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CHODZIEŻANIE POMAGAJĄ GOŚCIOM Z UKRAINY

Razem w naszym mieście
Chodzieska akcja pomocy Ukraińcom nie ustaje. Prowadzona jest przede wszystkim przez wolontariuszy z Hufca ZHP, na czele z dh. Zuzanną Wy-
pusz, przez Fundację Ukryte Marzenia z Małgorzatą Urszulak i Patrykiem Strzępką oraz Stowarzyszenie ONI z zaangażowanymi w szczególny sposób 
Magdaleną Siwińską i Łukaszem Mayem. To głównie dzięki ich poświęceniu akcja pomocy w naszym mieście przynosi tak oczekiwane efekty.

COTYGODNIOWE RAPORTY

POMOC OD PRZYJACIÓŁ Z NIEMIEC

Komenda Hufca ZHP każdego tygodnia przeka-
zuje informacje o kolejnych działaniach. 
Co udało się w poprzednim tygodniu: 
 przygotowaliśmy wyprawki dla około 15 nowo 
przyjezdnych rodzin
 odebraliśmy i posortowaliśmy duży transport z 
darami z Niemiec
 przearanżowaliśmy przestrzeń w punkcie wydaw-
czym w Hufcu, aby naszym Gościom było jak najwy-
godniej, a dzięki wolontariuszce Asi wprowadziliśmy 

kwestionariusze potrzeb, usprawniające komunikację
 za pośrednictwem zbiórki pieniężnej Fundacji 

Ukryte Marzenia udało się nam zebrać 166 861 zł, w 
tym darowizna od miasta partnerskiego Nottuln 
 zakupiliśmy aktualnie potrzebne rzeczy za aż 19 
635,57 zł! W tym bieliznę, przybory szkolne, artykuły 
gospodarstwa domowego, żywność, środki czysto-
ści, suszarki do bielizny, odzieży, akcesoria kuchen-
ne, wiele artykułów dla dzieci, prześcieradła, poście-
le, poszewki, kołdry, poduszki, czajniki, suszarki do 

włosów czy tekstylia 
 od Koła Gospodyń Miejskich w Chodzieży otrzy-
maliśmy mnóstwo produktów spożywczych 
 doposażyliśmy transport do Truskawca 
 wydaliśmy kolejne 3 wyprawki dla dzieci szkol-

nych 
 otrzymaliśmy baner wskazujący drogę do Hufca 

od Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Cały czas mile widziane są pomocne ręce, jak i 

pomoc materialna. Chętnie przyjmiemy każde ilości 

słodyczy, jedzenia, nowej bielizny, chemii domowej. 
Są to produkty, które wydajemy na bieżąco w dużych 
ilościach. 

Jesteśmy dostępni w naszej siedzibie przy ul. 
Paderewskiego 13 z wejściem od tyłu budynku, 
w  dni powszednie w godz. od 17-19, a w sobotę 
od 10-15. 

W ubiegłą sobotę i niedzielę nasi wolontariusze 
otrzymali pyszne obiady od restauracji Łazienki Cho-
dzieskie. 

Członkowie Komitetu 
Partnerstwa w Nottuln od 
początku wojny w Ukrainie 
wspomagają  działania cho-
dzieżan. 

Zebrali już ponad 90 tyś 
euro, które przekazują suk-
cesywnie na konto naszej 
zbiórki - Fundacja Ukryte 
Marzenia. Docierają do nas 
też kolejne dary, przezna-
czone szczególnie dla dzieci 
uchodźców.  Dziękujemy! 

W sprawach
POMOCY GOŚCIOM Z UKRAINY

można kontaktować się z:

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM I WOLONTARIUSZOM

Jedynka mówi  STOP wojnie

9 kwietnia w sali gim-
nastycznej SP1 odbyło 
się spotkanie informacyj-
ne „Razem w Chodzieży” 
dla gości z Ukrainy prze-
bywających w naszym 
mieście oraz mieszkań-
ców, którzy udzielają im 
wsparcia. 

Informacje przekazane 
przez Urząd Miejski do-
tyczyły najważniejszych, 
bieżących problemów.  
Była też część sportowa, 
rozrywkowa, a kulturalną i 
edukacyjną ofertę przed-
stawiły jednostki miejskie i 
inne instytucje.

- Dziękuję dyrekcji i pra-
cownikom Szkoły Podsta-
wowej nr 1 za przygotowa-
nie pomieszczeń, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, M. 
Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej, M. Ośrodkowi 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Miejskiemu 
Przedszkolu nr 5, Szko-
le Podstawowej nr 3, M. 
Ośrdkowi Sportu i Rekre-
acji za organizację zabaw 
dla dzieci, a Powiatowe-
mu Urzędowi Pracy oraz 
ZUS za udzielone porady. 
Wszystkim osobom zaan-
gażowanym w ten projekt 
wielkie słowa podziękowa-
nia – podsumował spotka-
nie burmistrz Jacek Gursz.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

ZHP Hufi ec Chodzież 
- komendant Zuzanna Wypusz 
nr tel. 662064977 
Fundacją Ukryte Marzenia 
- tel. 507475843 
Stowarzyszeniem ONI 
- tel. 575113880 
Koordynatorem Miejskim 
- tel. 697988021 
Koordynatorem Powiatowym 
- tel. 506374116 

„BO CZASAMI JEDEN GEST ZNACZY WIĘCEJ NIŻ TYSIĄC SŁÓW”

n Na boisku 
szkolnym klasy 1- 4 
Szkoły Podstawowej 
nr 1 wyraziły swoje 
wsparcie dla dzieci z 
Ukrainy, dołączając 
tym samym do akcji 
Zespołu Szkół im. 
Janusza Korczaka we 
Wrześni.

Paulina Jabłońska
Fot – Bartosz Szymczak
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W PLENERZE

W piątek, 1 kwietnia, najpierw odpra-
wiona została msza św. w Kaplicy Matki 
Bożej, a następnie w Sali Rycerskiej 
odbyło się wręczenie odznaczeń pań-
stwowych i medali. Wśród osób uhono-
rowanych medalem „Pro Patria” byli też 
chodzieżanie.

Medal „Pro Patria” nadawany jest za 
kultywowanie w sposób szczególny tra-
dycji i wartości patriotycznych. Wśród 
ponad 40 osób z całej Polski, na takie 
wyróżnienie zasłużyli burmistrz Cho-
dzieży Jacek Gursz oraz Roman Gre-

wling i Eugeniusz Sobkowski. Jest to 
wyraz docenienia działań związanych z 
upamiętnianiem, pielęgnowaniem waż-
nych dla nas, Polaków, historycznych 
zdarzeń.

Dla mieszkańców naszego miasta 
jest jeszcze jedna ważna informacja, 
związana z uroczystościami na Jasnej 
Górze. Otóż tego dnia Honorowy Oby-
watel Chodzieży o. Eustachy Rakoczy 
otrzymał Medal Stulecia Odzyskania 
Niepodległości. 

RC

n Była to wyjątkowa uroczystość, związana z obchodami 250. 
rocznicy zakończenia obrony Jasnej Góry przed wojskami rosyj-
skimi. 

CHODZIEŻANIE UHONOROWANI MEDALAMI „PRO PATRIA”

Za kultywowanie patriotycznych wartości

Pandemia spowodo-
wała, że przez dwa 
lata tego wydarzenia nie 

było. Ale tak mocno zapisało się 
ono jako przedświąteczne spotka-
nie w niedzielę palmową, że jak tylko 
już było można, burmistrz Jacek Gursz 
znowu zaprosił dzieci i ich rodziców na tere-
ny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I jak 
zwykle „plenerowe poszukiwanie wielkanocnych 
jajek” przyniosło wiele radości.  Były oczywiście do-
datkowe niespodzianki – wielkanocne animacje z AKU-
KU, czy warsztaty z Eko Ludkiem, podczas których  można  
było sprawdzić swoje umiejętności w wykonywaniu ozdób wiel-
kanocnych.         RC

POSZUKIWANIE
WIELKANOCNYCH
JAJEK
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tel. 
506 699 335

Salon 
Jubilerskitel. 

509 700 178

tel. 503 828 671

tel. 501 836 236

tel. 67 282 96 89

tel. 
791 991 956

tel. 

668 977 620KWIACIARNIA 
„TULIPANI”

tel. 514 475 225

tel. 507 891 577EwelinaSzewczyk

Wszystko Wszystko 
dla Domu dla Domu 
Wszystko Wszystko 
dla Domudla Domu 

Rynek 18 
tel. 67 282 91 15

tel. 795 504 157

SKLEP 

„BIAŁKOWSKIE”

tel. 606 452 070

tel. 
67 282 34 23

tel. 519 481 013

tel. 501 836 236

tel. 

792 758 559

tel. 67 282 04 23

Wioleta Śramska 
tel. 

536 784 361

Restauracja
SPOKOJNYCH I RADOSNYCH 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH MIESZKAŃCOM CHODZIEŻY 
I ZIEMI CHODZIESKIEJ ŻYCZĄ FIRMY

tel. 67 349 03 23

ul. Piekary 14, 64-800 Chodzież



CHODZIESKI 
ROWER 
MIEJSKI

Na tę informację wielu 
mieszkańców Chodzieży 
czekało – od 1 kwietnia 
znowu można korzystać 
z „Chromka”.
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Instalacje 
fotowoltaiczne

TO MA WPŁYW NA CENY USŁUG 

n Chodzieskie wodociągi systematycznie podejmują działania 
zmierzające do ograniczenia zużycia energii oraz ustabilizowania jej 
cen. 

Chodzieski Rower Miejski na stałe zadomowił się w 
naszym mieście. Każdego roku korzysta z niego coraz 
więcej chodzieżan. W 2021 roku ponownie dla wielu, 
szczególnie młodych mieszkańców, był to doskonały 
środek wykorzystywany do poruszania się po mieście. 

Z najbardziej aktywnymi użytkownikami Chromka 
w ubiegłym roku spotkali się burmistrz Jacek Gursz, 
prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. - 
Roman Golcz i koordynator działalności Chromka Szy-
mon Zychla.  Agata, Daria, Justyna, Zofia oraz Antoni i 
Karol otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz zestawy 
upominków. 

- Te liczby robią wrażenie – podkreślił burmistrz         
J. Gursz. - Fenomenalnie kręcili w 2021 roku! RED

Te liczby 
robią wrażenie

TAKIE LEKCJE SĄ NAJLEPSZE

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH PROPONUJE

ŚRODKI Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

n Piękna, wiosenna pogo-
da zachęciła klasę 7a SP 3 do 
spędzenia pierwszej lekcji w 
plenerze. Doskonałym miej-

scem okazał się do tego PARK 
przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej,  gdzie uczniowie mo-
gli zobaczyć nie tylko zabyt-

kowy lamus tkacki, wystawę 
dotyczącą Powstania, pospa-
cerować,  odpocząć, ale także 
rozegrać pełne emocji partyjki 

w warcaby - w dodatku przy-
niesionymi „eko - pionkami”. 
Mocno polecamy to miejsce.
 Małgorzata Jeśko-Doręgowska

Plenerowe warcaby

Przed wyborem

Dla naszego miasta

BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO

W budynku 
przy ul. Strzeleckiej 9
n Zakończona w grudniu 2021 r. inwestycja polegająca na budo-
wie sieci cieplnej od ul. Składowej do ul. Strzeleckiej,  pozwoliła na 
podłączenie do niej budynku przy ul. Strzeleckiej 9.

Pracownicy MEC zakończyli prace związane z budową węzła ciepl-
nego w w/w budynku, co pozwoliło na uruchomienie ogrzewania z sieci 
cieplnej Spółki. Dotychczas źródłem ciepła był kocioł gazowy.

Wykonywane zadanie wpisuje się w strategię Spółki związaną ze  
zwiększaniem obciążenia głównego źródła ciepła i walką z niską emi-
sją.
 Piotr Matyja
 MEC Chodzież

n Przed uczniami ostatnich klas szkoły podstawowej ważne życiowe 
decyzje – jaką szkołę teraz wybrać.  Pomocą w ich podjęciu służyć mogą 
liczne spotkania, podczas których ósmoklasiści dowiadują się, jakie stoją 
przed nimi propozycje.

n W obecności marszałka Krzysztofa Grabowskiego burmistrz Jacek 
Gursz ze skarbnikiem miasta Radosławem Federkiewiczem podpisali umo-
wę na kwotę 215 257.00 zł z przeznaczeniem na rozwój bazy rekreacyjno 
- turystycznej. 

Jak co roku, z takimi wła-
śnie informacjami zawitali 1 
kwietnia do uczniów Szkoły 
Podstawowa nr 3 im. Po-
wstańców Wielkopolskich 
przedstawiciele Cechu Re-
zmiosł Różnych w Chodzie-
ży. Spotkanie odbyło się w 
sali gimnastycznej, a go-
ście w interesujący sposób 
przedstawili uczniom zawo-
dy rzemieślnicze i szczerze 
zachęcali do podjęcia nauki 
któregoś z nich. Pokazali 
konkretne korzyści, jakie pły-
ną „z bycia dobrym w swo-
jej dziedzinie fachowcem”. 

Koszt energii elek-
trycznej, zwłaszcza w 
ostatnich latach zna-
cząco wzrósł, co nie 
pozostaje bez wpływu 
na ceny świadczonych 
przez Spółkę usług. Stąd 
między innymi inwesty-
cje w odnawialne źródła 
energii. Na ujęciu wody 
przy ul. Ujskiej oraz na 
stacji uzdatniania wody w 
Konstantynowie, urucho-
mione zostały instalacje 
fotowoltaiczne. Każda 
składa się z 88 paneli 
PV  oraz dedykowanego 

inwertera. Kolejne siłownie słoneczne powstają na 
terenie przepompowni przy ul. Młyńskiej, ujęciu wody 
w Podaninie  oraz na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
w Studzieńcu. mwik

Uczniowie mogli też zapoznać się z  przygotowanymi 
przez Cech ulotkami i innymi materiałami edukacyjnymi. 
 RED
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CHODZIESKI KLUB GOSPODARCZY ZAPRASZA

Wracają TARGI PROMOCJE
Ten termin warto zapamiętać. 4 CZERWCA, po przerwie spowodowanej pandemią, 
odbędą się Chodzieskich Targi Gospodarcze.

KAŻDA KROPLA, KTÓRA  MOŻE WSIĄKNĄĆ 
W GLEBĘ, MA ZNACZENIE

KAŻDY 
MOŻE
22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. 
Tegoroczny upłynął się pod hasłem „Wody podziemne: 
uczynić niewidzialne widocznym”.

Naturalny obieg wody na ziemi to cykl hydrologiczny. Odbywa się on 
w obiegu zamkniętym, a energię, która go napędza, zapewnia słońce. 
Co ciekawe, aż 80% opadów ma miejsce nad oceanami, a tylko 20% 
nad lądami. Z tych 20% część wody odpływa z powrotem do mórz i 
oceanów (odpływ powierzchniowy i podziemny), część ponownie trafia 
do atmosfery poprzez parowanie. Wreszcie część zasila wody pod-
ziemne, w tym te, z których czerpiemy wodę dla zaspokojenia naszych 
potrzeb. 

Czym bardziej spowolnimy procesy odpływu i parowania, tym wię-
cej wody zostaje do wykorzystania. Takie czasowe zatrzymywanie lub 
ograniczenie prędkości krążenia wody w przyrodzie nazywa się reten-
cją. 

Każdy z nas może i powinien podejmować w tym zakresie działa-
nia w ramach tzw. małej retencji, np. zagospodarowując deszczówkę 
na swojej posesji. W ten sposób nie tylko będziemy przeciwdziałać 
suszy, zwiększymy zasoby dostępnej wody, poprawimy mikroklimat w 
naszym otoczeniu, ale także w przyszłości obniżymy obciążenia finan-
sowe z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej czy 
odprowadzanie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej. 

Pamiętajmy, że każda kropla, która może wsiąknąć w glebę ma zna-
czenie! MWiK

KONSULTACJE 
SPOŁECZNE 

Szczegóły i dokumenty zgłoszeniowe do pobrania ze strony http://www.chkg.chodziez.pl/news.php?podglad=273
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Dzień Talentów

n 1 kwietnia był w przedszkolu “Dniem Talentów”. Każdy 
mógł zaprezentować swoje uzdolnienia, takie jak śpiew, 
taniec, twórczość plastyczna, recytacje wierszy, umiejęt-
ność poprawnego czytania, pokazy sportowe. Uczestnicy 
otrzymali za swoje występy piękne dyplomy.

Ewa Wilczyńska

POD ŻAGLAMI PIĄTKI

WIZYTA RADNYCH W BIBLIOTECE

KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

Robocze spotkanie

Zapachniało Świętami…

Patrycja Doręgowska z Zespołu Młodzieżowego TMZCh 
zdała relację z dopiero co zakończonego projektu „Zwierzako-
wo na gotowo”. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezen-
tował jej przewodniczący Włodzimierz Piechocki. O planach 
i wyzwaniach natomiast mówił prezes Dariusz Sałata. Po 
bardzo ciekawej dyskusji, walne zebranie zatwierdziło przed-
stawione sprawozdania oraz udzieliło zarządowi absolutorium. 

W drugiej części spotkania wybrano laureata Nagrody To-
warzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej im. Henryka Zydo-
rczaka za rok 2021. Spośród nominowanych: Powiatu Cho-
dzieskiego (za działania w zakresie promocji turystyki, sportu i 
rekreacji), Galerii Salon Artystyczny (za organizacje wydarzeń 
artystycznych) i Ryszarda Cichockiego (dziennikarz i redaktor 
lokalnych mediów - za propagowanie działań organizacji poza-
rządowych i oddolnych inicjatyw), decyzją członków stowarzy-
szenia nagrodę otrzymał Ryszard Cichocki. TMZCh

n 28 marca Miejska Biblioteka Publiczna gościła członków Komisji Eduka-
cji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, burmistrza Jacka Gursza 
oraz dyrektora Chodzieskiego Domu Kultury Marcina Kitę. Celem spotkania 
było omówienie działalności jednostek kultury, udanych inicjatyw, planów, 
a także przyszłych potrzeb. 

Przywitanie gości przez dyrektor 
MBP Honoratę Niemiro odbyło się 
w plenerze, na terenie parku przy bi-
bliotece obok XVIII wiecznego lamu-
sa i pobliskiego bookschronu (kiosku 
promującego biblioteczne inicjaty-
wy). Po zwiedzeniu przez komisję 
wszystkich działów biblioteki, odbyło się spotkanie w sali konferencyjnej, podczas którego 
pracownicy przybliżyli charakter ich pracy m.in. w czasach pandemii oraz przedstawili 
pomysły na kolejne działania. Akcentem kończącym wizytę było oprowadzenie gości po 
muzealnych ekspozycjach i przybliżenie dawnych wydarzeń na terenie miasta. 

Podsumowanie 
i PLANY

26 marca odbyło się walne zebranie 
członków TMZCh. Sprawozdanie 
z działalności w roku 2021 przedstawi-
ły członkinie zarządu Karolina Ławni-
czak i Martyna Maćkowiak.

Nad brzegiem Jeziora Miejskiego znalazły 
się nowe tablice z edukacyjnymi informa-
cjami. A umieścił je tam Chodzieski Eko 
Ludek.

EKO LUDEK 
DZIAŁA

n Mazurki, jajeczka, szyneczka… Wiosenne 
kolory, czekoladowe babeczki, własnoręcznie 
ozdabiane pod okiem niezastąpionej cukier-
niczki – Ewy Hoffmann Piotrowskiej. 

- I my – jak zawsze radosne, wspierające… 
Tyle wystarczy, aby przenieść nas w atmosferę 
zbliżających się Świąt i ciepłej wiosny – infor-
mują panie z KGM. RED
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Droga 
Krzyżowa

W miniony piątek (8 kwietnia) w sali widowisko-
wej ChDK odbyła się jubileuszowa uroczystość, 
uświetniająca 15. lecie działalności Stowarzyszenia 
Chodzieskich Amazonek Różowa Wstążeczka.

Początek  był podniosły. Prowadząca 
program pod hasłem „Siła jest kobieta” 
Beata Chmielewska, powitała gości i 

zaprosiła na scenę Beatę Zdunek, która za-
siadła przy fortepianie i zaintonowała hymn 
Amazonek. Po chwili śpiewała prawie cała 
sala.

A sala wypełniona  była po brzegi. Oprócz 
członkiń chodzieskiego stowarzyszenia i za-
proszonych gości, na uroczystość przybyły 
panie – amazonki z wielu bliskich i dalszych 
miast.

Potem przez dłuższą chwilę przeważały 
wzruszenia. Wszystko za sprawą fi lmu, opo-
wiadającego o determinacji pań dotkniętych 
chorobą nowotworową, ale też o znaczeniu 
profi laktyki, wsparciu i ... planach. Specjal-
ne życzenia z ekranu przesłali paniom m.in. 
burmistrz Jacek Gursz i starosta Mirosław 
Juraszek. 

15 lat działalności chodzieskiego stowa-
rzyszenia podsumowała prezes Małgorzata 
Polzin. Przypomniała, że w 2007 roku pań 
było zaledwie kilkanaście, a przez dwie 
pierwsze kadencje prezesem była Danuta 
Wrzeszcz. Teraz „Różowa Wstążeczka” li-
czy ponad 60 członkiń.

M. Polzin jeszcze raz podkreśliła znacze-
nie profi laktyki, a także odwagi i wytrwałości 
w pokonywaniu choroby. 

Wśród zaproszonych gości była m.in.  
prezes krajowej Federacji Stowarzyszeń 
„Amazonki” Krystyna Wechmann, któ-
ra wręczyła Małgorzacie Polzin odznaką 
„Bursztynowego Łuku Amazonek”. Swoje 
wystąpienie zakończyła apelem, by odrzucić 
określenie „walka z nowotworem”, a używać 
„leczenie nowotworów”. Ważne przesłania 
do pań skierował senator Adam Szejnfeld. 
Odczytany został też list od posłanki Marii 
Małgorzaty Janyski. 

Prezes Małgorzata Polzin podziękowała 
za wspieranie działań chodzieskich Ama-
zonek burmistrzowi Jackowi Gurszowi, sta-
roście Mirosławowi Juraszkowi i pani wójt 
Kamili Szejner. Były też podziękowania skie-
rowane do wielu sponsorów i darczyńców. 
Znacznie dłuższa była jednak lista osób, któ-
re gratulowały i przekazywały na ręce pani 
prezes życzenia. Ustawiła się długa kolejka.

„Wisienką na torcie” jubileuszowego 
spotkania był występ Polskiego Chóru Mę-
skiego pod batutą Piotra Jańczaka. Występ 
wspaniały, zakończony bisem. Dodajmy, że 
w tym znakomitym chórze śpiewają także 
chodzieżanie.  

Ryszard Cichocki

NA CHODZIESKIM 
CMENTARZU PARAFIALNYM

XV LECIE 
STOWARZYSZENIA 
CHODZIESKICH AMAZONEK
„RÓŻOWA WSTĄŻECZKA”

SIŁASIŁA jest jest 
KOBIETĄKOBIETĄ

To co oferuje Chodzieskie Stowarzyszenie Amazonek, to balsam dla duszy i ciała, 
pozwalający kobietom dotkniętym chorobą przejść przez nią łatwiej, wiedząc, że ma 
się wsparcie koleżanek, które mają to już za sobą. Przykłady zwycięstwa z tą choro-
bą są najlepszą receptą, przynoszącą tak ważną w leczeniu nadzieję. 

BURMISTRZ JACEK GURSZ

n W piątkowy wieczór, 8 kwietnia, obie 
chodzieskie parafi e zaprosiły mieszkań-
ców naszego miasta na wyjątkową Drogę 
Krzyżową. 

Jej uczestnicy, prowadzeni przez kapłanów, 
przeszli cmentarnymi alejkami, zatrzymując się 
na chwilę na modlitwie przy kolejnych stacjach. 
Przy każdej były też rozważania, poruszające nie-
zwykle ważne problemy. Czas przejścia od jednej 
stacji do drugiej, wzbogacał swoim śpiewem chór 
Exaudi. Za udział podziękował wszystkim uczest-
nikom ks. prałat Ireneusz Szypura.  RC
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- Projekt „UKRAINA Cho-Jazz” 
ma jeden podstawowy cel - sze-
rokie działania promocyjne wśród 
muzyków jazzowych na całym 
świecie, kumulację środków fi nan-
sowych na wsparcie ukraińskich 
muzyków jazzowych i odbudowę 
ukraińskiej sceny jazzowej po 
wojnie – podkreśla M. Kita, od 20 
lat organizator Warsztatów Jazzo-
wych w Chodzieży. - Partnerami 
projektu są Chodzieski Dom Kul-
tury i Fundacja „Ukryte Marzenia”, 
od lat wspierająca działania kultu-
ralne ChDK oraz Stowarzyszenia 
– Lwowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki 
Współczesnej.

Ze strony ukraińskiej w realiza-
cję projekt zaangażowani są człon-
kowie kadry Warsztatów „Cho-
-jazz” - Anastasija Litvinyuk i Igor 
Hnydyn, związani z Chodzieżą od 
12 lat. Pani Anastasija wielokrotnie 
podkreślała, że w naszym mieście 
czuje się, jak w domu. Ci wspaniali 

muzycy kierują też biurem organi-
zacyjnym Cho-jazz w Ukrainie.  To 
dzięki ich pracy w naszych Warsz-
tatach wzięło udział już blisko 400 
ukraińskich muzyków. 

- Zaapelowaliśmy do muzyków 

w całym kraju o wsparcie nasze-
go projektu – dodaje Marcin Kita. 
- Liczymy, że zebrane podczas 
koncertów środki pozwolą na do-
łożenie choćby małej cegiełki do 
ogromu potrzeb naszych ukraiń-

skich przyjaciół.

x x x
Pierwszy koncert w Chodzieży, 

promujący przedsięwzięcie „Ukra-
ina Cho-jazz”, odbył się w Cho-

dzieskim Domu Kultury 21 marca. 
Każdy z widzów wsparł pulę środ-
ków, przeznaczonych na pomoc 
ukraińskim artystom. Wystąpił 
zespół Shockolad, ze świetnymi 
muzykami z Ukrainy, związanymi 
z Międzynarodowymi Warsztatami 
Jazzowymi w Chodzieży i samym 
projektem. Koncert zakończony 
był bisem i owacją na stojąco. A 
zagrali: Anastasija Litvinyuk – pia-
no, Michał Jaros – kontrabas, Igor 

Hnydyn – perkusja, Marta Malska i 
młodziutka Anna Hnydyn – wokal. 

Artystom podziękował dyrektor 
Marcin Kita, przywołując na zakoń-
czenie słowa ks. Józefa Tischnera: 
„Kultura to jakby zwierciadło du-
szy. Gdy nie ma kultury, to nikt nie 
widzi duszy, a gdy duszy nikt nie 
widzi, to dusza marnieje. Człowiek 
traci pamięć tego, kim jest”. 

Ryszard Cichocki
Fot. – Wolno Studio

Program rozpoczęło trio instru-
mentalne – Mariusz Pałaszyński 
(trąbka), Marcin Mendlik (saksofon) i 
Maciej Strzałkowski (organy). Utwo-
ry w ich wykonaniu, „wzmocnione” 
kościelną akustyką,  zabrzmiały 
świetnie, a solówki trębacza i sakso-
fonisty były rewelacyjne.

Głównym wykonawcą progra-
mu był natomiast Chór Kameralny 
EXAUDI. Powiedzieć, że był to bar-
dzo dobry występ, to zdecydowanie 
za mało. Po raz kolejny można  było 

się przekonać, że chóralne śpie-
wanie na najwyższym poziomie, to 
chodzieska tradycja. Ogromne bra-
wa należą się Beacie Zdunek, której 
artystycznych dokonań kolejny raz 
byliśmy świadkami. Dużymi brawa-
mi słuchacze nagrodzili także so-
listkę Mirosławę Czerniecką, której 
akompaniował Maciej Strzałkowski.

 Ryszard Cichocki

Wojna w Ukrainie niszczy wszystko. Niszczy też 
ukraińską kulturę. Należy wierzyć, że rosyjska agresja 
niebawem się zakończy, a odbudowa zniszczonego 
kraju natychmiast się rozpocznie. Bez zewnętrznego 
wsparcia jednak, bez pomocy środowisk kulturalnych 
Europy i świata, środków na ukraińską kulturę zapew-
ne będzie brakować. Dlatego tak celny, tak ważny jest 
projekt, zaproponowany przez dyrektora Chodzieskie-
go Domu Kultury Marcina Kitę. 

Pasja to muzyka poświęcona męce i śmierci Jezusa Chry-
stusa. Wykonywana jest już od XII wieku, a w kolejnych 
stuleciach powstawały prawdziwe dzieła, pisane przez 
wybitnych kompozytorów. Dzisiaj jest to nadal wyjątkowa 
muzyka, a o jej artystycznej wymowie można  było prze-
konać się podczas koncertu, jaki odbył się w kościele Na-
wiedzenia Najświętszej Maryi Panny w niedzielę palmową.

PROJEKT 
WARTY
WSPARCIA

INICJATYWA 

CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY - 

UKRAINA CHO-JAZZ

Kolejne propozycje ChDK
Koncert zespołu „Shockolad” to nie jedyna propozycja Chodzie-

skiego Domu Kultury w ramach pomocy Ukraińcom. W drugiej po-
łowie marca na scenie sali widowiskowej ChDK wystąpiły dwa inne 
zespoły.  19 III zagrał znany chodzieskim miłośnikom dobrego rocka 
zespół „Strachy Na Lachy”, a przed nim pilska grupa „Qulturka”, której 
muzycy podkreślali, że swoimi piosenkami chcieli wyrazić współczucie 
i ogromną złość na to, co przeżywać muszą sąsiedzi z Ukrainy.

25 marca odbył się w ChDK kolejny koncert. Tym razem chodzieża-
nie podziwiać mogli grupę AMBA i wesprzeć również swoimi datkami 
ukraińskich muzyków w ramach projektu „Ukraina Cho-jazz”. RC

UTWORY PASYJNEUTWORY PASYJNE
KONCERT W KOŚCIELE NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Chór Kameralny „Exaudi” 
pod batutą Beaty Zdunek,           
wystąpił w składzie: 

Justyna Górzna, Mirosława 
Czerniecka, Katarzyna 
Kośmicka, Julia Gotszling, 
Aleksandra Plucińska, 
Joanna Głód, Katarzyna 
Bolechowska, Zuzanna 
Wolska, Alicja Kowalska, 
Beata Zdunek, Arkadiusz 
Pluciński, Bogusz Michalak.

Koncert podsumował i artystom serdecznie 
podziękował ks. proboszcz Jan Korygacz.
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O PATRONIE SZKOŁY W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Warto o nim pamiętać
n Patron szkoły to temat zawsze aktualny, o 
którym mówić zawsze warto, a nawet należy. Tym 
razem w ramach współpracy z Miejską Biblioteką 
Publiczną uczniowie klas 5 – 8 uczestniczyli w 
lekcji „Powstanie Wielkopolskie”. 

Wizyta w gościnnych progach naszej zaprzyjaźnio-
nej instytucji rozpoczęła się fragmentem fi lmu „Bitwa 
o Chodzież”, poprzedzonym ciekawym wprowadze-
niem p. Tadeusza Matraszka. W drugiej części spo-
tkania każda grupa uczestników podziwiała ciekawą 
wystawę poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu 

i jego bohaterom. Uczniowie oglądali pamiątki po-
wstańczego trudu – mundury, broń, odznaczenia,  a 
to wszystko w scenerii zdjęć Chodzieży z początków 
XX wieku. Na koniec każdy uczestnik mógł zadać 
pytanie gospodarzowi, na które p. Matraszek chętnie 
udzielał odpowiedzi. 

Były to szczególnie ważne lekcje dla uczniów, a 
zwłaszcza dla uczniów klas ósmych, którzy już nie-
bawem opuszczą mury naszej szkoły. Warto, aby za-
wsze pamiętali o patronie swojej podstawówki.

Paweł Rowicki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

TO TEŻ PRODUKOWANO 
W CHODZIESKIEJ FABRYCE

Oprócz produkcji naczyń użytkowych i drobnej galanterii, technologicznym novum 
i zarazem eksperymentem w chodzieskiej ceramice wspomnianego czasu, były 
szkliwa spływające. W ceramice europejskiej, głównie francuskiej, szkliwa typu 

fl ambe znane były już w XIX wieku. W Polsce prekursorem techniki tzw. szkliw redukcyj-
nych był St. Jagmin - rzeźbiarz, ceramik, inspirujący się ceramiką z czasów secesji.  W 
okresie 1911-1917 prowadził on wytwórnię ceramiki i pracownię rzeźby w Wiśniewie koło 
Warszawy, ponadto założył pierwszą w Polsce, całkowicie zmechanizowaną kafl arnię.  

Artysta na początku lat dwudziestych XX wieku był współwłaścicielem chodzieskiej 
fabryki porcelany do czasu przejęcia jej przez fabrykę ćmielowską. Prawdopodobne 
jest, że miał on krótki epizod twórczy z fabryką fajansu i rzeźbiarzem, ceramikiem Wł. 
Marcinkowskim.  Od roku 1920 kierował Wydziałem Rzeźby i Ceramiki w Państwowej 
Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu, a studentów dele-
gował do chodzieskich zakładów ceramicznych. Wraz z malarzami: F. Pautschem, S. 
Sonnewend’em, czy W. Roguskim, założył w Poznaniu grupę plastyczną ,,Świt”. 

Jagmin eksperymentował z różnymi tworzywami ceramicznymi, wykorzystując ich ko-
lorystykę i fakturę. Technika ta polegała na nakładaniu na szkliwo podstawowe kolejnych 
jego warstw, spływających swobodnie po ściankach zdobionego przedmiotu. Efektem 
były kontrastowe w barwach nacieki, o metalicznym, opalizującym połysku, mięsiste w  
charakterze, wylewająca się  z wnętrza naczynia. 

Na chodzieskie zbiory składają się podobne w charakterze i kolorze reliefowe patery 
oraz wazony o brunatnym zabarwieniu z akcentami kobaltu, pomarańczu i zieleni. 

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
MBP dział Historii i Tradycji Miasta  

SZKLIWO
spływające
Kolekcję chodzieskiego muzeum ubogaciła fajansowa cerami-
ka z końca lat 30-tych XX wieku. Stanowią ją patery i wazony 
wyprodukowane w chodzieskiej fabryce fajansu, kiedy właści-
cielami byli W. Kapczyński i Cz. Szrama. 

Wazon i patera w technice szkliw 
spływających, chodzieska Fabryka 
Fajansu W. Kapczyński, Cz. Szra-
ma, 1936 - 1939

S. Jagmin, 
drugi z prawej
fot. NAC

Witryna z fajansem z lat 30-tych XX w, w chodzieskim Dziale Muzealnym

Patera w technice szkliw spływają-
cych, chodzieska Fabryka Fajansu 
W. Kapczyński, Cz. Szrama, 1936 - 1939

Wazon, S. Jagmin 1911-1919, 
zbiory Muzeum Narodowego 
w Kielcach fot. www.mnki.pl
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SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

 „NA REGALE”, 
czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

Osobisty przewodnik 
po Pradze
Mariusz Szczygieł

Pozostając jeszcze pod dużym wrażeniem spotkania z 
Mariuszem Szczygłem, postanowiłam polecić Państwu 
„Osobisty przewodnik po Pradze”, tego właśnie auto-
ra. Jeśli do tej pory wydawało mi się, że bardzo do-
brze znam praskie zaułki, to teraz z pewnością mogę 
powiedzieć, że jeszcze wiele pozostaje do odkrycia. 
Dzięki wnikliwości autora i poruszaniu się nie tylko na 
płaszczyźnie architektury, ale i kultury czy socjologii, 
niecodzienny przewodnik pozwala poznać Pragę i jej mieszkańców, zbudować pozytywny 
obraz oparty na  trafnych anegdotach. To książka, do której będzie się wracać wielokrotnie, 
można z nią ruszyć do Pragi i odwiedzać opisane miejsca. Można też w wygodnym fotelu 
zwiedzać stolicę sąsiadów i poznawać Czechów kartka po kartce, nie ruszając się z domu. 
Polecam książkę Państwa uwadze. Honorata Struzik
  bibliotekarz MBP Chodzież

Plastik fantastik?
Eun-Ju Kim                         wyd. Babaryba

Dlaczego przeczytałam książkę „Plastik fantastik?” i 
polecam wszystkim czytelnikom, zarówno małym jak i 
tym trochę starszym? Pierwszym powodem są dane, 
które wskazują, że ludzie zużywają ponad 300 milionów 
ton plastiku rocznie i liczba ta stale rośnie. Drugi - to 
sam tytuł. Już na stronie tytułowej zaczyna się ciekawa 
historia, która wydarzyła ponad 30 lat temu. Podczas 
sztormu do wód Oceanu Spokojnego trafi ły kontenerow-
ce z ogromną ilością plastikowych zabawek do kąpieli. 
I tak, na kolejnych stronach książki znajdziecie podróż 
żółtych plastikowych kaczuszek po morzach i oceanach na całym świecie. Dzięki temu 
dowiecie się, jakie właściwości ma plastik i jak w szybki sposób może zaśmiecić nasze oto-
czenie. Autorka zwraca uwagę na występowanie plastiku w najbliższym otoczeniu, zachęca 
do wybierania alternatyw, ale też pokazuje dobre strony jego wykorzystania np. w medy-
cynie. Książkę dopełniają świetne ilustracje, a wszystkie wątki składają się na prawdziwe 
kompendium wiedzy dla dzieci o plastiku. Napisana przystępnym językiem, z dużą ilością 
danych, przekazanych w takiej formie, aby zaciekawić! Polecam, absolutny hit!  

Dominika Nowak 
 Dział dla Dzieci MBP

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Celny dowcip, czeska  umiejętność obśmiewania 
narodowych przywar,  dystans i brak zadęcia – tak 
autor w swoich barwnych anegdotach przybliżył 
nam sąsiadów. Nie było w tym grama złośliwości, 
Mariusz Szczygieł z wrodzoną sobie skromnością 
i niebywałą erudycją, zabrał nas na spacer ulica-
mi Liberca i Pragi, poklepując ze zrozumieniem po 
plecach - aż chciałoby się z Hrabalem pod pachą 
popatrzeć na Wełtawę z mostu Karola… To było 
świetne spotkanie!  Honorata Struzik

SPOTKANIE Z MARIUSZEM SZCZYGŁEM

„Czesi nie znoszą patosu jak grzanego 
piwa” - napisał Mariusz Szczygieł w „Oso-
bistym  przewodniku po Pradze”.  Taki 
tytuł mogłoby w zasadzie nosić  to spo-
tkanie.  

Wyjątkowy spacer

Spotkanie byłych pracowników ChZPiP
n Miejska Biblioteka Publiczna – Dział Historii i Tradycji Miasta wspólnie z Dorotą Marciniak, organizuje 7 czerwca 
br. spotkanie byłych pracowników Chodzieskich Zakładów Porcelany i Porcelitu. 
Spotkanie pod hasłem „Dzień chemika” odbędzie się w sali konferencyjnej MBP, a rozpocznie się o godz. 17.00.

n Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci z klasy 4c Szkoły 
Podstawowej nr 1 wraz z opiekunem p. E. Binkiewicz. 

Nowi czytelnicy 
JAK FUNKCJONUJE BIBLIOTEKAJAK FUNKCJONUJE BIBLIOTEKA

Celem wizyty było przybliżenie uczniom zawodu bibliotekarza i funkcjonowa-
nia biblioteki. Dzieci poznały ofertę biblioteki, która pozwoli rozwinąć ich zainte-
resowania czytelnicze. Zwiedziły też wszystkie dostępne działy oraz obejrzały 
zbiory muzeum ziemi chodzieskiej. Większość czwartoklasistów skorzystało z 
możliwości wypożyczenia książek.    Dominika Nowak

MBP Chodzież
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n Pod tym hasłem zainicjowaliśmy wiosenną 
akcję społeczną, wspierającą osoby z niepełno-
sprawnościami, a wszystko z okazji Światowe-
go Dnia Zespołu Downa.

Akcja adresowana była do szkół, z których Mło-
dzieżowa Rada Miejska w Chodzieży ma swoich 
przedstawicieli. Ogromnie cieszy również fakt, że 
dołączyły do nas także inne placówki i osoby – 
wspierając inicjatywę zbierania skarpetek. Należy 
tu wymienić: I Liceum Ogólnokształcące im. św. 
Barbary, Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego, 
Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 3, Szkoła Podst. im. 
Jana Bosko, Zespół Prywatnych Szkół oraz Niepu-
bliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki, 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Szkoły Podstawowe w 
Strzelcach i Lipinach oraz radni Rady Miejskiej w 
Chodzieży

Dzień Kolorowej Skarpetki – to inicjatywa spo-
łeczna. Tego dnia zakładamy dwie rożne skarpetki, 
aby wyrazić różnorodność ludzi, a jednocześnie 
solidarność z OSOBAMI Z ZESPOŁEM DOWNA. 
To też okazja do szerzenia świadomości i wiedzy 
na temat tych wyjątkowych osób. Dzięki wiedzy i 
pozytywnym przykładom,  każdy może przezwy-
ciężyć uprzedzenia i pomóc innym stać się pełno-
prawnymi członkami społeczeństwa, realizującymi 
swoje marzenia. Okazując solidarność z tymi 
wyjątkowymi osobami, postanowiliśmy również 
pomóc zbierając do pary skarpetki, które przeka-
zaliśmy do siedziby ZHP w Chodzieży, gdzie cały 
czas odbywa się zbiórka darów dla Ukrainy. Tu je 
podzielimy i zapakujemy do przekazania w trzy 
wybrane wcześniej miejsca: dla dzieci z niepeł-
nosprawnościami z DPS św. Rocha w Poznaniu; 
dla dzieci z Ukrainy, które niebawem przybędą do 
Domu Dziecka w Szamocinie oraz dla dzieci przy-
bywających z Ukrainy do Chodzieży. Wszystkim 
zaangażowanym serdecznie dziękujemy. Małym 
gestem możemy sprawić dużą radość! 

 Małgorzata Jeśko-Doręgowska

n Światowy Dzień Zespołu Downa, czyli Dzień 
Kolorowej Skarpetki, obchodzony był również 
w przedszkolu „Wesoły Smyk”. 

W ramach akcji „Solidarność w parze z poma-
ganiem” dzieci założyły kolorowe skarpetki nie do 
pary, a na znak solidarności drugą parę podaro-
wały innym dzieciom. I w tym przypadku zebrane 
skarpetki zostaną przekazane przybywającym z 
Ukrainy. 

Mały gest, duża radość

W Wesołym 
Smyku

SOLIDARNOŚĆ W PARZE Z POMAGANIEM

W Jedynce

W Trójce

W SZKOLNYCH  BIBLIOTEKACH 
- PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW

n Dzieci z klas pierwszych wzięły udział w uroczystości „Pasowania na Czytel-
nika”, przygotowanej przez społeczność uczniowską pod okiem pana bibliote-
karza, Piotra Grabowskiego. 

n Zanim pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie wysłuchali pogadanki, z której 
dowiedzieli się dlaczego warto czytać książki i jak je szanować. Następnie były 
bajkowe zagadki, które sprawdziły znajomość bohaterów baśni i bajek.

Biblioteka zamieniła się tego dnia w lecznicę dla książek, z lekarzem - wybitnym 
znawcą różnorakich bolączek książkowych, a także z wyspecjalizowaną pielęgniar-
ką, których to postanowił odwiedzić pewien dociekliwy dziennikarz. Właśnie w taki 
sposób, zabawny i twórczy, uczniowie klasy 7d starali się przekazać swoim najmłod-
szym kolegom wiedzę, jak właściwie należy się zająć wypożyczoną książką.
Po części artystycznej nastąpiło uroczyste przyrzeczenie, poprowadzone przez 
dziewczęta z klasy 4b. Dzieci zobowiązały się do tego, że będą kochać i szanować 
książki. A potem odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. Nowi czytelnicy zło-
żyli swoje podpisy oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy i podarunek w postaci książki.

KONKURSY W TRÓJCE

Zmagania z matematyką
 n  Szkolny Konkurs Ma-
tematyczny „30 zadań w 30 
minut” przeznaczony był dla  
chętnych uczniów klas siód-
mych. Najlepszym okazał 
się Aleksander Łukawski z 
kl.7a, na II miejscu uplaso-
wał się Jakub Frankowski z 
kl.7d, a na III - Oliwier Żak 
z kl.7c. Tydzień później do 
podobnego konkursu stanęli 
uczniowie klas ósmych „45 
zadań w 45 minut”. Najlep-
szym matematykiem w tej 
grupie okazał się Aleksan-
der Łukawski z kl.7a, II miej-
sce zajęła uczennica z kl.8c 
Martyna Szostak, a III - Zu-
zanna Nowak z kl. 8d. 

Marlena Malendowska

Mistrzowie ortografii
n  Chętni uczniowie klas trzecich  wzięli udział w konkursie o tytuł Mistrza Ortografii.  Zgodnie 
z decyzją jury (panie Maja Jakimcio i Marzena Szykowna) zwyciężczynią konkursu, a zarazem 
Mistrzynią Ortografii została Urszula Włodarczyk (kl. 3b), II miejsce zdobyła Vanessa Onderka (3c), 
a III - Paweł Hermann (3c). Wyróżnieni uczniowie to: Maja Fenger i Wojciech Piechowiak (3a) oraz 
Mikołaj Kamiński (3c). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci 
drobne upominki. Marzena Szykowna

Wspólnie z postaciami bajek, w które wcieliły się panie bibliotekarki, odczytywali 
kolejne literki alfabetu. W dalszej części spotkania zapoznali się z księgozbiorem 
przeznaczonym dla najmłodszych czytelników i prośbami książki.

Po takim wprowadzeniu, dzieci uroczyście przyrzekły, że będą kochać i szanować 
książki, korzystać z ich mądrości oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. 
Potem  nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika oraz pierwsze wypożyczenie 
dowolnej lektury. Wszystkie dzieci na pamiątkę dostały zakładkę, która będzie im 
wskazywać, jak należy obchodzić się z książkami. Był też słodki upominek.
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Przyszli uczniowie
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

PRZEDSZKOLE POD ŻAGLAMI PIĄTKI

PRZEDSZKOLE WESOŁY SMYK

PRZEDSZKOLE 
IM. SZEWCZYKA DRATEWKI

PRZEDSZKOLE 
POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Zdrowe święto

SPOTKANIE W JEDYNCE

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPORTU 
DLA ROZWOJU I POKOJU

n W Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie dyrekcji SP1 z przy-
szłymi uczniami klas pierwszych oraz ich rodzicami. 

Była to okazja do obejrzenia sal lekcyjnych, pracowni, świetlicy, biblioteki oraz sali 
gimnastycznej. Dyrektor Tomasz Jagodziński przekazał istotne informacje o szkole 
oraz chętnie odpowiadał na pytania rodziców. PJ

n W ramach obchodów „zdrowego święta” na lekcję wychowania fi-
zycznego w Szkole Podstawowej nr 3 zaproszono przedstawiciela Klu-
bu Kijomaniacy Chodzież – pana Andrzeja Smolarskiego oraz członki-
nię Klubu i uczennicę Trójki – Ninę. 

MŁODZI CHODZIEŻANIE 
WITALI WIOSNĘ

n Uczniowie klas I-III 21 marca pożegnali zimę i przy-
witali wiosnę. W tym roku postawiono na ekologię oraz 
bezpieczeństwo. Dzieci miały za zadanie przygotować 
ekologiczne kapelusze dla Pani Wiosny. Spośród prac 
wyłoniono trzy zwycięskie nakrycia głowy. 

Po ogłoszeniu wyników konkursu oraz krótkiej poga-
dance na temat bezpieczeństwa, uczniowie przemasze-
rowali ulicami Chodzieży, aby oznajmić, że nadeszła dłu-
go oczekiwana wiosna.  JP

n Nareszcie przyszła Pani Wiosna! Przyniosła słońce, śpiew pta-
ków i piękną pogodę. Powitaliśmy ją kolorowym korowodem, śpie-
wami, tańcem i wesołymi zabawami.  Joanna Płóciennik

n Dzieci z Niepublicznego Przedszkola nr 2 witały wiosnę w cen-
trum Chodzieży.

n Grupa „Pszczółki” przygotowała z okazji Dnia Wiosny przed-
stawienie „Wiosenne porządki”. Na spektakl zaproszone zostały 
Słoneczka. 

n Uczniowie klas drugich przebrali się za 
różne postacie z bajek. Barwnym korowodem 
przeszli w stronę terenów przy pływalni „Del-
fin”, gdzie oczekiwał na nich sierżant Pyrek. 
To znajomy kolega z programu „Bezpiecznie, 
to wiedzieć i znać”. Dzieci wysłuchały też po-
gadanki pani Elżbiety Żulewskiej z Komendy 
Powiatowej Policji na temat bezpieczeństwa 
podczas uprawiania wiosennych sportów. Py-
rek poczęstował dzieci wafelkiem i stanął do 
pamiątkowego zdjęcia. Justyna Wiśniewska

  Dorota Janowiak

n 18 marca grupa „Żabek” witała wiosnę, wystawiając  dla swo-
ich koleżanek i kolegów z przedszkola teatrzyk „Wiosenna opo-
wieść”. Martyna Krzyścin

n Pracownicy Niepublicznego Przedszkola Nr 3 przygotowali dla dzieci niespodziankę – przedstawienie teatralne pt. „Wiosna zaraz tu 
przybędzie, kolorowo będzie wszędzie”. W tym roku oprócz pracowników przedszkola, na scenie swoje taneczne talenty zaprezentowali 
przedszkolacy. Po przedstawieniu poszczególne grupy udały się na spacer w okolice przedszkola, by powitać wiosnę. 

Nordic Walking, jak przekonywali 
goście, to dyscyplina dla każdego, an-
gażująca fizycznie wszystkie mięśnie, 
poprawiająca kondycję, a dodatkowo 
uprawiana na świeżym powietrzu.  
Nina jest też przykładem na to, że w 
każdym wieku można osiągać suk-
cesy. Zaprezentowała innym uczniom  
zdobyte statuetki, a wspólnie z trene-
rem poprowadziła fragmenty lekcji, by 
w formie zabaw i pokazu prawidłowej 
techniki chodzenia z kijkami,  zaprezen-
tować dyscyplinę Nordic Walking oraz 
zachęcić do uprawiania „chodzenia” nie 
tylko uczniów, ale ich całe rodziny. 

 Małgorzata Jeśko-Doręgowska
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SUKCES
PIŁKARZY JEDYNKI

n 23 marca odbyły się Mistrzostwa Rejonu w piłce nożnej 
halowej. Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 zajął w tych zawo-
dach III miejsce w grupie ponad 150 szkół z rejonu pilskiego. 
Zawodnikom należą się gratulacje za walkę i zaangażowa-
nie. Paulina Jabłońska

Dla młodych biegaczy wyznaczono 
trzy dystanse - dla klas 3-4 ok. 750 m, dla 
klas 5-6 ok. 850 m, a dla klas 7-8 ok. 1100 
m. W każdym biegu punktowało czworo 
najlepszych dzieci z każdej szkoły. 

W najmłodszej grupie dziewcząt zwy-
ciężyła reprezentacja SP nr 1 w Chodzie-
ży, II miejsce zajęła SP w Budzyniu, a III 
– SP w Stróżewie. W kategorii chłopców 
natomiast I miejsce wywalczyła sztafeta 
SP 1 Ch-ż, II – SP Margonin, a III – SP 
3 Ch-ż. W średniej kategorii (kl. 5-6), 
najszybciej w grupie dziewcząt trasę 
przebiegła drużyna SP Budzyń, przed SP 
Szamocin i SP 3 Ch-ż, a w grupie chłop-
ców SP Budzyń, przed SP Margonin i 
SP Szamocin. W  najstarszej kategorii 
natomiast klasyfi kacja  była następująca: 

dziewczęta -1. SP Budzyń, 2. SP Szamo-
cin, 3. SP Margonin, chłopcy - 1. SP Sza-
mocin, 2. SP Budzyń, 3. SP Margonin.

Rywalizacja była ważna,  bo tego wy-
maga sport. Ale w tym przypadku liczył 
się przede wszystkim udział i aktywnie 
spędzony czas na świeżym powietrzu. 
Dodajmy, że na mecie na każdego za-
wodnika czekała ciepła herbata i droż-
dżówka. Był też czas na wzajemne kibi-
cowanie oraz sportową integrację.

Nad całością zawodów czuwał nieza-
stąpiony prezes KS Gontyniec Piotr Jan-
kowski, przy ważnej współpracy wicebu-
rmistrza Piotra Witkowskiego. Impreza 
mogła się odbyć dzięki otrzymanej dotacji 
z Gminy Miejskiej w Chodzieży.  

RED

Sportowe inspiracje

Pani Anastazja Krawiec – trener perso-
nalny, dyplomowany dietetyk, ale przede 
wszystkim kilkukrotna Mistrzyni Europy w 
taekwondo, wspaniale wprowadziła w świat 
swojej pasji uczniów, zebranych na nietypo-
wej lekcji wychowania fi zycznego. Ucznio-

wie słuchali wskazówek, ciekawostek o 
nieznanym im sporcie, a także wykonywali 
ćwiczenia i „ciosy” pod okiem wspaniałej i 
utytułowanej pani trener. Uczniowie z chę-
cią zadawali pytania i deklarowali postawę 
gotowości do próby zmierzenia się z nowym 

sportem. 
Serdecznie dziękujemy jeszcze raz mi-

strzyni za poświęcony nam czas i zainspi-
rowanie uczniów oraz pani Ewie Madej za 
pomoc w organizacji spotkania. 

 Małgorzata Jeśko-Doręgowska  

W ostatnim dniu marca w biegach przełajowych 
rywalizowały sztafetowe reprezentacje ośmiu 
szkół podstawowych z terenu powiatu chodzie-
skiego. Zawody odbyły się w Parku 3 Maja, 
a głównym organizatorem był KS Gontyniec.

SZTAFETOWE 
BIEGI PRZEŁAJOWE

n W wielu szkołach w Polsce gościmy uczniów przybyłych do nas z Ukrainy. Tak jest również w chodzieskiej Trójce, 
gdzie odbyło się też spotkanie z wyjatkową osobą pochodzącą z Ukrainy.

WYJĄTKOWA LEKCJA W-F W CHODZIESKIEJ TRÓJCE

n  W kategorii najmłodszej rocznik 2011 i młodsi obie drużyny ze Szkoły Podstawowej nr1 w Chodzieży zdobyły pierwsze miejsce, 
a tym samym awans do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w Żerkowie. W skład drużyny dziewcząt wchodziły: Julia Biszof, 
Nadia Kończak, Lilianna Zbieralska, Nadia Szepielak, Sara Zychla, Amelia Rucińska, rezerwowe: Maja Januchowska, Lena Ludo-
wicz, Maja Strzałkowska i Agata Grduszak. Drużynę chłopców reprezentowali: Adam Dzioba, Filip Wyrwa, Miłosz Straczycki, Adam 
Krukowski, Kacper Pacholski,  Ksawery Bras. 
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POWIATOWY BIEG 
BEZ SPINY DLA UKRAINY

W poprzednią sobotę (2 kwietnia) po 
południu, chodzieski Rynek zapełnił 
się miłośnikami biegania. Kiedyś 
podobne imprezy organizowane były 
na powitanie nowego roku, ale to co 
odbyło się tym razem, było czymś 
zupełnie nowym. Bo jak podkreślili 
organizatorzy, był to „bieg dla tych, 
którzy nie biegają”.

A wszystko za sprawą Jakuba Wójcika, który takie 
wspaniałe zawody wymyślił i przy pomocy przychyl-
nych instytucji i przyjaciół, zorganizował.

- Wiele osób mówiło mi, że na Rynku się nie da 
tego zrobić – wspomina  Jakub Spina Wójcik. - Więc 
tym bardziej musiałem pokazać, że się jednak da.

I faktycznie się udało. W sztafetowych biegach 
dookoła głównego placu Chodzieży, rywalizowali 
reprezentanci instytucji, zakładów pracy, szkół, orga-
nizacji, stowarzyszeń  z całego powiatu chodzieskie-
go. Na trasie czekały na zawodników trzy „punkty 
postoju”, w których trzeba było zjeść pączka, wypić  
oranżadę i odpowiedzieć na pytanie, dotyczące zie-
mi chodzieskiej. 

- Pierwsza taka impreza jest pewnego rodzaju 
nauką na przyszłość. Pewne rzeczy wychodzą do-
piero na żywo. Pogoda też rządzi swoimi prawa-
mi. Ale wiecie co się udało na pewno? Wy!!! Setki 
uśmiechniętych ludzi dużych i małych. To sprawia, że 
takie imprezy chce się organizować, mimo trudności. 
Chciałbym wszystkim bardzo mocno podziękować 
za każdą cząstkę, którą włożyli w tę imprezę.  Na in-
dywidualnie podziękowania przyjdzie jeszcze czas. A 
już w mej głowie rodzi się pomysł na następną impre-
zę – podsumował na FB „rynkowe bieganie” główny 
organizator, Jakub Spina Wójcik. RC

Fot. - Wolno Studio

BIEG
dla tych, 
którzy
NIE 
BIEGAJĄ

BURMISTRZ JACEK GURSZ
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie             
i zorganizowanie tej imprezy, ale szczególne słowa uznania kieruję 
do Jakuba Wójcika. To on to wymyślił, to on do swojej idei potrafi ł 
przyciągnąć wiele instytucji, fi rm, osób. Muszę też dodać, że duży 
wkład w organizację biegu włożyły jednostki miejskie – Chodzieski 
Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  I jeszcze jedno – 
osobiście świetnie się bawiłem.

Imprezę uroczyście otwarli Jakub Spina Wójcik, 
burmistrz Jacek Gursz i wicestarosta Mariusz Witczuk.

Zawodnikom i widzom czas umilił zespół „SUPLEMENT DIETY”.

W specjalnie przygotowanych przez strażaków basenach, 
można było też zażyć „lodowatej kąpieli”.

Każdy mógł podczas biegu dołożyć swoją cegiełkę do pomocy 
dla ukraińskich uchodźców.
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KRZYŻÓWKA NR 55

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   10 maja 2022 roku. Rozwiązania można też przesłać 
na adres naszachodziez@gmail.com. Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą 
udział w losowaniu nagród – niespodzianek.

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki z marca 
br. wylosowały Małgorzata Buczkowska i Jerzy Matz. O terminie i miejscu odbioru 
nagród laureatki zostaną powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 55

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

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

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

POZIOMO
  1. Jeden z symboli Świąt Wielkanocnych
  4. Pieczona, gotowana, smaczna
  8. Jedna z ulic „blokowych” w Chodzieży
  9. Nie owalny, nie okrągły
10. Może być na ugorze
11. „niech się stanie” po hebrajsku
13. Rzeka w Rosji
14. Karambol, kolizja
17. Obowiązkowa opłata samochodu
20. Kiedyś zażywana często przy objawach 
      grypy
23. … wśród narodów świata otrzymuje 
      medal

PIONOWO
 1. Kiedyś część Chodzieży

  2. Bolemka
  3. Kobieta samolubna
  5. Kiedyś miał swoich 40 żołnierzy
  6. Nasz przyjaciel jak go ma to nie ugryzie
  7. W swoim domu nie potrzebuje lodówki
12. Jednostka liczności materii
15. „Zagotowany” cukier
16. Imię urodzonego w Austrii, znanego 
      gubernatora stanu Kalifornia
18. Jedna z córek najlepszego Polaka 
      w Bundeslidze
19. Skrót instytucji w Chodzieży, której 
      patronuje Stefan Michalski
20. Obecnie trwa ten czas
21. Trzeci na świecie napój pod względem  
      popularności po wodzie i herbacie 
22. Każdy reżyser chciałby dostać złote 
      w Gdańsku

!

Druga edycja Biegu Trzech Jezior, zorgani-
zowanego przez PCH_RUN, odbyła się w mi-
nioną niedzielę, 10 kwietnia. Tym razem trasa 
biegu przygotowana została na terenach przy 
Jeziorze Miejskim. 
   Fot. – Wolno Studio


