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JUBILEUSZOWE, 
jak zawsze świetne

Pierwsza edycja targowej 
imprezy, zorganizowanej 
przez Chodzieski Klub Go-
spodarczy, dawała nadzieję, 
że nie będzie to wydarze-
nie, które szybko zniknie             
z miejskiego kalendarza. 
Ale chyba nie każdy z człon-
ków ChKG w 1996 roku 
przewidywał, że targi do-
trwają do 25. wydania. Tym 
bardziej, że wiele podob-
nych, startujących wówczas 
przedsięwzięć w bliskiej i 
dalszej okolicy, dawno jest 
już tylko historią.

Siłą chodzieskich targów jest połączenie jej 
typowo gospodarczego - wystawienniczo 
charakteru z wieloma atrakcjami, gwaran-
tującymi ciekawe spędzenia czasu wolne-

go. Dodatkowo – zawsze (poza być może jednym 
wyjątkiem) organizatorzy mieli szczęście do pogody. 
I zawsze  nie zawodziła ich publiczność. Wiem co 
mówię, bo z Chodzieskimi Targami związany byłem 
od pierwszej ich edycji. I wiem, że zawsze była duża 
grupa osób, poświęcających wiele swojego czasu, 
by wszystko było zapięte na „ostatni guzik”. Dopin-
gował ich do tego pierwszy prezes ChKG – Mariusz 
Słowiński, który był zresztą jednym z głównych 
pomysłodawców takiego właśnie promowania cho-
dzieskich przedsiębiorców. Kolejni prezesi z sukce-
sem to kontynuowali.

Każdego roku na naszą imprezę przyjeżdżało wie-
lu ważnych gości, w tym tych „z pierwszych stron ga-
zet”. Po prostu warto tu było być. Już na pierwszych 
targach nagrody laureatom wręczali ówcześni posło-
wie Bronisław Komorowski i Wojciech Nowaczyk. Tak 
dla przypomnienia – pierwszymi laureatami ChTG zo-
stały fi rmy: JENOX – nagroda główna, zakład Stefana 
Tomkowiaka – za najciekawszą promocję i STAMEX 
– jako najbardziej obiecująca młoda fi rma.

Ranga imprezy stale rosła. Każdego roku wysta-
wiało tu swoje produkty, prezentowało swoje usługi 
coraz więcej fi rm. Targi zawsze odbywają się na 
terenach MOSiR, ale sukcesywnie zajmują coraz 
więcej miejsca. Od wielu już lat poza fi rmami pro-
dukcyjnymi, handlowymi, usługowymi, prezentują 
się też instytucje i organizacje oświatowe, kultural-
ne, społeczne. Bo Chodzieskie Targi Gospodarcze 
to prawdziwe święto chodzieżan.

x x x
25. Chodzieskie Targi Gospodarcze PROMOCJE 

2022 odbyły się po 2-letniej przerwie, 4 czerwca. 
Tak jak w kilku poprzednich latach, i tym razem ich 
dyrektorem był Dariusz Boberski, który od dłuższe-
go już czasu twierdził, że „tamta” to była ostatnia 
edycja pod jego przewodnictwem, ale na szczęście 
słowa nie dotrzymywał.

 W uroczystym otwarciu jubileuszowych PROMO-
CJI uczestniczyli m.in.: posłanki Izabela Leszczyna i 
Maria Małgorzata Janyska, senator Adam Szejnfeld, 
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Jacek Bogusławski, samorządowcy ziemi chodzie-
skiej. Były przemówienia gości, a wszystkich powitał 
burmistrz Jacek Gursz. Ofi cjalnie jubileuszową im-
prezę otworzył prezes ChKG Roman Pietruszka.

Od pierwszych minut na targową publiczność 
czekało mnóstwo atrakcji. Na głównej scenie, jak 
i na placu przed nią, zawsze coś się działo. Cały 
zestaw artystycznych prezentacji zapoczątkował 
zespół Jan Boys. Były pokazy taneczne, akroba-
tyczne, koncerty zespołów muzycznych. Był jak 
zawsze emocjonujący turniej fi rm. No i oczywiście 
kilkadziesiąt wystawienniczych stoisk, z których 
każde prezentowało także swoje własne programy, 
przyciągające zwiedzających. A zwiedzających były 
naprawdę tłumy. 

Od wielu już lat jedną z głównych atrakcji jest lo-
teria z ciekawymi nagrodami. W tym roku nagrodą 
główną był quad, którego szczęśliwym posiadaczem 
został druh z chodzieskiej OSP.

W Turnieju Firm natomiast I miejsce wywalczył 
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego, II  – UKS 
Przygoda, a III – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Stróżewie.

Ryszard Cichocki

Roman PIETRUSZKA
PREZES Chodzieskiego Klubu Gospodarczego
Dziękujemy przede wszystkim wystawcom za tak liczną fre-
kwencję, której nie spodziewaliśmy się po dwóch lat przerwy, 
spowodowanej pandemią. Bo to przecież faktyczni współor-
ganizatorzy naszych targów. Dziękujemy serdecznie spon-

sorom: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, Banku 
Spółdzielczemu, fi rmie Górscy, Cerplast, Styromap oraz Urzędowi Miejskiemu, 
który dofi nansował zadanie publiczne „Promocja historii, tradycji i dzień dzisiejszy 
chodzieskiej przedsiębiorczości”. Ogromne podziękowania kierujemy do naszych 
współorganizatorów: Chodzieskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Miejskiego Zakładu Komunikacji.

CHODZIESKIE 
TARGI GOSPODARCZE 25
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W PLENERZE

Wszystkie fi rmy, prezentujące się na targach, oceniane są przez specjalną komisję, przyznają-
cą nagrody. W tym roku targowymi laureatami zostali:

KONKURS NA NAJLEPSZY PRODUKT LUB USŁUGĘ

DUŻY DZWON - BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży
MAŁY DZWON - Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA MARGONIN
Wyróżnienia:
n Hurtownia Ogrodzeniowa TOP FENCE Jarosław Grześkowiak
n Stowarzyszenie Dolina Noteci
n Powiat Chodzieski
n Centrum BHP i P.POŻ MIEL-POL
n Centrum Wsparcia Rzemiosła i Kształcenia Dualnego Zawodowego w Pile

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PROMOCJĘ

DUŻY DZWON - PARADISE FEMMES
MAŁY DZWON - Spółdzielnia Socjalna ARKADIO
Wyróżnienia:
n Komenda Powiatowa Policji
n Warsztat Terapii Zajęciowej
n Elite Dance Complex
n Urząd Miejski w Chodzieży
n Magazyn Wystawowy Polskiej Motoryzacji

Urząd Miejski otrzymał nagrodę za promocję projektu Chodzieski Eko Ludek-edukacja 
ekologiczna

NAWIEDZENIE KOPII CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ 
JASNOGÓRSKIEJ W CHODZIEŻY

Po 45 latach
Minęło prawie pół wieku od 
poprzedniego spotkania 
chodzieżan z kopią cudow-
nego obrazu. Wtedy, w 1977 
roku, mieszkańcy naszego 
miasta przyjęli go godnie, z 
wielką pobożnością. Tak za-
pewne będzie i tym razem.

Jak doszło do powstania ko-
pii obrazu? Ks. prałat Ireneusz 
Szypura zna to dokładnie.

- W 1956 roku w czasie Dro-
gi Krzyżowej na Wałach Jasnej 
Góry, wierni prosili: „Matko Bo-
ska przyjdź do nas”. Po tym 
wydarzeniu generał Zakonu 
Paulinów skontaktował się z Pry-
masem Wyszyńskim, a efektem 
tego było namalowanie wiernej 
kopii jasnogórskiego obrazu. W 
maju prymas Wyszyński przed-
stawił kopię papieżowi Piusowi 
XII, który obraz poświecił, a 26 
sierpnia na Jasnej Górze odbył 
się tzw. „pocałunek dwóch obra-
zów”, czyli zetknięcie kopii z ob-
razem w Kaplicy Jasnogórskiej. 
Zaraz potem kopia „wędrowała” 
po wszystkich polskich para-
fi ach, aż do 1980 roku. 5 lat póź-
niej rozpoczęło się drugie na-
wiedzenie, trwające do dzisiaj. 

x x x

Kopia Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej przy-
jedzie do Chodzieży z Żonia, 
10 lipca. Najpierw przyjmowana 
będzie w parafi i Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, a 11 
lipca w parafi i św. Floriana. Obie 
parafi e do tego wyjątkowego 
wydarzenia przygotowują się 
bardzo intensywnie. 

Tak było w Chodzieży w 1977 roku

- Mamy już opracowany 
dokładny program nawie-
dzenia obrazu w naszej 
parafi i – informuje ks. pro-
boszcz I. Szypura.

Powitanie obrazu w pa-
rafi i św. Floriana nastąpi 
o godz. 17.30 na Rynku. 
Następnie po procesji do 
kościoła, o godz. 18.00 
odprawiona zostanie msza 
św., a po niej czuwania 
przy obrazie. Po Apelu Ja-
snogórskim, o godz. 21.30 
odprawiona zostanie msza 
z udziałem kapłanów po-
chodzących  z chodzieskiej 
parafi i i kiedyś w niej po-
sługujących. Po jej zakoń-
czeniu będzie całonocne 

czuwanie. 12 lipca prze-
widziane są msze o godz. 
7.00 (parafi alna), 8.00 (dla 
małżeństw z odnowieniem 
przyrzeczenia), 10.00 (dla 
chorych i starszych) i 12.00 
(dla dzieci i młodzieży). Na 
godz. 13.00 zaplanowano 
nabożeństwo dla małych 
dzieci, na 15.00 – koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. 
O 15.30, na zakończenie 
nawiedzenia, odprawiona 
zostanie msza pod prze-
wodnictwem JE ks. bpa 
Radosława Orchowicza, 
a o 17.00 uroczyste poże-
gnanie obrazu i przejazd do 
Podstolic.

 Ryszard Cichocki
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 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Budowa przyłącza
n Pracownicy Spółki 
realizują prace ziemne 
i instalacyjne, związa-
ne z budową przyłącza 
cieplnego do budynku  
przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 10 b.

Efektem inwestycji 
będzie podłączenie bu-
dynku   do sieci cieplnej.

Wymierną korzyścią 
dla mieszkańców będzie 
likwidacja kotłów węglo-
wych i zmniejszenie niskiej emisji produktów spalania 
do powietrza, a realizowana inwestycja wpisuje się  
politykę Spółki, tj.  zwiększania obciążenia głównego 
źródła ciepła oraz walki z niską emisją.  Piotr Matyja

    MEC Chodzież

28 maja w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży odbyła się uroczystość z udziałem 
małżeństw, którym od ślubnej uroczystości minęło już ponad 50 lat.

STOWARZYSZENIE DOLINA NOTECI

Jubileusz zgromadził 16 par z 
Chodzieży i Gminy Wiejskiej 
Chodzież. Choć przeszli ra-

zem wiele,  nie ukrywali wzruszenia, 
uśmiechu oraz nadziei, które towa-
rzyszyły im z pewnością podczas za-
ślubin ponad 50 lat temu. 

Każda z par uroczyście z rąk za-

stępcy burmistrza Piotra Witkow-
skiego lub zastępcy wójt Ewy Kubiś, 
otrzymała medal oraz list gratulacyjny 
za długoletnie pożycie małżeńskie, 
przyznane przez Prezydenta RP. Uro-
czystości przewodniczyła kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Grażyna 
Drewniak-Dutkiewicz. Natalia Pawłowska

50 LAT RAZEM

n Anna i Henryk BEJMA - 52 lata
n Elżbieta i Ryszard HAŁAS - 51 lat
n Elżbieta i Hilary JĘŚKO - 51 lat
n Stefania i Kazimierz KARWACCY - 51 lat
n Arleta i Józef LISKOWSCY - 52 lata
n Maria i Jan MATCZYŃSCY - 52 lata
n Urszula i Witold OSTAŃSCY - 52 lata
n Krystyna i Włodzimierz PIECHOCCY - 52 lata

n Jadwiga i Piotr SADEK - 51 lat
n Irena i Stanisław WLAZŁO - 52 lata
n Wiktoria i Zdzisław SOMMERFELD - 52 lata
n Elżbieta i Zdzisław HOŁUBOWSCY - 51 lat
n Maria i Wiesław KUJAWSCY - 51 lat
n Henryka i Jan BECZEK - 52 lata
n Bernadeta i Edmund KACZMARKOWIE - 53 lata
n Barbara i Edward MICHOROWIE - 53 lata

MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE UHONOROWANI ZOSTALI:

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Remonty i inwestycje 
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ

n Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież rozpoczął reali-
zację zadania inwestycyjnego, polegającego na termomodernizacji 
budynku  mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 1a. W wyniku ro-
zeznania cenowego, została już zawarta umowa z wybranym wy-
konawcą, który niebawem przystąpi do rozpoczęcia robót budow-
lanych.

x x x
Zakończono remont 
schodów oraz drzwi  
wejściowych do bu-
dynku mieszkalne-
go  przy ul. Rynek 
10 oraz wymianę 
pokrycia dachowe-
go  budynku miesz-
kalnego  przy ul. 
Marcinkowskiego 5.

Dyrektor MZGM
Iwona Szmyt

n Analiza danych: wydatkowanie środków i liczba 
       projektów zrealizowanych przez Lokalną Grupę 
       Działania
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NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO

Alfred Aszkiełowicz nagrodzony
n Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskie-
go przyznał nagrody  za 
osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycz-
nej, upowszechniania 
i ochrony dóbr kultury 
za rok 2021. Laureatem 
w kategorii „twórczość 
artystyczna” został cho-
dzieżanin Alfred Aszkie-
łowicz.

Uroczyste wręczenie nagród, którego dokonał marszałek Marek Woźniak,  odbyło się 
w siedzibie Polskiego Teatru Tańca. Alfred Aszkiełowicz – wybitny artysta – plastyk, ma-
larz,  grafik był jednym spośród ośmiu wyróżnionych osób z całej Wielkopolski. 

- Alfred Aszkiełowicz to naprawdę wybitny artysta, ale przede wszystkim mieszkaniec 
Chodzieży. Gratuluję serdecznie! - napisał burmistrz Jacek Gursz. RED

CAŁKOWICIE NIEPRAWDZIWE INFORMACJE

Trudno zrozumieć, dlaczego takie kłam-
stwa pojawiają się  w przestrzeni publicz-
nej. Zmian przeznaczenia Targowiska  po 
prostu się nie przewiduje.

Pracownicy Urzędu Miejskiego pro-
wadzą prace związane ze stworzeniem 

dokumentacji, poświęconej remontom na 
tym terenie, zapewniającym zachowanie 
funkcji, do której mieszkańcy Chodzieży 
są od lat przyzwyczajeni. 

- Ewentualne inwestycje mają tylko za-
pewnić zarówno sprzedającym, jak i kupu-

jącym lepsze warunki – wyjaśnia burmistrz 
Jacek Gursz. - Apeluję, by powstrzymać 
się przed rozpowszechnianiem tak nie-
prawdziwych informacji, powodujących 
zupełnie bezpodstawny niepokój grup 
mieszkańców naszego miasta. RC

Nie będzie stacji benzynowej
Wbrew rozpowszechnianym przez niektóre osoby z naszego miasta informacjom, Burmistrz 
Chodzieży  zapewnia, że nie ma w swoich planach przeznaczenia Targowiska Miejskiego ani 
na stację benzynową, ani na kolejny market. 

KRÓL Zielonoświątkowy

n Jak co roku, członkowie Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży walczyli o tytuł Króla Zielonoświątkowego. 
Tym razem został nim Ryszard Poznański. RED

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

Burmistrz Miasta Chodzieży serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Chodzieży 
do zaproponowania nazwy ronda na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór Morzewskich, 

Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów i Mostowej.
Dotychczas do Urzędu Miejskiego w Chodzieży wpłynęły od instytucji i stowarzyszeń wnioski o 
upamiętnienie osób: Rotmistrza Witolda Pileckiego i ks. Leonarda Kurpisza.
Konsultacje w tej kwestii zostaną podzielone na dwa etapy:
I. W pierwszym ich etapie mieszkańcy miasta Chodzieży mogą, w terminie do dnia 30 czerwca 
2022 roku, przesyłać swoje propozycje nazwy/patrona ronda wraz z krótkim uzasadnieniem na 
adres poczty elektronicznej konsultacje@chodziez.pl. Najciekawsze propozycje uwzględnio-
ne zostaną w II etapie konsultacji.
II. W drugim ich etapie przeprowadzone zostanie głosowanie w formie ankietyzacji mieszkań-
ców. Mieszkańcy głosować będą na jedną z proponowanych wcześniej nazw (Rotmistrz Witold 
Pilecki, ks. Leonard Kurpisz) oraz nowych, wybranych spośród propozycji mieszkańców w I 
etapie konsultacji. Głosowanie o zasięgu ogólnomiejskim przeprowadzone zostanie w terminie 
do końca sierpnia br. Szczegółowe jego zasady precyzować będzie zarządzenie Burmistrza w 
przedmiotowej sprawie.
Następnie, jesienią br., podjęta zostanie uchwała Rady Miejskiej w Chodzieżyw sprawie wy-
boru patrona tego ronda.

Burmistrz Miasta Chodzieży
               (-) Jacek Gursz

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci
Naszego Kolegi

śp. 

RYSZARDA ŚCIGAŁY
długoletniego Rzemieślnika, 

Członka Honorowego Naszej Organizacji.

Rodzinie składamy 
szczere wyrazy współczucia.

Spotkanie z mieszkańcami
n Burmistrz Jacek Gursz spo-
tkał się z przedstawicielami 
mieszkańców ulicy Wojska 
Polskiego. Wspólnie z radną 
Joanną Drzewińską rozma-
wiali o kilku sprawach doty-
czących osiedla. 

- Było to kolejne z cyklu spotkań, 
poświęconych aktualnej sytuacji w 
mieście, planowanym inwestycjom i 
ich realizacji w obliczu rosnącej dro-
żyzny – informuje burmistrz.
 RED

ROZMOWY O WAŻNYCH DLA MIASTA SPRAWACH

Zarząd i Pracownicy 
Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży

MOBILNOŚĆ NASZEGO MIASTA

Promenada wokół jeziora
n Mobilność w 
Chodzieży jest w za-
awansowanej fazie. 

Przybywa nam chod-
ników, ścieżek pieszo 
– rowerowych, co widać 
w każdej części miasta. 
Wielu mieszkańców bar-
dzo chyba cieszy też po-
łączenie promenady wo-
kół Jeziora Miejskiego. 

 RED
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W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH FESTYN RODZINNY W PRZEDSZKOLU „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

To pierwszy, prawdziwy 
egzamin każdego ucznia, 
będący podsumowaniem 
wiedzy zdobytej w szkole 
podstawowej. 

Egzamin ÓSMOKLASISTY Czas na RUCH

W tym roku egzaminy ósmokla-
sisty odbyły się  24, 25 i 26 maja. 
Pierwszego dnia uczniowie zmagali 
się z językiem polskim, drugiego z 
matematyką, a trzeciego z językiem 
obcym.

W Chodzieży do egzaminu 
przystąpiło 119. uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 i 99. – ze Szkoły 
nr 3. Na wyniki oczywiście trzeba 
poczekać, ale na pewno … będzie 
dobrze. RED

n Zakończył się proces weryfikacji i oceny przez ekspertów zgłoszeń 
i rekomendacji kandydatek i kandydatów na Szkolenie Młodzieżowych 
Liderów Program Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności. 

n Projektem, w którym kandydaci 
na młodzieżowych liderów ostatnio 
pracowali, było „Zwierzakowo na go-
towo”. 

W jego wyniku powstała m.in. nowa 
trasa z budkami lęgowymi dla ptaków nad 
Jeziorem Strzeleckim. Kontrole budek, za-
równo tam, jak i nad Jeziorem Miejskim, 
prowadzą ornitolodzy z Zespołu Obrącz-
karskiego ROGOŹNO - Jerzy Dąbrowski 
i Bronisława Peplińska, przy wsparciu 
członków TMZCh. W tym roku przeglądem 
objęto 150 budek. Sprawdza się jakie ga-
tunki je zasiedliły, jak liczne są legi, ptaki 
są mierzone, ważone i otrzymują specjal-
ne obrączki. Na razie nie odnotowano lę-
gów wróbli i mazurków, za to od zeszłego 
roku w budkach gniazdują muchołówki 
żałobne. 

Część bogatek i modraszek wypro-
wadza tu lęgi po raz kolejny. Można to 
stwierdzić właśnie dzięki obrączkom. 
Szczególnie cenne są obserwacje sam-
ców bogatek, ze specjalnymi kolorowymi 
obrączkami do szybkiej identyfikacji. Dzię-
ki temu można sprawdzić, czy są wierne 
jednemu terytorium i budce, ile lęgów wy-
prowadzają i z iloma samicami. 

Prace w terenie wiążą się również ze 
spotykaniem  ludzi zaciekawionych tym, 
co się dzieje. Młodzież, dla której to znako-
mita lekcja przyrody, opowiada o ptakach, 
ich zwyczajach oraz tym, po co rozwiesza 
budki. Ornitolodzy tłumaczą, czemu służy 
obrączkowanie i kontrole.  JS

n W Miejskim Przedszkolu nr 5 zorga-
nizowano festyn rodzinny pod hasłem 
„Mamo, Tato, czas na ruch!”. 

Po specjalnie przygotowanych na ten dzień ar-
tystycznych występach, dzieci wraz ze swoimi 
rodzicami, rywalizowały w rozmaitych konkuren-
cjach sportowo-rekreacyjnych. Było dużo śmie-
chu, radości, ale też możliwość sprawdzenia swo-
jej kondycji. J. Płóciennik

Szkolenie 
Młodzieżowych 
Liderów

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

Zakwalifikowani kandydaci pojadą na szkolenie, które odbędzie się w War-
szawie w lipcu br. Jego celem jest rozwijanie kompetencji liderskich młodzieży, w 
tym umiejętności planowania i skutecznej realizacji działań społecznych, a także 
zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji obywatelskiej. 

Wśród uczestników będą również Michał Ławniczak i Marcel Pawłowski z 
Zespołu Młodzieżowego TMZCh. Obaj to tegoroczni absolwenci szkoły podsta-
wowej. Do tej pory w tym prestiżowym szkoleniu  brało udział czworo młodych 
ludzi z TMZCh.

Tętniące życiem ptasie osiedla
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Bajkowy światW JEDYNCE Z OKAZJI 
ŚWIĘTA RODZINY
n W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się spektakl 
teatralny pt. „Bajkowy świat”. 

Dzieci z kółka teatralnego „Jedyneczka”, prowa-
dzonego przez panie Małgorzatę Pranke i Bernadetę 
Kmiotek oraz uczniowie kl.1b zaprezentowali rodzicom 
przedstawienie z okazji „Święta Rodziny”. 

Mali aktorzy świetnie spisali się, wcielając się w po-
staci z bajek. Piękna była też inscenizacja z serdusz-
kami, w której dziękowali rodzicom za trud i poświęce-
nie. Na tle piosenki pt. „Cudownych rodziców mam”, 
dzieci składały swoim rodzicom życzenia i wręczały 
laurki. 

 Paulina Jabłońska

XVI RAJD RODZINNY NA GONTYNIECTWÓRCZOŚĆ PISARZA NASZEJ ZIEMI 
– ANDRZEJA KLAWITTERA

W SALONIE ARTYSTYCZNYM MDK

Scena łącząca pokolenia

Mistrzyni i uczennica
n Dwie wystawy przygotowane w ramach projektu „Artystyczna Chodzież w ry-
sunku”, fi nansowanego przez Fundację PZU, otwarte zostały w Salonie Artystycz-
nym Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży. Partnerami tego przedsięwzięcia 
są Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Salon Artystyczny” oraz MDK.

n Trwa realizacja projektu „Łowcy Ma-
rzeń. Pokoleniowa Scena Teatralna”, 
zakładający przygotowanie spektaklu 
na podstawie scenariusza nieżyjącego 
pisarza Andrzeja Klawittera. Organiza-
torem jest stowarzyszenie „Salon Arty-
styczny” w Chodzieży. 

Jest to już kolejna inicjatywa nawiązu-
jąca do nieżyjącego pisarza pochodzące-
go z Szamocina, autora ok. 15.  powieści 
dla dorosłych i młodzieży, gościa spotkań 
literackich w bibliotekach. Podczas inau-
guracji projektu zaprezentowana została 
wystawa „Życie i twórczość Andrzeja Kla-
wittera”-  pamiątki, zdjęcia, utwory, infor-
macje prasowe. 

- Wszystko rozpoczęło się od 2020 
roku , kiedy realizowałam stypendium ar-
tystyczne przyznane przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Zada-

nie dotyczyło podsumowania twórczości 
mojego ojca, powstała strona interneto-
wa z pełną dokumentacją, wydarzenia i 
animacja w miastach związanych z jego 
życiem.  Od roku realizuję utwory nieopu-
blikowane, a jest ich bardzo dużo. Tata 
zostawił powieść autobiografi czną, słu-
chowiska, a także scenariusze teatralne 
i to właśnie na nich teraz bazują ostatnie 
projekty. Cieszy mnie to, że mogą być wy-
korzystywane właśnie tutaj dla odbiorców 
z Wielkopolski – wyjaśnia  Monika Klawit-
ter, córka pisarza, animatorka kultury. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 
warsztatów teatralnych w reżyserii Jana 
Kajrysa, w konsekwencji których powsta-
nie spektakl z udziałem seniorów i ludzi 
młodych.

- W ten sposób tworzymy coś nowego, 
scenę eksperymentalno - pokoleniową – 
dodaje pani Monika. - Myślę, że to ważne, 
iż powstaje scena, która będzie wymianą 
doświadczeń i emocji między pokoleniami.

Premiera przygotowywanego spektaklu 
odbędzie się prawdopodobnie w listopa-
dzie br. w Chodzieskim Domu Kultury. 

RC

Pierwsza wystawa do przekrój twórczości artystycznej Doroty Boruckiej, od wielu lat 
związanej z MDK, a druga to malarstwo Joanny Gryzińskiej - Jasińskiej, absolwentki 
pracowni plastycznej MDK, prowadzonej przed Dorotę Borucką. 

Wieczór uświetnił występ chóru Beaty Zdunek, a wystawę poprzedził wykład dr Joanny 
Gryzińskiej - Jasińskiej „Czytając obrazy - o indywidualnym języku w malarstwie”.  RED

ZADANIE PT. „ŁOWCY MARZEŃ. 
POKOLENIOWA SCENA TEATRALNA” 
WSPÓŁINANSOWANE JEST ZE ŚROD-
KÓW SAMORZADU WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO.

11 czerwca szczyt góry 
Gontyniec zdobyło 200 
śmiałków, miłośników 
wspaniałej przygody. Dla 
niektórych był to „space-
rek”, ale dla wielu wypra-
wa wymagającą dużego 
wysiłku. Na tę wspaniałą 
przygodę zaprosili 
mieszkańców Burmistrz 
Miasta, Miejski Ośrodek 
Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, 
chodzieski oddział PTTK 
wraz z zaprzyjaźnionymi 
stowarzyszeniami.

Po zejściu ze szczytu na 
uczestników w Parku 3 Maja 
czekało wiele atrakcji. Śpiewem 
przywitał ich zespół wokalny 
„Uniwerek”. Dzieci i młodzież 
zabawiała grupa „Akuku”, był też 
wspólny taniec Zumba pod prze-
wodnictwem trenerki Angeli. 

Burmistrz miasta Chodzieży 
Jacek Gursz wraz z przedsta-
wicielem PTTK Eugeniuszem 
Gubrewiczem, wręczyli nagrody 
i certyfi katy zdobycia szczytu 
Gontyńca. Podczas zabaw każdy 
mógł się posilić pyszną kiełbasą 
z grilla, czy swojskim chlebem ze 
smalcem i ogórkiem. Dla łasu-
chów były słodkie wypieki i gorą-
ca kawa. 

- Z relacji uczestników wynika, 
że było pięknie, sielsko, anielsko
– podkreśla kierownik MORPA 
Romana Otto. RED

Trochę wysiłku, 
dużo atrakcji
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PROPOZYCJE CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY

Na początek KABARETY
Po raz drugi ChDK zaprosił miłośników dobrej rozrywki na „Chodzieski Przegląd Kabaretów o Złoty 
ChiChoT”. W tym roku o to zaszczytne trofeum rywalizowali artyści „Kabaretu z Konopi”, „Kabare-
tu Czołówka Piekła” i „Kabaretu Ciach”.
Cały program prowadził, ale też śpiewał - Artur Andrus.  RED
 Foto: Wolno Studio, Wolno Photo 

Trochę groteski, 
trochę absurdu

TEATR W CHODZIESKIM DOMU KULTURY

Tym razem zespół teatralny ChDK 
zmierzył się z „Męczeństwem Piotra 
Oheya” Sławomira Mrożka. Spektakl 
przygotowany był już dwa lata temu, ale 
pandemia sprawiła, że premiera mogła 
odbyć się dopiero teraz. I to w znacznie 
zmienionej aktorskiej obsadzie. 

Jak wiele innych dzieł tego wybitnego 
dramaturga, tak i ta sztuka, napisana w 
1959 roku, to dzieło z gatunku „teatru gro-

teski i absurdu”. Mimo że zagranie takie-
go spektaklu przez zespół amatorski to 
trudne zadanie, chodzieska „Próbownia” 
naprawdę sobie z nim poradziła. Oczywi-
ście mogło się tak stać, dzięki aktorskie-
mu i reżyserskiemu doświadczeniu Piotra 
Mąki. Brawa publiczności zgromadzonej 
w sali widowiskowej Chodzieskiego 
Domu Kultury i słowa uznania panów sta-
rostów, jak najbardziej zasłużone.

W spektaklu wystąpili: Szymon No-
wak - Piotr Ohey, Anastazja Kruszka - 
Ohey’owa, Blanka Sworowska - urzęd-
nik, Zuzanna Ryszewska – poborca, 
Michalina Kozioł - szef trupy cyrko-
wej,  Piotr Mąka - naukowiec, Wiktoria 
Jóźwiak - sekretarz protokołu, Anna 
Hundt - Wandzia, Sandra Szyńska - 
stary myśliwy.

Ryszard Cichocki

Tak właśnie zatytułowany był wieczór, inspirowany poezją 
Krystyny Miłobędzkiej – Honorowej Obywatelki Chodzieży. 
To wyjątkowe spotkanie związane  było z 5. rocznicą nadania 
Honorowego Obywatelstwa oraz 90. rocznicą urodzin poetki.

n Teatr Próbownia od lat zaska-
kuje swoich widzów. A zaskakuje 
przede wszystkim tym, że na swój 
warsztat bierze dzieła, wcale nie-
zbyt łatwe nawet dla zawodowych 
teatrów.

Życiu 
powiedzieć: - tak
 Ryszard Cichocki

Pierwsza część, zatytułowana „Kształt całości. O twórczości Krystyny Miłobędzkiej”, 
odbyła się w sali konferencyjnej MBP. Rozpoczęły ją dwa, od razu ustalające rangę 
wieczoru (bardzo wysoką) wystąpienia. Pierwsze burmistrza Jacka Gursza. 

- Trzy panie – przewodnicząca Rady 
Miejskiej Mirosława Kutnik, Honorata 
Niemiro – dyrektorka MBP i Paulina 
Panek z naszego Urzędu Miejskiego, 
wzmocnione obecnością wydawcy 
utworów poetki – Jarosława Borow-
ca,  pewnego dnia ... postawiły mnie 
pod ścianą, przekazując co chcą zro-
bić – mówił burmistrz. - Co ja miałem 
powiedzieć? Aprobata była oczywiście 
pełna, bo chodziło przecież o uhono-
rowanie pani Krystyny Miłobędzkiej 
podczas wyjątkowego wieczoru.

Jackowi Gurszowi każda książka 
jest bliska. Kiedyś przecież jego zawo-
dowe życie było  z nią bezpośrednio 
związane. Przekazane przemyślenia 
na temat poezji z jego ust brzmią więc 
wyjątkowo wiarygodnie. 

- Poezja jest kobietą, a każdy fa-
cet musi do niej dojrzeć – tłumaczył 
J. Gursz. - Każdy z nas, chodzieżan, 
połączony jest w sobie tylko właściwy 
sposób z poezją Krystyny Miłobędz-
kiej. Na dzisiejszym spotkaniu jest 
kilka pokoleń mieszkańców mojego 
miasta. Dla nas wszystkich to uczta 
duchowa.

Przewodnicza RM Mirosława Kut-
nik przypomniała wydarzenie sprzed 
pięciu lat, kiedy to jednogłośnie cho-
dziescy radni przyznali tytuł Honoro-
wego Obywatela Chodzieży Krystynie 
Miłobędzkiej. Przywołała też kilka oso-

bistych wspomnień, związanych z czasami jej młodości w Margoninie, miejscu urodzin 
poetki, tak bardzo wpisujących się w wyjątkową atmosferę spotkania.

O życiu i twórczości poetki mówił Jarosław Borowiec, od 20 już lat „połączony” z 
Krystyną Miłobędzką. 

- Mimo że nie mogła dzisiaj do Chodzieży przyjechać, zapewniam, że jest z nami – 
rozpoczął swoje wystąpienie.

Do informacji biograficznych, J. Borowiec co jakiś czas dorzucał fragmenty twórczo-
ści poetki, co tylko wzbogacało ciekawy przekaz. A zakończył je krótki film o głównej 
bohaterce wieczoru, pokazujący jak  można patrzeć na życie, które przemijając ciągle 
trwa.
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ I W PARKU „ODPOCZYWAJ Z KULTURĄ”

Druga część wieczoru roz-
poczęła się od zaprezento-
wania muralu, poświęconego 
K. Miłobędzkiej. To jeden z 
czterech, o których wiadomo, 
że istnieją. Dwa znajdują się 
w Puszczykowie, gdzie poetka 
mieszka, jeden w Poznaniu, no 
i teraz ten nasz – na  budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
O znaczeniu tych wyjątkowych 
dzieł, mówił Jarosław Boro-
wiec.

Pomysłodawczynie i realizatorki wieczoru – Mirosła-
wa Kutnik, Honorata Niemiro i Paulina Panek

Ostatni punkt spotkania, to widowisko ar-
tystyczne „Jestem jednym z kolorów świata”, 
oparte na twórczości Krystyny Miłobędzkiej, a 
zaprezentowane przez uczniów i absolwen-
tów I Liceum Ogólnokształcącego im. św. 
Barbary. Artystyczne projekty, przygotowane 
pod „nadzorem” nauczycielek I LO, to zawsze 
spektakle wyjątkowe. Tak było i tym razem. 
Trzy panie: Izabela Kostrzewa (koncepcja 
plastyczna całości i scenografia), Marlena 
Michna i Katarzyna Rybacka (wybór tekstów 
i przygotowanie recytatorów), dawały gwa-
rancję artystycznego sukcesu. Koniecznie 
dodajmy też, że wspomogli je instruktorzy 
Młodzieżowego Domu Kultury – Beata Zdu-
nek (przygotowanie wokalistki Amelii Ciężkiej) 
i Mateusz Pawłowski (choreografia).

Widowisko było również elementem oficjal-
nego otwarcia parku „Odpoczywaj z kulturą”. 
Tego dnia jego ważnym elementem były szta-
lugi, z zamieszczoną na nich prezentacją dro-
gi artystycznej Krystyny Miłobędzkiej, jej pry-
watnego życia i związków z naszym miastem.

Większość z nas zapewne zna inicjatorki 
tego artystycznego przedsięwzięcia. Ale czy 
wszyscy potrafimy docenić ich dzieło?

 Fot – Natalia Pawłowska

Program „Jestem jednym z kolorów świata” przy-
gotowały panie Marlena Michna, Izabela Kostrze-
wa, Katarzyna Rybacka
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 „Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
Jesień 
zapomnianych
 Anna Kańtoch

Mój tata 
jest olbrzymem 
 Paweł Wakuła

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

7 CHODZIESKA NOC MUZEÓW

Zwiedzanie wystawy dotyczącej historii 
bractw wielkopolskich, poprzedził wy-
strzał z hakownicy. Ponadto wieczór 
umilił koncert trębaczy myśliwskich z 

Goraja, na którym omawiano i przedstawiono 
kolejne myśliwskie zawołania, w tym najbar-
dziej rozpoznawalny „Darz Bór”. 

Spośród najciekawszych prezentowanych 
na wystawie eksponatów, znaleźć możemy 
XVIII i XIX wieczne, pisane ręcznie, brac-
kie księgi, liczne chodzieskie medale, w tym 
najstarsze, sięgające początków XX wieku, a 
także mundury i kapelusze kurków z bractw 
wielkopolskich z okresu zaborów oraz II 
Rzeczpospolitej. Na ekspozycji nie zabrakło 
także elementów związanych ze współcze-
snym bractwem. 

Poza mundurem, medalami i sztandarem 
uwagę zwraca także fi gura św. Antoniego – 
patrona bractwa strzeleckiego z towarzystwa 
strzeleckiego w partnerskim Nottuln.  Całość 
wystawy uzupełniona została przez liczne fo-
tografi e braci, pochodzące z czasów między-
wojennych. 

Towarzyszącą wystawie publikację moż-
na nabyć w bibliotece. Za pomoc w zorga-
nizowaniu wystawy dziękujemy: Bractwu 
Strzeleckiemu w Chodzieży, Muzeum Okrę-
gowemu w Pile, Muzeum Regionalnemu w 
Stęszewie oraz Gminnemu Centrum Kultury 
w Łobżenicy. 

Wystawa będzie czynna w godzinach 
otwarcia muzeum do końca sierpnia. 

DHiTM MBP 

Bractwo 
Strzeleckie

27 maja odbyła się „7 Chodzieska Noc Muzeów”,  tym razem we współpracy z cho-
dzieskim Bractwem Strzeleckim. Goście mogli wysłuchać prezentacji o powstaniu 
i najważniejszych etapach historii bractwa, ze szczególnym uwzględnieniem najstar-
szych dziejów organizacji. Ponadto sami bracia podzielili się garścią wspomnień 
i historii, które przekazywali im dawniej żyjący krewni. 

Kryminał to obecnie forma, w któ-
rej naprawdę trudno błysnąć  czymś 
innym, nowym. Mam wrażenie, że co 
druga powieść jest schematyczna i 
przepełniona przemocą wobec kobiet. 
Książka, którą chcę Wam polecić to kry-
minalna perełka. Przede wszystkim aby 
po nią sięgnąć, należy przeczytać dwie 
poprzednie: „Wiosna zaginionych” oraz 
„Lato utraconych”. Całość łączy postać 
Krystyny oraz jej brata Romana.

 W ostatnim tomie „Jesień zapo-
mnianych”, Krystyna Wojciechowska 
bez większego przekonania studiuje 
prawo. Trzy lata wcześniej w tajemni-

czych okolicznościach zniknął w Tatrach 
jej brat, Roman. Rodzina żyje w zawie-
szeniu, nie chcąc przyjąć do wiadomo-
ści, że coś zmieniło się na zawsze. Tym-
czasem w rodzinnej miejscowości nasila 
się fala samobójstw młodych mężczyzn. 
Czy to możliwe, by zniknięcie Romka 
było z tym powiązane?  

Anna Kańtoch świetnie prowadzi 
nas przez możliwości ludzkiej psychiki, 
ustala granice, bada syndrom wypar-
cia, zapomnienia, a wszystko to dzięki 
szczegółowemu kreśleniu charakterów 
swoich postaci. Nikt tu nie jest przypad-
kowy. Czy wyjaśni się historia sprzed 
lat? Przekonajcie się sami.

Honorata Struzik 
bibliotekarz MBP 

Zabieram Was w świat 
9-letniego Maćka, który o 
swoim tacie mówi, że jest 
strasznie fajnym tatą, i tyle! 
Myślę, że każdy po przeczy-
taniu książki „Mój tata jest 
olbrzymem”, przyznam mu 
rację. 

Książka opowiada o życiu 
codziennym rodziny chłopca, 
a szczególnie jego męskiej 
części. Dowiecie się wielu cie-
kawostek o młodszych i tych 
starszych mężczyznach, a co 

najważniejsze - od razu wyłapie-
cie w niej świetną relację ojca z 
synem. Historie są bardzo cieka-
we, ważne i pouczające. Często 
będziecie się śmiać i stwierdzi-
cie, że w waszych domach dzie-
je się podobnie. Maciek to wielki 
szczęściarz, ma wspaniałego 
tatę, każdemu dziecku właśnie 
takiego taty życzę.

Książkę polecam nieco star-
szym dzieciom niż przewiduje 
wydawca (5 lat). Powinien po nią 
sięgnąć każdy 8-latek. 

Dominika Nowak
Dział dla Dzieci i Młodzieży 

MBP



11Nr 6(57) • czerwiec 2022

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Pretekstem było przypomnie-
nie, jak kiedyś świętowano 
w Chodzieży Dzień Chemi-
ka, obchodzony zawsze w 

pierwszych dniach czerwca. Ale tak 
naprawdę głównym tematem było 
przywołanie wielu ważnych wyda-
rzeń z  ponad 150. letniej historii 
chodzieskiej ceramiki. 

Pomysłodawczynią spotkania 
była Dorota Marciniak, pełniąca 
w byłych Chodzieskich Zakła-
dach Porcelany i Porcelitu kilka 
ważnych funkcji. Pomysł uzyskał 
natychmiast akceptację pani dy-
rektor MBP Honoraty Niemiro i … 
zainteresowanie grupy byłych pra-
cowników.

- Dzięki takim spotkaniom chce-
my wzbogacić historię  zakładów, 
które zniknęły z mapy naszego 
miasta – mówiła Honorata  Nie-
miro,  witając przybyłych do MBP 
gości. - Wzbogacić ją waszymi 
państwo, wspomnieniami.

Główną prelegentką była Dorota 
Marciniak.

- Przyjechałam do Chodzieży, 
by popracować tu 3 lata – infor-
mowała. - Ale tak mnie zakład 
wciągnął, że związałam się z nim 
na 23 lata. Dzisiaj mój stosunek, 
podobnie chyba jak i państwa, jest 
do ChZPiP bardzo emocjonalny.

Emocje wyraźnie rosły podczas 
prezentacji krótkiego filmu, zrobio-
nego w 1988 roku z okazji wizyty 
w zakładach gości z Gdańska, 
związanych ze statkiem „MS Cho-

dzież”. Przybyli oni na zaproszenie 
matki chrzestnej tej jednostki – Li-
dii Romińskiej. Ale film został tak 
nakręcony, że … pokazuje dość 
dokładnie przebieg procesu pro-
dukcyjnego z zakładzie nr 3.

Ważnym punktem spotkania  
było przedstawienie analizy ekono-
micznej ChZPiP  z 1968 roku, a na-
stępnie prezentacja kilkudziesięciu 
zdjęć. Byli pracownicy często uzu-
pełniali komentarz D. Marciniak.

- A to robił pan …
- A tamto jest dziełem pani …
- A to malarnia i pani ...
- A jak szeroka  była działalność 

pozaprodukcyjna. Mieliśmy orkie-
strę dętą ...

- Był też zakładowy klub spor-
towy...

- No i ośrodek wczasowy …
Na razie zaplanowane są jesz-

cze dwa spotkania, podczas któ-
rych omówiony będzie kolejno rok 
1978 i rok 1988.

- Na zakończenie zapraszam 
państwa do zwiedzenia ekspo-
zycji z chodzieską ceramiką w 
naszym  muzeum, ale przedtem 
proszę jeszcze o wpisanie się do 
księgi pamiątkowej – powiedziała 
na pożegnanie dyrektor Honora-
ta Niemiro. - Proponuję też, aby 
następne nasze spotkanie odbyło 
się we wrześniu. A do tego czasu 
proszę o wyszukanie w domowych 
zbiorach zdjęć związanych z zakła-
dami porcelany.

Ryszard Cichocki

SPOTKANIE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Wprawdzie od pewnego czasu nie ma już w naszym 
mieście Zakładów Porcelany, ale ich byli pracownicy 
„ciągle tą firmą żyją”. Można było się o tym przeko-
nać podczas spotkania, jakie odbyło się 7 czerwca w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Historia uzupełniana 
wspomnieniami

Szachy i planszówki

n Wprawdzie głównym zada-
niem biblioteki jest propago-
wanie czytelnictwa i wypoży-
czanie książek, ale chodzieska 
MBP ma znacznie szerszy za-
kres propozycji. Tu odbywają 

się ważne spotkania, prezen-
tacje, tu swoje pasje realizo-
wać mogę miłośnicy różnych 
dziedzin.

W miniony czewartek odbyło 
się (przeniesione z piątku) ko-

lejne spotkanie szachowe oraz 
spotkanie z „planszówkami”. 
Szachiści ponownie zagościli w 
sali na parterze, a „planszówki” 
odbywały się w sali multimedial-
nej. 

Obydwa spotkania łączyło 
jedno - dobra zabawa! Szachiści 
ponownie dopracowywali swoje 
strategie, próbując przewidzieć 
ruchy swojego przeciwnika i od-
powiednio na nie zareagować. 

Fani „planszówek” z kolei zeszli 
do morskich, podwodnych krain, 
gdzie czekała na nich otchłań 
rządzona przez mrocznych lor-
dów.  Można długo opowiadać 
i długo opisywać, ale najlepiej 

będzie, jeżeli sami do nas wpad-
niecie! 

W tym tygodniu spotkania w 
środę, ale później już standardo-
wo w piątki.

 MBP

SPOTKANIA PASJONATÓW
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DZIEŃ DZIECKA W CHODZIEŻY

Była to naprawdę bardzo udana impreza, zorganizowana 
przez Miasto Chodzież i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we 
współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami. Przez 
większą jej część dopisała pogoda, a więc dzieci miały bardzo 
dobre warunki do sportowej rywalizacji i aktywnego korzy-
stania z wielu przygotowanych dla nich 1 czerwca atrakcji.  
Wszystko odbyło się na terenach MOSiR. 

MOBILNY, 
KOLOROWY

Sporo emocji dostarczyły zawody pływackie, rozegrane oczywiście na pływalni Delfi n, do 
których organizatorzy zaprosili także rodziców. Potem był rajd rowerowy, prowadzony przez 
wiceburmistrza Piotra Witkowskiego, rowerowy tor przeszkód, a potem … wiele innych atrakcji. 
Był dmuchany zamek, była dla każdego chętnego dziecka wata cukrowa. Prawdziwą frajdę 
sprawił dzieciom, a także wielu rodzicom, „festiwal kolorów” z licznymi dodatkowymi atrakcjami. 

     MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Kochane dzieci! Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dołożyliśmy wszelkich starań, by na Waszych bu-
ziach był widoczny uśmiech. Nieskromnie stwierdzamy, że chyba nam się udało.
W związku z tym chcemy podziękować wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili: Chodzież - zielony 
zakątek Wielkopolski, UKS Przygoda, UKS Delfi nek, Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe, Komenda Powiatowa Policji, Wasze Radio FM.

Sport, zabawa, piosenka
DZIEŃ DZIECKA W JEDYNCE

n Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 upłynął pod znakiem sportu i 
zabawy. Dla uczniów klas młodszych był to czas gier planszowych, zabaw 
na dworze, spacerów oraz smacznych przekąsek. Starsi rywalizowali w 
konkurencjach sportowych, brali udział w różnych quizach.

Na koniec, choć już w deszczu, wiceburmistrz 
Piotr Witkowski wspólnie z Małgorzatą Kurowską 
(MOSiR) wręczyli najlepszym zawodnikom sporto-
wych zmagań puchary i nagrody.  RC

W tym dniu premierę miał również 
teledysk, który powstał w ramach kon-
kursu pań Anny Zawadzkiej i Pauliny 
Jabłońskiej „Jedynkowy song”. Link 
do teledysku: https://www.youtube.
com/watch?v=smKgDfMdYwU

Tekst do piosenki ułożył Adam 
Michalski z klasy 4d. Śpiewali: Emi-
lia Krakowiak, Maja Strzałkowska, 
Amelia Korol, Amelia Bedołek, Pola 
Chwesiuk, Nadia Cichorz, Martyna 
Kiedrowska, Wiktor Rentz, Blanka 

Pytel, Małgorzata Kośmicka. W rolę 
Jedynki wcieliła się Lena Kasperska. 
Serdecznie podziękowania kierujemy 
do pana Łukasza Pietrasa z „Drugiej 
Strefy” za stworzenie muzyki i realiza-
cję teledysku. PJ

Teledysk wysłuchałem i … jestem zachwycony. Brawa dla pań pomysłodawczyń, brawa dla wszystkich mło-
dych wykonawców – śpiewających, tańczących, asystujących wokalistkom, brawa dla autora tekstu i oczy-
wiście dla Łukasza Pietrasa. Widać ucho, rękę i … co tam jeszcze profesjonalisty. 

Ryszard Cichocki
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Radosna twórczość Młodzi 
wędkarze

Wszystkie dzieci nasze 

W PRZEDSZKOLU POD ŻAGLAMI PIĄTKI

W WESOŁYM SMYKU

Kolorowo, muzycznie, radośnie – niczym w bajce. W takiej 
właśnie atmosferze odbyły się w Trójce szkolne obchody Dnia 
Dziecka, pod hasłem „Spotkanie bajek”. 

n  W Dniu Dziec-
ka dzieci z grupy 
„Muszelek” miały 
okazję poczuć się, 
jak prawdziwi mala-
rze i wykazać swoją 
inwencję twórczą. 
Malujemy jak chce-
my i czym chcemy 
– tak brzmiało zada-
nie. J. Płóciennik

n  Z okazji Dnia Dziecka odbył się piknik w ogródku przedszkolnym. 
Zabawą na świeżym powietrzu poprowadziły panie z Sali Zabaw Zuzulki. Na naszych 
przedszkolaków czekały też inne, wspaniałe atrakcje, a w ramach obiadu został zor-
ganizowany grill. 

DZIEŃ DZIECKA W TRÓJCE

W kolorowej scenerii, w świat z bajek prze-
nieśli nas wykonawcy z zespołu ChDK 
Hit, prowadzonego przez Esterę Naczk-

-Suską i Natalię Dulysh oraz Cezarego Górskiego. 
Cudowna energia, muzyczne rytmy i wspaniałe 
głosy wybrzmiały z pewnością i poza szkolnymi 
murami. 

Spotkanie rozpoczęła Małgorzata Jeśko-Do-
ręgowska podsumowaniem kończącej się tego-
rocznej innowacji „Wolontariat … bo żyjemy dla 
innych, nie tylko dla siebie”.

Głos zabrał także wiceburmistrz Piotr Witkow-

ski, przybliżając uczniom zasadność i formę po-
wstałej przy ulicy Strzeleckiej ALEI JAZZU. Prze-
wodnicząca Rady Rodziców oraz dyrektor szkoły 
– Hanna Lohr – podziękowały wykonawcom za 
wspaniały koncert.

Podczas spotkań z wychowawcami w klasach 
odbyły się konkursy karaoke, wykonywano sma-
kołyki i dyskutowano o bajkach i marzeniach. 
Zostały wręczone dyplomy za sukcesy sportowe. 
Pani dyrektor wraz z nauczycielami w-f, uhonoro-
wała symbolicznymi „złotymi piłkami” i dyplomami 
Julię Bielawiak i Filipa Lochyńskiego.  MJD

Spotkanie 
BAJEK

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI – KOŁO CHODZIEŻ

n  Z okazji Dnia Dziecka 29 maja nad 
Jeziorem Strzeleckim odbyły się Otwar-
te Spławikowe Zawody Wędkarskie o 
„Puchar Mariana Stępniaka”. Zorgani-
zowane zostały przez Zarząd Koła PZW 
Chodzież.

Rywalizacja toczyła się w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: do 10 i do 16 lat. 
Dodatkowo w czasie zawodów spośród 
członków Koła PZW Chodzież wyłonio-
no Spławikowego Mistrza Koła Juniorów 
2022.

W kategorii do 10 lat na podium zna-
leźli się: 1 miejsce – Stanisław Braczyń-

ski, 2 – Jan Daszkiewicz,3 – Alicja Laszko.
W kategorii do 16 lat 1 miejsce zajęła 

Lena Sudoł, 2 – Joanna Matusiak, 3 - Ja-
rosław Pierdzioch.

Tytuł Mistrza Koła Juniorów 2022 
zdobyła Joanna Matusiak, I wicemistrzem 
został Fabian Jerzykowski, a II.  Kacper 
Górski.

Najmłodszą zawodniczką była Alicja 
Laszko, natomiast najmłodszym zawod-

nikiem Franciszek Staniewski.
W kat. do 10 lat najdłuższą rybą po-

chwalić się mógł Jan Daszkiewicz, zaś 
najkrótszą Adam Olbryś.

W kat. do 16 lat najdłuższą rybę zło-
wiła Martyna Dyoniziak, natomiast najkrót-
szą Zuzanna Drzewińska.

Puchary wręczył zastępca burmistrza 
Piotr Witkowski.

Źródło – FB PZW K. Chodzież
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W tym roku zawody odbyły się 21 maja.  
Rozpoczęły się „małym biegiem”, w 
którym starowali najmłodsi miłośnicy tej 

dyscypliny sportu – uczniowie szkół podstawo-
wych i przedszkolacy.

W „biegu głównym” na starcie stanęło ponad 
250 zawodniczek i zawodników, a wśród nich 
duża grupa biegaczy z Chodzieży. Mieli do poko-
nania trasę wokół Jeziora Miejskiego. Rywaliza-

cja była oczywiście zacięta, a jako pierwszy linię 
mety minął Kamil Linka z Kaczor. Drugie miejsce 
wywalczył Norbert Zodrow – Zespół Szkół Hipolita 
Cegielskiego, a trzecie Łukasz Stachowiak  z Piły. 
W pierwszej dziesiątce  zameldowali się także inni 
zawodnicy ziemi chodzieskiej: V – Damian Tupaj 
(Zacharzyn), VII – Robert Gehrke (ChTR), X – 
Maurycy Padyasek (PCH_RUN). 

RC

Ten bieg prawie 40 lat temu wymyślił dh Zenon Gośliński. Od tego czasu, 
zawsze w maju, imprezę organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

BIEG
GRZYMALITÓW
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O Puchar RÓŻY WIATRÓW

NA JEZIORZE 
MIEJSKIM

n Kolejny już raz Chodzieskie Stowarzyszenie 
Sportowe HALS zorganizowało 4 i 5 czerwca 
regaty, przyciągające do Chodzieży żeglarzy z 
rożnych stron Polski. Patronat nad zawodami 
objął  burmistrz Jacek Gursz.

O Puchar Róży Wiatrów walczono w czterech 
klasach. W najliczniej obsadzonej (wystartowa-
ło 24 żeglarzy) zwyciężyła Alicja Siputa (WKŻ 
Wolsztyn), przed Jackiem Woźnym (UKŻ Środa) i 
Borysem Boratyńskim (JK Koszalin). Na 9. pozycji 
zawody ukończyła Zofi a Kulesza z Chodzieskiego 
Klubu Zeglarskiego LOK. 

W klasie Finn wygrał Piotr Witkowski (Kotwica 
Rogoźno), a IV miejsce zajął chodzieżanin Jaro-
sław Kulesza (ChKŻ LOK).

Najwięcej żeglarzy z naszego miasta startowało 
w klasie Ok-Dinghy. Wprawdzie na najwyższym 
stopniu podium stanął Paweł Pawlaczyk (JK Wiel-
kopolski), ale dwa kolejne przeznaczone były dla 

chodzieżan - II miejsce wywalczył Michał Gmaj 
(ChKŻ LOK), a III – Arkadiusz Dobosz (ChSS 
HALS). Również dwa następne miejsca zajęli że-
glarze z naszego miasta: IV – Adam Jankowski i V 
– Paweł Jachimowski (oboje ChSS HALS). Pozo-
stali chodzieżanie uplasowali się na następujących 
pozycjach: IX – Marcin Gościński (OPTY Ch-ż), X 
– Dariusz Witosławski (OPTY), XI – Izabela Muryń 
(HALS), XIII – Olaf Malicki ((OPTY).

W załogowej rywalizacji w klasie Omega std. 
zwyciężyła reprezentacja organizatorów i gospo-
darzy regat w składzie: Tomasz Siwiński, Zbigniew 
Hayn i Bartek Chyży. VII miejsce w tej klasie zajęła 
załoga ChKŻ LOK (Daniel Lasota, Marcin Kutnik i 
Michał Szymkowiak).

Puchary i dyplomy najlepszym żeglarzom 
wspólnie z organizatorami, wręczał burmistrz Ja-
cek Gursz. RC

Fot – źródło FB ChSS HALS
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Piękne, obfi tujące w wiele pagórków leśne treny wokół na-
szego miasta, są wymarzonym wprost miejscem dla organi-
zatorów zawodów w kolarstwie górskim. Nic więc dziwnego, 
że właśnie u nas odbywa się od kilku już lat rywalizacja w ra-
mach cyklu Kaczmarek Electric MTB. Podobnie jak w latach 
poprzednich, ich współorganizatorem w naszym mieście i 
tym razem było Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe.

Wniedzielę, 5 czerwca, przyje-
chało do Chodzieży wielu wy-
trawnych kolarzy, ścigających 

się na najważniejszych zawodach. W 
sumie na starcie stanęło około 400. 
zawodniczek i zawodników, w tym 
duża grupa chodzieżan. Do wyboru 

były cztery trasy - FUN (9 km), MINI 
(29 km), MEGA (45 km) i GIGA (60 
km). Jak dowiadujemy się z informacji 
przekazanej przez ChTR, wyznaczyli 
je przedstawiciele Towarzystwa Daria 
Kasztarynda i Łukasz Sędłak.

- Tradycyjnie chodzieskie lasy zno-

Nasi górale wu zaskoczyły zawodników swoim 
urozmaiceniem - informuje prezes 
ChTR  Ł. Sędłak. 

W ramach tych atrakcyjnych 
zawodów, odbyła się także rywa-
lizacja „Najlepszy z Chodzieży”. 
Oto najlepsi „nasi górale”:
n Dystans FUN - 1. Hubert 

Niedopytała, 2. Zbigniew Fórman - 
ChTR
n Dystans MINI – 1. Kamil Sto-

larczyk – ChTR, 2. Paweł Budny 
3. Tomasz Łukaszewski, 4. Marcin 
Brose, 5. Patryk Plewa – ChTR, 6. 
Dawid Połczyński – ChTR, 7. Rafa-
el Lubawy - JENOX MTB TEAM, 8. 
Maciej Pawiński – ChTR, 9. Damian 
Pytlak - JENOX MTB TEAM, 10. 
Marcin Szumowski - MARGAT
n Dystans MEGA – 1. Damian 

Sikorski, 2. Łukasz Nochowicz - JE-
NOX MTB TEAM, 3. Tomasz Kru-

szwicki – ChTR, 4. Maciej Kubiaczyk 
– ChTR, 5. Marek Zatt
n Dystans GIGA – 1. Filip Jele-

niewski
Wszystkim zawodnikom gratulo-

wał, a najlepszym wręczał medale 
burmistrz Jacek Gursz. 

- Serdecznie gratulujemy cho-
dzieżanom za godne reprezento-
wanie naszego miasta – podkreśla 
Łukasz Sędłak. - Jako Chodzieskie 
Towarzystwo Rowerowe serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy doło-
żyli choć „małą cegiełkę” do imprezy. 
Nie wiem, czy uda mi się wymienić 
wszystkich, ale dziękujemy Miastu 
Chodzież - Zielony Zakątek Wielko-
polski, MOSiR, PCH_RUN, druhnom 
i druhom OSP Chodzież, wolonta-
riuszkom i wolontariuszom, członki-
niom i członkom ChTR. RC

Fot – źródło FB ChTR
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KRZYŻÓWKA NR 57

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   7 lipca 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. wylosowali: Alicja Cieślik, Norbert Jakubowski i Genowefa Wojtkowska. O terminie 
i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 57

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

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

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

POZIOMO
  1. Wyczekiwany czas przez uczniów
  4. Najczęstsze miejsce wakacyjnego 
      wypoczynku
  7. Przyroda
  8. Według Kazimierza Górskiego są dwie 
 9. Kuchenny obrus

10. Osiedle warszawskie
12. 10m2x10m2
13. Jeden z najlepszych w historii tenisistów 
17. Skrót euro
18. Wchłania wodę
21. Protestancka społeczność religijna
22. Remis w szachach 
23. Ssaki z rodziny wielbłądowatych 
      w powiecie chodzieskim
25. Zapalany 1 listopada
26. Najmłodsze miasto w powiecie pilskim
27. Wyśpiewała „Malowaną lalę”

PIONOWO
 1. Turystyczne miasto Włoch

  2. Stolica piłki nożnej w 2022 roku
  3. Katolicka organizacja charytatywna
  4. Burmistrz – patron jednej z chodzieskich 
     ulic
  5. Imię męskie
 6. Sproszkowane szkło

10. Zamieszkuje Półwysep Arabski
11. Myśl przewodnia
14. Cieni albo ministra
15. Członek koczowniczego plemiona 
      arabskiego
16. Liść w lesie
19. Świadomie mówi nieprawdę
20. Unieruchamia aparat
22. Rządzi telewizorem
24. Jeden ze stanów emocjonalnych

!

n Oboje grają w Orkiestrze Chodzieskiego 
Domu Kultury. Oboje to saksofoniści, a swo-
je muzyczne umiejętności szlifowali pod wy-
trawnym okiem i uchem Sławomira Czapli.  

W sobotę 4 czerwca, w kościele św. Floriana, za-
warli związek małżeński. To pierwszy przypadek w 
długiej historii chodzieskiej orkiestry, kiedy to muzycy 
i na dodatek grający na tym samym instrumencie, 
powiedzieli sobie na całe życie – TAK. Zrobili to Ka-
tarzyna Jurczyk i Piotr Kadzban. Do płynących z róż-
nych stron życzeń, i to nie tylko koleżanek i kolegów 
muzyków, dołącza  również redakcja NCh. 

RC

MIŁOŚĆ I MUZYKA

W PRZEDSZKOLU „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

n Przedszkolaków odwiedził kominiarz - pan Bartosz Ciszewski. Dzieci miały okazję 
dowiedzieć się na czym polega praca kominiarza oraz poznać narzędzia i sprzęt, któ-
rego używa na co dzień. Po wizycie takiego gościa, na pewno nikogo nie opuści szczę-
ście, wystarczyło chwycić za guzik.  J. Bednarczyk

PIOTRZE
Na Twoje 
50-te urodziny
dużo zdrowia Ci życzymy –
niech Twój wiek Cię nie przerasta,
niech nadzieja ciągle wzrasta.

Ży j sto lat. Albo i dwieście! 
Koleżanki i koledzy z pracy

Wizyta pana kominiarza 


