
 Ponadto W NUMERZE:

KONCERTY W AMFITEATRZE    str. 8

ŻEGRÓDEK NA FYRTLU    str. 5

MOBIL ORIENT   str. 13

POEZJA KRYSTYNY MIŁOBĘDZKIEJ   
str. 9

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH  
str. 15

GONTYNIEC ULTRA TRAIL  str. 14

LAS NOWIUTKI    str. 12

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK   
str. 11

str. 9

DZIEŃ
PATRONA
MIASTA

BRACTWO STRZELECKIE W CHODZIEŻY

n MAJOWE STRZELANIE       str. 5
n HISTORIA BRACTA    str. 10

ŚWIĘTO 
STRAŻAKÓW

str. 2 i 3

WSPANIAŁE STARTY DELFINKA
Po bardzo udanych startach w Lipsku i Gliwicach (str. 15),           
pływacy chodzieskiego Delfi nka świetnie spisali się również      
podczas Pucharu Świata w USA na Florydzie.
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POŁĄCZONE OBCHODY 
ŚWIĘTA PATRONA PARAFII I MIASTA 
ORAZ 120. LECIA OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ 
I 30. LECIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ

Ważne to były 
dla nas święta

OD SIEDMIU LAT ŚW. FLORIAN JEST NIE TYLKO PATRONEM STRAŻAKÓW, CHODZIESKIEJ PARAFII, 
ALE TEŻ PATRONEM CAŁEGO MIASTA. 

Dzień Patrona Parafii i Patrona 
Miasta obchodzony jest 4 maja. 

To również święto strażaków, które w 
tym roku przedłużono aż do 15 maja.
4 maja w chodzieskiej kolegiacie od-
prawiona została suma odpustowa, z 
udziałem strażaków, władz samorządo-
wych miasta, wielu pocztów sztandaro-
wych świeckich i kościelnych. 
Po zakończeniu mszy nastąpiła krótka 
uroczystość przed tablicą „W hołdzie 
Strażakom Ziemi Chodzieskiej”. Dele-
gacje władz miasta, strażaków, organi-
zacji i stowarzyszeń złożyły pod tablicą 
wiązanki kwiatów.

Kolejnym punktem niedzielnego święta był strażacki przemarsz ulicami Woj-
ska Polskiego i Staszica na tereny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Pochód prowadziła Orkiestra Chodzieskiego Domu Kultury pod batutą Sławomira 
Czapli, a zamykała go kawalkada strażackich pojazdów.

Teren MOSiR-u dawno już  nie widział tak wielu gości. Oprócz strażaków i 
ich rodzin, na jubileuszowy piknik przyszło tak wielu chodzieżan, dla których 

organizatorzy przygotowali moc atrakcji. Był koncert – przeboje „z różnych epok” śpie-
wała Estera Naczk-Suska, a towarzyszył jej na instrumentach klawiszowych Cezary 
Górski. Były zabawy dla dzieci, pokazy strażackiego sprzętu, akcji WOPR, propozycje 
dla dorosłych, ciekawe stoiska. A że pogoda dopisała, piknik był naprawdę udany.

15 maja odbyły się miejskie i po-
wiatowe obchody strażackiego 

święta. A wszystko z okazji 120. lecia 
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej i 
30. lecia Państwowej Straży Pożarnej 
w Chodzieży. Był to też dzień głównych 
uroczystości z okazji Dnia Patrona Cho-
dzieży. I tym razem rozpoczęła je msza w 
naszej kolegiacie, w której uczestniczyły 
delegacje jednostek strażackich z całego 
powiatu,  władze samorządowe miasta 
z burmistrzem Jackiem Gurszem i prze-
wodniczącą RM Mirosławą Kutnik, pocz-
ty sztandarowe. Mszy przewodniczył ks. 
proboszcz Ireneusz Szypura, który w ho-
milii odwołał się do fragmentu Ewangelii 
przypisanej na tę niedzielę, podkreślając 
znaczenie przekazu „przykazanie nowe 

daję wam, byście się wzajemnie miło-
wali”. To ten właśnie przekaz, podkreślił 
ks. prałat, jest podstawą działalności 

strażaków, którzy miłość bliźniego reali-
zują niosąc im pomoc w każdej sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia.

Po mszy św. strażacy z całego 
powiatu chodzieskiego zebrali się 

na Rynku, by uczestniczyć w jubileuszo-
wym apelu. Na rynkowym placu ustawio-
ne były strażackie samochody bojowe, a 
przed nimi strażacy ze wszystkich jedno-
stek powiatu, ze swoimi pocztami sztan-
darowymi. Było też wielu gości, a wśród 
nich m.in. przedstawiciele polskiego 
parlamentu, centralnych i wojewódzkich 
jednostek PSP, władze samorządowe 
gmin powiatu chodzieskiego. Były oficjal-
ne meldunki, przemówienia, a także wrę-
czenie odznaczeń, medali i awansów na 
wyższe stopnie.
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W PLENERZE

PROTOTYP DOMOWEGO MAGAZYNU ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ

Naturalny kierunek rozwoju
n Rozwój energetyki prosumenckiej i efektywne wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii - to kluczowe argumenty dla firm Jenox Akumulatory i Enea, by pod-
jąć wspólne działania.

- Miedzy innymi z tego po-
wodu postanowiliśmy wspólnie 
realizować projekty badawczo-
-rozwojowe w zakresie magazy-
nowania energii, w tym rozwią-
zań dla prosumentów, dlatego 
podpisaliśmy list intencyjny, ini-
cjujący współpracę – wyjaśniają 
pomysłodawcy projektu.

Celem współpracy jest opra-
cowanie i stworzenie domo-
wego magazynu energii prze-
znaczonego dla prosumentów. 
Przydomowe banki energii 
energetycznej u odbiorców 
przyłączonych do sieci ener-
getycznej niskiego napięcia, 
to naturalny kierunek rozwoju 
w czasie ożywionego wzrostu 
liczby i mocy mikroinstalacji 
prosumenckich.

Żródło – FB Jenox Akumulatory

PATRON NASZEGO MIASTA
Już w 2014 roku burmistrz Jacek Gursz wspólnie z przewodniczącą Rady 

Miejskiej Mirosławą Kutnik, złożyli wniosek do Rady Miejskiej o podjęcie 
działań związanych z wyborem patrona miasta – św. Floriana. Po uchwaleniu 
przez Radę stosownej uchwały, wniosek został złożony na ręce ks. kanonika 
Ireneusza Szypury, z  prośbą o przekazanie decyzji władz miasta do Waty-
kanu.

17 września 2015 roku odbyła 
się uroczysta sesja Rady Miej-
skiej, podczas której JE Prymas 
Polski abp. Wojciech Polak prze-
kazał burmistrzowi naszego mia-
sta dekret, wydany w tej sprawie 
przez watykańską Kongregację 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów. Od tego czasu Święty 
Florian oficjalnie już został patro-
nem Chodzieży. 

- Dziś cieszymy się, że wspól-
ne działanie władz świeckich i 
kościelnych przyniosło tak piękny 
efekt – podkreśla burmistrz Jacek 
Gursz.

 Ryszard Cichocki
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OGŁOSZENIE

Zapraszamy osoby w wieku 18-65 lat 
do wzięcia udziału w projekcie unijnym!
Poszukiwane osoby, które:
n korzystały lub korzystają z paczki żywnościo-
wej POPŻ z MOPS lub innego wsparcia z MOPS        
np. dodatku mieszkaniowego itp.
n osoby lub rodziny spełniające przesłankę ubó-
stwa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia 
społecznego
n posiadają orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności m.in. umiarkowanym lub znacznym
n zamieszkujące woj. wielkopolskie m.in. Cho-
dzież, Margonin, Szamocin

Oferujemy dla tych osób w ramach projektu:
n Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, 
psychologa, pośrednika pracy
n Grupowe wsparcie z psychologiem z zakresu 
poruszania się na rynku pracy
n Szkolenie zawodowe z wypłatą stypendium 
szkoleniowym dla Uczestnika w kwocie ok. 800 zł 
netto
n 3-miesięczny staż zawodowy z wypłatą stypen-
dium stażowym 1440,00 zł netto
(można skorzystać z opcji samego szkolenia bądź 
z opcji szkolenia wraz z odbyciem 3-miesięcznego 
stażu zawodowego).

Zadzwoń lub napisz SMS 
o treści „PACZKA”

na numer 
601-482-267, 696 173 982

ODDZWONIMY!

n Zapraszamy osoby w wieku 18-65 zamieszkujące woj. wielkopol-
skie, pobierające żywnościową POPŻ w okresie ostatnich 3 lat, do 
wzięcia udziału w projekcie unijnym. Szczegóły sms. „paczka” lub tel. 
na nr: 601-482-267, 696 173 982.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 16

Prace remontowe budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ulicy Daszyńskiego 16 rozpoczęły 
się w lipcu 2020 roku od wymiany 
pokrycia dachowego. 

Remont w szerokim zakresie

Remont dachu był priorytetem, ponieważ 
jego stan techniczny nie spełniał podstawo-
wych warunków użytkowania - przeciekał i 
przemarzał.

Następnym krokiem, jaki podjęli właścicie-
le, był remont elewacji budynku polegający na 
wykonaniu termomodernizacji ściany północ-
nej i południowej oraz zachodniej od podwórza 
i renowacji ściany frontowej – wschodniej od 
ulicy Daszyńskiego. 

Proces przygotowawczy – projektowy trwał 
bardzo długo (od listopada 2021 r. do marca 
2022 r.) z uwagi na to, że budynek powstał w 
1910 roku i jest wpisany do Gminnej Ewidencji 
Zabytków. Konserwator Zabytków w Pile po-
stawił „twarde” warunki dotyczące kolorystyki 
elewacji. Uzgodnienia się bardzo przedłużały i 
zakończyły się dopiero w marcu br. Wszystko 
to wpłynęło na zagrożenie terminu wykonania 
prac termomodernizacyjnych przez wykonaw-
cę - Sławomira Wisińskiego fi rma „WIŚNIA”, 
ze względu na nakładające się terminy innych 
realizacji podjętych przez tę fi rmę. Jak widać na 
zdjęciu, efekty tych działań są bardzo zadowa-
lające, a budynek zmienił swój wizerunek dia-

metralnie. Gratulacje należą się właścicielom 
Wspólnoty za determinację i wysiłek fi nansowy.

Cały koszt prac termoizolacyjnych z ko-
lorystyką elewacji został sfi nansowany ze 
środków zgromadzonych przez mieszkańców 

na Funduszu Remontowym Wspólnoty oraz 
z kredytu bankowego, który był niezbędny do 
zakończenia całego remontu.

Zarząd Spółki ChTBS
Grażyna Nowicka

Zarząd Spółki ChTBS zaprasza 4 czerwca 2022 roku od godziny 10.00 na teren           
Targów Gospodarczych przy ul. Staszica 12 w Chodzieży, gdzie prezentować będzie 
planowaną inwestycję  - GARAŻE TYNKOWANE oraz zakres swojej działalności na 
terenie miasta i powiatu chodzieskiego.

CHODZIESKA PROMENADA WOKÓŁ JEZIORA MIEJSKIEGO

Po drugiej stronie
n Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wschodniej 
części Jeziora Miejskiego. Po zakończeniu prac będzie 
mieli możliwość poruszania się wokół całego jeziora.            
Obok ścieżki montowane jest oświetlenie. RED
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PRZYKŁAD DLA INNYCH CHODZIESKICH OSIEDLI

Ofi cjalne otwarcie ŻE-
gródka, bo taką wła-
śnie ofi cjalną nazwę 

zyskało to miejsce, nastąpiło 
tuż po pracach ogrodowych. 
Paliki z nazwą i logiem ogrodu 
zostały wbite przez pomysło-
dawczynie tego nowego zna-
ku grafi cznego na osiedlu, a 
burmistrz Jacek Gursz pogra-
tulował wszystkim „sprawcom” 
czynu społecznego oraz wyra-
ził swój podziw tego, jak pozy-
tywnie zmienia się otoczenie 
i nastawienie mieszkańców 
względem osiedla. 

Wszystkim małym i dużym 
ogrodnikom należał się zasłu-
żony odpoczynek i poczęstu-
nek -  były kiełbaski z grilla i 
kultowa oranżada. Wszystko 
przy miłych dźwiękach muzyki 
oraz dialogach mieszkańców, 
które były okazją do integracji 
i wymiany wrażeń.

- Sadzenie ogrodu społecz-
nego to wielki sukces tzw. 
„małej realizacji”, czyli projek-
tu, który przez ostatnie mie-
siące tworzyliśmy we współ-
pracy z Instytutem Rozwoju 
Miast i Regionów. Owocem tej 

współpracy jest… ŻEgródek. 
Pokładamy nadzieję, że bę-
dzie to nowe fajne miejsce 
na mapie Chodzieży, a praca 
mieszkańców w ŻEgródku 
będzie przykładem dla innych 
chodzieskich osiedli, które 
również zapragną mieć swój 
ogród społeczny - tłumaczą 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Chodzieży.

Podziękowania należą się 
wszystkim zaangażowanym 
w sadzenie ogrodu na osie-
dlu mieszkaniowym przy ul. 
Żeromskiego oraz organizację 

pikniku sąsiedzkiego. Podzię-
kowania dla: Instytutu Rozwo-
ju Miast i Regionów, Tadeusza 
Dąbrowicza – Zakład Usług 
Komunalnych w Chodzieży, 
Chodzieskiego Domu Kultury, 
MOSiR Chodzież, Chodzie-
skiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego, OSP 
Chodzież, MORPA Chodzież, 
lokalnych mediów.

Prowadzone działania zreali-
zowane zostały dzięki dofi nan-
sowaniu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.   UM

ŻEgródek 
posadzony na fyrtlu

Społeczne konsultacje

3-Majowe 
strzelanie

n 22 kwietnia w Domu Seniora – WIGOR, odbyły się konsultacje 
społeczne dla mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży. Spotkanie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Dyrektor Biura LGD - Dominika Koczorowska, omówiła zagadnienia dotyczące 
trzech funduszy (PROW, EFRR i EFS+), z których w przyszłej perspektywie fi nan-
sowej 2021-2027 będzie możne realizować projekty. Uczestnicy wypełnili ankiety i 
karty projektowe. Odbyła się też dyskusja nad tym, które działania najlepiej wpasują 
się w zapotrzebowanie mieszkańców Chodzieży.

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz zapraszamy na konsultacje indywidual-
ne do Biura LGD w każdą środę od 10:00 do 14:00 lub w innym dogodnym terminie 
po wcześniejszym umówieniu. Dolina Noteci

DLA  MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ

21 kwietnia na fyrtlu Żeromskiego miało miejsce zagospodarowanie 
Sąsiedzkiego Ogrodu Społecznego. Czyn społeczny zgromadził wie-
lu mieszkańców osiedla, a także radnych Rady Miejskiej w Chodzie-
ży. Zaangażowane były nawet dzieci. Dzięki temu w ciągu kilkudzie-
sięciu minut ogród zmienił się nie do poznania!

n W minioną sobotę na strzelnicy w Studzieńcu odby-
ło się tradycyjne strzelanie o tytuł Króla 3 – Majowego. 

PIERWSZY BURMISTRZ, 
KTÓRY ZOSTAŁ KRÓLEM BRACTWA

Tym razem ten zaszczytny tytuł i związane z nim trofea, wy-
walczył burmistrz Jacek Gursz. I Rycerzem został Jerzy Tarkow-
ski, a II Rycerzem - Piotr Nowacki. Były też strzelania do tarcz 
sponsorów, a wśród nich do tarczy Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Chodzieskiej. W tych zawodach wśród pań zwyciężyła Martyna 
Maćkowiak, druga była Małgorzata Jeśko-Doręgowska, a trzecia 
Zuzanna Dekiel. W grupie panów wygrał Jerzy Dekiel, przed Da-
widem Kowalskim i Kazimierzem Dobruckim.  Członkowie TMZCh 
aktywnie uczestniczyli w brackim spotkaniu. RC
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KOLEJNA ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

REWITALIZACJA CHODZIEŻ OD NOWA

ORYGINALNY I NIESPOTYKANY

KOLEJNY AUTOBUS

8 maja władze naszego 
miasta, w imieniu miesz-
kańców, wspólnie  z 
władzami gminy i powiatu, 
złożyły symboliczne wień-
ce z okazji rocznicy zakoń-
czenia II wojny światowej. 

Kwiaty 
pod pomnikiem

Wyniki głosowania

W mieście pojawił się pi(e)suar

Nowy elektryczny

8 maja 1945 r. wszedł w życie 
podpisany dzień wcześniej akt bez-
warunkowej kapitulacji III Rzeszy 
Niemieckiej. Dokument ten ofi cjalnie 
zakończył II wojnę światową w Euro-
pie. Dziś nasze myśli krążą wokół pra-
gnienia szybkiego zakończenia wojny 
w Ukrainie.  RED

n Zakończyło się głosowanie w an-
kiecie dotyczącej wyboru wzoru na 
magnes turystyczny z Chodzieży. 

W ankiecie oddano łącznie 356 głosów, 
a ich większa część wskazywała na Ko-
ściół św. Floriana z wieżą kościelną (32% 
głosów). Niewiele mniej głosów otrzymały 

Domki Tkaczy (27%). Na 3 miejscu nato-
miast najczęściej wskazywanego wzoru 
magnesu znalazł się budynek Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 

Wszystkim za oddanie głosu serdecz-
nie dziękujemy za zaangażowanie! Po-
zostaje przystąpić do procesu stworzenia 

magnesu z wygraną opcją! O miejscach 
sprzedaży tego wyjątkowego produktu 
turystycznego będziemy informować. 
Wkrótce podamy wyniki losowania zwy-
cięzców, którzy udostępniali post z an-
kietą.
 Natalia Pawłowska

n Przy osiedlu mieszkaniowym 
na ul. Żeromskiego pojawił się 
nowy element dla czworonogów. 
Nieco oryginalny i niespotykany, 
ale jakże użytkowy i potrzebny, 
aby nasza przestrzeń stawała się 
bardziej schludna, estetyczna i 
przyjazna. 

Jest to PI(E)SUAR, czyli „nowo-
czesna” toaleta dla piesków, która 
stanęła na skraju osiedla, nieopodal 

śmietników naprzeciwko Straży Po-
żarnej. To granitowy słupek, do które-
go należy przyprowadzić pieska, aby 
nasiusiał, a pozostałe psy zostaną 
już zwabione zapachem i przyjdą 
tu się załatwić. Już pierwszego dnia 
funkcjonowania tego urządzenia byli 
pierwsi klienci i zaszczekali, że to jest 
super! Miejmy nadzieję, że będzie 
to stały punkt spacerów okolicznych 
psiaków! RED

n Miejski Zakład Komunikacji Sp z o.o. w Chodzieży wzbogaci się o nowy 
autobus elektryczny.  

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i środki naszego miasta, po-
zwoliły na podpisanie umowy z dostawcą pojazdu - fi rmą Solaris.  RED

Remonty budynków 
n Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież rozpoczął remonty bu-
dynków mieszkalnych i użytkowych Gminy Miejskiej w Chodzieży,  przewi-
dziane do realizacji w  roku bieżącym.

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ

 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Przyłącze cieplne
n Zakończona została inwe-
stycja związane z budową przy-
łącza  cieplnego do budynku 
przy ul. Zamkowej 14. 

Po wykonaniu próby ciśnie-
niowej, połączeniu i sprawdzeniu 
instalacji alarmowej, nastąpiło za-
sypanie ciepłociągu i odtworzenie 
nawierzchni.

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

MEC Chodzież

Trwa remont dachu budyn-
ku przy ul. Marcinkowskiego 
5. Ukończono już naprawę 
dachów na dwóch budynkach 
użytkowych przy ul. Młyńskiej 
3, wynajmowanych m.in. przez 
organizacje: Związek Harcer-
stwa Polskiego i Ochotniczą 
Straż Pożarną. Zlecono napra-
wę schodów w budynku przy ul. 
Rynek 10. 

Otrzymane na początku roku 
środki finansowe na remonty są 
niższe niż w latach ubiegłych, 
natomiast ceny za usługi re-
montowe rosną, co oznacza 
ograniczenie ilości i zakresu 
remontów zasobów mieszka-
niowych. MZGM oczekuje na 
przydział środków na zadania 
inwestycyjne objęte Wieloletnim 
Programem Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gmi-
ny Miejskiej w Chodzieży, w tym 
na termomodernizację budynku 
mieszkalnego przy ul. Święto-
krzyskiej 1 A. Iwona Szmyt

Dyrektor MZGM
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KOLEJNY AUTOBUS

Dzień 
rzemieślników

5 maja obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. 
W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
To szczególna  okazja, aby przypomnieć, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego 
udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym.

Święto zostało zapoczątkowane we 
Francji na początku  lat 90. XX wie-
ku, jako dzień godności osób niepeł-

nosprawnych. Celem obchodów jest zwró-
cenie uwagi społeczeństwa na wyzwania, 
potrzeby i możliwości, przed którymi stają 
na co dzień osoby z niepełnosprawnością, 
jak  również wyrażenie sprzeciwu wobec 
ich dyskryminacji w różnych wymiarach 
życia codziennego. W tym dniu podkreśla 
się również rolę rodzin osób z niepełno-
sprawnościami, ich opiekunów i specja-
listów z nimi pracujących. Obchody mają 
zatem  na celu integrację międzyludzką 
i włączanie wszystkich osób z niepełno-
sprawnościami do aktywniejszego udziału 
w życiu społecznym. 

Podczas kwietniowego spotkania z 
uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Chodzieży, podejmowaliśmy wiele 
ważnych kwestii dotyczących potrzeb, 
praw i przywilejów oraz trudności, z jakimi 
na co dzień borykają się osoby z niepeł-
nosprawnościami, a jednocześnie dysku-
towaliśmy nad  wartością słowa godność. 
Podczas „burzy mózgów” każdy z uczest-
ników miał  możliwość wyrażenia swojego 
zdania, dzięki czemu było wiele ważnych  
i cennych głosów,  uwag, przemyśleń, 
spostrzeżeń. Szczególną uwagę zwró-
cono również na potrzeby uchodźców z 
niepełnosprawnościami i konieczność za-
pewnienia im bezpieczeństwa, udzielenia 
pomocy i wsparcia.

Nie ulega wątpliwości, że osoby z nie-
pełnosprawnościami powinny znaleźć 
swoje miejsce w społeczności zgodnie 
ze swymi możliwościami, potrzebami, 
umiejętnościami, zdolnościami i talen-
tami. Obowiązkiem nas wszystkich jako 
świadomych obywateli, jest zapewnienie 
godnych warunków do egzystencji, aby 
osoby te mogły żyć spokojnie i szczęśliwie 
w dążeniu do  realizacji celów i spełnienia 
ich w życiu. Stąd też kluczową sprawą jest 
potrzeba likwidacji  barier społecznych, 
stereotypów i uprzedzeń.

GÓRKA KLASZTORNA 
- 24 KWIETNIA

n Po dwóch latach przerwy spowodowanej 
pandemią, członkowie Zarządu i pracownicy Biu-
ra Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży mieli 

SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI WARSZTATU 
TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Trudności, 
potrzeby, 
prawa

Nowy elektryczny

Uczestnicy chętnie opowiadali o dzia-
łaniach  i inicjatywach podejmowanych w 
pracowniach  mieszczących się na terenie 
placówki. Uwieńczeniem spotkania  były po-
mysły i plany na wspólne projekty, dlatego 
nadchodzący czas zapowiada się pracowicie 
i obiecująco.

Wszystkim osobom z niepełnosprawno-

ściami życzę, aby zawsze towarzyszyła Wam 
wiara w przychylność losu i ludzką życzli-
wość, a otwartość otoczenia była wsparciem 
w odkrywaniu i rozwijaniu pasji, marzeń i ta-
lentów. 

Miejski Pełnomocnik 
ds. Osób Niepełnosprawnych

Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ 
JACEK GURSZ
- Żyjemy w czasach, kiedy coraz częściej okazywany jest brak szacunku dla war-
tości i autorytetów. Godność jest nierozerwalnie związana z szacunkiem do swo-
jej osoby oraz innych ludzi. Jest podstawą praw człowieka. Dlatego każdy z nas 
winien ją pielęgnować i szanować. Bezdyskusyjnie. 

KIEROWNIK WTZ
MAŁGORZATA STASZEWSKA
- Godność jest naturalnym i niezbywalnym prawem każdego człowieka.

NATALIA SIENKIEWICZ
- Godność jest czymś najważniejszym w życiu. Czymś co sprawia, że człowiek 
ma pewne granice i morale. Każdy ma prawo żyć godnie i każdy ma obowiązek 
szanować godność drugiej osoby.

PREZES STOWARZYSZENIA „BIODERKO”
HONORATA PILARCZYK
- Za słowem „godność” idą również słowa - tolerancja i akceptacja. Tolerancja – to 
słowo w odniesieniu do osób niepełnosprawnych wzbudza we mnie wewnętrz-
ny bunt. Jakże inaczej brzmi słowo akceptacja – akceptując drugiego człowieka 
pozwalamy mu być takim jaki jest, ze wszystkim, co stanowi jego życie – bagaż 
doświadczeń, zalety, wady. Nie chcę być „tolerowana” chcę być „akceptowana”, 
bo to będzie oznaczać, że świat przyjmuje mnie taką, jaka jestem.

PAULA GUZOWSKA
- Pomagajmy osobom niepełnosprawnym  po prostu na co dzień, w prostych ge-
stach wyrażajmy wzajemny szacunek i zrozumienie.

KRYSTYNA ŻÓŁCIAK
- Niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka.

możliwość uczestniczenia we mszy świętej  w Sanktu-
arium Maryjnym w Górce Klasztornej. Był to Dzień Sku-
pienia poświęcony rzemieślnikom.

W mszy uczestniczyła Starszyzna Cechowa Północ-
nej Wielkopolski z pocztami sztandarowymi. Wicepre-
zes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej  w Poznaniu Ka-
rol Pufal powitał  reprezentantów Cechów z Chodzieży, 
Czarnkowa, Trzcianki, Wągrowca, Wronek oraz  Złoto-
wa. Chodzieski samorząd reprezentowali starosta Miro-
sław Juraszek oraz  przedstawicielka Zespołu Szkół im. 
Hipolita Cegielskiego Anna Nylec - kierownik  praktycz-
nej nauki zawodu.  CRR
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CZEKAJĄ NAS DUŻE ATRAKCJE

KABARETY I KONCERTY
w amfi teatrzeLetnia Scena Chodzieskiego Domu Kultury to cykl wyjąt-

kowych wydarzeń kulturalnych, które odbędą się Miej-
skim Amfi teatrze od maja do września.

Chodzieski ChiChoT
Już w sobotę 28 maja o godzinie 17.00 rozpocznie się II Chodzieski Przegląd Ka-
baretów o Chodzieski ChiChoT. Imprezę poprowadzi Artur Andrus, który, wraz z 
zespołem, wystąpi jako gwiazda wieczoru. O chodzieskie trofeum walczyć będą 
kabarety: Kabaret Ciach, Kabaret Czołówka Piekła i Kabaret z Konopi. 
Bilety można nabyć w kasie chodzieskiego kina Noteć, bądź w sprzedaży inter-
netowej na platformach: bilety24.pl, biletyna.pl oraz kabaretowebilety.pl 
Cena biletu dla nabywców indywidualnych to 59 zł. Cena dla grup zorganizowa-
nych to 49 zł od osoby. 

Koncert Kasi Nosowskiej
Ta wyjątkowa wokalistka, liderka grupy Hey, wystąpi w amfi teatrze 25 czerwca.  
Jako support wystąpią uczestnicy Studia Piosenki ChDK HIT w programie „Na-
rodziny gwiazdy”
Cena biletu dla nabywców indywidualnych to 69 zł. Cena dla grup zorganizowa-
nych to 59 zł od osoby. 

Koncert Lady Pank
Weterani polskiej sceny rockowej zagrają w Chodzieży 6 sierpnia. Przed Lady 
Pank zagra zespół Suplement Diety. 
Cena biletu dla nabywców indywidualnych to 79 zł. Cena dla grup zorganizowa-
nych to 69 zł od osoby. 

Koncert Grubsona
Na zakończenie lata wystąpi Grubson supportowany przez Platela. 
Cena biletu dla nabywców indywidualnych to 39 zł. Cena dla grup zorganizowa-
nych to 29 zł od osoby. 

Bilety na każdy z trzech koncertów, dla odbiorców indywidualnych, 
można kupić w kasie Kina Noteć bądź na platformie bilety24.pl. 
Przy zakupie przez Internet naliczana jest prowizja operatora.
W sprawie zakupu biletów grupowych prosimy o kontakt pod nr tel.              
604 442 707.
Każdy z koncertów rozpocznie się o godzinie 19.00. Otwarcie bram 
o godzinie 18.15.

Skomplikowane losy Ukrainy
SPOTKANIE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

n  W Tygodniu Bibliotek, go-
ściem MBP był Ziemowit Szcze-
rek – pisarz, publicysta, autor 
książek o Ukrainie pt. „Przyjdzie 
Mordor i nas zje, czyli tajna 
historia Słowian” i  ”Tatuaż z 
tryzubem”. W kręgu zaintereso-
wań autora znajduje się przede 
wszystkim wschód Europy i cie-
kawostki geopolityki powiązane 
z historią i kulturą. 

Spotkanie przyciągnęło wielu 
uczestników – temat losów Ukra-

iny jest przecież gorący i aktu-
alny. Wśród odbiorców znaleźli 
się zarówno młodzi ludzie, jak i 
osoby, które przeżyły wygnanie 
do Kazachstanu, byli nauczyciele, 
byli uczniowie,  miłośnicy literatury 
reportażowej, a także uchodźcy z 
Ukrainy, mieszkający od niedawna 
na terenie naszego powiatu.

Ziemowit Szczerek trafnie i 
szczerze opowiadał (a właściwie 
w pewnym momencie rozmawiał), 
o współczesnej, rodzącej się toż-

samości Ukrainy – potężnej sile, 
która pomaga bronić się przed Ro-
sją. Starał się przybliżyć fenomen 
prezydenta Zełenskiego, ale także 
śmiało mówił o wcześniejszych 
podziałach na Ukrainę „prozachod-
nią” i „prowschodnią”. 

W zasadzie moglibyśmy nazwać 
to wydarzenie „Rozmowami o 
Ukrainie” lub „Ukraina mówi”, gdyż 
nasi goście chętnie dyskutowali 
i weryfi kowali tezy publicysty – a 
wszystko to w dobrym duchu pole-
miki. Szczerek podkreślił również, 
jak ważne jest demaskowanie fał-
szywych narracji, które pojawiają 
się w mediach, na temat Ukrainy i 
szukanie odpowiednich źródeł.

Takie spotkanie to ogromny 

ładunek emocjonalny… Dla tych 
co już kiedyś przeżyli życie na 
uchodźctwie, a teraz mają przed 
sobą ludzi, którzy przeżywają ten 
sam dramat. Nasi goście z Ukrainy 
podzielili się chwytającymi za gar-
dło historiami ucieczki do Polski, 
były łzy, wspomnienia z Cherso-
nia, były też podziękowania, było 
przede wszystkim wzajemne ukra-
ińsko–polskie zrozumienie. 

„Zły jest system, winny jest 
system – nie człowiek” – zdanie 
kończące wypowiedź jednego z 
uczestników spotkania, pana Ba-
lickiego, niech pozostanie również 
jego puentą i podpowiedzią w rela-
cjach z narodem ukraińskim.

Honorata Struzik 
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Podwójny jubileusz, bo mija też 5 lat od nadania 
poetce tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Cho-
dzieży, stał się impulsem do przygotowania projektu, o 
którego realizacji marzono od dawna. 

- Pragniemy rozkochać Chodzież w poezji Miło-
będzkiej, przybliżyć postać poetki, ukazać potencjał jej 
twórczości, zachwycić i zainspirować chodzieżan do 
wspólnego odkrywania poezji Miłobędzkiej – podkreśla-
ją pomysłodawczynie i organizatorki - Paulina Panek z 
Urzędu Miejskiego, przewodnicząca  Rady Miejskiej Mi-
rosława Kutnik i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Honorata Niemiro.

Wieczór poświęcony poetce, jaki odbędzie się 
10 czerwca w chodzieskiej bibliotece, zapowiada 
się bardzo atrakcyjnie. Po części oficjalnej, goście 
zostaną zaproszeni do „Parku wypoczywaj z kultu-
rą”, gdzie obejrzeć będzie można widowisko arty-
styczne, przygotowane we współpracy z Salonem 
Artystycznym i chodzieskimi szkołami ponadpod-
stawowymi. 

Główna uroczystość poprzedzona będzie szeregiem 
działań, których celem jest „wprowadzenie poezji Kry-
styny Miłobędzkiej do codziennego życia”. Wybrane 
wiersze będą czytane na ulicach miasta, a jeden z nich 

n  10 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – 
„Życiu powiedzieć: Tak”, czyli „wieczór wokół poezji Krystyny Miłobędzkiej”. Jest to ini-
cjatywa promująca poezję „Honorowej Obywatelki” Chodzieży, która w tym roku obchodzi 
90-te urodziny. 

ATRAKCYJNIE ZAPOWIADAJĄ SIĘ 52. MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY JAZZOWE 

Z najwyższej półki
    Po raz 52. już przez kilka-
naście dni przełomu lipca i 
sierpnia Chodzież znowu bę-
dzie stolicą polskiego jazzu. 
Organizacja tegorocznego 
„Cho-jazz” jest już właściwie 
zapięta na ostatni guzik. Zna-
my wszystkich współorgani-
zatorów, sponsorów, znamy 
warsztatową kadrę, jest kom-
plet uczestników.

Dyrektor ChDK Marcin Kita należy do ta-
kiej grupy organizatorów dużych imprez, 
którzy nie uznają obniżania poprzeczki. Nic 
więc dziwnego, że i w tym roku czekają nas 
dwa tygodnie spotkania z  najlepszymi, mło-
dymi adeptami polskiego jazzu, prowadzo-

nymi przez kadrę z najwyższej półki. Wymie-
nione na poniższym plakacie nazwiska,  w 
pełni to potwierdzają.

Dla chodzieżan bardzo ważne informacje 
zawiera także drugi plakat. To właśnie z my-
ślą o chodzieskich miłośnikach dobrej muzyki, 

organizatorzy „Cho-jazz 2022” przygotowali 
tak atrakcyjny program w ramach 2.Cho-jazz 
Workshops Festival. Posłuchać będzie moż-
na wybitnych polskich i zagranicznych muzy-
ków, z którymi spotkania będą na pewno prze-
życiem pełnym artystycznych doznań. RC

Pokochać te wiersze
POEZJA KRYSTYNY MIŁOBĘDZKIEJ W CHODZIEŻY

na stałe zostanie włączony do przestrzeni miejskiej. 
Za organizację projektu „Powiedzieć życiu: Tak” 

odpowiadają Miejska Biblioteka Publiczna i Urząd 
Miejski w Chodzieży, przy współpracy partnerów, w 
tym wiodącego – pana Jarosława Borowca – sekre-
tarza Krystyny Miłobędzkiej. 

- Poezji Miłobędzkiej przyświeca idea, aby „za-

wrzeć największe w najmniejszym”, pobudzić empa-
tię odbiorcy – dodają organizatorki przedsięwzięcia. 
- Naszym marzeniem jest, by każdy mieszkaniec 
Chodzieży przeczytał lub usłyszał choć jeden wiersz 
poetki, a jeśli ktoś poezję tę pokocha, nasz cel zo-
stanie w pełni osiągnięty. 

RED
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Jak ważna 
jest książka
n Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autor-
skich, pani Elżbieta odwiedziła dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola Językowo-Sportowego Czerwona 
Ciuchcia. Święto obchodzone jest na całym świecie 
23 kwietnia w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa 
oraz praw autorskich. 

Podczas wizyty dzieci poznały funkcje książki w życiu 
małego i dużego czytelnika, odkryły różnice i podobień-
stwa w swoich ulubionych książkach. Dowiedziały się, jak 
powstaje proces tworzenia książki. Nie zabrakło wymy-
ślania własnych historii i zabaw. Dział dla Dzieci
 MBP Chodzież

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

KRÓTKA HISTORIA BRACTWA 
STRZELECKIEGO W CHODZIEŻY

Czasy wojny i niepewności sprawiały, że związki 
strzeleckie zyskiwały na sile, natomiast stabilizacja i 
pokój odwrotnie – sprawiały, że zapotrzebowanie na 

dodatkową miejską siłę zbrojną malało. Można więc przy-
puszczać, że założenie w Chodzieży w 1754 roku Bractwa 
Strzeleckiego oprócz zadań obronnych, miało na celu także 
uatrakcyjnienie lokalnego życia towarzyskiego, swego ro-
dzaju sportowej rekreacji, a także nadzór nad zabawami, 
które niekiedy wymykały się spod kontroli.

Aby zostać bratem, należało być mieszczaninem, cie-
szyć się nienaganną opinią, a także odbyć służbę jako 
brat „młodszy”. Przede wszystkim jednak istniał obowiązek 
wkupienia się, poprzez uiszczenie określonych w prawach 
fi nansowych danin.

Niewiele wiadomo o pierwszych latach działalności cho-
dzieskiego Bractwa. Zachowane „Prawo brackie” wspo-
mina o tym, że plac strzelecki miał się kończyć nad brze-
giem jeziora, ze źródeł niemieckich wiemy, że Miejskiego, 
naprzeciwko gruntu Kylanowyczowego (znajdował się on 
prawdopodobnie przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego).  
Naczelną pozycję w Bractwie zajmował Król, który posiadał 
liczne przywileje, m.in. zwolnienie z większości podatków, 
czy możliwość korzystania z połowu ryb w Jeziorze Strze-
leckim. W pierwszych latach po powstaniu, Bractwo liczyło 
71 członków. 

Po zajęciu Chodzieży przez Prusaków, Bractwo działa-
ło nadal. W efekcie nastąpiło potwierdzenie przywileju dla 
chodzieskich strzelców, wydane przez króla Fryderyka II 24 
lutego 1775 roku. W 1824 roku Bractwo zostało włączone 
pod zarząd miejskiego magistratu, jako stowarzyszenie 
komunalne Chodzieży. W dalszych latach Bractwo traciło 
na wadze i znaczeniu. W 1855 roku organizacja zrzesza-
ła tylko 34 członków. Kryzys bractwa się pogłębiał to tego 
stopnia, że w roku 1884 zrzeszonych pozostało zaledwie 
10 braci. Zmiany zaczęły zachodzić dopiero, gdy do brac-
twa przystąpił burmistrz, Max Dembeck wraz z 12 innymi,  
szanowanymi w mieście obywatelami. W 1886 roku przyję-
to nowy statut Bractwa. Organizację tworzyło wówczas 38 

Zadania 
obronne, 
rekreacyjne

Protokolarz Bractwa z 1755 roku

Medal bracki ze strzelania – 1911 rok

Chodzieskie Bractwo 
w 20-leciu międzywojennym

Organizacje strzeleckie od początku swojego istnienia obrały za cel stworzenie 
realnej siły zbrojnej, mogącej zabezpieczać, lub choćby wspomagać, obronność we 
własnych osadach, stanowić wsparcie dla władz lokalnych celem zabezpieczenia 
przed napaścią zewnętrzną oraz zapewnienie wewnętrznego  porządku w mieście. 

strzelców. Rok później generalne zebra-
nie Bractwa postanowiło wydzierżawić 
teren leśny w okolicy dzisiejszej ulicy 
Strzeleckiej i zainwestować tam w budo-
wę stanowisk strzeleckich i domu strze-
leckiego. W roku 1911 ogłoszono ogólne 
-prowincjonalne (Marchii Wschodniej i 
Prowincji Poznańskiej) zawody strze-
leckie w Chodzieży i były to największe 
zmagania w historii lokalnego Bractwa. 

W 20-leciu międzywojennym Bractwo 
Strzeleckie w Chodzieży wznowiło swoją 
działalność w 1921 roku. Nowy, zatwier-
dzony przez wojewodę poznańskiego 
statut, nawiązywał silnie do pierwotnego. 
Hasłem przewodnim ówczesnego sto-
warzyszenia było „ćwicz oko i dłonie w 
ojczyzny obronie”. Przekładało się to na 
patriotyczne (a także religijne - katolickie) 
akcenty w działaniu Bractwa. Chodzie-
scy strzelcy krzewili i umacniali polskość 
w swym regionie poprzez uczestnictwo 
we wszelkiego rodzaju uroczystościach 

państwowych i kościelnych, a także za-
bawach czy imprezach sportowych. Na 
początku lat 30-tych XX wieku liczba bra-
ci oscylowała w granicach 50, dochodząc 
w 1939 do ponad 80. 

Atak hitlerowskich Niemiec na Polskę 
położył kres działalności bractw kurko-
wych w Polsce, w tym także chodzie-
skiego. Jako stowarzyszenie polskie, 
patriotyczne i posiadające dostęp do 
broni, zostało zlikwidowane, a bracia 
- Polacy poddani represjom. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej nowe władze 
nie zezwoliły na wznowienie działalności 
bractw kurkowych. Na moment przywró-
cenia wiekowej tradycji przyszło jeszcze 
chodzieżanom sporo czekać, bo aż do 
roku 1998. Obecnie chodziescy kurko-
wie zrzeszają 26 stałych i 3 honorowych 
członków, a prezesem Bractwa jest od 
2017 roku Edward Laskowski. 

Tadeusz Matraszek 
DHiTM MBP 

SPOTKANIE W PRZEDSZKOLU
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SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

 „NA REGALE”, 
czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

Fred psi ekopatrol
Barbara Kosmowska

Przed Państwem wyżeł - pies myśliwski taki 
z rodowodem, który … od polowań woli  eko-
logiczne zabawy. I tak każdego dnia uczy 
swoich ludzkich przyjaciół, jak należy postę-
pować, dlaczego powinni pić wodę z kranu i 
gdzie znaleźć nazwy ptaków wędrownych. 
Ale czy to możliwe? Czy pies faktycznie może 
być nauczycielem - ekologiem? Stanowczo 
tak! Książka „Fred, psi ekopatrol” to zabawne 
historie, opowiedziane pół żartem pół serio dla najmłodszych, którzy też chcą 
dbać o planetę. Podzielona jest na rozdziały, w których Fred - główny bohater, 
opowiada o swoich przeżyciach i dokonaniach. Polecam serdecznie! 
Książkę znajdziecie w Dziale dla Dzieci i Młodzieży.  Dominika Nowak 
 MBP Chodzież 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

- Ten rok jest dla nas szczególny, gdyż tytuł „Bibliotekarz Roku 
2021 Okręgu Wielkopolskiego SBP” otrzymała nasza koleżanka - 
Ewa Zamiara - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Margoninie – informują panie z chodzieskiej MBP. - Ewa Zamiara 
wśród wielu talentów ma niezwykłą umiejętność pozyskiwania środ-
ków z funduszy unijnych na działalność bibliotek.  W ostatnim roku, 
w Margoninie powstała piękna, nowoczesna biblioteka.  Jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy sukcesu.

Gratulacje i życzenia paniom bibliotekarkom złożyli przedstawi-
ciele władz samorządowych miasta i powiatu. RED

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

8 maja to Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza             
i Bibliotek.  Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece    
Publicznej w Chodzieży spotkali się w zawodo-
wym gronie bibliotekarze z całego powiatu. 

Okolicznościowe 
spotkanie n 4 maja bibliotekę odwiedziły dzieci z klasy IIa SP 1. To ich pierwsza 

wizyta w chodzieskiej MBP. 

Pierwsze, 
ale nie ostatnie

UCZNIOWIE JEDYNKI W MBPUCZNIOWIE JEDYNKI W MBP

Dzieci poznały zadania i funkcje biblioteki, zwiedziły wszystkie działy, dowiedziały 
się z jakich wydarzeń organizowanych przez bibliotekę mogą skorzystać. Widząc 
zadowolone buzie naszych gości jesteśmy pewni, że to nie ostatnie spotkanie w 
bibliotece. Dział dla Dzieci
 MBP Chodzież

Miłego czytania
n Zapraszamy do udziału w akcji czytelniczej, w której zachęcamy do przeczytania mini-
mum jednej książki, w proponowanym przez bibliotekę temacie/rodzaju/gatunku. Tym razem 
odnieście się do książki swojego ulubionego autora.  MBP Chodzież
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EKOLOGICZNA AKCJA PRZEDSZKOLA „POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM”

Uroczysty apel

Ważna lekcja

Wiosenna edycja

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

KLUB SPORTOWY GONTYNIEC – LEKKOATLE-
TYCZNE CZWARTKI

n W Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży odbył się apel z okazji Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja pt. „Serce dla Polski”. 

n Polska i Ukraina - tradycje i święta narodowe sąsiadów oraz rola szacunku w 
odmienności kultury innego kraju – pod takim tytułem odbyła się w kl.7a lekcja 
wychowawcza. 

n Rozpoczęła się pierwsza wiosenna edycja Czwartków Lekkoatletycznych. 

Uroczystość przygotowali uczniowie klas III b i III e pod kierownictwem wychowaw-
czyń  Agnieszki Piaseckiej i  Angeliki Szuberskiej. 

Hymn Polski, wiersz „Katechizm polskiego dziecka”, przepiękne inscenizacje mu-
zyczne i taneczne oraz ważne informacje związane z uchwaleniem Konstytucji sprawi-
ły, że brawom nie było końca. SP 1

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

Przedszkolny teatr
Muszelkowa grupa teatralna „Na szybko i na luzie” wy-
stawiła dla całego przedszkola teatr cieni pt. „ZOO”, 
inspirowany twórczością J. Brzechwy..

Z wizytą u strażaków
„Muszelki”, „Żabki” i „Wodniki” wybrały się w odwiedziny do straży 
pożarnej, z okazji obchodów 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. 
Panowie wyjaśnili, do czego służą strażackie sprzęty i pokazali, jak 
wygląda wóz strażacki. Joanna Płóciennik

Spotkanie z policjantem
Grupę Wodników odwiedził pan policjant Piotr Binkie-
wicz, który przybliżył dzieciom podstawowe zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przypo-
mniał numery alarmowe. Dzieci otrzymały wskazówki, 
jak zachować się w sytuacji spotkania osoby obcej i 
zagubienia się. 

Karolina Rajzel

Uczniowie zostali wprowadzeni do tematu rozmową o relacjach z własnymi sąsia-
dami oraz „sąsiadem” ze szkolnej ławki.  Częścią klasy jest bowiem od dłuższego już 
czasu uczeń z Ukrainy - Jaroslav. Lekcja była doskonałą okazją do wzajemnego po-
znania i przybliżenia narodowych świąt i zwyczajów.  Uczniowie w grupach układali 
puzzle odkrywając obrazy symboli narodowych obu krajów, wyjaśniając ich symbolikę. 

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

Na boisku SP1 w Chodzieży uczniowie klas IV-VI mogli zmierzyć się z rówieśnikami 
w biegach, skokach i rzutach. Z tej propozycji skorzystało ponad 80 uczniów ze szkół 
podstawowych z całego powiatu. Przed nami kolejne odsłony tych atrakcyjnych zawo-
dów. Źródło – FB KS Gontyniec

21 kwietnia społeczność Niepublicznego Przedszkola 
Nr 4 „Pod Dębusiem Olbrzymkiem” zaprosiła do akcji  
„Dębusiowe Ludki sadzą las nowiutki”. Przedsię-
wzięcie to, organizowane wspólnie z Nadleśnictwem 
Podanin, odbyło się już po raz siódmy. 

LAS
NOWIUTKI

Las sadziły dzieci z rodzicami, dziadkami, zaproszonymi gośćmi. Byli wśród nich m.in. burmistrz Jacek Gursz, Chodzieski Eko Ludek 
– edukacja ekologiczna, czy członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Nad całością prac czuwali dyrektor Przedszkola 
nr 4 Lucyna Różewicz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Podanin Jackiem Kulpińskim.  RED

TMZCh reprezentowała ekipa w składzie: 
Marcel Pawłowski, Michał Ławniczak, Oskar 
Ferfet, Julian Kledzik i Dariusz Sałata.
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27 drużyn
TURNIEJ MŁODZIEŻOWY PO RAZ DRUGI

Po raz drugi Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe, wspólnie z miastem, zaprosiło na 
MobilOrient, czyli rodzinne, aktywne spędzenie czasu wolnego w ramach „rajdu na 
orientację”. Jak podkreślają organizatorzy, nie liczyli na tak wysoką frekwencję.

Burmistrz JACEK GURSZ: Bardzo dziękuję Łukaszowi Sędłakowi za współpracę. Jego zespół z Chodzieskiego Towarzystwa 
Rowerowego zrobił naprawdę dobrą robotę. Brawa dla Was. Chciałbym też podziękować moim ludziom, którzy całym sercem 
zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzanie 2 MobilOrient. 
Specjalne podziękowania również dla tych, których brakuje na zdjęciu – ChTR, OSP, MOSiR, ChDK, Miejska Biblioteka Publicz-
na, ZHP, MZK, Nadleśnictwo Podanin.

n  Oficjalne ogłoszenie wyników 
II Młodzieżowego Turnieju E-spor-
towego oraz wręczenie nagród zwy-
cięzcom odbyło się 26 kwietnia. 

Inicjatorami i organizatorami tur-
nieju były Młodzieżowa Rada Miejska 
w Chodzieży oraz Młodzieżowa Rada 
Powiatu. Do turnieju zgłosiło się aż 135 
uczestników, którzy toczyli rozgrywki w 
dwóch grach komputerowych - integru-
jąc się jednocześnie w 27 drużynach. 
Turniej trwał 3 dni, a rozgrywki można 
było na bieżąco śledzić w internecie.

I miejsce w kategorii CS:GO zajęła 
drużyna GUAYANDO, a nagrodę MVP 
otrzymał Remigiusz Staśkowiak. I miej-

sce w kategorii Leauge of Legends 
zajęła natomiast drużyna EGO TOP, 
a nagrodę MVP otrzymał Przemysław 
Szykowny.

Szczególne podziękowania należą 
się sponsorom, dzięki którym turniej 
z pewnością cieszył się  większym 
powodzeniem - Urzędowi Miejskiemu 
i Starostwu Powiatowemu, za ufundo-
wane upominków dla uczestników oraz 
voucherów na pizze, Firmie Insmont - 
Panu Lehmannowi za bony do Media 
Expert dla pierwszego miejsca obu 
kategorii, Restauracji BYK NA Wypasie 
za nagrody dla MVP finałów. 

 MRM i MRP

RAJD 
na orientację 1 maja na starcie stawiło się około 200 osób. Drużyny kolarskie, rolkarze, biegacze, czy też piechurzy, w 

różnym wieku, wyruszyli z terenu MOSiR, by z otrzymaną mapką dotrzeć do zaznaczonych na niej punktów 
kontrolnych i wykonać odpowiednie zadania. Impreza zakończyła się wręczeniem przez burmistrza Jacka Gur-
sza pucharów i nagród.

Zabawa była przednia, co skłoniło Łukasza Sędłaka do zapewnienia, że kolejny MobilOrient na pewno też się 
odbędzie.  RC

W rywalizacja szkół najwięcej punktów zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1

CHODZIESKI 
2 MOBIL ORIENT
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CHODZIESKA EDYCJA TESTU COOPERA

n Klub Sportowy „Gontyniec” był organizatorem drugie-
go chodzieskiego Testu Coopera. 70 biegaczy postanowi-
ło sprawdzić się w 12-minutowym biegu. 

Biegały przedszkolaki, uczniowie, dorośli, a nawet je-
den odważny emeryt. Najważniejsze, że wszyscy świet-
nie się bawili. Niektórzy poprawili swój wynik, niektórzy 
stwierdzili, że muszą jeszcze trochę więcej pobiegać. 
Najlepszy wynik wykręcił Norbert Zodrow, który przebiegł 
3,5 km. Ponad 3 km przebiegli też: Roman  Kołodziejczyk 
(3300 m), Błażej Wyka (3300), Piotr Pasternak (3200), 

Maurycy Podyasek (3200), Artur Gajc (3100), Tomasz 
Hepner (3100), Jan Hordych (3100), Gracjan Kołodzie-
jewski (3100), Łukasz Sędłak (3100), Michał Wylegała 
(3100), Alan Jankowski (3000), Szymon Kobierski (3000),  
Nikodem Krzykawski (3000). Ale każdy, kto tego dnia bie-
gał, jest zwycięzcą. 

Nad całością imprezy czuwał Piotr Jankowski – prezes KS 
„Gontyniec”, spiker, sędzia, organizator. Test Coopera mógł 
się odbyć dzięki wsparciu Gminy Miejskiej w Chodzieży. 

 Źródło – FB KS Gontyniec

12. minutowy sprawdzian

Na starcie, w Parku 3 Maja, zgromadziło się 
ponad 300. biegaczy z całej Polski, a wśród nich 
naprawdę spora grupa chodzieżan. Zawodnicy 
mieli do wyboru 3 dystanse: „Buki” – 52 km, „Mi-
gotki” – 26 km i „Mala Mi” – 12 km. Każda trasa 
wiodła przez piękne tereny wokół Gontyńca, ale 
mierzyć się mogli z nią tylko wyjątkowo wytrwali 
miłośnicy przełajowego biegania. 

Chodzieżanie pokazali, że w tej grupie po-
trafią się dobrze odnaleźć. Wielu ukończyło 

zawody na dobrych pozycjach, jak choćby 
Błażej Wyka („Buka”), czy Justyna Skibińska 
(„Mała Mi”). Dodajmy, że całkiem dobrze radził 
sobie z pokonaniem całej swojej trasy wicebu-
rmistrz Piotr Witkowski.

Wielkie brawa należą się głównemu organi-
zatorowi biegu - PCH_RUN, a także osobom, 
instytucjom, organizacjom, które okazały nie-
zbędną pomoc.   RC

Fot. - Wolno Studio
Ubiegłoroczna edycja tego wyjątkowego biegu spotkała się z tak dobrą oceną, że 
kontynuacja być musiała. II odsłona Gontyniec Ultra Trail odbyła się w sobotę, 8 maja.

Tylko dla wytrwałych
GONTYNIEC ULTRA TRAIL
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W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH

n Piękna pogoda i potrzeba uspraw-
niania swojej formy, nad którą człon-
kowie Stowarzyszenia Bioderko pra-
cują wytrwale cały rok, zainspirowała 
do zorganizowania plenerowej MA-
JÓWKI.   

Wspaniała atmosfera z zaproszonymi 
instruktorami Nordic Walking z Klubu 

Kijomaniacy – Magdaleną Tomkowiak, 
Andrzejem Smolarskim oraz Małgorzatą 
Jeśko-Doręgowską, pozwoliła poznać 
technikę „chodzenia z kijkami” i przeko-
nać się, że jest to sport dla każdego. 

- Sobotni piknik mógł odbyć się dzięki 
zaprzyjaźnionym członkom Klubu Że-
glarskiego Opty oraz dzięki środkom 

otrzymanym z OWES ETAP – podkreśla 
prezes Stowarzyszenia Bioderko – Ho-
norata Pilarczyk, dziękując jednocześnie 
w imieniu zarządu wszystkim członkom 
oraz przybyłym gościom – przewodni-
czącej Rady Miejskiej Mirosławie Kutnik 
i burmistrzowi Jackowi Gurszowi za ak-
tywny udział w pikniku.  RED

Sport dla każdego

UKS DELFINEK 
CHODZIEŻ

W dniach 22 - 24 kwietnia br. w Lipsku 
odbyła się pierwsza dla Delfi nka w 
tym roku, runda Pucharu Świata w 
Pływaniu w Płetwach. Chodzieski klub 
reprezentowało 12 zawodników, a  
nasi fi nswimmerzy zdobyli 11 medali.

W dniach 7-8 maja  w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Polski w Pływaniu 
w Płetwach. W zawodach wzięło udział 178 zawodników z 14 polskich klubów. 

W kategorii juniorskiej dziewcząt: 
n Antonia Dudek - 50m ap - 3 miejsce, 50m bf - 1 
miejsce - REKORD ŚWIATA I EUROPY JUNIOREK z 
czasem 0:22,14, 100m bf - 1 miejsce 
n Victoria Krasnokutska - 50m ap - 2 m.,  50m sf - 1 
m., 100m sf - 1 m., 100m ap - 1 m. 
n Natalia Gembiak - 200m bf - 14 m., 50m bf - 18 m., 
100m sf - 43 m., 400m bf - 14 m. 
n Olga Strzępka - 800m sf - 14 m., 400m sf- 26 
m.,100m ap -20 m., 400m bf - 17 m. 

W kategorii juniorskiej chłopców: 
n Radosław Grabowski - 400m bf - 5 m., 100 bf - 5 m., 
50m ap - 11 m., 200m bf - 3 m. 

n Marcin Humerczyk - 400m bf - 16 m., 100 bf - 11 m., 
50m bf - 10 m., 200m bf - 15 m. 
n Kamil Pietras - 800m sf - 5 m., 400m sf - 6 m., 100m 
ap - 7 m., 50m ap - 15 m. 

W kategorii seniorskiej kobiet: 
n Julia Małachowska - 50m bf - 3 m., 50m sf - 6 m., 
50m ap - 5 m., 100m sf - 5 m.
n Kinga Małachowska - 100m ap – 12 m., 50m ap - 11 

m., 100m sf - 7 m.
n Marta Humerczyk - 400m bf - 13 m., 100 bf - 24 m., 
50m bf - 13 m., 200m bf -16 m. 

W kategorii seniorskiej mężczyzn: 
n Filip Nowak - 50m ap - 11 m., 50m sf - 11 m., 50m 
bf - 13 m., 100m ap - 12 m. 
n Oskar Margol - dla Klubu zdobył 76 punktów

Złote medale zdobyły dwie sztafety: 

n 4x100m bf mikstowa juniorska - Viktoria Krasno-
kutska, Antonia Dudek, Kamil Pietras, Radosław Gra-
bowski 
n 4x100 m SF kobiet seniorska - Antonina Dudek, 
Viktoria Krasnokutska, Julia Małachowska, Kinga Ma-
łachowska. 

W punktacji generalnej chodzieski Delfi nek skla-
syfi kowany został na 2. pozycji wśród 81 klubów.

Chodzieskiego Delfi nka reprezentowało 24 za-
wodników, w tym 3 zawodników z Ukrainy (poza kon-
kurencją). Miłym akcentem było uhonorowanie przez 
PZPn dwójki naszych zawodników: Antoniny Dudek 
i Kamila Pietrasa nagrodą za wybitne osiągnięcia w 
roku poprzednim oraz wręczenie powołań do Kadry 
Narodowej na rok 2022 dla 6 naszych zawodników: 
powyższej dwójki oraz sióstr Julii i Kingi Małachow-
skiej, Filipa Nowaka i Radosława Grabowskiego.

Delfi nek wygrał klasyfi kację medalową z 61 krąż-
kami w dorobku, w tym 31 z najcenniejszego krusz-

cu, 16 srebrnymi i 14 brązowymi. 
Dla polskich fi nswimmerów była to ostatnia moż-

liwość zdobycia minimów do reprezentacji przed 
zbliżającymi się Mistrzostwami Europy Juniorów z 
Poznaniu i Mistrzostwami Świata w Kolumbii.

Limity do reprezentacji Polski juniorów uzyskali: 
Antonina Dudek, Kamil Pietras i Radosław Grabow-
ski, a do reprezentacji Polski seniorów - Antonina 
Dudek.

Olga Strzępka 
trener Bartosz Smaruj

Z rekordem 
świata

Optymistycznie po Mistrzostwach
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KRZYŻÓWKA NR 56

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   7 czerwca 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 Stefania Wróblewska i Alicja Ziemek. O terminie i miejscu odbioru na-
gród laureatki zostaną powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 56

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

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

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

POZIOMO
  1. Miasto partnerskie Chodzieży
  5. Karo w kartach
  8. Wysyłane np. z urzędu
 9. Sąsiad Jordanii i Egiptu

11. Juliański opracowany za czasów 
      Juliusza Cezara
13. Długi polski serial obyczajowy
15. Gazowy pierwiastek chemiczny
17. Znany budynek na Wiejskiej
20. Harmonia, dyscyplina
22. Kolekcjoner
23. Potocznie o banknocie z Władysławem 
      Jagiełło
24. Przewrócić się, karmić
25. Imię naszej chodzieskiej, honorowej 
      obywatelki

PIONOWO
 1. Razem z imieniem

  2. Karczma portowa 
  3. Licznik i mianownik
 4. Podświetlony napis

  5. Żona księcia
 6. Przyrząd optyczny

  7. Przyczepka psiego ogona
10. Kolarz, polski wicemistrz olimpijski
12. Rodzina pszczela
14. Wysłać przesyłkę
16. Może być towaru, należności, sztuki
18. Jeden z serwisu aukcji internetowych
19. Rzeka płynąca przez Francję, Niemcy 
      i Luksemburg
20. Państwo bałtyckie
21. Amerykański sprinter i skoczek w dal

!
MIEJSKI ZAKŁAD 
KOMUNIKACJI

Pierwsza pani
n Od kilku dni za kierownicą busa zasiada 
pani Beata Czarnecka. Pierwszej kobiecie 
w  zespole kierowców chodzieskiego MZK, 
życzymy szerokiej drogi każdego dnia. 

RED

FESTIWAL TEATRÓW PRZEDSZKOLNYCH

W minioną sobotę salę wi-
dowiskową Chodzieskiego 
Domu Kultury wypełniły dzie-
ci, ich rodzice i dziadkowie. 
Niepubliczne Przedszkole nr 
2 im. Szewczyka Dratewki, po 
dwóch latach przerwy, zapro-
siło ich na kolejny Festiwal 
Teatrów Przedszkolnych „Baj-
kowa Scena”. 

Poza gospodarzami, swoje 
aktorskie talenty zaprezento-
wały dzieci z Miejskiego Przed-
szkola nr 5 „Pod Żaglami Piątki”, 
Niepublicznego Przedszkola nr 
4 „Pod Dębusiem Olbrzymkiem”,  
Niepublicznego Przedszkola nr 
3 „Wesoły Smyk”. Widzowie po-
dziwiali także wspaniałe stroje, 
scenografi ę, świetnie dobraną 
muzykę. Brawo młodzi aktorzy, 
brawo panie reżyserki! I gratula-
cje dla organizatorów. RED

BAJKOWA scena


