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CHODZIEŻANIE PAMIĘTAJĄ

Wzwiązku z 
cały czas 
t r w a j ą c ą 
p a n d e m i ą , 

nie było w Chodzie-
ży zbiorowego apelu, 
jaki każdego 1 wrze-
śnia odbywał się przed 
pomnikiem Poległym 
i Pomordowanym za 
Polskę i Wolność. Ale 
na prośbę burmistrza 
Jacka Gursza i za jego 
przykładem, wiele insty-
tucji, organizacji, stowa-
rzyszeń, złożyło tego 
dnia pod pomnikiem 
wiązanki kwiatów indy-
widualnie.

NIGDY więcej
Jak co roku, tak i tym razem chodzieżanie oddali hołd wszystkim, któ-
rzy zginęli w najstraszliwszej z wojen, rozpoczętej napaścią na nasz kraj 
przez hitlerowskie Niemcy 1 września 1939 roku.

W imieniu mieszkańców symboliczne wieńce ku czci i pamięci ofi ar II wojny światowej, wspólnie z  burmi-
strzem Jackiem Gurszem, złożyli wiceburmistrz Piotr Witkowski, starosta chodzieski Mirosław Juraszek, 
wicestarosta Mariusz Witczuk oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Boberski.

- W�rocznicę�taką�jak�ta�w�szczególny�sposób�pamiętamy�o�bohaterach�tamtych�dni�- podkreślają harcerze 
chodzieskiego Hufca ZHP. Mimo braku ofi cjalnych uroczystości, harcerska delegacja złożyła wiązankę 
kwiatów pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność. 

Prezesi chodzieskich spółek miejskich: Stanisław Biniecki - MWiK, Grażyna Nowicka - ChTBS, Roman 
Golcz – MZK, Piotr Matyja - MEC.

W imieniu Stowarzyszenia „Bioderko” kwiaty złożyli Honora-
ta Pilarczyk, Łukasz May i Krzysztof Słodowicz.

Wiązankę kwiatów złożyła także Iwona Szmyt – dyrektor Mieszkanio-
wego Zasobu Gminy Miejskiej.

Delegacja Szkoły Podstawowej nr 3 - dyrektor Hanna Lohr wraz z wice-
dyrektorami  Magdaleną Umeniuk i Anną Przekop. 

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 z dyrektorem Tomaszem Jagodzińskim.

Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej w składzie: Edmund Kaczmarek, Martyna 
Maćkowiak i Michał Gapiński, złożyła wiązankę kwiatów wspólnie z delegacjami Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży. Foto�-�Karolina�Ławniczak

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli indywidualnie również przed-
stawiciele innych organizacji i stowarzyszeń, a także osoby prywatne. 

� Ryszard�Cichocki
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DLA CHODZIESKICH SZKÓŁ NOWI NAUCZYCIELE MIANOWANI CHODZIESKICH SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 31 sierpnia, 
chodzieskim szkołom podstawowym, zarówno publicznym jak i 
niepublicznym, burmistrz Jacek Gursz przekazał elektroniczne ter-
mometry. Wyraził przy tym nadzieję, że nie będą one musiały być 
używane w przypadkach zakażeń, a tylko profilaktycznie.� RC

25 sierpnia 2020 r. Burmistrz 
Miasta Chodzieży wręczył akty 
nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela miano-
wanego nauczycielom zatrud-
nionym w chodzieskiej Szkole 
Podstawowej nr 1 i Szkole Pod-
stawowej nr 3.

Warunkiem uzyskania awansu 
było odbycie stażu trwającego 2 
lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozy-
tywnej oceny pracy oraz zdanie 
egzaminu przed komisją egzami-
nacyjną. Burmistrz Jacek Gursz 
akt nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela mianowa-
nego wręczył: Monice Łochowicz, 
Karolinie Ratajczak, Magdalenie 
Kozińskiej i Annie Przekop. 

Każda z pań, odbierając za-
świadczenie o awansie, złożyła 
ślubowanie: „Ślubuję rzetelnie 
pełnić mą powinność nauczyciela 
wychowawcy i opiekuna młodzieży, 
dążyć do pełni rozwoju osobowości 
ucznia i własnej, kształcić i wycho-
wywać młode pokolenie w duchu 
umiłowania Ojczyzny, tradycji naro-
dowych, poszanowania Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej”.  PP

Termometry Awans zawodowy
PRZY WSPARCIU 
URZĘDU MIEJSKIEGO

Na chodzieskich obiektach wod-
nych w tym roku wykonano wiele prac 
remontowych z materiałów dostarcza-
nych przez Urząd Miejski. Często wy-
konywali je członkowie stowarzyszeń. 
Na zdjęciu nowy slip przy przystani 
LOK.  RED

Na 
przystani 

NIE ŻYJE ANNA KARBOWNICZAK 
– DZIENNIKARKA „CHODZIEŻANINA”

Ania od dziesięciu lat pracowała w 
redakcji Chodzieżanina, ale pisała 
także dla Głosu Wielkopolskiego, 

prowadziła portal internetowy chodziez.
naszemiasto.pl. Była dziennikarką nie-
zwykle zaangażowaną w wykonywaniu 
swoich zawodowych obowiązków, a 
przy tym osobą miłą, przyjazną, zawsze 
uśmiechniętą. Miała też swoją drugą pa-
sję – pokonywanie niezliczonych kilome-
trów rowerem. Teraz już nic nie napisze, 
nie zrobi kolejnego zdjęcia, już nie zało-
ży kasku, by wsiąść na swój rower.

Kierowca, który potrącił Anię, razem 
z dwoma pasażerami zbiegli z miejsca 
zdarzenia. Akcja policji już następnego 
dnia przyniosła rezultat. Sprawca wy-
padku razem z czterema innymi osoba-
mi, zostali zatrzymani. 

Pogrzeb śp. Anny Karbowniczak odbył 
się w miniony piątek, 11 września. Po 
żałobnej mszy św. w kościele Nawiedze-

nia Najświętszej Maryi Panny, została 
pochowana na cmentarzu parafialnym w 
Chodzieży.

x x x

Są zdarzenia, które trudno zrozumieć, 
a jeszcze trudniej zaakceptować. Takim 
była tragiczna śmierć Ani Karbowniczak. 
Dla nas, lokalnego środowiska dzienni-
karskiego, to wydarzenie szczególne bo-
lesne, bo przecież jest nas tak niewielu. 
Odeszła osoba młoda, przed którą „świat 
był otwarty”. Odeszła dziennikarka tak 
bardzo zaangażowana w opisywanie 
wszystkiego, co na  ziemi chodzieskiej 
się działo. 

Tak jak wielu osobom, które Anię zna-
ły, trudno mi w tę śmierć uwierzyć ….  

Spoczywaj w pokoju!
Ryszard�Cichocki

Foto�–�Małgorzata�Jeśko-Doręgowska

W czwartek, 3 września, po potrą-
ceniu przez samochód, zmarła 
Anna Karbowniczak. Tragedia 
miała miejsce na drodze z Bu-
dzynia do Wągrowca. Kierowca 
po wypadku nie zatrzymał się, 
ale już następnego dnia został 
zatrzymany przez policję. Trudno 
nie nazwać tego zdarzenia 
tragedią, która nigdy nie powinna 
mieć miejsca.

TRAGEDIA, 
która nie powinna się zdarzyć

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 
chodzieskiej dziennikarki

śp.  
ANNY 

KARBOWNICZAK
Pozostanie w naszej pamięci 

jako osoba niezwykle pogodna, 
pełna dziennikarskiej pasji.

Rodzinie składamy 
wyrazy głębokiego współczucia.

Burmistrz Miasta Chodzieży
 i pracownicy Urzędu Miejskiego

ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Urząd Miejski w Chodzieży informuje, że pod adresem eboi.chodziez.pl uru-
chomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - system płatności 
podatków i opłaty śmieciowej oraz możliwość dokonania płatności metodą 
paybynet.

Dzięki stronie, każdy podatnik może sprawdzić aktualne zobowiązania wobec Gmi-
ny Miejskiej w Chodzieży (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłata od 
środków transportowych, opłata za koncesję alkoholową, opłata za odbiór nieczysto-
ści). W systemie pokazuje się również informacja o numerze konta indywidualnego 
przypisanego do danej płatności. Do systemu można zalogować się tylko poprzez 
profil zaufany.

TO WARTO WIEDZIEĆ



Informujemy, że z dniem 7 września 2020 roku 
wprowadzonych zostało kilka poważnych 
zmian do regulaminu użytkowania Chromka 
- Chodzieskiego Roweru Miejskiego.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH 

NA TERENIE MIASTA CHODZIEŻY 2020 ROK ZMIANY
W ZASADACH 
KORZYSTANIA
Z CHROMKA

Aplikacja poprosiła użytkowników o akceptację 
zaktualizowanego regulaminu. 

Zmianie ulegnie Tabela opłat i kar, a mianowicie:
- sankcja za pozostawienie rowerów poza stacjami 
wzrasta z 4,00 zł do 10,00 zł;
 - bonus za odstawienie roweru stojącego poza sta-
cją do stacji wzrasta z 3,00 zł do 8,00 zł;
- minimalny stan środków pozwalający na urucho-
mienie przejazdu wzrasta z 4,00 do 10,00 zł;

1

3

2 Zabroniony jest zwrot rowerów poza stacja-
mi przy promenadzie nad Jeziorem Strzeleckim i 
Miejskim. Prosimy zatem, by rowery zostawiać w po-
bliskich stacjach, przy ul. 3 Maja i Gajowej - w rejonie 
Jeziora Strzeleckiego oraz przy MOSIRze i plaży nad 
Jeziorem Miejskim.

Dotąd na obszarze funkcjonowania Chromka zwrot 
rowerów dozwolony był również poza dedykowanymi 
stacjami we wszystkich ogólnodostępnych miejscach 
publicznych, z wyłączeniem parkingów podziemnych, 
garaży, piwnic, tuneli, budynków, lasów, parków, za-
mkniętych cmentarzy i prywatnych posesji. Teraz po-
zostawienie roweru na tychże promenadach skutko-
wać będzie wyższą sankcją. 

Obszar funkcjonowania Chromka został rozsze-
rzony o tereny w rejonie ul. Spacerowej w  Cho-
dzieży oraz ul. Łąkowej i Makowej w Gminie Cho-
dzież. Nieznacznie poszerzony został również obszar 
funkcjonowania Chromka w rejonie ul. Zacisznej w 
gminie. Zwiększenie wysokości sankcji oraz ograni-
czenie zwrotu rowerów nad jeziorami podyktowane 
jest ostatnimi aktami wandalizmu rower� miejskich. Z 
naszego doświadczenia i obserwacji wynika, że więk-
szość uszkodzeń rowerów dokonuje się poza stacjami. 

Regulacje obejmują:

NASZE CHODZIEŻANKI

Chodzieskie stateczki w „swoim porcie” po uda-
nym sezonie.
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 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

BUDOWA SIECI Z PRZYŁĄCZAMI

Przywracanie prawidłowego stanu

SPIS ROLNY

Wzdłuż ulicy Górnej

W RAMACH REWITALIZACJI

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ

MAŁY, ALE JAKŻE PIĘKNY INSTRUMENT

Trwają modernizacje i remonty  oraz 
porządkowanie budynków miesz-
kalnych Gminy zarządzanych przez 
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej 
Chodzież.

Kontynuowany jest II etap modernizacji  
wielorodzinnego  budynku mieszkalnego  
przy  ul. Siejaka 25A, polegający na ter-
momodernizacji ściany z balkonami wraz 
z usunięciem azbestu oraz docieplenie 
fundamentów całego budynku. 

Na ukończeniu jest remont ściany 
szczytowej budynku przy ul. Świętokrzy-
skiej 1a. Z kolei w centrum remontowana 
jest kamienica przy ul. Rynek 10 - wy-
mieniane jest pokrycie dachu. Wcześniej 
ze strychu uprzątnięto i wywieziono 4 
kontenery różnych przedmiotów, pozosta-
wionych na częściach wspólnych  przez 
obecnych i byłych najemców.  Wszystkie 
te działania mają na celu przywracanie 
prawidłowego stanu technicznego gmin-
nych budynków mieszkalnych.

� Iwona�Szmyt
� Dyrektor�MZGM

Trwają prace przy 
modernizacji parku, 
znajdującego się obok 
Miejskiej  Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży. 
Wprawdzie jeszcze dużo 
zostało do zrobienia, ale 
z całą pewnością będzie 
to wyjątkowe miejsce w 
naszym mieście. RC

To będzie piękny park

NA BOISKU CHODZIESKIEJ TRÓJKI

Nowa 
bieżnia

Jak już informowaliśmy, 
dzięki środkom zewnętrz-
nym, pozyskanym przez 
Gminę Miejską Chodzież, 
przy Szkole Podstawowej 
nr 3 powstaje nowa bieżnia, 
jako pierwszy etap przebudo-
wy szkolnego boiska.  RC

Rowerowa Chodzież

Ta sytuacja napa-
wa optymizmem. 
Coraz większa 
liczba uczniów 
dojeżdża rowera-
mi do szkoły.

5 października o godz.16.00 w Chodzieskim Domu Kultury odbędzie 
się organizacyjne spotkanie Chodzieskiej Grupy Harmonijek Ustnych.
Są jeszcze wolne miejsca. Warto z tej propozycji skorzystać. RC

Pracownicy Spółki zakończyli prace instalacyjne związane z 
budową sieci cieplnej z przyłączami do budynków przy ul. Gór-
nej.

Po wykonaniu  próby ciśnieniowej, sprawdzeniu instalacji alarmo-
wej, izolacji połączeń rur, pracownicy przystąpili do zasypania wyko-
pów i przywrócenia terenu inwestycji do stanu pierwotnego.

Inwestycja planowana jest jako rozwojowa, pozwalająca na podłą-
czania budynków znajdujących się przy ul. Górnej. 

Wzdłuż ulicy Prusa
Rozpoczęte natomiast zostały prace ziemne i instalacyjne zwią-

zane z budową sieci cieplnej z przyłączami  do budynków  przy 
ul. B. Prusa.

Obecnie wykonywane są prace ziemne, przygotowujące profi l wyko-
pu do ułożenia rur ciepłowniczych.

Także ta inwestycja planowana jest jako rozwojowa, pozwalająca na 
podłączania wszystkich budynków znajdujących się przy ul. B. Prusa.

Wymierną korzyścią dla mieszkańców obu ulic będzie likwidacja ko-
tłów węglowych i zmniejszenie niskiej emisji do powietrza.

Realizowane inwestycje wpisują się politykę Spółki - tj. zwiększania 
obciążenia głównego źródła ciepła oraz walki z niską emisją.

� Piotr�Matyja
� MEC�Chodzież

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. 
na terenie całego kraju odbywa się Po-
wszechny Spis Rolny 2020, realizowa-
ny przez Główny Urząd Statystyczny.

Spis rolny zostanie prowadzony w go-
spodarstwach rolnych:
 osób fi zycznych (gospodarstwach 
indywidualnych);
 osób prawnych;
 jednostek organizacyjnych niema-
jących osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są 
do udzielania dokładnych, wyczerpują-
cych i zgodnych z prawdą odpowiedzi 
w formie samopisu internetowego, wy-
wiadu telefonicznego lub bezpośrednio 
w trakcie rozmowy z rachmistrzem spi-

sowym.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji 

o gospodarstwach rolnych poprzez:
 Samospis internetowy przeprowa-
dzony za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji, która będzie dostępna na tej 
stronie internetowej;
 Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rol-
nych, którzy nie spiszą się samodziel-

nie skontaktują się rachmistrzowie 
spisowi:
 Telefonicznie, w celu przeprowadze-
nia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 Bezpośrednio – w celu przeprowa-
dzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim 
w miejscu dogodnym dla użytkownika 
gospodarstwa rolnego.

Więcej informacji na stronie https://
spisrolny.gov.pl/
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STOWARZYSZENIE CHODZIESKICH 
AMAZONEK „RÓŻOWA WSTĄŻECZKA”

CHODZIESCY HARCERZE

Przeganianie raka

Pierwsza odprawa

Członkinie Stowarzyszenia poinformowały na FB, że „z wiadomych 
względów w tym roku nie odbędzie się kolejna edycja Różowego Biegu 
„Przeganiamy raka”. 

Harcerze Hufca Chodzież rozpoczęli rok 2020/2021 odprawą drużyno-
wych, jaka odbyła się 4 września. 

Jak informują na swoim FB harcerze, drużynowi zostali zapoznani z wytycz-
nymi dotyczącymi bezpieczeństwa podczas zbiórek i biwaków. 

 Źródło�–�FB�Hufca�Chodzież

- My� jednak�postawiłyśmy�5�września�pokonać�dystans�5�km� truchtem,�nor-
dic�walking�itp.�ku�pamięci�tych,�których�z�powodu�raka�piersi�dzisiaj�już�nie�ma�
z�nami.�Mamy�nadzieję,�że�w�2021�nic�nie�stanie�na�przeszkodzie,�aby�znowu�
stanąć�na�starcie�i�razem�przeganiać�raka... - informują panie z „Różowej Wstą-
żeczki”. RC�

źródło�–�FB�SChA

NOWY CHODZIESKI 
ZESPÓŁ WOKALNY

Ars Nova
W sobotę 5 września, na mszy św. 

w kościele Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny, podczas której młoda 
para zawarła związek małżeński, 
śpiewał zespół Ars Nova. 

Był to pierwszy występ nowego cho-
dzieskiego zespołu wokalnego, którego 
założycielem i dyrygentem jest Jan Mar-
gowski. RC

27 sierpnia br. w Pensjonacie Szelesiówka odbyła się uroczystość z okazji 
zakończenia projektu „Kobieca strona mocy-cykl warsztatów dla kobiet”, 
koordynowanego przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Miejskich w  Cho-
dzieży, realizowanego w ramach projektu grantowego. 

PODSUMOWANIE PROJEKTU I SPOTKANIE Z KATARZYNĄ MILLER

Kobiety mają moc

Pierwsza cześć spotkania miała charak-
ter warsztatu psychologiczno-rozwo-
jowego, który poprowadziła Katarzyna 

Miller, znana z telewizji i radia psycholożka, 
psychoterapeutka, autorka i współautorka 
wielu książek i poradników, skierowanych 
głównie do kobiet. Po warsztacie była okazja 
do rozmowy z gościem i zdobycia autografu. 
Po przerwie na poczęstunek, nastąpiła druga 
cześć spotkania, podczas której organizatorki 
podsumowały cykl warsztatów i wręczyły po-
dziękowania uczestniczkom.  

- Chcemy� podkreślić,� że� nasz� projekt�
był� czymś� więcej� niż� tylko� cyklem� warszta-
tów�– pokazał� bowiem,� że� udało� nam� się� w�
Chodzieży� zbudować� społeczność� świado-
mych�kobiet.�Kobiet,�które�nie�boją�się�wyjść�
z�domu,�nie�boją�się�pomyśleć�o�sobie,�chcą�
podnosić�swoje�kompetencje�i�nabywać�nowe�
umiejętności,�poznawać�nowych�ludzi,�a�cza-
sami�po�prostu�się�bawić.�Podczas�spotkania�
rozdaliśmy� certyfikaty� uczestniczkom� projek-
tu,�które�w�ciągu�kilkunastu�tygodni�miały�oka-
zję� wzięcia� udziału� warsztatach� tanecznych,�
kulinarnych,�coachingowych�i�fotograficznych.�
To��był��nasz�„dzień�kobiet”,�na�który�sobie�za-
pracowałyśmy – podsumowuje prezes KGM 
Paulina Panek. 

Sympatyczna atmosfera panująca na spo-
tkaniu, doskonałe menu, lampka szampana 
i pyszny tort, obecność niezwykle chary-
zmatycznej pani Katarzyny Miller, oryginalne 
prezenty, jakie otrzymał każdy z gości, przy-
czyniły się tego, że uroczysty finał pokazał, iż 
wszystkie założenia projektu zostały zrealizo-
wane. W tym przypadku sukces oznacza, że 
nastąpiło zwiększenie aktywności społecznej 
i integracja środowisk kobiecych, poprzez wy-
posażenie kobiet w kompetencje społeczne i 
interpersonalne.  RC
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Dla zdrowia, dla życia

Nazwa akcji nawiązuje do dwóch proble-
mów, które  przeplatały się 29 sierpnia 
na chodzieskim Rynku. Dzień dla Zdro-

wia, to zdrowa żywność, profi laktyka oste-
oporozy i chorób narządu ruchu, profi laktyka 
uzależnień, chorób krążeniowych, cukrzycy 
i raka piersi. Dzień dla Życia, to z kolei ho-
norowe dawstwo krwi i szpiku, to profi laktyka 
raka piersi, czy zagrożenia życia związane z 
uzależnieniami od narkotyków i dopalaczy, 
cukrzycy i chorób krążeniowych. 

 W akcji udział wzięli: Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z Poznania, fi rma 
OSTEODENS z Bydgoszczy, Młodzieżowa 
Rada Miejska w Chodzieży, stowarzyszenie 

Różowa Wstążeczka, Komenda Powiatowa 
Policji w Chodzieży, stowarzyszenie Bioderko, 
LAB – Mobile Przemysław Przybylski, AVIVA, 
KŻ OPTY, Ochotnicza Straż Pożarna w Cho-
dzieży. Gośćmi specjalnymi akcji były Maria 
Homan i Maria Jaszczyk z Drużyny Szpiku z 
Poznania. 

Stowarzyszenie Bioderko dziękuje wszyst-
kim uczestnikom, wolontariuszom i gościom 
za udział w wydarzeniu. Dziękujemy również 
sponsorom, którymi byli Chodzieski Klub Go-
spodarczy, Miejski Ośrodek Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Cukiernia-Piekar-
nia Piotrowscy, Restauracja Piwnica Chodzie-
ska, Piekarnia Gawrych z Budzynia, Firma 

DANMIS, Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Poznaniu (środki do dezynfekcji, 
maseczki). Dziękujemy mediom za informacje 
o naszej akcji, a także wszystkim, którzy od-
dali i wpisali się na listę dawców szpiku. 

 Podziękowania  kierujemy  również do bur-
mistrza Jacka Gursza, który wspiera wszystkie 
akcje prozdrowotne chodzieskich organizacji. 

Bilans akcji to 11 litrów oddanej krwi i 45 
badań densytometrycznych oraz liczne pora-
dy fi zjoterapeuty, badania na cukier i ciśnienia 
wykonane przez LAB-mobile, porady z zakre-
su profi laktyki uzależnień i nowwwotworów 
piersi. Honorata�Pilarczyk

Foto - MJD

Dzień dla Zdrowia – Dzień dla Życia - to akcja  prozdrowotna, zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Bioderko w partnerstwie z Młodzieżową Radą Miejską w Chodzieży i jej 
opiekunką Małgorzatą Jeśko-Doręgowską.

PROZDROWOTNE SPOTKANIE NA CHODZIESKIM RYNKU

MSZA DZIĘKCZYNNA W KOŚCIELE NNMP

30 sierpnia w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  w Chodzieży, odprawiona została 
msza św. dziękczynna za tegoroczne plony. Mszy koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz Jan 
Korygacz, który wygłosił też homilię i dziękował rolnikom za ich trud. 

Przed ołtarzem dożynkowe wieńce złożyły delegacje wsi z całej gminy Chodzież. Mszę swoim śpiewem wzbogacił 
parafi alny Chór Camerata z dyrygentem i organistą Marcinem Mendlikiem, a także Chór Kameralny Beaty Zdunek i 
Orkiestra Chodzieskiego Domu Kultury pod batutą Sławomira Czapli. RC

ROLNICZY TRUDPamiątkowa tablica

Minęło 7 lat od tragicznej śmierci st. chor. sztab. Mirosława Łuckiego podczas pełnienia żoł-
nierskiej misji w Afganistanie. 23 sierpnia odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
pamiątkowej, umiejscowionej na murze okalającym kościół św. Floriana, upamiętniającej to wy-
darzenie. Inicjatorem przedsięwzięcia było Chodzieskie Stowarzyszenie Patriotyczne. Red

ZGINĄŁ W ANTYTERRORYSTYCZNEJ AKCJI
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ZDROWO, SMACZNIE, EDUKACYJNIE I KREATYWNIE – POD TAKIMI HASŁAMI 8 WRZEŚNIA ODBYŁ SIĘ PIKNIK 
RODZINNY, ZORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH W CHODZIEŻY.

„ŚNIADANIE NA TRAWIE” to drugi 
projekt stowarzyszenia sfi nansowany w 
ramach działania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność”, 
objętego Programem Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 realizowanych w ra-
mach projektu grantowego. 

- Nasze� „śniadanie”�miało� na� celu� pro-
mocję�zdrowego�stylu�życia,�prawidłowego�
odżywiania.� Skupiłyśmy� się� na� najważ-
niejszym,�a� jednocześnie�zaniedbywanym�
posiłku�dnia,�jakim�jest�śniadanie.�Zaprosi-
łyśmy�mieszkańców�Chodzieży�na�plenero-

we�spotkanie,�na�którym�każdy�mógł�zjeść�
pyszny� posiłek� –� kanapkę,� sałatkę,� deser�
oraz� napić� się� kawy� czy� lemoniady.� Dla�
dzieci�zaplanowałyśmy�warsztaty�rękodzie-
ła� –� powstało� mnóstwo� pięknych�magne-
sów� na� plastrach� drewna,� eko� breloków,�
dekoracji� ze� sznurka,� z� którego�wykonuje�
się�makramy.�Promując�zdrowy�styl�życia,�
nie�zapomniałyśmy�o�aktywności�fi�zycznej,�
dlatego�dzieci�brały�udział�w�aktywnych�za-
bawach,�prowadzonych�pod�okiem�fi�zjote-
rapeuty,�który�na�co�dzień�pracuje�z�dziećmi�
– informują prezes Stowarzyszenia Paulina 
Panek i współautorka projektu Agnieszka 

Kiedrowska-Pietruszka.
Dorośli uczestnicy pikniku mogli posze-

rzyć swoją wiedzę z zakresu zdrowego 
stylu życia podczas konkursu pn. „Świa-
domie żyję – wiem co jem”. Uczestnicy 
odpowiadali na pytania z dziedziny zdro-
wego odżywiania, sportu i zasad bezpie-
czeństwa, a za ocenę wypowiedzi odpo-
wiedzialne było jury, w którego składzie 
znaleźli się eksperci w poszczególnych 
dziedzinach. 

Warto dodać, że piknik odbył się w prze-
pięknym chodzieskim Ogrodzie Miejskim. 
Organizatorki wydobyły wszystkie atuty 

tego miejsca – zieleń i przygotowane ory-
ginalne dekoracje stały się idealnym tłem 
tego wydarzenia. Ponadto układ ogrodu 
pozwolił na wydzielenie stref – miejsca do 
zabaw i warsztatów dla dzieci, strefy tzw. 
gastronomicznej, oddzielnie przygotowa-
ne zostały stoły i ławki, a przestrzeń wokół 
małej sceny, wśród urokliwych, wysokich 
traw, stała się zakątkiem do wypoczynku 
na leżakach. 

- Zależało�nam,�by�dzieci�zapamiętały,�
że�warto�wziąć�do�szkoły�kanapkę,�a�nie�
batonika� czy� chipsy,� dlatego� nasi� mali�
goście� otrzymali� od� nas� śniadaniówki� z�

hasłem� „śniadanie� ma� moc”.� Natomiast�
dla� dorosłych� przygotowałyśmy� upomi-
nek�w�postaci�bawełnianej�torby,�która�po�
pierwsze,�ma�zastąpić�plastikowe�torby�na�
zakupy,�a�po�drugie,�również�zachęcać�do�
zjadania�śniadań�i�dbania�o�zdrowie – do-
daje pani prezes Paulina Panek.

x x x
Panie z Koła Gospodyń Miejskich za-

skakują swoimi pomysłami. I tym razem, 
jak na prawdziwe gospodynie przysta-
ło, „śniadanie na trawie” zorganizowały 
świetnie. Bić brawo, to zdecydowanie za 
mało!!!   Ryszard�Cichocki

ŚNIADANIEŚNIADANIE na trawiena trawie

PIKNIK RODZINNY- KOLEJNA BARDZO UDANA PROPOZYCJA 
KOŁA GOSPODYŃ MIEJSKICH

Kiedy piknik się zakończył, kiedy 
było wiadomo, że wszystko się super 
udało, autorki projektu Paulina Panek i 
Agnieszka Kiedrowska-Pietruszka mogły 
„poskakać ze szczęścia”.

Konkurs prowadziła Małgorzata Jeśko-Doręgowska, 
a odpowiedzi oceniało profesjonalne jury.

Pod czujnym okiem pań – specjalistek, 
dzieci przygotowały wiele pięknych ozdób.

Zwycięzcy konkursu otrzymali 
nagrody, a pozostali uczestnicy, 
ekologiczne torby.

Teren Ogrodu Miejskiego został 
na to wyjątkowe spotkanie od-
powiednio przygotowany.

Można było spróbować 
swoich sił także w „quizie 
śniadaniowym”..

Na tym stoisku każdy uczest-
nik spotkania losował coś 
dobrego na „śniadanie”,        
a potem pyszności odbierał 
przy innych stoiskach.
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PO WYMAGAJĄCYCH 
WIELU TRUDNYCH DECZJI 
PRZYGOTOWANIACH, 
Z ZACHOWANIEM WYMOGÓW 
ZWIĄZANYCH Z COVID-19

Nowy rok szkolny 
ROZPOCZĘTY

Rok szkolny 2020/2021, ze zro-
zumiałych względów, rozpoczął 
się nieco inaczej, niż  poprzednie. 
Wprawdzie nastąpił powrót do tra-
dycyjnego systemu, ale obowiązy-
wać będzie wiele nowych zasad, 
dotyczących przede wszystkim 
bezpieczeństwa dzieci, nauczy-
cieli i pracowników obsługi.

Przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniom i nauczycielom szkół, podlegającym 
Gminie Miejskiej, trwały przez większą część 

wakacji, a nasiliły się w sierpniu.
Burmistrz Jacek Gursz spotykał się wielokrotnie 

z dyrektorami chodzieskich podstawówek – Hanną 
Lohr i Tomaszem Jagodzińskim, by na bieżąco oma-
wiać wszystkie problemy, związane z otwarciem szkół 
1 września w obliczu COVID-19. 

- Szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów 
– mógł oznajmić burmistrz 31 sierpnia. - Wszystkie 
zmiany, jakie trzeba było wprowadzić, dyktuje nam 
COVID 19. Cały czas jednak pamiętajmy, żeby dbać 
o siebie i swoich bliskich. 

W JEDYNCE
Uroczystość rozpoczęcia nowego roku w Szkole 

Podstawowej nr 1 odbyła się na szkolnym boisku, z 
zachowaniem sanitarnych obostrzeń.  Uczestniczył w 
niej burmistrz Jacek Gursz. 

- Nauczycielom, uczniom, rodzicom, pracownikom 
administracji i obsługi życzę normalnego, bezpiecz-
nego i zdrowego roku szkolnego 2020/2021 – powie-
dział J. Gursz. 

Uroczystość była też dobrą okazją do przekazania 
społeczności szkolnej ważnej wiadomości.  

- 1 września powierzyłem po raz kolejny misję kie-
rowania Szkołą Podstawową nr 1 Tomaszowi Jago-
dzińskiemu, który przez ostatnie 5 lat pełnił funkcję 
dyrektora – poinformował  burmistrz.

W TRÓJCE
1 września uczniowie przybyli do szkoły zgodnie z 

ustalonym harmonogramem, zachowując obowiązu-
jące procedury i wytyczne MEN. Uczniowie klas II - 
VIII spotkali się z wychowawcami w klasach, gdzie 
otrzymali świadectwa promocji do tegorocznych klas. 
Wszyscy, którzy uzyskali świadectwo z paskiem - 
otrzymali wraz ze świadectwem piękne długopisy 
z dedykacją, ufundowane przez Radę Rodziców. 
Wszyscy uczniowie otrzymali również od Rady Ro-
dziców kolorowe maseczki wielokrotnego użytku, a 
także ulotki informacyjne, zawierające zasady bez-
pieczeństwa dla rodziców i uczniów, przekazane 
przez burmistrza miasta, Jacka Gursza. 

Uczniów klas pierwszych wraz z ich rodzicami, po-
witała w sali gimnastycznej dyrektor Hanna Lohr. Od-
był się też mały konkurs, polegający na zapakowaniu 
plecaka przez przedstawicieli klas, po którym rodzice 
oraz uczniowie uroczyście złożyli ślubowanie.  

Podczas uroczystości pani dyrektor podziękowała za 
pracę odchodzącej ze stanowiska wicedyrektor pani 
Iwonie Petrykowskiej, przedstawiając jednocześnie jej 
następczynię - panią Anne Przekop. Słowa podzię-
kowania skierowano do wieloletnich nauczycielek, 
odchodzących na emeryturę - paniom Marlenie Orze-
chowskiej i Elżbiecie Krupie. Za pracę w szkole podzię-
kowano także pani Bożenie Michalskiej. RC,�MJD

 Przed rozpoczęciem roku szkolnego burmistrz Jacek Gursz wielokrotnie spotykał się 
dyrektorami Hanną Lohr i Tomaszem Jagodzińskim.

 W uroczystej inauguracji nowego roku w Szkole Podstawowej nr 1 uczestniczył  
burmistrz Jacek Gursz.

 Uczniów i ich rodziców powitała dyrektor SP 3 Hanna Lohr.

 Uczniów klas pierwszych wspierali w pierwszym dniu w szkole ich rodzice.

 Burmistrz Miasta Chodzieży powierzył kie-
rowanie SP 1 na kolejną kadencję dyrektorowi 
Tomaszowi Jagodzińskiemu.

 Dyrektor SP 3 dziękowała nauczycielkom opuszcza-
jącym szkołę, za długoletnią pracę.

 Pierwsza lekcja w nowym roku szkolnym.

 31 sierpnia 
burmistrz mógł 
przekazać 
informację, że 
chodzieskie 
szkoły podsta-
wowe nr 1 i nr 3 
są przygotowa-
ne do nowego 
roku szkolnego.



MONOGRAFIA CHODZIESKICH WARSZTATÓW JAZZOWYCH

Tę KSIĄŻKĘ warto mieć

To absolutny must have dla wszystkich miłośników jazzu i 
sympatyków warsztatów. Książka pod redakcją prof. Janusza 
Szroma (dyrektora artystycznego warsztatów) nosi tytuł „Warsz-
taty Muzyczne w Chodzieży 1971 - 2020. Monografia.” 

Światło ujrzała w lipcu tego roku, a jej pierwszy nakład roz-
szedł się w mgnieniu oka. Na prawie 700 stronach publikacji 
zgromadzonych zostało mnóstwo archiwalnych zdjęć oraz bli-
sko 400 artykułów prasowych, opisujących wszystkie kolejne 
Warsztaty w latach 1971-2020, a także wspomnienia 160 osób, 
byłych uczestników oraz nauczycieli. 

Do książki dołączone zostało wydawnictwo na nośniku 
CD/DVD, gdzie odnaleźć można ponad 4000 dokumentów 
źródłowych.

Cena książki - 80 zł. 
Chęć zakupu monografii należy zgłaszać w Wypożyczalni 

dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży 
przy ul. Tadeusza Kościuszki 32. 

W sprawie książki można kontaktować się osobiście, te-
lefonicznie pod nr 67 38 18 108 lub 67 38 18 138, a także 
mailowo pod adresem: czytdor@biblioteka-chodziez.pl

Na zdjęciu autor Janusz Szrom z egzemplarzem książki. MS
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LAUREATKI CZYTELNICZEGO LATA

Konkurs na „Czytelnika Lata 2020” został rozstrzygnięty. 
Laureatkami zostały pani Teresa i pani Agnieszka. W nagro-
dę zwyciężczynie mogły wygrać sobie gorące, książkowe no-
wości. Gratulujemy! 

KONKURS 
rozstrzygnięty

Obszerne fragmenty „Balladyny”, 
czytano także w Chodzieży. W 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

przy tematycznie przystrojonych stolikach, 
zasiedli wykonawcy spektaklu – uczniowie 
I Liceum im. św. Barbary, panie bibliote-
karki oraz zaproszeni goście, przedstawi-
ciele władz samorządowych. 

Wszystkich powitała dyrektor MBP 
Honorata  Niemiro, a w klimat spotkania 
wprowadziła Marlena Michna – główna 

animatorka chodzieskiego czytania. 
Przez ponad godzinę w bibliotecznej 

sali czuć było ducha romantyzmu. Wy-
dawałoby się, że dla młodzieży Juliusz 
Słowacki, jego epoka, to coś tak bardzo 
odległego. A jednak odnosiło się wraże-
nie, że uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. św. Barbary swoim „zaan-
gażowaniem w czytanie” udowodnili, iż 
twórczość romantyków można zrozumieć 
i polubić.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Do końca października trwać będą zapisy 
na wyjątkową monografię - 50 lat chodzie-
skich Warsztatów Jazzowych.

Fo
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BALLADYNA W INTERRETACJI UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I ZAPROSZONYCH GOŚCI

NARODOWE CZYTANIE w Chodzieży
Mimo że było to tylko czytanie, czuło się „powiew” prawdziwego teatru. Główna sala chodzieskiej Biblioteki Miejskiej, po raz 
kolejny stała się miejscem wydarzenia kulturalnego. Narodowe Czytanie, które swoim patronatem objął, podobnie jak w latach 
poprzednich, Prezydent Rzeczypospolitej,  odbyło się w całej Polsce 5 września.

5 WRZEŚNIA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ POSZCZEGÓLNE ROLE CZYTALI: 
4BALLADYNA – Bogumiła Kardacz i Jagoda Polak
4ALINA – Patrycja Doręgowska i Amelia Górzyńska
4KIRKOR – wicestarosta Mariusz Witczuk, Igor Kujawski 
4FILON i KOSTRYN – Cyprian Kozłowski
4SKIERKA – Aleksander Śróda
4PUSTELNIK – starosta Mirosław Juraszek, Sławomir Smolczewski
4GOPLANA – przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik
4WDOWA – wójt Kamila Szejner, Marlena Michna, Honorata Struzik, Justyna Belter-Rusek

Całe spotkanie 
wzbogacone było 
dobrze dobrany-
mi przerywnika-
mi muzycznymi. 
Śpiewały, i to 
jak,  Amelia Gó-
rzyńska i Jagoda 
Polak.

Ryszard�
Cichocki
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ŻYCIE CODZIENNE W CHODZIEŻY I POWIECIE 
CHODZIESKIM W 12 MIESIĘCY 
PRZED WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ

W wypadku historii lokalnej czasy pomię-
dzy 1920 a 1939 rokiem są pasjonatom 
historii raczej znane, przynajmniej w 
ogólnym zarysie. Wiele faktów zostało 

już opisanych, szczególnie tych związanych z dzie-
jami Powstania Wielkopolskiego, a także wybuchu 
wojny i okupacji hitlerowskiej naszego miasta. Jed-
nakże życie codzienne mieszkańców Chodzieży jest 
wciąż mało spopularyzowane, opisywane najczę-
ściej przy okazji kilku bardziej znanych wydarzeń. 

Nowa publikacja Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
autorstwa Tadeusza Matraszka, „W cieniu swasty-
ki – życie codzienne w Chodzieży i powiecie cho-
dzieskim w 12 miesięcy przed wybuchem II wojny 
światowej”, próbuje uzupełnić tę lukę, będąc jed-
nocześnie pierwszą w naszej historiografii próbą 
przedstawienia życia codziennego chodzieżan. Z 
książki możemy się dowiedzieć, jak żyjący 80 lat 
temu chodzieżanie spędzali czas – zarówno w pra-
cy, na oficjalnych zebraniach  i uroczystościach, 
a także po nich, kiedy to dobrze bawili się przy 
tańcach, muzyce, kinie lub innych rozrywkach. W 
publikacji przedstawiono zarówno swego rodzaju 
„stałe” elementy życia naszego społeczeństwa, jak 
np. rozpoczęcie roku szkolnego, święta: Boże Na-
rodzenie czy Wielkanoc, czy specyficzne dla oma-
wianego okresu, takie jak nadanie miastu honoro-
wej odznaki 58 Pułku Piechoty; wydawałoby się 
mało znaczące, a jednak ważne, otwarcie pierw-
szego w mieście kortu tenisowego, albo konkursu 
na najpiękniejszą wystawę sklepową w mieście. 
Ciekawych wydarzeń w tamtym okresie nie bra-

kowało, to pewne. Jednakże ze wzglę-
du na szczególny okres, w jakim się 
one wszystkie odbywały, a więc okres 
ściśle przed wybuchem II wojny świato-
wej, niemal na wszystkie (zwłaszcza od 
kwietnia 1939 roku) kładł się złowieszczy 
cień, tytułowy cień swastyki. Społeczeń-
stwo chodzieskie, podobnie jak wszyscy 
Polacy, odczuwało niemal każdego dnia 
zbliżającą się wojnę i podobnie jak reszta 
rodaków, za wszelką ceną starało się jej 
uniknąć. Wiedzieli jednak, że gdyby to się 
nie powiodło, trzeba było stanąć w obronie 
zagrożonej ojczyzny. Chodzieżanie brali 
więc udział w różnego rodzaju zbiórkach, 
kupowali bony pożyczek na cele wojsko-
we, ćwiczyli ciała i dusze, przygotowując 
się na nadejście nieuniknionej konfrontacji. 

„W cieniu swastyki” jest więc specy-
ficznym ujęciem tematyki dnia codzien-
nego mieszkańców Chodzieży. Z każdym 
kolejnym rozdziałem, w którym ujęty jest 
kolejny miesiąc aż do września 1939 roku, 
coraz bardziej daje się odczuć napięcie i 
upływający na niekorzyść Polaków czas. 
Jest go coraz mniej, to wiemy my, a mimo 

to chodzieżanie próbują żyć normalnie, starają 
się być silni, jednocześnie licząc na sojuszników, 
Państwo Polskie, wreszcie nawet na cud. Poza 
miastem, książka opisuje wypadki toczące się w 
całym powiecie. Trzeba bowiem przyznać, że w 
tamtym okresie w pobliskich miejscowościach nie 
brakowało ważnych i intrygujących wydarzeń. W 
Szamocinie np. po raz pierwszy wystawiono histo-
ryczną dramę, swego rodzaju próbę rekonstrukcji 
wydarzeń z przeszłości, a w Ujściu, podczas wiel-
kiego patriotycznego święta, społeczeństwo powia-
tu przekazało armii sprzęt wojskowy. Aby czytelnik 
miał szerszy obraz wydarzeń, na początku każde-
go rozdziału przedstawiono wykaz najistotniejszych 
wydarzeń ze świata. Dzięki temu możemy jeszcze 
bardziej zrozumieć upływający czas i kolejne kroki 
świata, zmierzające ku nieuniknionemu konfliktowi. 

Z każdym rozdziałem czas wolnej Polski i wolnej 
Chodzieży ucieka, a pięść faszyzmu coraz bardziej 
zaciska się na szyi chodzieskiego społeczeństwa. 
Mimo to widzimy, jak życie toczy się nadal, miesz-
kańcy, mimo strachu, pragną pokoju, chcą praco-
wać, bawić się i rozwiązywać mniejsze i większe pro-
blemy codzienności. Dzięki temu dostrzegamy także 
dziś, choćby częściowo, co widzieli i czuli w tamtych 
dniach nasi rodzice, dziadkowie czy pradziadkowie. 

„W cieniu swastyki” zadebiutuje 11 października 
podczas „Nocy Bibliotek” w chodzieskiej MBP. Już 
dziś zapraszamy więc do Biblioteki Miejskiej na 
spotkane autorskie z Tadeuszem Matraszkiem. 

 RED

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

W cieniu 
swastyki 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

20-lecie międzywojenne było dla Polski specyficznym 
czasem. Odrodzona Rzeczpospolita, mimo że borykała 
się z bardzo licznymi problemami, pozostała w pamię-
ci jako okres wspaniałego rozwoju i niedoścignionego 
wzoru patriotyzmu i umiłowania wolności ojczyzny. Ten 
wyidealizowany obraz, gdy przyjrzeć mu się bliżej, posia-
dał sporo wad i rys, niemniej swoją dostojnością i wspo-
mnianymi wcześniej elementami, zachwyca i intryguje do 
dziś. Wiemy też dobrze, jak zakończyły się te czasy – nie-
szczęściem II wojny światowej.

SENIORZY W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Spotkanie z KOMEDIĄ

26 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej zorganizowano kolejny pokaz filmowy 
dla grupy seniorów z chodzieskiego Domu 
Seniora „Wigor”, którą opiekuje się Alicja 
Geisler. 

Tym razem uczestnicy spotkania obejrzeli ko-
medię amerykańską „Wielkie wesele” w reżyserii 
Justina Zackhama. W rolach głównych wystąpili 
Robert de Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon 
i Amanda Seyfried.

Po projekcji, przy kawie i ciastkach, widzowie 

podzielili się wrażeniami z obejrzanego filmu. 
Podkreślali świetną grę aktorską, a także od-
ważny komizm sytuacyjny. Seniorzy zauważyli, 
że „z rodziną dobrze wychodzi się na zdjęciu”, 
że ukrywanie prawdy najczęściej źle wszystkim 
służy. A filmowa historia podana „na wesoło”, ma 
swój finał w pogodzeniu się z tym, czego nie da 
się cofnąć. 

Prowadząca cykl filmowych spotkań Anna 
Kaczmarczyk, zaprosiła seniorów na kolejny, 
wrześniowy pokaz. RED
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 „NA REGALE”, 
czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

ŚWIAT W SEKUNDZIE
I.M. Martins, B.Carvalho 

Co dobrego można zrobić w jednaj sekundzie? 
Czy można zrobić coś niemiłego, złego w tym sa-
mym czasie? Co to jest zrównoważony świat? 
Książka zabiera czytelnika w refl eksje, które posia-
dają szeroką perspektywę całego świata. Lapidarne 
zdania zapraszają do snucia historii, przewidywania 
następstw, określania przyczyn. 

Czytelnicy w różnych grupach wiekowych, nada-
dzą poszczególnym obrazom swoje znaczenia. Cie-
kawe jak będzie wyglądać książka, która powstanie 
z przemyśleń dzieci/młodzieży. Dział�dla�Dzieci

� Marcelina�Kidoń

OGRÓD KOBIET
Carla Montero

Carla Montero to hiszpański Zafon „w spódnicy”. 
Wiem co mówię – autora „Cienia wiatru” od lat da-
rzę ogromną fascynacją. Jak dobrze zbliżyć się do 
tego świata dzięki powieściom pani Montero. Z każ-
dą książką odsłania swoje historyczne fascynacje, 
kunszt snucia sagowych, rodzinnych historii i przede 
wszystkim uroki hiszpańskich miast oraz mniejszych, 
włoskich miejscowości. 

W najnowszej powieści „Ogród kobiet”  równole-
gle toczą się losy dwóch kobiet -  Annice zamiesz-
kującej młyn na obrzeżach włoskiego miasteczka 
Castelupo w XX wieku oraz jej wnuczki Gianny, od-
noszącej sukcesy pani architekt, żyjącej w słonecz-
nej Barcelonie w XXI wieku. Dwie kobiety, dwa poko-
lenia, dwa punkty na mapie – oto splątana historia 
rodziny Verelli. Niesamowicie wciągająca powieść w 
powieści. Esencja hiszpańskiej literatury. Zachęcam 

do wejścia w świat, w którym historie rodzinne spla-
tają się z losami niezwykłych ludzi i miejsc.

Honorata�Struzik�
Wypożyczalni�dla�Dorosłych�MBP

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Łacińska nazwa per fummo – przez 
dym, wiązała się z procesem spalania 
roślin potrzebnych do wyrobu perfum i 

kadzideł. Do głównych składników wówczas 
należały: błękitna lilia wodna, majeranek czy 
żywica terpentynowca. 

Z początkiem XV wieku przemysł per-
fumeryjny zaczął  rozkwitać najpierw we 
Włoszech, a później we Francji, czyniąc z 
Paryża perfumeryjną stolicę Europy, a nuty 
zapachowe rozlewane były i sprzedawane 
we fl akonikach z myślą o paniach. Modny-
mi stały się piżmo, jaśmin i tuberoza. Od 
połowy XX wieku perfumy zaczęły być  de-
dykowane również panom, przeznaczone 
określonym typom charakteru i osobowości, 
i miały za zadanie przywoływać określone 
pozytywne skojarzenia. 

W czasach PRL perfumy były towarem 
defi cytowym i obiektem pożądania głównie 
kobiet. Zapachem – symbolem wspomnia-
nych czasów, o konwaliowo - różano - ja-
śminowej nucie,  był perfum Pani Walewska. 
Wyprodukowano go w 1971 roku, na kom-
ponentach francuskich w krakowskiej fi rmie 
Miraculum, liczącej obecnie prawie sto lat. 
Przedsiębiorstwo założone zostało przez 
krakowskiego lekarza- Leona Lustera, pod 
nazwą ,,Doktora Lustra Preparaty Kosme-
tyczno- Lekarskie Miraculum” i produkowało 
mydła, pasty do zębów, a z czasem asor-
tyment poszerzono o pudry, dezodoranty, 
kremy do depilacji. Twarzą marki była m.in. 
Hanna Ordonówna.

Oprócz wspomnianych perfum Pani 
Walewska, stworzono linie zapachu ,,Być 
może” i męską serię kosmetyków ,,Brutal”. 

W 2003 roku Miraculum stworzyła spółkę 
z kosmetyczna fi rmą Kolastyna. Obecnie 
marka produkuje kolejne serie Pani Wa-
lewskiej pod różnymi nutami zapachowymi, 
wersji: klasycznej, White, Noir, Gold i Sweet 
Romance. 

W DHiTM posiadamy fl akon wraz z po-
jemnikiem na krem Pani Walewska, marki 
Miraculum. Kobaltowe w kolorze fl akony, 
produkowała od  lat 70-tych chodzieska Fa-
bryka Porcelany, w dziale porcelany tech-
nicznej - zakład nr 4. Flakon perfum Pani 
Walewska nie przypadkowo ma kształt ka-
pelusza Napoleona, ponieważ Maria z Łą-
czyńskich Walewska –szlachcianka z okolic 
Łowicza - rozstała się z dużo starszym od 
siebie mężem (szambelanem Anastazym 
Walewskim) i stała się ofi cjalną metresą 
Napoleona Bonaparte, któremu urodziła też 
syna. Napoleon otoczył ją i syna opieką, po-
zostawiając pałacyk pod Paryżem i nadając 
synowi Aleksandrowi tytuł hrabiowski. Nie-
które środowiska polityków tamtych czasów 
wiązały ze związkiem Marii z Napoleonem 
pewne nadzieje polityczne. Kochankowie 
widzieli się po raz ostatni w 1815 roku po 
abdykacji Napoleona i zesłaniu go na wyspę 
Św. Heleny. Rok później Maria wzięła ślub 
z kuzynem Napoleona. Dwa lata później 
zmarła w wieku 31 lat. 

Urodę wspomnianej szlachcianki może-
my podziwiać też na paterze z naniesioną 
reprodukcją obrazu malarza-portrecisty F.
Gerarda, wyprodukowanej w chodzieskiej 
Fabryce Porcelany. 

Karolina�Matwiejczuk-Ilnicka
MBP�Dział�Historii�i�Tradycji�Miasta

BARDZO DAWNO TEMU I … W POLSCE LUDOWEJ

Perfumy swoją wonią otaczały ludzkość od setek tysię-
cy lat. Uzyskiwane z roślin, ziół, pełniły w starożytności  
oprócz funkcji obrzędowych, medycznych, rolę afrody-
zjaku, podkreślając atrakcyjność osoby, a posiadanie 
ich było wyznacznikiem statusu społecznego. 

ZAPACH kobiety Flakon 
do perfum 
Pani 
Walewska, 
z pojemnikiem 
na krem, 
z chodzieskich 
zakładów 
porcelany, 
lata 70-80 XX w.

Portret 
Pani 
Walewskiej 
wg F. Gerarda.
Patera 
z chodzieskich 
zakładów 
porcelany,
lata 70-80 XX w.
Wł.K.Matwiejczuk
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Wśród najbardziej aktywnych chodzieskich stowarzyszeń, na 
pewno ważne miejsce zajmuje ChTR. Każdego roku organizuje 
wiele rowerowych wypraw, spotkań, imprez dla kolarzy doro-
słych i bardzo jeszcze młodych.

W zorganizowanych 6 września w miejscowości Wdzydze Dłu-
godystansowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Płetwach, 
Chodzież reprezentowało 12 zawodników UKS Delfi nek.

Rowerowa rodzina
CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE

Medal tegorocznej ZaDyszki
TEGOROCZNY BIEG ODBĘDZIE SIĘ 4 PAŹDZIERNIKA

Są już przygotowane medale 5. edy-
cji Chodzieskiej ZaDyszki. Jak zwykle na 
awersie medalu znajduje się logo biegu 
wraz z datą i numerem edycji, natomiast re-
wers ukazuje historyczny budynek z terenu 
miasta Chodzieży. Tym razem jest to gmach 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców 

Wielkopolskich, która w w roku szkolnym 
2019/2020 święciła swoje 60-lecie.

Przypomnijmy, że chodzieska Trójka jest 
szkołą „tysiąclatką”, wzniesioną w ramach 
programu oświatowego realizowanego w 
czasie jubileuszu Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego (1966). MS

RODZINNY 
RAJD

W ostatnią niedzielę 
sierpnia Chodzieskie To-
warzystwo Rowerowe zor-
ganizowało Rodzinny Rajd 
Rowerowy.

Ponieważ pogoda dopi-
sała, na starcie przed pły-
walnią Delfi n pojawiło się 
kilkudziesięciu miłośników 
turystycznej jazdy rowe-
rowej, którzy przejechali 
wspólnie atrakcyjną trasę 
rajdu - około 15 km.

UCZCILI 
PAMIĘĆ 
KOLEŻANKI

Zapewne nikt z członków 
ChTR nie przewidywał, że 
już tydzień później przyjdzie 
im uczestniczyć w rajdzie o 
zupełnie innym charakterze. 
Opisał je Sebastian Rogusz-
ka.              

- 6�września,� Chodzieskie�
Towarzystwo� Rowerowe�
wspólnie� z� CHYBA� MTB�
SZAMOCIN� oraz� niezliczo-
ną� grupą� przyjaciół� kolarzy�
z� Piły,� aby� uczcić� pamięć�
koleżanki� śp.� Anny� Kar-
bowniczak,� zorganizowało�
wspólny� przejazd� jedną� z� jej�
ulubionych,� i� jak� się� okazało�
ostatnich� tras.� Pokonaliśmy�
trasę� w� milczeniu,� zadumie.�
Zaczęliśmy�od�przejazdu�uli-
cami� Chodzieży,� następnie�
w�stronę�Margonina,�do�Syp-
niewa,� Dziewoklucza,� sym-
bolicznie� w� Budzyniu� wokół�
rynku.� Metą� przejazdu� było�
miejsce,� gdzie� Ania� ostatni�
raz� siedziała� w� siodle.� Tam�
większość�z�nas�zapaliła�zni-
cze,�a�pamięć�Ani�uczciliśmy�
minutą� ciszy.� Wysłuchaliśmy�
też�krótkich�wspomnień�o�Ani,�
przekazanych� przez� prezesa�
ChTR� Łukasza� oraz� jednej�

DŁUGODYSTANSOWE MISTRZOSTWA POLSKI 
W PŁYWANIU W PŁETWACH

Konkurencje zostały podzie-
lone na SF (z monopłetwą) i 
BF (z podwójnymi płetwami). 

W kat. D dziewcząt w konkurencji 
BF tytuł mistrzyni Polski wywal-
czyła Olga Strzępka, a tuż za nią 
uplasowała się klubowa koleżanka 
Natalia Gembiak. W tej samej ka-
tegorii, ale w konkurencji SF, złoty 
medal wywalczyła Nikola Nowa-
kowska. Wśród chłopców tej kate-
gorii Marcin Humerczyk w konku-
rencji BF zdobył srebrny medal, a 
w konkurencji SF Hubert Ciamciak 
- tytuł mistrzowski. W kategorii C 
SF bezapelacyjnie najlepszy był 
Kamil Pietras, a w konkurencji 

BF Radosław Grabowski zajął ex 
aequo I miejsce. Wśród dziewcząt 
natomiast II miejsce zajęła Micha-
lina Pietraszak. 

W kategorii seniorek BF Maja 
Czarnolewska zdobyła medal 
srebrny, a jej siostra Anna Czar-
nolewska - brązowy. Wśród panów 
SF trener Bartosz Smaruj zajął 
drugą lokatę. 

W konkurencji sztafet po me-
dalu złotym zdobyły sztafety mik-
stowe:

- w kat. D BF Marcin Humer-
czyk, Natalia Gembiak, Hubert 
Ciamciak, Olga Strzępka

- w kat. C SF - Aleksander Spo-

rysz, Nikola Nowakowska, Michali-
na Pietraszak, Kamil Pietras .

W kat. seniorów sztafeta BF w 
składzie: Bartosz Smaruj, Anna 
Czarnolewska, Maja Czarno-
lewska i Radosław Grabowski 
zdobyła medal brązowy. Łącznie 
fi swimmerzy Delfi nka zdobyli 14 
medali.  Wszystkie koszty zwią-
zane z wyjazdem na mistrzostwa, 
zostały pokryte z dotacji Urzędu 
Miejskiego w Chodzieży. 

UKS Delfi nek dziękuje państwu 
Pietras za pomoc w transporcie 
zawodników oraz wszystkim obec-
nym na zawodach rodzicom za 
wspaniały doping.  BS

koleżanki� z� Piły.� Udział� w� symbo-
licznym�przejeździe�wzięło�około�90�
kolarzy.� W� imieniu� Chodzieskiego�
Towarzystwa�Rowerowego�z�całego�
serca� dziękujemy� za� udział� w� tym�
wydarzeniu� wszystkim� kolarzom�
amatorom,� zawodowcom,� kola-

rzom�szosowym,�MTB.�Szczególne�
podziękowania� kierujemy� do�Marty�
Knap,�dzięki� której� grupa�kolarzy� z�
Piły� przerosła� nasze� oczekiwania.�
Udowodniliśmy,�że� jesteśmy�wielką�
rowerową� rodziną.� Uważajcie� na�
siebie�na�trasach.   RC

14 MEDALI Delfi nka
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PATRYK SOBCZYK PODJĄŁ PRÓBĘ 
PRZEPŁYNIĘCIA KANAŁU LA MANCHE

Patryk Sobczyk to pływak, który podejmuje ekstremalne wyzwania. Ostat-
nio wielu mieszkańców Chodzieży z dużym zainteresowaniem śledziło 
jego próbę pokonania kanału La Manche.

x x x
Kanał La Manche dla pływaków, to jak Mount Everest dla himalaistów. Żeby 

go przepłynąć, konieczne jest przekonanie, że ma się wystarczające umiejęt-
ności i wiarę we własne siły. Po raz pierwszy kanał pokonał kapitan brytyjskiej 
marynarki  Matthew Webb. Było to 25 sierpnia 1875 roku. Teraz w ciągu roku 
zmierza się z tym wyzwaniem wiele osób z całego świata. Aby można było 
tego dokonać, trzeba zostać dopuszczonym do wyprawy przez jedną z dwóch 
organizacji, czuwających nad tym, by wszystko było zgodne z przyjętymi za-
sadami. Trzeba się zgłosić, udokumentować swoje umiejętności i … czekać 2, 
3 lata na wyznaczenie terminu.

Patryk Sobczyk o tym, że będzie mógł w tym roku podjąć próbę, dowiedział 
się latem, roku ubiegłego. 

x x x
Intensywne przygotowania natychmiast zostały rozpoczęte. Pan Patryk 

skontaktował się z wyjątkową pływaczką Chloe Mc Cardel z Australii, która 
La Manche pokonała już ponad 30 razy. To pod jej czujnym okiem realizował 
kolejne etapy przygotowań. Pandemia sprawiła jednak, że wszystko zaczęło 
się sypać. 

- Byłem�już�nastawiony,�że�moja�próba�zostanie�przełożona�na�następny�rok�
– wspomina P. Sobczyk. - Ale�na�szczęście�Federacja�przesunęła�mi�termin�
tylko�o�kilka� tygodni.�Potwierdziłem�swoją�chęć�startu� jeszcze�w� tym� roku� i�
zacząłem�intensywnie�nadrabiać�stracone�trzy�miesiące.

x x x
Do Anglii Patryk Sobczyk udał się 15 sierpnia, choć termin podjęcia wyzwa-

nia wyznaczono mu na ostatni dzień tego miesiąca.
- Przygotowania�popsuły�mi�jednak�trwające�cały�czas�sztormy,�co�nie�da-

wało�szans�na�treningowe�wypłynięcie�na�pełne�morze�– wspomina pan Pa-
tryk. -�I��gdy�już�spakowałem�się,�by�wracać�do�Polski,�okazało�się,�że�będzie�
jednak�szansa,�aby�podjąć�próbę.

I podjął ją, zgodnie z wcześniejszym planem, 31 sierpnia.
x x x

Z Anglii do Francji w linii prostej jest 35 km. Ale pokonać trzeba znacznie 
więcej kilometrów, bo płynie się trasą podobną do litery „S”. Obok zawodni-
ka płynie zawsze statek, na którym znajduje się osoba pilotująca trasę, oraz 
obserwator z ramienia Federacji, który zatwierdza, albo nie, całe przedsię-
wzięcie.

- Na� statku� była� też�moja� australijska� opiekunka� i� trenerka,� a� także�mój�
przyjaciel�Paweł�Suchański,� na�którego�pomoc�zawsze�mogę� liczyć – opo-
wiada P. Sobczyk. - To�on�jako�pierwszy�może�zauważyć,�że�coś�jest�nie�tak.

Temperatura wody wahała się od 15 do 19 stopni. Ale był silny wiatr i zim-
niejsze powietrze – 12 – 15 stopni. 

- Kiedy�odczułem,�że�w�wodzie�jest�mi�lepiej�niż�na�powietrzu,�wiedziałem�
że�będzie�trudno�– kontynuuje pan Patryk. - Oczywiście�wzmocnienie�dawały�
co� 20�minut� podawane�w� płynie� posiłki,� ale� ich� spożycie� to� „strata”� ok.� 30�
sekund,�co�wymagało�później�dodatkowego�wysiłku,�by�to�nadrobić.�Przez�8�
godzin�było�wszystko�ok.�Kiedy� jednak�zaczął�zapadać�zmrok,� ja�zacząłem�
odczuwać�skutki�oddychania�zimnym�powietrzem.�Czułem�się�wychłodzony�
od� środka,� a� żołądek� nie� chciał� już� przyjmować� posiłków.�Widziałem�Fran-
cję,�widziałem�domy,�światła.�Wszystko�było�już�tak�blisko,�ale�…�silne�wiatry�

Na Stadionie Olimpijskim we 
Wrocławiu, w dniach 13 – 18 
sierpnia, odbyły się  Narodowe 
Mistrzostwa Polski w Tenisie.

Startował w nich również cho-
dzieżanin Mariusz Mijalski, który 
udział w zawodach zakończył 
wielkim sukcesem. Pierwszy raz w 
karierze zdobył w swojej kategorii 
tytuł Mistrza Polski w tenisie na 

kortach otwartych.
- To�były�36.�Narodowe�Mistrzo-

stwa�Polski�w�Tenisie�SiA.�W�tym�
roku,� we�Wrocławiu,� dopisała� re-
kordowa� frekwencja,� bo� w� sumie�
w�turnieju�udział�wzięło�ponad�350�
tenisistek� i� tenisistów� – informuje 
M. Mijalski. 

Na zawody przyjechali faworyci 
we wszystkich kategoriach wieko-
wych, mający nierzadko zawodo-

wą karierę tenisową w przeszłości. 
- W� drodze� po� złoty� medal,�

musiałem� pokonać� w� półfi�nale� i�
fi�nale� zawodników,� z� którymi� w�
tym�roku�już�przegrałem�na�innych�
turniejach,� więc� satysfakcja� była�
podwójna – dodaje chodzieski 
tenisista. - Ten� złoty� medal� Mi-
strzostw�Polski� to�mój�największy�
sukces,�jak�do�tej�pory,�w�karierze�
amatorskiego� tenisa.� Dwukrotnie�

już�byłem�w�przeszłości�Halowym�
Mistrzem� Polski,� ale� ten� tytuł� z�
Wrocławia�ma�największą�rangę.�

Mariusz Mijalski w krajowym 
rankingu umocnił się na drugim 
miejscu w Polsce, natomiast w 
międzynarodowym rankingu ITF 
Seniors zajmuje obecnie w swojej 
kategorii wiekowej 57. miejsce na 
świecie. 

� RC,�PD�

Nasz MISTRZ POLSKI
TENISOWY SUKCES CHODZIEŻANINA

Patryk Sobczyk wprawdzie nie mieszka 
już w Chodzieży, ale tu się urodził, tu wy-
chował, tu nauczył się pływać. Jak twier-
dzi, chodzieżaninem w dalszym ciągu się 
czuje i kiedy tylko może, do „swojego 
miasta” przyjeżdża. A przyjeżdża często, 
bo tu, na chodzieskich jeziorach, najle-
piej mu się trenuje.

zaczęły� znosić� mnie� na� południe.� Oczywiście� koniecznie� chciałem�
płynąć�dalej,�ale�moja�trenerka�wskoczyła�do�wody,�przypłynęła�obok�
mnie�i�powiedziała,�że�…�dla�niej�już�swoje�zrobiłem�i�nic�więcej�udo-
wadniać�nie�muszę.�Podobnie�sytuację�ocenił�mój�przyjaciel.�Objąłem�
Chloe,�kapitan�spuścił��drabinkę�i�…�wiele�już�nie�pamiętam.�Dopiero�
na�pokładzie,�po�kilkunastu�minutach�dotarło�do�mnie,�co�się�stało.

x x x
Patryk Sobczyk płynął w ekstremalnych warunkach 9 godzin i 40 

minut. Chociaż wszyscy, którzy śledzili jego zmagania, są pełni podzi-
wu, on sam uważa, że sukcesu nie odniósł.

- Według� mnie,� jest� to� jednak� porażka� – twierdzi. - Oczywiście�
sukcesy�są�czymś�świetnym,�ale�pocieszam�się�tym,�że�uczymy�się�
przede�wszystkim�na�porażkach.�

Mimo takiej oceny swojego zmierzenia się z kanałem La Manche, 
P. Sobczyk nie traci nadziei, że wszystko jeszcze przed nim. 

- Pokazałem,�że�nie�trzeba�być�zawodowym�pływakiem,�by�podej-
mować�takie�wyzwania�– kończy mój rozmówca. - Gdy�teraz�zamykam�
oczy,�coś�do�morza�znowu�mnie�ciągnie.�A�kanał�La�Manche,�jest�jak�
heroina�wśród�narkotyków.�Wiem,�że�nadal�na�mnie�czeka,�że�mnie�
wzywa.

NADAL 
MNIE 
WZYWA

Patryk Sobczyk już na po-
kładzie statku, po zakoń-
czeniu próby, ze swoją 
trenerką i przyjacielem.

Ryszard�CICHOCKI
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Po ostatnich remisie i po-
rażce (z prowadzącą w tabeli 
V ligi Notecią Czarnków), w 
minionym tygodniu chodzie-
ska Polonia zanotowała dwa 
zwycięstwa. 

Najpierw w rozgrywkach w 
ramach Pucharu Polski, chodzie-

żanie pokonali w Pile tamtejszy 
Klub Piłkarski 6:1.

- Byliśmy� faworytem� w� tym�
meczu� i� wygraliśmy.� KP� Piła� to�
młody,�ciekawy�zespół,�trochę�po-
dobny�do�naszego.�Cieszymy�się�
z� tego� zwycięstwa� i� awansu� do�
kolejnej�rundy.�Będziemy�walczyć�

o� kolejne� szczeble� w� Pucharze�
Polski – podsumował wyjazd do 
Piły trener Sergiusz Grabowski.

W ostatnią sobotę natomiast 
Polonia podejmowała  Wełnę 
Skoki. Ten ligowy mecz także 
zakończył się zwycięstwem cho-
dzieżan 2:1.� RC

Dwa zwycięstwa

Puchar pojechał do Wągrowca

5 września odbył się XI Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Starosty Cho-
dzieskiego. Dziesięć dotychczasowych edycji turnieju miało charakter mię-
dzynarodowy, ale tym razem, ze względu na pandemię, do Chodzieży przyje-
chały tylko drużyny z naszego kraju. Czwarta edycja 

PROCAM Cup 2020, 
a więc największego 
wydarzenia piłkar-
skiego dla dzieci z 
małych miejscowo-
ści w Polsce, prze-
szła do historii. 

Jak zawsze uroczyste  było rozpo-
częcie zawodów, poprowadzone 
przez głównego ich  organizato-

ra, Zbigniewa Marczyka. Ofi cjalnego 
otwarcia turnieju dokonał wicestarosta 
Mariusz Witczuk, a w imieniu burmi-
strza Chodzieży Jacka Gursza, za-
wodników powitała radna Małgorzata 
Jeśko-Doręgowska. W uroczystości 
tej uczestniczyli także przewodniczą-
cy Rady Powiatu Waldemar Straczyc-
ki i  jeden z głównych sponsorów im-
prezy – Sławomir Lisiewicz.

Już pierwsze mecze wskazywały, 
że rywalizacja o tegoroczny puchar 
będzie zacięta. W półfi nale gospo-
darze - „Polonia-Oldboy” zremisowali 
z „Nielbą”  Wągrowiec, ale w rzutach 
karnych zwyciężyli rywale chodzie-
żan. W drugim meczu półfi nałowym 
„Victoria” Sianów  pokonała „Gwar-
dię” Koszalin 1:0.

W spotkaniu o III miejsce „Polo-
nia-Oldboy” Chodzież wygrała z ko-
szalińską „Gwardią” 3:1, a w fi nale 
„Nielba” po raz drugi zremisowała, 
tym razem z „Victorią” Sianów 1:1, a 
w rzutach karnych także wygrała 3:1.

Dzięki staraniom wice-
przewodniczącego Rady 
Miejskiej Piotra Przybyłow-

skiego, Chodzież była jednym z 
sześciu miastach na terenie całe-
go kraju, do którego dotarł projekt 
dla najmłodszych adeptów futbo-
lu. Patronat nad całością sprawo-
wał Polski Związek Piłki Nożnej 
oraz portale „Łączy nas piłka” i 
„Piłka dla wszystkich”. O zaletach 
tego projektu mówił Paweł Janas: 
Talenty rodzą się wszędzie. To 
nasza rola, rola dorosłych, by je 
odnaleźć, a następnie odpowied-
nio oszlifować.

W tym roku, ze względu na 
sytuację pandemiczną, zamiast 
turnieju piłkarskiego zorganizo-
wano profesjonalne treningi, któ-
re prowadził Marcin Dorna trener 
reprezentacji Polski do lat 16. 

- Cieszę� się� z� tak� dużego� za-
interesowania� tym�wydarzeniem.�
To�pokazuje�siłę�polskiej�piłki�noż-
nej,�a�każdy�z�uczestników�PRO-
CAM� Cup� jest� naszą� nadzieją�
na� przyszłość.� Trzymam� za� nich�
kciuki�– stwierdził trener Dorna. 

Do Chodzieży oprócz trenera 
Dorny przyjechali między innymi 
Paweł Wojtala – członek Zarządu 
PZPN, Rafał Ulatowski – dyrektor 
Akademii Lecha Poznań, Edi An-
dradina – brazylijski były piłkarz 
Pogoni Szczecin i Korony Kielce, 
a także Paweł Janas – były trener 
reprezentacji Polski. 

- Takie� wydarzenia� są� dosko-
nałą� okazją� do� wypatrywania�
perspektywicznych� zawodników.�
Nie� ukrywam,� że� najciekawsze�
nazwiska�znajdą�się�na�pewno�w�
moim�notesie – powiedział dla na-
szej gazety Rafał Ulatowski. 

Taki przebieg imprezy, okazał 

się idealnym rozwiązaniem. Zma-
ganiom towarzyszyły, jak zwykle, 
pozytywne emocje nie tylko dzie-
ci, ale i licznie zebranych rodzi-
ców. Tego dnia liczyła się przede 
wszystkim dobra zabawa i to 
właśnie miało miejsce, co w me-
diach społecznościowych podkre-

ślali właśnie sami rodzice. Warto 
także podkreślić, iż wszystkie 
zespoły otrzymały na własność 
od sponsora strategicznego fi rmy 
PROCAM sprzęt sportowy warty 
kilka tysięcy złotych każdy, a dzie-
ci upominki ufundowane przez 
PZPN. Red.

WOJTALA, ULATOWSKI, JANAS 
W CHODZIEŻY

TURNIEJ OLDBOJÓW
ORGANIZOWANY 
PO RAZ JEDENASTY

Najlepszym zawodnikiem 
został Mariusz Grabowski (Cho-
dzież), najlepszym bramkarzem 
Jacek Ciudziński (Wągrowiec), 
a najlepszym strzelcem Rafał 
Gotowała (Sianów). Najstarszym 
zawodnikiem był Andrzej Jano-
wicz (Zielona Góra). Zwycięz-
com puchar wręczył wicestaro-
sta Mariusz Witczuk.

Zespół „Polonii - Oldboy” 
Chodzież wystąpił w składzie: 
Dariusz Dzioba, Maciej Hu-
dziński, Marek Wieczorkow-
ski, Cezary Krukowski, Filip 
Mach, Sergiusz Grabowski, 
Mariusz Grabowski, Tomasz 
Miedziński, Tomasz Lubański, 
Marek Trzebny, Rafał Gimzic-
ki. RC

1. Nielba Wągrowiec
2. Victoria Sianów
3. Polonia-Oldboy Chodzież 
4. Gwardia Koszalin
5. Żurawie Wielkopolska
6. Huragan Pobiedziska 
7. KP Zielona Góra
8. Zryw Kretomino
9. Pallap Nowosiółki
10. Polonia Jastrowie

KOŃCOWA TABELA

TALENTY
rodzą się wszędzie

Burmistrz Jacek Gursz z trenerem Polonii Sergiuszem 
Grabowskim odebrali specjalny certyfi kat, potwierdzający chodzie-
ską odsłonę Procam 2020.

PIŁKA NOŻNA
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KRZYŻÓWKA NR 36

POZIOMO

 1. Legenda Solidarności 
  4. Obelisk, głaz, kamień
  7. Jednostka miary powierzchni
  8. Legendarna złota kraina
  9. Gromadzi ludność
11. Tam jest wybierana królowa
12. Główne źródło zakażeń koronawirusa
13. Utwór liryczny, imię żeńskie
15. Zielony owoc, występuje głównie 
      w Meksyku
16. Adwersarz, antagonista
18. Może być porozumienia
19. Można go mieć w rękawie
20. Biskup z serialu Ranczo
22. Państwo w Azji
23. Ma woń zgniłego jaja
24. Jedna z roślin

PIONOWO

  1. ”Nasza” kraina w Polsce
  2. Model samochodu ze wschodu
  3. W tej miejscowości Ferdynand 
      Zach zbudował pałac
  4. W skrócie „profesjonalny”
  5. Jeden z symboli morza
  6. Jan z Czarnolasu
  7. Wysyłasz do niego list
10. Nie iloczyn
11. Potrzebna na budowie
14. Do grania ma klawisze lub guziki
17. Dla nas powszechny, ale kiedyś był 
      dla bogów
21. Imię mamy Laury i Klary, żony 
      Roberta 

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do 12 października 2020 roku. Rozwiązania można też 
przesłać na adres naszachodziez@gmail.com. Wszystkie prawidłowe rozwiąza-
nia wezmą udział w losowaniu nagrody – niespodzianki.

W wyniku losowania, nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki z 
sierpniowego wydania NCh otrzymują: Agnieszka Matysiak, Helena Matysiak i Maciej 
Kaczmarczyk. O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.!

Z TEKI
Z RYSUNKAMI 
DONATY 
OTTO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHODZIEŻY

ARTUR KOŹLAREK - RADNY RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 36

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

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