnego Ośrodka Przemysłowego. Po klęsce 
wrześniowej próbował przedostać się do Rumunii, został jednak 
schwytany przez wojska radzieckie. Przetrzymywano go w obozach 
Szepietówka i Kozielsk. Razem z grupą polskich oficerów został za-
mordowany w Katyniu, 21 kwietnia 1940 roku.  W 2007 roku, Stefan 
Korcz został pośmiertnie awansowany do stopnia majora. 

Dzisiaj możemy mieć żal, że nie odnalazła się skradziona kasetka 
z fotografiami. Mielibyśmy wówczas szansę na spojrzenie na, ledwo 
co wyzwoloną, Chodzież z lotu ptaka.  Tadeusz Matraszek

 DHiTM MBP 
 fotografie i informacje o mjr. Stefanie Korczu 
 pochodzą ze stron www:
 polona.pl
 zszachownica.blogspot.com
 infolotnicze.pl

W CHODZIEŻY W 1922 ROKU

Od pierwszego lotu maszyny lotniczej braci Wright w 1903 roku, jeszcze 
przez wiele lat pojawienie się na niebie samolotu wzbudzało powszech-
ne zaciekawienie, zdziwienie lub nawet zachwyt. Nie inaczej było w 
małej, 7,5 tysięcznej Chodzieży początków drugiego dziesięciolecia XX 
wieku. Gdy w marcu 1922 roku mieszkańcy dowiedzieli się o pojawieniu 
się na niebie „latawca” (tak potocznie nazywano wówczas samoloty), 
licznie ruszyli obserwować jego zmagania z powietrzną przestrzenią.   

Od bohatera 
w twarz

Z HISTORII CHODZIESKIEJ FABRYKI FAJANSU

n Na przełomie XIX/XX w chodzieska Fa-
bryka Fajansu została przejęta z rąk Herma-
na Heima na około 25 lat, przez annburską 
spółkę akcyjną – Annaburger Steingutfabrik, 
produkującą początkowo fajans, a po II wojnie 
światowej porcelanę. 

Fabryka oferowała ponad 100 modeli fajansowych, 
począwszy od serwisów stołowych po zestawy toaleto-
we. Wyroby z przełomu wieków, opatrzone były sygna-
turą annaburską, często z dopiskiem Kolmar in Posen 
oraz nazwą serwisu, malowane były ręcznie, zazwyczaj 
w barwne wzory kwiatowe. 

Notgeld (pieniądz zastępczy) z Annaburga (w pru-
skiej prowincji Saksonii) z 1921 roku, ma wartość 25 
fennigów, o wymiarach: 6,5/9,5 cm. ,,Reklamuje” on 
rozpowszechnione na całym świecie wyroby wspo-
mnianej fabryki. Awers banknotu obrazuje zestaw 

Serwisy i… pieniądze

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Niemiecki samolot zwiadowczy LVG używany w wojsku polskim 

Stefan Korcz 
w mundurze kapitana

Zdjęcie Poznania z lotu ptaka wykonane przez S. Korcza

Dzban toaletowy, 
Fabryka Fajansu w Annaburgu, 
XIX-XX w.

naczyń, a rewers - herb miasta. Annaburskie, lo-
kalne banknoty ukazywały się w latach 1916-1923, 
w nominałach od 25 do 50 fennigów i wyższych, 
nie przekraczających 10 marek. W rzeszy nie-
mieckiej wyprodukowano ich sporą ilość podczas 
i po I wojnie światowej, ze względu na gromadze-
nie srebrnych monet przedstawiających wyższą 
wartość materialną i rosnące zapotrzebowanie 
przemysłu wojennego na metal oraz na wymianę 
handlową. 

Notgeldy z nadrukiem zazwyczaj lokalnych mo-
tywów, z czasem wzbudziły zainteresowanie kolek-
cjonerów na tyle, że nie wypuszczano je w obieg, a 
drukowano specjalnie z myślą o miłośnikach numi-
zmatyki. Seria notgeldów pochodzi z drukarni Luis’a 
Koch’a w Halberstadt, a grafiki projektował Johannes 
Beyer- fotograf, miłośnik numizmatyki (założyciel 
pierwszego zakładu fotograficznego w Warszawie, 
w połowie XIX w). Popularyzował on znane obiek-
ty, wydarzenia, dzieła sztuki, nadruki na monetach i 
medalach,reprodukując je w różnych technikach fo-
tograficznych. 

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
Dział Historii i Tradycji Miasta MBP 

Banknot annaburski 25 fenningowy, 1921
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n W październiku chodzieska biblio-
teka rozpoczyna warsztaty w ramach 
projektu Liga e-szkoła. Projekt skiero-
wany jest do dzieci i młodzieży w wieku 
10-18 lat, ma na celu rozwijanie kompe-
tencji cyfrowych oraz przygotowuje do 
tematyki programowania i konstrukcji 
robotów Lego Spike Prime.

Projekt obejmuje 60 godzin zajęć dla 
dzieci i młodzieży, a w tym 15 dwugodzin-
nych spotkań dotyczących przygotowań 

do konkursu z dziedziny robotyki, w któ-
rym na międzynarodowej arenie rywalizu-
ją drużyny z całego świata. Ich zadaniem 
jest zaprojektowanie, zbudowanie i za-
programowanie autonomicznego robota, 
który musi wykonać określone zadania 
konkursowe. 

Projekt realizowany jest w Partnerstwie 
przez 4 organizacje pozarządowe: Zwią-
zek Gmin Wiejskich RP, Fundacja Wspie-
ramy Wielkich Jutra, Polskie Towarzystwo 
Informatyczne oraz Fundacja eSzkoła. 

Robotyka 
w bibliotece

n W 2017 r. ukazała się książka „Glo-
ria victoribus” pod moją redakcją. Wy-
dana została pod auspicjami Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej w 
1000 egzemplarzach. Współwydawcą 
była fi rma Wydawnictwo „Media” 
Edmund Wolski w Pile, a projekt mógł 
dojść do skutku dzięki współpracy i 
pomocy Stowarzyszenia Dolina No-
teci, ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Książki zostały rozdane przede 
wszystkim rodzinom powstańców, a 
także znalazły się w szkołach, biblio-
tekach, urzędach, stowarzyszeniach 
oraz w rękach osób zainteresowanych 
Powstaniem Wielkopolskim. 

Zwróciłam się do szerokiego grona 
odbiorców tej publikacji o przekazy-
wanie na moje ręce uwag, poprawek, 
rozszerzeń, uzupełnień itp. Moja prośba 
znalazła duży oddźwięk - w ciągu minio-
nych 4 lat, oprócz poprawek i uzupełnień 

biogramów, otrzymałam sporo ciekawych 
i rozległych materiałów wzbogacających 
wiedzę o powstańcach wielkopolskich z 

ziemi chodzieskiej, za co serdecznie 
dziękuję. 

 Ponieważ obecnie nie ma moż-
liwości wydania książki w wariancie 
drugim, poprawionym i rozszerzonym, 
przekazuję zgromadzone materiały do 
Biblioteki Miejskiej w Chodzieży - Dział 
Historii i Tradycji Miasta, gdzie, być 
może, doczekają się sprzyjającej chwili 
do ich wydania.

Informuję o tym, aby ci z Państwa, 
którzy dołożyli starań, by mi przekazać 
swoje cenne uwagi i opracowania, nie 
odnieśli wrażenia, że poszły to na mar-
ne.

Informuję także, że już z początkiem 
2021 r.  zbiór dokumentów, które udało 
się odnaleźć, a dotyczących poszcze-
gólnych powstańców przedstawionych w 
książce „Gloria victoribus”, a także wiele 
innych dokumentów związanych z Po-
wstaniem Wielkopolskim, przekazałam do 
Biblioteki Miejskiej - Dział Historii i Tradycji 
Miasta Dorota Marciniak

Dziękuję za uwagi, poprawki, uzupełnienia
W 2017 r. ukazała się książka „Glo-

ria victoribus” pod moją redakcją. Wy-
dana została pod auspicjami Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej w 
1000 egzemplarzach. Współwydawcą 
była fi rma Wydawnictwo „Media” 
Edmund Wolski w Pile, a projekt mógł 

rozszerzeń, uzupełnień itp. Moja prośba biogramów, otrzymałam sporo ciekawych 

liwości wydania książki w wariancie 
drugim, poprawionym i rozszerzonym, 
przekazuję zgromadzone materiały do 
Biblioteki Miejskiej w Chodzieży - Dział 
Historii i Tradycji Miasta, gdzie, być 
może, doczekają się sprzyjającej chwili 
do ich wydania.

którzy dołożyli starań, by mi przekazać 
swoje cenne uwagi i opracowania, nie 
odnieśli wrażenia, że poszły to na mar-
ne.

Informuję także, że już z początkiem 
2021 r.  zbiór dokumentów, które udało 
się odnaleźć, a dotyczących poszcze-
gólnych powstańców przedstawionych w 
książce „Gloria victoribus”, a także wiele 
innych dokumentów związanych z Po-
wstaniem Wielkopolskim, przekazałam do 

Tym razem było malowanie światłem, 
a ma to w sobie coś magicznego. W 
rękach Przemysława Oziemblew-

skiego zimne światło zachowuje się zgod-
nie z oczekiwaniami, a nieprzewidywalny 
ogień daje się poskromić i pięknie prezen-
tuje się w kadrach. 

Nad naszym bezpieczeństwem podczas 
warsztatów czuwała niezawodna załoga 
OSP Chodzież, bezpiecznego miejsca uży-
czył Szkoła Podstawowa nr 3, a modelką, 
która w pełni nam zaufała, była Julianna 
Śróda. Wszystkim bardzo dziękujemy. Nie 

możemy też pominąć pana Kamila, który 
postawił „w ogniu” swoje BMW. 

Bez wahania możemy powiedzieć – po-
dobało się fotografom ostatnie spotkanie, 
spędziliśmy warsztatowo 5 godzin. Ozna-

czajcie nas, dzielcie się wrażeniami, a my 
już myślimy nad tym, czym jeszcze Was 
zaskoczyć na kolejnym spotkaniu. 

Do pstryknięcia! 
Honorata i Darek 

SPOTKANIA GRUPY FOTO KAWA STAJĄ SIĘ CORAZ BARDZIEJ KONKRETNE, PRZEMYŚLANE 
I PROFESJONALNE, BO ... DOBRE WARSZTATY TWORZĄ UCZESTNICY.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

FOTO KAWA

Malowanie światłem

CYFROWA WYPOŻYCZALNIA 

PONOWNIE ZAPRASZAMY STUDENTÓW, UCZNIÓW, WSZYSTKICH 
POSZUKUJĄCYCH WIEDZY!

Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowej Biblioteki Narodowej ze 
wszystkich dziedzin nauki. Ta ogromna baza jest ważnym narzędziem w nauce, pracy 
badawczej i dydaktycznej.

Dostęp do publikacji chronionych prawem autorskim jest możliwy na dedykowanym 
terminalu.
Lokalizacja terminala: Dział Multimedialny MBP, poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00.
Można rezerwować miejsce w czytelni telefonicznie 673818108 lub drogą mailo-
wą: multimedia@biblioteka-chodziez.pl

ACADEMICA
W CHODZIESKIEJ BIBLIOTECE
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EKOSPRAWNI – PROJEKT STOWARZYSZENIA NA GÓRZE

ZA-DYSZKA JUŻ PO RAZ SZÓSTY

Kajakiem z energią 
i uśmiechem

ROWEREM NA GONTYNIEC

n O nowym szlaku rowerowym na Gontyniec, przygotowanym przez Chodzieskie 
Towarzystwo Rowerowe, już pisaliśmy. A jak się ten szlak przemierza? O tym prze-
konali się 23 sierpnia członkowie ChTR i ich goście. Wśród nich byli m.in. bur-
mistrz Jacek Gursz i starosta Mirosław Juraszek. 

Cała trasa, licząca 4,5 km,  prowadzi pięknymi lasami, a co najważniejsze – nie jest 
trudna i zabłądzić w drodze nie można.

Słowa uznania należą się członkom Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego, Nad-
leśnictwu Podanin i i wszystkim, dzięki którym powstał ten projekt. RED

Nowym szlakiem

Ulicami naszego miasta

Była to rewelacyjna so-
bota, z jeszcze bardziej 
rewelacyjną EKIPĄ Sto-
warzyszenie Na Górze. 

W ramach dofinansowanego 
przedsięwzięcia EKOSPRAWNI, od-
był się spływ kajakowy pełen emocji, 
uśmiechu, energii, doświadczeń, 
relacji, słońca, smakołyków i... suk-
cesów. Brawo Wojciech Retz, Danu-
ta Drzewiecka-Piechowiak, Michał 
Piechowiak, Elżbieta Smocikowska, 
Honorata Struzik, Anna Majewska, 
Piotr Doręgowski, Marcin Miklejew-
ski, Adrian Szajowski ... . 

Wielką przyjemnością było spę-
dzić z Wami ten czas.

 Małgorzata Jeśko- Doręgowska 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

n W drugim tygodniu września 5 i 6-latki z grupy „Żeglarzy”  rozpoczęły cykl zajęć 
związanych z bezpieczeństwem na drodze. 

Dzieci w przedszkolu uczyły się właściwego postępowania w ruchu ulicznym, a po-
tem na pobliskim skrzyżowaniu ubrane w kamizelki odblaskowe, ćwiczyły prawidłowe 
przechodzenie przez jezdnię. Mogły wtedy obserwować ruch uliczny, znaki drogowe, sy-
gnalizację świetlną. Swoje wiadomości przedszkolaki będą utrwalać w kolejnych dniach, 
wykonując różne zadania i prace plastyczne.  Justyna Bednarczyk

Zasady 
ruchu drogowego

n Miasto Chodzież oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Chodzieży 
zapraszają 10 października 2021 r. do 
udziału w biegu ulicznym na dystansie 
10 km „VI Chodzieska Za-Dyszka”.

Organizatorzy mają nadzieję, że w tym 
roku uda się zrealizować to przedsięwzię-
cie bez problemów. Podczas zeszłorocz-

nej edycji, ze względu na obostrzenia wy-
nikające z pandemii, trzeba było zmienić 
trasę.

- W tym roku chcemy wrócić do trasy 
prowadzącej poprzez piękne i malownicze 
ulice naszego miasta – podkreśla MOSiR. 
- Wszystkie informacje na temat biegu, za-
pisy, regulamin, mapkę trasy można zna-

leźć na stronie internetowej www.zadysz-
ka.chodziez.pl, www.mosir-chodziez.pl

https://www.maratonypolskie.pl/mp_in-
dex.php?dzial=1… Serdecznie zaprasza-
my do Chodzieży, zachęcamy zarówno do 
czynnego udziału w biegu, jak i do kibico-
wania.

 RED
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SPORTOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI 2021
Kolejny już raz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży przygotował atrakcyjne zakończenie wakacji. 
Razem ze współorganizatorami zorganizowano sportowe imprezy z udziałem pływaków, siatkarzy, piłkarzy, 

żeglarzy, kolarzy, tenisistów.

PŁYWANIE
28 sierpnia na Jeziorze Miejskim odbył się fi nałowy IX etap GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PŁYWANIU 
DŁUGODYSTANSOWYM 2021. Na dystansie 2980 m wystartowało kilkudziesięciu zawodników. 
Rywalizowano także w ramach Pucharu 4 Jezior. Był to fi nał tegorocznych zawodów. W dużej grupie pływa-
ków byli także chodzieżanie. 
W tym roku w całym cyklu Pucharu najlepszymi z naszego miasta okazali się:
Panie: 1. Maria Pietras, 2. Olga Strzępka, 3. Natalia Gembiak
Panowie: 1. Kamil Pietras, 2. Patryk Sobczyk, 3. Artur Mieloch

RODZINNY RAJD ROWEROWY

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Na chodzieskim Orliku odbył się mini turniej piłki nożnej. Wzięli w nim udział najmłodsi wychowankowie 
klubu Polonia – 30. chłopców, urodzonych w latach 2009 – 2013. Podzieleni zostali na cztery zespoły, 
które rozegrały między sobą obfi tujące w ciekawe akcje i piękne bramki zacięte mecze. Emocji więc nie 
brakowało, a młodych piłkarzy dopingowali przede wszystkim rodzice. 
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał Remigiusz Skibiński, który był również sędzią głównym 
zawodów. 

TENIS ZIEMNY
Aż 17 zawodników zgłosiło się do turnieju tenisa ziemnego. Zawody rozpoczęto już w piątek, a kilka pojedyn-
ków było naprawdę zaciętych. 
W  fi nale Mariusz Mijalski (I miejsce) wygrał z Sławomirem Bednarzem (II miejsce ). Na III pozycji upla-
sował się Marcin Olejniczak, a na IV Andrzej Bednarz. 

Rodzinny rajd zorgani-
zowany został wspólnie 
z Chodzieskim Towarzy-
stwem Rowerowym. 24. 
rowerzystów przejechało 
atrakcyjną trasę, liczącą 
ok. 12 km. Uczestnicy 
podziwiali uroki Chodzie-
ży i okolic. Najmłodszy 
miał 4 lata, ale był też 
rowerzysta liczący sobie 
68 lat. Ten najmłodszy 
kolarz przejechał aż 6 
km i został  uhonorowany 
specjalną statuetką za 
uczestnictwo w rajdzie z 
takim sukcesem. 
- Wszyscy daliśmy radę 
i wróciliśmy cali, zdrowi, 
z uśmiechem na twarzy, 
a na mecie czekała już 
kiełbaska z grilla - sko-
mentował rajd Zbigniew 
Fórman.

SIATKÓWKA PLAŻOWA
Turniej Siatkowej Piłki Plażowej poświęcony był pamięci Marcina Jeleniewskiego. Sędzią głównym zawodów, 
do których zgłoszono siedem par, był Marian Sławski.
A oto zwycięzcy:
1. Paweł Lisiecki - Jakub Dorna
2. Krzysztof Streich - Marek piekarz
3. Grzegorz Górny - Marek Jaśkiewicz

W zawodach 
uczestniczyli pływacy 
UKS Delfi nek 
z trenerem Bartoszem 
Smarujem.
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Kolejne 13 medali
MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU W PŁETWACH

n 5 września we Wdzydzach Kiszewskich 
odbyły się Mistrzostwa Polski w Pływaniu w 
Płetwach. Wzięło w nich udział kilkudziesię-
ciu finswimmerów z czołowych polskich klu-
bów, w tym 13-osobowa reprezentacja UKS 
Delfinek Chodzież. 

Zawody odbyły się przy pięknej słonecznej 
aurze i były bardzo dobrym sprawdzianem na 
rozpoczęcie nowego sezonu. Na dystansie 800 
m w kat. D w swoim pierwszym starcie Kinga 
Koźlarek zajęła 3 miejsce i zdobyła brązowy 
medal Długodystansowych Mistrzostw Polski. W 
kat. C na dystansie 1200 m zwyciężyła Natalia 
Gembiak, tuż za nią przypłynęła Olga Strzępka, 
a miejsce 4 zajęła Maria Pietras. Wśród chłop-
ców tej samej kategorii wiekowej srebrny medal 
zdobył Marcin Humerczyk. W kat C dziewcząt w 
konkurencji SF Aleksandra Bukowińska zdobyła 
złoty medal. W kat. B - najstarszej kategorii ju-
niorów - na dystansie 1600 m bi-fins Antonina 
Dudek zdobyła brązowy medal, a wśród juniorów 
bezapelacyjnie medal złoty zdobył Radosław 
Grabowski, podobnie jak jego kolega Kamil Pie-
tras w konkurencji 1600 m po powierzchni (SF). 
Wśród juniorek kat. B Maria Dreger wywalczyła 
złoty medal na 1600 m po pow. W kat. seniorek 
w konkurencji 1600 m BF Marta Humerczyk zdo-
była srebrny medal. W kat. amatorów na dystan-
sie 800 m bi-fins srebrny medal wywalczyła Julia 
Szejner. W popołudniowych blokach sztafet I 

ZŁOTY medalista
Start w Motorowodnych Mistrzostwach Europy, jakie odbyły się w Chodzieży 26 i 27 czerwca 
br. nie  był dla Cezarego Strumnika szczęśliwy. Szanse na medal w klasie GF-500 przekreślił 
wówczas chodzieżaninowi węgierski zawodnik, który doprowadził do zderzenia w decydują-
cym biegu. Łódka zawodnika UKS Przygoda uległa poważnej awarii. 
Całkiem inaczej było na ostatnich Mistrzostwach Świata, jakie odbyły się 4 i 5 września               
w czeskich Jedovnicach. 

CHODZIEŻANIN MISTRZEM ŚWIATAREGATY ŻEGLARSKIE

NAGRODY, PUCHARY

W ramach „sportowego pożegnania wakacji” odbyły się 28 i 29 sierpnia XLV Otwarte Żeglarskie  
Mistrzostwa Pilskiego OZŻ. Organizatorem zawodów, wspólnie z Pilskim OZŻ, był ChKŻ LOK 
Chodzież.
Regaty rozegrane zostały na Jeziorze Miejskim, a wzięło w nich udział łącznie 85 żeglarzy, 
reprezentujących kilkanaście klubów.

WYNIKI
n OPP do 11 lat: 1. Mikołaj Rawecki (Środa Wlkp.) … 4. Mikołaj Grabowski, 
    5. Piotr Stefańczyk, 7. Krzysztof Lasota (wszyscy ChKŻ LOK Ch-ż)
n OPP od 12 lat: 1. Jakub Gulczyński (Neptun Wągrowiec) …. 10. Zuzanna Mertin, 
    12. Pola Kochalska, 13. Marta Kutnik (wszyscy ChKŻ LOK)
n Cadet: 1. Ewa i Barbara Trościanko (AKŻ 90)
n Laser Pico: 1. Aleksander Siwiec (Wałecka Akademia Żeglarska)
n Europa: 1. Jacek Woźny (UKŻ Środa) … 4. Zofia Kulesza (ChKŻ LOK)
n Finn: Marcin Przybylski (UKS Rogoźno) … 6. Jarosław Kulesza, 8. Leszek Kasztelan 
    (oboje ChKŻ LOK), 9. Krzysztof Sobisiak (Opty Ch-ż), 10. Marek Ziała (ChKŻ LOK), 
    11. Sławomir Gościński (Opty Ch-ż), 112. Leszek Sworowski (ChKŻ LOK)
n OK-Dinghy: 1. Michał Gmaj (ChKŻ LOK), 2. Arkadiusz Dobosz, 3. Adam Jankowski 
     (oboje Hals Ch-ż), 4. Przemysław Kasperski (ChKŻ LOK) … 10. Marcin Gościński (Opty), 
    12. Izabela Muryń (Hals), 13. Dariusz Witosławski (Opty)
W każdej klasie, oprócz klasyfikacji ogólnej, wyłoniono także najlepszych w Pilskim OZŻ. 
Chodzieżanie zajęli II i III miejsce w klasie OPP do 11 lat (Mikołaj Grabowski i Piotr Ste-
fańczyk), I miejsce w klasie Europa (Zofia Kulesza) oraz trzy pierwsze miejsca w OKD (1. 
Mikołaj Gmaj, 2. Arkadiusz Dobosz, 3. Adam Jankowski).

Zawody rozegrano przy pięknej, choć „mało wietrznej” pogodzie. Były bardzo dobrze zorgani-
zowane, za co ekipie przygotowującej regaty dziękowali żeglarze, ich opiekunowie i trenerzy.

Zorganizowane w ramach Sportowego Zakończenia Wakacji zawody były rywalizacją         
o puchary Prezesów Chodzieskich Spółek. Dla wszystkich uczestników sobotnich zmagań 
przygotowano poczęstunek – kiełbaski z grilla, tradycyjnie oranżadę od pana Kaczmarka    
i słodycze. Wszyscy otrzymali pamiątkowe ręczniki z logo MOSiR Chodzież.
- Dziękujemy bardzo prezesom Chodzieskich Spółek za wsparcie finansowe imprezy oraz 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do dobrej i bezpiecznej organizacji tej imprezy 
– podkreśla Małgorzata Kurowska - MOSiR. - Już dziś zapraszamy na podobną imprezę      
w 2022 roku. RC

CEZARY STRUMNIK w klasie OSY-400 
nie miał sobie równych i zdobył tytuł MI-
STRZA ŚWIATA. Nasz motorowodniak już 
14 lat ściga się w tej klasie i tym razem uda-
ło mu się zdobyć wymarzony medal i tytuł, 
a jego nazwisko zostało wygrawerowane na 
przechodnim pucharze mistrzów. Puchar 
ten przez rok będzie w rękach Cezarego. 

- Cóż to był za weekend. Zostałem mi-
strzem świata, a ten sukces dedykuję mojej 
rodzinie - żonie Joannie, rodzicom, bratu 
oraz wszystkim, którzy mnie wspierali i 
przez wszystkie lata pomagali – podsu-
mował swój występ w Jedovicach Cezary 
Strumnik.

Dodajmy, że drugie miejsce w tej klasie 
wywalczył Estończyk Rene Suk, trzecie 
Słowak Miroslav Bazinsky.

x x x
Jak informuje chodzieski WOPR, w tym 

samym czasie udanie startowali też inni 
chodzieżanie. Mateusz Hepner zajął II miej-
sce w V rundzie Mistrzostw Polski skuterów 
wodnych w klasie RUNABOUT SPARK 
BOX. Po tych zawodach nasz reprezentant  
zajmuje III miejsce w klasyfikacji general-
nej. Natomiast podczas Grand Prix Miasta 
Poznania w Ratownictwie Wodnym nad 
Jeziorem Kierskim,  Wojtek Górzny i Olaf 
Ciamciak wywalczyli II miejsce w konkuren-
cji grupowej.  RC 

fot. M. Strumnik

miejsca zajęli zarówno juniorzy (Marcin Humerczyk, Natalia Gembiak, 
Olga Strzępka, Kamil Pietras), jak i seniorzy (Bartosz Smaruj, Marta 
Humerczyk, Antonina Dudek, Radosław Grabowski) 

Łącznie zawodnicy UKS Delfinek zdobyli 13 medali. Koszty opłat 
startowych jak i transportu na zawody, zostały pokryte z dotacji Urzędu 
Miejskiego w Chodzieży. Dziękujemy też serdecznie rodzicom zawod-
ników za pomoc w transporcie. UKS Delfinek



16 Nr 9(48) • wrzesień 2021

KRZYŻÓWKA NR 48

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   6 października 2021 roku. Rozwiązania można też prze-
słać na adres naszachodziez@gmail.com. Wszystkie prawidłowe rozwiązania we-
zmą udział w losowaniu dwóch nagród – niespodzianek.

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki z sierpnia 
br. wylosowali: Wiesława Polerowicz i Marcin Jaroch. O terminie i miejscu odbioru na-
gród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.!

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 48

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

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

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

POZIOMO
 1. Stolica Podlasia
  5. Najsłynniejszy z Troi
  6. Ulica w Chodzieży kończąca się schodami
 9. Dzięki niej oglądasz oglądasz i słuchasz

10. Elżbieta, znana piosenkarka polska
13. Kontrowersyjny prezes polskiej spółki
15. Sposób walki morskiej
16. Odzienie
20. Roślina na tequilę
23. Czynność stróża
24. Firma kurierska
25. Gatunek liryczny
26. Lipsk po niemiecku
27. Miłośniczka kotów

PIONOWO
1. Jeden z bohaterów bajek dla dzieci
2. Hala widowiskowa w Poznaniu
3. Producent sprzętu do tenisa stołowego
4. Miecznik ale nie na ugorze
 5. Dawny model Opla
 7. Imię żony polskiego piłkarza z „9” 
     na koszulce
8. Niemcowi kojarzy się z odpoczynkiem, 
     a Polakowi z pieniędzmi
11. Część „trójmiasta” w Gminie Chodzież
12. Palto na zimę
14. Imię polskiego piłkarza 
17. Dawne określenie górnika
18. Praktykowanie nagości
19. Utwór opiewający życie wiejskie
21. Wisi w każdej klasie i urzędzie
22. Studnia w Etiopii
26. Nuta A na pięciolinii

HISTORIA NASZEGO MIASTA

W poprzednim wydaniu NCh próbowaliśmy zainteresować czytelników zapomnianymi już chodzieskimi miejscami, 
obiektami, wydarzeniami. Zaproponowaliśmy zastanowienie się nad trzema pytaniami. Okazało się, że nie były 
one takie proste, bo wpłynęło tylko kilka prawidłowych odpowiedzi. Nagrodę Burmistrza Miasta Chodzieży wy-
losowała pani Irena Żywicka. O terminie i miejscu jej odbioru nasza pierwsza laureatka zostanie powiadomiona 
telefonicznie. Dzisiaj, tak nam się wydaje, pytania trochę łatwiejsze.

CO I GDZIE KIEDYŚ BYŁO

K O N K U R S 

„CO I GDZIE KIEDYŚ BYŁO”
Odpowiedzi na pytania:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Adres .......................................................................................................................................

nr tel. ……………………………………...........…...........……………………...................………..

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży do 8 października 
br., albo przesłać na adres naszachodziez@gmail.com
Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział 
w losowaniu nagrody, ufundowanej przez Burmistrza 
Miasta Chodziezy.
Ponawiamy też propozycję do czytelników – może ktoś 
z Państwa podrzuci nam jakieś pytania?

KONKURSOWE 
PYTANIA:

1. Jaki chodzieski plac nazywano 
     kiedyś Rynkiem Maślanym?
2. Czym, przed położeniem asfaltu, 
     pokryta była jezdnia ulicy 
     Paderewskiego?

1  …………………………………………………………….……………….................…............................…

2  …………….…………………………………………………………….............................................………


