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PO 45. LATACH WIERNA KOPIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ PONOWNIE W CHODZIEŻY

Dla katolików w Polsce obraz Matki Bożej Jasnogórskiej jest 
czymś wyjątkowym. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że na 
przyjęcie jego wiernej kopii czekają wszystkie polskie parafi e.
Dwie chodzieskie parafi e przygotowywały się do tego wyda-
rzenia od dłuższego już czasu. Kilka  natomiast dni przed pe-
regrynacją, odbyły się parafi alne rekolekcje, podczas których 
parafi anie modlili się o godne przyjęcie Matki Bożej 
w jej jasnogórskim wizerunku na swoim terenie.

Wniedzielę, 10 lipca, rozpoczęło się nawiedzenie obrazu w chodzieskiej parafi i 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. O godz. 17.30 przed kościół NNMP 
przyjechał bus, przewożący obraz. Uroczyście przejął go ks. proboszcz Jan 

Korygacz. W procesyjnym przejściu wizerunek Matki Bożej przeniesiony został do 
świątyni, gdzie odbyła się msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Radosława Or-
chowicza. 

Cała noc i poniedziałek wypełnione  były czuwaniem przed obrazem i nabożeństwa-
mi z różnymi grupami wiernych. O godz. 16.00 odprawiona została msza pożegnalna, 
po czym obraz przeniesiono do busa, którym przewieziony został na chodzieski Rynek.

Na Rynku czekali duchowni i wierni parafi i św. Floriana. Oczekiwanie wypełnione  
było pieśniami maryjnymi. Kiedy nadjechał specjalny samochód-kaplica, symbolicznie 
od ks. proboszcza Jana Korygacza obraz przejął ks. proboszcz Ireneusz Szypura. Na-
stępnie niesiony przez chodzieskich strażaków, w procesyjnym przejściu przeniesiony 
został do kościoła. Tam odbyło się nabożeństwo powitania i msza św. 

Podobnie jak w kościele NNMP, tak i tu było całonocne czuwanie, msze święte i 
nabożeństwa z udziałem różnych grup parafi an. W poniedziałek o godz. 16.00 od-
prawiona została msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Radosława Orchowicza, 
podczas której dziękowano za  możliwość bezpośredniego spotkania się z tak ważnym 
dla katolików wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Po nabożeństwie pożegna-
nia, obraz przewieziony został do Podstolic.

x x x
Chodzieżanie godnie przyjęli ten wyjątkowy obraz. Świadczy o tym nie tylko bogaty 

program uroczystości nawiedzenia, ale też  udział wiernych w poszczególnych nabożeń-
stwach. A na chodzieskim Rynku dawno nie było takich tłumów, jak w poniedziałek, 11 
lipca. Ryszard Cichocki

Godne 
przyjęcie
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W PLENERZE

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

Decyzja jednogłośna

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

Podczas czerw-
cowej sesji Rady 
Miejskiej w Cho-
dzieży, burmistrz 
Jacek Gursz otrzy-
mał jednogłośnie 
wotum zaufania 
oraz absolutorium 
za 2021 rok.

- Mimo trudnych czasów 
mamy świetne wykonanie 
budżetu, dobry wynik fi -
nansowy oraz rekordowe, 
postępujące planowo inwe-
stycje – wyjaśnia J. Gursz. 
- Dziękuję pracownikom 
urzędu, gminnych jednostek 

oraz spółek za ich codzienną pracę i za-
angażowanie, a radnym za bardzo dobrą 

współpracę w sprawach ważnych dla na-
szego miasta. Idziemy do przodu!  RED

n 11 lipca obcho-
dzony jest Narodowy 
Dzień Pamięci Ofi ar 
Ludobójstwa doko-
nanego przez ukraiń-
skich nacjonalistów 
na obywatelach II RP. 

Burmistrz Jacek Gursz 
wspólnie ze starostą 
Mirosławem Jurasz-
kiem uczcili pamięć 
masowych mordów 
dokonanych na ludno-
ści polskiej, czeskiej, 
ormiańskiej, rosyjskiej, 
żydowskiej i ukraińskiej 
na Wołyniu i Małopolsce 
Wschodniej. RED

n Ostatniego dnia czerwca Jacek Wojciech Bogusławski przyjechał do Chodzieży z 32. tysiącami 
złotych. Pieniądze przeznaczone będą na projekt nowych nasadzeń zieleni i kwiatów w mieście. 

RED

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
OD URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Na zieleń i kwiaty

W RAMACH PROJEKTU
„REWITALIZACJA CHODZIEŻ 
OD NOWA”

Nasze 
magnesy

n Nie tak dawno chodzieżanie wybrali wzór 
miejskiego magnesu. Już są robione. Wyko-
nawca jest w trakcie malowania. 

n Burmistrz Jacek Gursz od kilku lat 
należy do organizacji Mayors for Pe-
ace - Burmistrzowie dla Pokoju, mającą 
swoją siedzibę w Japonii.

- Co roku wywieszamy 8 lipca fl agę, symbo-
lizującą działania na rzecz pokoju – informuje 
Jacek Gursz. - Mayors for Peace w ten sposób 
upamiętnia dekret wydany przez Międzynaro-
dowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze 8 lipca 
1996 r. Trybunał stwierdził, że groźba użycia i 
użycie broni jądrowej w ogóle naruszają prawo 
międzynarodowe. Ponadto Trybunał wyjaśnił, 
że w prawie międzynarodowym istnieje obowią-
zek „prowadzenia i zakończenia w dobrej wie-
rze negocjacji, prowadzących do rozbrojenia 
jądrowego we wszystkich jego aspektach pod 
ścisłą i skuteczną kontrolą międzynarodową.”

RED

BURMISTRZOWIE 
DLA POKOJU

n Po przerwie spowodowanej pandemią, w 
tym roku ponownie chodzieżanie mogli wziąć 
udział w procesji Bożego Ciała. 16 czerwca 
procesja wyruszyła z kościoła św. Floriana i 
przeszła tradycyjną trasą do kościoła Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Panny, zatrzymu-
jąc się przy czterech ołtarzach.  RC
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BUDOWA SIECI CIEPLNEJ

Od Ujskiej do Łąkowej
n Pracownicy Spółki za-
kończyli prace związane z 
inwestycją polegającą na 
rozbudowie sieci cieplnej 
od ul. Ujskiej do ul. Łąko-
wej.

Po wykonaniu przecisku  pod 
ulicą Ujską, w rury osłonowe 
wprowadzone zostały właściwe 
rury ciepłociągu dn 80. Jest to 
kolejny etap inwestycji, która 
obejmowała etapy: budowa sieci 
cieplnej - ul. Strzelecka oraz od 
ul. Składowej do ul. Ujskiej. Roz-
budowa ma umożliwić podłącze-
nie kolejnych odbiorców przy ul. 
Łąkowej, Klonowej i Wierzbowej.

Następne fazy inwestycji, 
realizowane będą w kolejnych 
latach, w zależności od ilości 
wniosków o podłączenie do sieci 
cieplnej. Piotr Matyja

MEC Chodzież

Przebudowa sieci

n Z boiska do koszykówki, zlokalizowanego na terenie MOSiR, korzysta coraz 
więcej chodzieżan w różnym wieku. Teraz grać na nim to jeszcze większa przyjem-
ność, bo wyglada jak nowe!  RED

n Rozpoczął się  remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Paderewskiego. 
1 września będzie błyszczeć nowymi kolorami. 

NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA 
SPORTU I REKREACJI

Z początkiem lipca rozpoczęła się kolejna inwestycja na terenie miasta Chodzieży, 
realizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Obejmuje ona prze-
budowę sieci wodociągowej w ul. Traugutta – Jagiełły w Chodzieży.

W jej ramach zostanie wyłą-
czona z eksploatacji stara sieć 
z azbestocementu wybudowana 
w latach 60-tych XX wieku. W jej 
miejsce powstanie nowy odcinek 
sieci z PE Ø 160 i długości 900 
m. Będzie on, podobnie jak stary 
rurociąg, zasilał w wodę zachod-
nią część miasta oraz stację pod-
wyższania ciśnienia Borka, przez 
którą płynie woda do wsi Studzie-
niec, Milcz i Nietuszkowo. W ul. 
Gajowej zostanie przebudowana 
sieć wodociągowa. Dotychczas 
eksploatowany rurociąg zostanie 
wyłączony. Jego funkcje przejmie 
nowo wybudowany z PE Ø 110 o 
długości 200 m. Wymienionych 
zostanie również 13 przyłączy 
wodociągowych.  

Także w ulicy Gajowej, w 
miejsce starego, zbudowany zo-
stanie nowy odcinek rurociągu 
technologicznego wody surowej 
PE Ø 160 o długości 300 m. Sta-
nowi on część rurociągu łączą-
cego ujęcie wody przy ul. Ujskiej 
(przy wylocie z miasta) ze Stacją 
Uzdatniania Wody przy ul. Chopi-

na.  Wykonawcą robót jest firma 
Insmont Plus. 

Równocześnie trwa przebudo-
wa sieci wodociągowej w ul. Ma-
tejki, Kilińskiego, Jagiellońska, 
Daszyńskiego, Słowackiego. Do 
początku lipca wykonano 607 m 
sieci wodociągowej ( 582 m Ø 
110 PE, 25 m Ø 90 PE) w ul. Ki-
lińskiego i Słowackiego, zamon-
towano 7 węzłów zasuwowych, 4 
hydranty podziemne. Przeprowa-
dzono odbiory techniczne nowej 

sieci wodociągowej, uzyskując 
pozytywny wynik próby ciśnie-
niowej oraz pozytywne wyniki 
mikrobiologicznych badań wody. 
Wymieniono również 4 stalo-
we przyłącza wodociągowe na 
nowe oraz przełączono na nowy 
rurociąg 6 istniejących przyłączy 
wodociągowych wykonanych z 
PE. Wszystkie prace postępują 
zgodnie z zaplanowanym harmo-
nogramem.

MWiK

Jak nowe

Remont sali 
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Przystanek Chodzież

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Rzemieślnicy obradowali

5 lipca o godz. 17, w parku 
ks. Ostrowskiego odbyło się 
wyjątkowe wydarzenie - Tour 
de Konstytucja. Bus, objeż-
dżający różne miasta na-
szego kraju, zawitał do Cho-
dzieży. Spotkanie z gośćmi 
było interesujące i obfite w 
najróżniejsze tematy, które 
były bliskie wartościom za-
wartym w Konstytucji i sercu 
obywateli naszego miasta.

Po wspólnym odsłuchaniu preambuły 
Konstytucji RP, rozgorzała dyskusja nt. 
godności człowieka. Wszyscy uczestnicy 
mieli też możliwość zadania pytania pa-
nelistom, wzięcia udziału w quizie, a także 
zrobienia sobie wspólnego, pamiątkowego 
zdjęcia. 

W ramach Tour de Konstytucja, nasze 
miasto odwiedzili: Robert Hojda - założy-
ciel i prezes KORD, pomysłodawca i twór-
ca Tour de Konstytucja, Danuta Przywara 
- polska socjolog i działaczka społeczna, 
prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka w latach 2009-2021, prof. Zdzisław Kę-
dzia - wybitny konstytucjonalista, profesor 
UAM, ekspert ds. praw człowieka i prawa 
konstytucyjnego podczas obrad Okrą-
głego Stołu, mec. Karol Żądło - lokalny 
adwokat, reprezentant Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Poznaniu. 

Sławomir Smolczewski

n Podczas Walnego Zgromadzenia człon-
ków Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży,  
podsumowano działalność w 2021 roku i 
omówiono plany na przyszłość. Organizacja 
liczy aktualnie 110 członków.  

Ważnym punktem obrad było wręczenie od-
znaczeń i dyplomów za długoletnie prowadze-
nie działalności rzemieślniczej. 

Platynowy Medal im. Kilińskiego „Za zasługi 
dla rzemiosła” otrzymał  Edmund Kaczmarek, 
Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej - 
Zdzisław Musolf,  Srebrną Odznakę za szko-
lenie młodocianych - Katarzyna Gapińska i 
Mirosława Dudek. 

Dyplomami za długoletnią działalność uho-
norowani zostali:  20 lat – Tomasz Ciesielski, 

25 lat – Aleksander Kozłowski, Marcin Twaróg, 
Dariusz Pasch, Maria Redam-Środa. 30 lat  - 
Anna Jabłońska, Andrzej Nadoliński, Adam 
Owczarzak, Andrzej Świerczyński. 35 lat - Zdzi-
sław Kwandrans. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. - wi-
ceprezes Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 
– Karol Pufal, starosta chodzieski Mirosław 
Juraszek, burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, 
dyrektor Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego 
Magdalena Woźniczka wraz z kierownikiem 
praktyk Anną Nylec, a także poseł Krzysztof 
Paszyk. 

W ramach spotkania  była też prelekcja 
przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego na 
temat funduszy europejskich dla małych przed-
siębiorstw. CRR
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W RAMACH PROJEKTU REWITALIZACJA CHODZIEŻ OD  NOWA

25 czerwca na ul. Strzeleckiej 
miało miejsce wyjątkowe powita-
nie wakacji, a to za sprawą II Cho-
dzieskiej Wymiany pn. „uSTRZEL 
zabaw(k)ę”, czyli kiermaszu 
używanych zabawek. 

Wymiana, 
sprzedaż i zabawa

Na placu zabaw rozłożone zostały sto-
iska, głównie obsługiwane przez 
dzieci przy asyście rodziców. Dzie-

ci wystawiły na wymianę lub sprzedaż zabawki 
różnego rodzaju. Założenie było jednak takie, 
aby mimo że używane, nadawały się do ponow-
nej zabawy i były kompletne. Dzieci obsługu-
jąc swoje mini-stoisko i przygotowując się do 
kiermaszu ćwiczyły swoją przedsiębiorczość, 
zrobiły porządek w pokojach, a przy okazji za-
robiły przysłowiowe „parę groszy” na wakacje. 
Ich zadowolenie było najlepszą nagrodą dla 
organizatorów. 

Ponadto dzieci mogły wziąć udział w rozma-
itych aktywnościach, tuż obok na boisku Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Animatorki 
z firmy AKUKU zaproponowały dzieciom malo-
wanie włosów, zabawy ruchowe oraz kolorowe 
warkoczyki i bańki. Można było także zagrać 
w wersje XXL popularnych gier tj. Dobble czy 
Pędzące Żółwie. Na uczestników kiermaszu 
czekały darmowe lody, oranżada czy zdjęcia 
w fotobudce, które otrzymywało się natych-
miast. Całość wydarzenia uświetniły występy 
i animacje zespołu tanecznego ChDK pod kie-
rownictwem Małgorzaty Ziemby. Ekologicznie 
edukował znany już dzieciom Chodzieski Eko 
Ludek.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu 
Rewitalizacja Chodzież Od Nowa, a organiza-
cyjnie wspierane było przez Chodzieski Dom 
Kultury, MOSiR, MORPA, MOS, Chodzieski 
Eko Ludek – edukacja ekologiczna oraz Miej-
skie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o., które w 
ten upalny dzień postawiły kurtynę wodną.

Natalia Pawłowska

n 20 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej. W pierwszej części 
w Urzędzie Miejskim młodym ludziom z MOS-u za działania na rzecz miasta podziękował burmistrz Jacek Gursz, a Dariusz Sałata i Zosia Kulesza z TMZCh - za współpracę. Później młodzież spotkała 
się na tradycyjnej pizzy, by porozmawiać m.in. o kolejnych planowanych wspólnych przedsięwzięciach.  TMZCh

Na rzecz MIASTA
MŁODZI Z TMZCH I MOS
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WYBIERAMY NAZWĘ
CHODZIESKIEGO RONDA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

CHODZIESKIE OSIEDLE

Walne Zebranie

Będzie uroczyście i wesoło
n W tym roku chodzieskie osiedle ulic - Ogrodowa, Orzeszkowej, Tuwima, ob-
chodzi 60 - lecie. 1 lipca 2022 odbyło się spotkanie organizacyjne mieszkańców 
osiedla, którzy zaangażowali się w organizację cyklicznej Biesiady Osiedlowej.

n W środę, 22 czerwca, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 
2021, połączone z zakończeniem roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Chodzieży.

W pierwszym ich etapie 
mieszkańcy miasta Chodzieży 
mogli, w terminie do dnia 30 
czerwca 2022 roku, przesy-
łać swoje propozycje nazwy/
patrona ronda wraz z krót-
kim uzasadnieniem na adres 
poczty elektronicznej konsul-
tacje@chodziez.pl. Równo-
cześnie Burmistrz powołał 
komisję ds. konsultacji, w 

skład której wchodzili przed-
stawiciele lokalnych stowa-
rzyszeń, tutejszego Urzędu 
oraz chodziescy historycy. 
Pierwszym zadaniem Komi-
sji było dokonanie wstępnej 
selekcji przesłanych przez 
mieszkańców propozycji. 
Komisja z różnych powodów 
wykluczyła 9 nazw/patronów. 
Do drugiego etapu konsulta-

cji zakwalifikowano 5 propo-
zycji nazwy ronda.

Zarządzeniem z dnia 14 
lipca 2022 r. Burmistrz ogłosił 
drugi etap konsultacji spo-
łecznych. W jej ramach peł-
noletni mieszkańcy miasta 
mogą głosować na jednego z 
wymienionych patronów. Gło-
sowanie odbywa się w formie 
ich ankietyzacji. Wypełnioną 

ankietę należy dostarczyć do 
kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Chodzieży w terminie do 
dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zarówno zarządzenie, jak i 
sama ankieta dostępne są na 
stronie internetowej, biuletynie 
informacji publicznej, tablicy 
ogłoszeń oraz w kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Chodzie-
ży.  Szymon Zychla

Burmistrz Miasta Chodzieży zaprosił mieszkańców do zaproponowania nazwy rondu 
na skrzyżowaniu ulic Ofi ar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej, Wiosny Ludów 

i Mostowej. Konsultacje w tej kwestii zostały podzielone na dwa etapy.

Tegoroczna Biesiada odbędzie się 3 września od godziny 17.00. Należy dodać, że 
tradycja spotkań wśród mieszkańców ulic Ogrodowa, Orzeszkowa, Tuwima sięga 1987 
roku - świętowano wtedy 25 rocznicę powstania osiedla. Od tego czasu mieszkańcy 
spotykają się co 5 lat.

Przewidziano atrakcje dla najmłodszych, konkursy, zabawy. Organizatorzy zadbali 
także o oprawę artystyczną i muzyczną. Tradycyjnie w wydarzeniu wezmą udział ofi cjalni 
goście, przedstawiciele miasta i powiatu. 

Organizatorzy zapraszają przyjaciół oraz byłych mieszkańców osiedla. Będzie uroczy-
ście i wesoło.  Edmund Kaczmarek

Prezes Jadwiga Należyty przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i fi nansowe, plan dzia-
łania na rok 2022 omówiła wiceprezes Maria Andrzejczak, a plany wyjazdów przedstawiła  
wiceprezes Henryka Sumorek-Zalwert. Po uzyskaniu przez Zarząd absolutorium, przewod-
niczący zebrania kol. Jerzy Solarczyk podziękował jego członkom, wręczając miły upominek.

Na zebraniu obecni byli zaproszeni goście - członkowie wspierający stowarzyszenie: Mi-
rosław Juraszek - starosty chodzieski, burmistrz Jacek Gursz,  Ewa Kubiś – zastępca wójta 
Gminy Chodzież. 

Stowarzyszenie liczy już ponad 180 słuchaczy i niewątpliwie dodaje blasku działalności 
społecznej w Chodzieży. Miejsce spotkania to urokliwe Laskowo, odkryte dzięki Beacie Spy-
chalskiej - prowadzącej zespół wokalny UTW UNIWEREK, który uświetnił swoim występem 
wspaniałą zabawę. A teraz zasłużone wakacje. JN
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Pierwszy raz na scenie

Przystanek 
w Chodzieży

OGNISKO MUZYCZNE CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY

W SOBOTĘ 9 LIPCA, PO RAZ 30. PRZEZ WIELKOPOLSKĘ 
PRZEJECHAŁ BLUESOWY POCIĄG. 

n 27 czerwca odbył się koncert 
podsumowujący pierwszy sezon 
działalności reaktywowanego 
Ogniska Muzycznego ChDK. Na 
scenie sali widowiskowej zapre-
zentowali się uczestnicy wraz ze 
swoimi instruktorami. 

W około godzinnym progra-
mie znalazły się najbar-
dziej znane piosenki z 

solowego repertuaru Kasi Nosow-
skiej, a także covery. Po koncercie 
gwiazda wyszła do swoich fanów, 
rozdawała autografy i pozowała do 
wspólnych zdjęć.

Jako support przed Kasią 

Nosowską wystąpili wokaliści 
z prowadzonego przez Esterę 
Naczk-Suską Studia Piosenki 
ChDK HIT, będącego sekcją Cho-
dzieskiego Domu Kultury. Pod-
opieczni Estery Naczk-Suskiej 
wystąpili w programie „Narodziny 
Gwiazdy”, inspirowanym ścieżką 
dźwiękową do filmu o tym samym 

tytule. 
Chodzieski Dom Kultury za-

prasza na kolejne imprezy. Już 
niebawem Międzynarodowe 
Chodzieskie Warsztaty Jazzowe 
Cho-Jazz, następnie 6 sierpnia 
koncert Lady Pank, natomiast 3 
września w amfi teatrze wystąpi 
Grubson.

W sobotę, 25 czerwca 
w Amfi teatrze Miej-
skim w Chodzieży 
odbyła się druga 
impreza z cyklu Letnia 
Scena Chodzieskiego 
Domu Kultury. Przed 
chodzieską publicz-
nością wystąpiła 
Kasia Nosowska z 
zespołem. Gwiazda 
bardzo szybko złapała 
kontakt z odbiorcami, 
zarażając publiczność 
swoim wyjątkowym 
poczuciem humoru i 
dystansem do siebie. 

KASIA
NOSOWSKA

LETNIA 
SCENA CHDK

Fot.: W. Szałata

Studio ChDK HIT 
Fot.: M. Wilczyński

BLUES EXPRESS 2022

Jak zawsze zatrzymał 
się na stacji CHODZIEŻ, 
gdzie dla chodzieżan 
i gości zagrała gru-
pa K SW4. Warto było 
przyjść na dworzec, by 
tego świetnego zespołu 
posłuchać. 

Końcowym przystan-
kiem było oczywiście 
Zakrzewo, gdzie blu-
esowa muzyka gościła 
przez całą noc.  RC

Pierwszy publiczny występ wymagał 
wiele odwagi, zwłaszcza tych najmłod-
szych uczniów. Wszyscy doskonale pora-
dzili sobie ze stresem i pokazali, czego na-
uczyli się przez minionych kilka miesięcy.

W klasie harmonijki ustnej, prowadzo-
nej przez Michała Kielaka wystąpili: Natan 
Grabowski, Fabian Wojtecki, Włodzimierz 
Jęczmyszek i Beata Bednarz, natomiast w 
klasie fortepianu i instrumentów klawiszo-
wych, pod kierunkiem Cezarego Górskie-
go, zaprezentowali się: Jan Kleszczyński, 
Paulina Burzyńska, Maja Strzałkowska, 
Tymon Kowaliński, Marcin Piątkowski i 
Grzegorz Przewoźniak.

Połączone klasy perkusji oraz gitary i 
gitary basowej, prowadzone przez Stani-
sława i Zenona Kończewskich -  ucznio-

wie wystąpili jako zespół w składzie: Fe-
liks Kołodziejczak, Franciszek Tyrakowski, 
Franciszek Zachariasz, Hubert Kmiotek, 
Maja Burzyńska, Maksymilian Wilczyński, 
Filip Bednarski i Roman Dulysh, a  w kla-
sie klarnetu i saksofonu, pracującej pod 
opieką Sławomira Czapli, zagrali: Nadia 
Kozińska, Antonina Kokosz, Aleksandra 
Kasperczyk, Radosław Grabowski i Ma-
ciej Strzałkowski. Uczestnicy tej ostatniej 
klasy, po występach solowych, wykonali 
wspólnie ze swoim nauczycielem utwór 

fi nałowy „What a Wonderful 
World”. Towarzyszyła im sek-
cja rytmiczna w składzie: Ce-
zary Górski (klawisze), Zenon 
Kończewski (gitara basowa) i 

Stanisław Kończewski (perkusja).
Uczniowie otrzymali dyplomy ukończe-

nia pierwszego sezonu kursu. 
Dodajmy, że Ognisko Muzyczne ChDK 

wznawia działalność po wakacjach. Zapra-
szamy wszystkich, którzy chcą rozwijać się 
muzycznie. Nie ważny jest wiek, ani stopień 
zaawansowania. Szczegółowe informacje 
dotyczące naborów na kolejny rok już nie-
bawem na profi lu ChDK na facebooku oraz 
na www.chdk.com.pl MS

Zdjęcia: Natalia Pawłowska
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OD 16 DO 19 CZERWCA ŚWIĘTOWANO W NOTTULN 30 – LECIE PARTNERSTWA NASZYCH MIAST. W UROCZYSTOŚCIACH WZIĘŁO UDZIAŁ 
PRAWIE DWUSTU MIESZKAŃCÓW CHODZIEŻY. DO ZAPRZYJAŹNIONEGO NOTTULN RAZEM Z PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ SAMORZĄDO-
WYCH NASZEGO MIASTA, WYBRALI SIĘ CZŁONKOWIE RÓŻNYCH INSTYTUCJI, ORGANIZACJI, STOWARZYSZEŃ, A TAKŻE CHODZIEŻANIE 
Z NIKIM NIE ZWIĄZANI – POJECHALI PO PROSTU DO ZAPRZYJAŹNIONYCH NIEMIECKICH RODZIN. MIESZKAŃCY NOTTULN PRZYGOTOWALI 
DLA CHODZIEŻAN MNÓSTWO JUBILEUSZOWYCH ATRAKCJI I OKAZALI PRAWDZIWIE PRZYJACIELSKĄ GOŚCINNOŚĆ.

PARTNERSTWO INNE NIŻ WSZYSTKIE

Święto PRZYJACIÓŁ
To było naprawdę ważne dla obu miast 
wydarzenie. 30 - lecie partnerskich kon-
taktów świętowaliśmy w Nottuln, a do za-
przyjaźnionego miasta pojechało prawie 
200. chodzieżan.

Skład naszej delegacji był bardzo zróż-
nicowany - były osoby, które w Nottuln były 
po raz pierwszy, ale też byli tacy, którzy part-
nerskie miasto odwiedzali już wielokrotnie. 
Wśród nich  byli  członkowie komitetu, któ-
ry 30 lat temu wypracował podstawy naszej 
współpracy, jak choćby Jan Margowski, czy 
Andrzej Skibiński. Pamiętamy oczywiście o 
innych osobach, dzięki którym nasze dwa 
miasta 30 lat temu połączyła przyjaźń. Waż-
ną rolę na przykład odegrał ówczesny pro-
boszcz chodzieskiej parafi i św. Floriana ks. 
Jan Stanisławski.

Uważam, że nie będzie nadużyciem, jeżeli 
wypowiem się w imieniu wszystkich uczestni-
ków jubileuszowego spotkania w Nottuln. Te 

dni były świętem prawdziwych przyjaciół. Nie 
będzie też większej przesady w stwierdzeniu, 
że był to „zjazd rodzinny”, a nie spotkanie 
burmistrzów, czy władz samorządowych obu 
miast. I to właśnie trzeba wyraźnie podkre-
ślić, bo tak bardzo odróżnia nas to od więk-
szości partnerskich kontaktów. 

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, 
że my nie budujemy potocznie rozumianej 
współpracy, potocznie rozumianego partner-
stwa. My tworzymy prawdziwą przyjaźń mię-
dzy ludźmi, między naszymi mieszkańcami.

W czasie jubileuszu wspominaliśmy wcze-
śniejsze spotkania, podkreślając oczywiście, 
jak prawdziwe więzi nas łączą. Przykładem 
mogą być nawiązane i utrzymywane kon-
takty poszczególnych mieszkańców, grup, 
instytucji, stowarzyszeń. Ale mogą  być też 
małżeństwa – pani z Chodzieży i pan z Not-
tuln. Dorota i Uwe na ślubnym kobiercu sta-
wali w Chodzieży, a ja osobiście w naszym  

Urzędzie Stanu Cywilnego tę parę połączy-
łem. A było to już drugie takie małżeństwo. 
Od wielu bowiem lat przesympatyczna Aga 
Pietraszak, tworzy rodzinę ze swoim mężem 
z Nottuln. 

Współpraca z niemieckim miastem, to 
naprawdę coś wyjątkowego i dającego sa-
tysfakcję mieszkańcom obu miejscowości. 
Dlatego dziwią mnie niektóre komentarze, 
dotyczące tegorocznego wyjazdu. Wyjaśnić 
więc muszę choćby dwie kwestie. Po pierw-
sze wyjazd był możliwy dzięki pieniądzom 
unijnym, a po drugie – drzwi do autokarów, 
które wyjechały do Nottuln, otwarte były dla 
każdego chętnego.

Na koniec dziękuję wszystkim członkom 
chodzieskiej delegacji za stworzenie fanta-
stycznej, prawdziwie przyjacielskiej atmosfe-
ry w Nottuln. Po raz kolejny z ogromną satys-
fakcją mogę powiedzieć, że na chodzieżan 
zawsze można liczyć. Jacek Gursz

SERDECZNE 
POWITANIE

Po całonocnej podróży chodzieska delegacja dotarła do 
Nottuln rano, 16 czerwca. Chodzieżan z radością przy-
witali gospodarze i ... piękna pogoda. Tak zaczęło się 
świętowanie 30 - lecia partnerstwa. 

Mieszkańców naszego miasta reprezentowali w Nottuln przed-
stawiciele: Elite Dance Complex, Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Chodzieskiej, Chodzieskiego WOPR, PCH_RUN, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Warsztatu Terapii Zajeciowej, chodzieskiego 
Hufca ZHP, I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary, Szkoły 
Podstawowej nr 1, zespołu Jan Boys, Studia CHDK HIT Chodzie-
skiego Domu Kultury, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chodzieży, 
Powiatu Chodzieskiego - Starostwa Powiatowego, Komendy Po-
wiatowej Policji, Straży Pożarnej, Gminy Chodzież, zespół Suple-
ment Diety, Bractwo Strzeleckie w Chodzieży oraz Komitet Part-
nerstwa Chodzież – Nottuln.
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NIE WSZYSTKIE 
PARTNERSTWA MIAST 

UKŁADAJĄ SIĘ 
TAK DOBRZE, JAK CHODZIEŻY 
I NOTTULN. NA PRZYKŁADZIE 

MINIONYCH 30. LAT 
POKAZUJEMY, JAK NALEŻY 

TAKĄ WSPÓŁPRACĘ 
PIELĘGNOWAĆ 

I ROZWIJAĆ

Trochę HISTORII

Zgodnie z przyjętą zasadą, srebrny jubileusz obchodzony był w 2017 roku w Chodzieży. Po 
raz kolejny nie zawiedli organizatorzy, po raz kolejny nie zawiedli goście z Nottuln. 

A jak  było na uroczystościach związanych z 30. leciem? O tym piszemy na kolejnych stro-
nach, poświęconych  właśnie tym wydarzeniom.

Ryszard Cichocki

Tak naprawdę współpraca obu miast rozpoczęła się prawie trzy lata przed podpisaniem ofi cjalnego partnerskiego porozumienia. A 
wszystko za sprawą ówczesnego chodzieskiego proboszcza ks. Jana Stanisławskiego. To na jego zaproszenie w listopadzie 1990 
roku po raz pierwszy przyjechała do naszego miasta delegacja z Nottuln i … Chodzież im się po prostu spodobała.

Dokument o współpracy podpisany został 27 marca 1992 roku. Z chodzieskiej strony podpisali go burmistrz Andrzej Jaroszyński i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Wojciech Stefaniak.

Już w pierwszym roku współpracy chodzieżanie gościli w Nottuln i przyjmowali niemieckich partne-
rów w naszym  mieście. Potem tych wzajemnych odwiedzin było coraz więcej.  

Uroczyście obchodzono każdy jubileusz współpracy. W 1997 roku (17 – 19 maja) około m 150. 
nottulnczyków przyjechało do Chodzieży, by wspólnie świętować 5. lecie partnerskich kontaktów.  Były 
rodzinne spotkania, była wspólna msza św., której przewodniczył ks. Jan Stanisławski, a podczas któ-
rej wiele modlitw odmawiano po polsku i po niemiecku, były też dwie ofi cjalne uroczystości – koncert 
galowy w amfi teatrze, w którym wystąpili artyści z Chodzieży i z Nottuln, oraz uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w sali widowiskowej ChDK. Przed rozpoczęciem sesji odbyło się odsłonięcie specjalnego ka-
mienia przywiezionego z Nottuln, który ma zawsze przypominać, że do naszego partnerskiego miasta  
… jest tylko 800 km. Dzisiaj kamień ten znajduje się w Ogrodzie Miejskim im. Partnerstwa z Nottuln nad 
Jeziorem Miejskim.

W 2002 roku jubileuszowe świętowanie odbyło się w Nottuln. 
- W ciągu 10 lat udało nam się przełamać wiele barier, jakie dzieliły społeczności obu miast – podkreślał wtedy 

przewodniczący Komitetu ds. Współpracy Jan Margowski. - To nasz wielki sukces.
Były koncerty, spotkania, wieczór przyjaźni. Dla prawie 200. chodzieżan były to wspaniałe dni. 
Na zdjęciu członkowie Komitetu z Nottuln oraz chodzieżanie, którym zawdzięczamy rozwój partnerskich kon-

taktów - Jan Margowski, ks. Jan Stanisławski i Andrzej Skibiński.

Jubileusz 15 – lecia obchodzono w czerwcu 2007 roku w Chodzieży. Oprócz przyjaciół z Nottuln, gościliśmy także 
grupę Francuzów z Saind Amand, drugiej partnerskiej miejscowości nottulnczyków.

Podczas ofi cjalnej uroczystości w ChDK burmistrz Jacek Gursz podkreślił, że takie właśnie spotkania są najlep-
szym przykładem na budowanie przyjaźni i współpracy między całymi narodami. 

Za 15 lat współpracy chodzieżanie i nottulnczycy dziękowali Bogu podczas specjalnej mszy, do odprawienia której 
ks. proboszcz Władysław Kaźmierczak zaprosił ks. prałata Jana Stanisławskiego. Mszę uświetnił swoim występem 
niemiecki chór Cantemus, którym dyrygował sam burmistrz Nottuln. 

Główną atrakcją była niezwykle barwna parada, jaka przeszła ulicami naszego miasta, pod hasłem „Witaj Europo”.
- To co tu zobaczyliśmy i przeżyliśmy, przeszło nasze oczekiwania – powiedział na zakończenie burmistrz Nottuln 

Peter Amadeus Schneider. -  Było tak wspaniale, że następnym razem przyjedzie nas tu nie 300, a 3000.

Kolejny jubileusz świętowano w dniach 7 – 10 czerwca 2012 roku w Nottuln. Do zaprzyjaźnionego miasta 
wybrało się prawie 300. chodzieżan. 

- Jako burmistrz jestem dumny, że pokazaliśmy się w naszym partnerskim mieście z jak najlepszej strony – 
podkreślał wówczas Jacek Gursz. 

- Był to mój pierwszy wyjazd do Nottuln – mówił z kolei ks. proboszcz Ireneusz Szypura. - Zaskoczyła mnie 
serdeczność, z jaką przyjęto chodzieską delegację. Takie partnerstwo na pewno przybliża nasze narody.

O tym jak wspaniałe owoce daje 20 lat partnerstwa, mówił też w Nottuln przewodniczący chodzieskiego komi-
tetu Jan Margowski.
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DOKUMENTACJA WSPÓŁPRACY

Jak zawsze podczas jubileuszowych 
uroczystości, także i tym razem ważnym 
wydarzeniem było posiedzeniem Komi-
tetów Chodzież - Nottuln. Prowadzili je 
przewodniczący - Beata Roguszka i Ro-
bert Hülsbusch.  Omawiano minione 30 
lat współpracy, ale skupiono się przede 
wszystkim na przyszłości.

Tradycyjnie szefowie komitetów wymienili się symbolicznymi 
prezentami: Robert Hülsbusch wręczył polskiej przewodniczą-
cej książkę ze zdjęciami, butelkę wina oraz fl agę pokoju. Beata 
Roguszka natomiast swojemu koledze przekazała także zdjęcie, 
polskie wino oraz zaproszenie na przyjazd do Chodzieży. 

Podczas tej uroczystości członek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego Jacek Bogusławski wręczył Komitetowi Partnerstwa 
w Nottuln najważniejsze wyróżnienie naszego województwa – 
„Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”.

Przypomnienia 
i wspomnienia

Tegoroczne, jubileuszowe spotkanie w Nottuln, oprócz wielu zaproponowanych 
przez gospodarzy atrakcji, z oczywistych względów obfi towało też we wspomnienia. 
Przy wielu okazjach przypominano pierwsze kontakty, mówiono o trwających przez 
lata przyjaźniach różnych grup i osób, wspominano tych, dzięki którym partnerstwo 
powstało i trwa z sukcesami do dzisiaj. 

Jednym z najbardziej szczególnych do takich  wspomnień momentów, było posiedzenie  
obu komitetów ds. współpracy. 

- Wiele osób ocierało łezkę spod oka, gdy Jan Margowski, pierwszy przewodniczący 
chodzieskiego komitetu, wspominał początki współpracy i pierwsze spotkania – mówi bur-
mistrz Jacek Gursz. - Naprawdę mamy wspaniałe dokonania i wspomnienia z całego okre-
su. Partnerstwo Chodzież - Nottuln może być przykładem dla wielu miast. 

Przez pierwsze 20 lat przewodni-
czącym chodzieskiego Komitetu 
ds. Współpracy Chodzieży i 
Nottuln był Jan Margowski. 
Początkowo przez wiele lat jego 
niemieckim odpowiednikiem był 
Hansjörgen Krukenberg, a po 
nim funkcję tę przejął i pełni ją 
do dzisiaj Robert Hülsbusch. W 
Chodzieży natomiast od 2013 
roku przewodniczącą komitetu 
jest Beata Roguszka.

Jest wiele dokumentów, pokazu-
jących wieloletnią współpracę obu 
miast. Jednym z nich jest kronika 
opracowana przez Jana Margow-
skiego, zawierająca wycinki pra-
sowe, korespondencję komitetów 

współpracy, listy, różne pisma z 
pierwszych 20 lat partnerstwa. Kro-
nika znajduje się Urzędzie Miejskim 
w Chodzieży i jest uzupełniania do-
kumentami z kolejnych wydarzeń.

RC

NA POCZĄTEK 
JUBILEUSZOWYCH UROCZYSTOŚCI

Posiedzenie
komitetów

PODCZAS POSIEDZENIA KOMITETÓW 
D/S WSPÓŁPRACY

Kronika
partnerstwa
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GŁÓWNY, OFICJALNY PUNKT
UROCZYSTOŚCI

W pełnej
GALI
BYŁO TO SPOTKANIE WYJĄTKOWE. W SALI 
BUDYNKU WŁADZ SAMORZĄDOWYCH GMINY 
NOTTULN, 17 CZERWCA OFICJALNIE PODSUMO-
WANO 30 – LECIE PARTNERSTWA.

Spotkanie prowadzili wspólnie burmistrzowie obu miast i przewodniczący komitetów ds. współpracy. Były podziękowania, 
gratulacje i wzajemne uhonorowania. Były wpisy do specjalnej księgi pamiątkowej i … krótki koncert Polaków
-  Renaty i Tomka, mieszkających w Nottuln, ale też działających w tamtejszym komitecie partnerstwa. 

WIZJA PRZYSZŁEJ 
EUROPY

Ważna debata
Wieczór  pierwszego dnia pobytu w 
Nottuln (16 czerwca) zakończyła de-
bata o znaczeniu partnerstwa, o sy-
tuacji w Ukrainie oraz wizji przyszłej 
Europy.
W debacie wziął udział także gość spe-
cjalny - Jacek Bogusławski, członek Za-
rządu Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Jacek Gursz wręczył burmistrzowi 
Dietmarowi Thönnesowi statuetkę z sercem na dłoni.

Od burmistrza Nottuln, burmistrz Chodzieży otrzymał 
najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez władze 
Nottuln - Medal Marii Anny von der Reck. 
- Traktuję to wyróżnienie jak podziękowanie dla wszyst-
kich osób zaangażowanych w tworzenie naszych part-
nerskich relacji – podkreślił Jacek Gursz.

Burmistrz Nottuln Dietmar Thönnes, przewodnicząca chodzieskiego komitetu Beata Roguszka, 
przewodniczący partnerskiego komitetu Robert Hülsbusch, burmistrz Jacek Gursz wspólnie pro-
wadzili ofi cjalne spotkanie.

Ważnym elementem 
ofi cjalnego spotkania 
były wpisy do księgi 
pamiątkowej.



MUZYKA WZMACNIA 
PARTNERSKIE KONTAKTY

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

STRAŻACY
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KONCERTY
chodzieskich 
zespołów

Tak też można
Każde jubileuszowe spo-
tkanie wzbogacane jest 
koncertami zespołów z 
obu miast. Do Chodzieży 
przyjeżdżają zespoły z Not-
tuln, a nasi artyści zawsze 
stanowią mocną część 
chodzieskiej delegacji w 
partnerskim mieście. 

Tym razem do Nottuln poje-
chał zespół muzyczny z solista-
mi Studia HIT Chodzieskiego 
Domu Kultury i grupa Suplement 
Diety. Muzycy wystąpili w róż-
nych miejscach, a gospodarze 
nagradzali ich gorącymi, zasłu-
żonymi brawami.

W skald chodzieskiej delegacji na jubileuszowe uro-
czystości wchodzili także strażacy. Ich spotkania ze 
strażakami z Nottuln były doskonałą okazją do wymia-
ny doświadczeń w walce z żywiołami i niebezpiecznymi 
zdarzeniami.

Uczestnicy i opiekunowie chodzieskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej nie mieli w Nottuln zbyt wie-
le czasu wolnego. Organizatorzy zapewnili im niezwykle atrakcyjny program pobytu. Wspólnie z 
burmistrzem Jackiem Gurszem zaproszeni też zostali do Stift-Tilbeck. To dawne opactwo, a dziś 
ogromny ośrodek dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, którzy tu mieszkają i pracują. 

Wymiana 
doświadczeń

- Zwiedzaliśmy teren opactwa Tilbeck w Havixbeck, 
gdzie przywitał nas ofi cjalnie dyrektor zarządzający pan 
Kronenenfeld – informują uczestnicy WTZ. - Dziękujemy 
bardzo, bo to dla nas nowe doświadczenie, które mo-
głoby być wykorzystane dla osób niepełnosprawnych w 
Polsce. Tak też można.
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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

Ochrona
środowiska
Dla młodych członków Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Chodzieskiej wyjazd do Not-
tuln był okazją do odświeżenia kontaktów z 
partnerami z Niemiec i nawiązania nowych. 

30 lat partnerstwa 
owocuje różnymi, 
ważnymi zdarzenia-
mi dla mieszkańców 
obu miast. Są wśród 
nich również wyjąt-
kowe, jak choćby 
połączone na za-
wsze pary. 

O chodziesko – 
nottulskich małżeń-
stwach wspominał 
już w swoim komen-
tarzu burmistrz Jacek 
Gursz, który osobi-
ście udzielił w Cho-
dzieży ślubu Dorocie 
i Uwe.

W jubileuszowych obchodach udział wzięli także członkowie Oddziału Miejskie-
go WOPR.

Podczas pobytu uczestniczyli m.in. w charytatywnym maratonie pływackim. Zebra-
ne przy tej okazji pieniądze przeznaczone będą na pomoc ukraińskim uchodźcom, 
przebywającym w Chodzieży. 

- Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom z DLRG Ortsgruppe Nottuln e.V. za 
gościnę oraz fantastycznie spędzony czas – podsumowują chodzieżanie. - Widzimy 
się już niebawem w Chodzieży. 

Takie zdarzenia też warte są odnotowania. Kilka przynajmniej, a może nawet i 
więcej osób polskiej delegacji, dzień rozpoczynało od zestawu ćwiczeń. Byli to 
przede wszystkim przedstawiciele PCH_RUN.

- Kto rano wstaje, ten … nie może odmówić Justynie Skibińskiej – tłumaczył się 
burmistrz Jacek Gursz. - A Łukasz Skibiński też wyboru nie miał.

POLSKO – NIEMIECKIE MAŁŻEŃSTWO

ODDZIAŁ MIEJSKI WOPR

TO TEŻ WAŻNE

Dorota i Uwe

Fantastyczny czas

Kto rano wstaje

11 – osobowa grupa (Zosia Kulesza, Patrycja Do-
ręgowska, Agata Grzechowiak, Kornelia Kopienka, 
Sara Szyńska, Julia Zużewicz, Michał Ławniczak, 
Oskar Ferfet, Marcel Pawłowski, Michał Gapiński i 
koordynator grupy Sławomir Smolczewski), działając 
na rzecz ochrony środowiska, przygotowała dla go-
spodarzy związany z tym prezent. 

Wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej wyko-
nała dwie, specjalnie ozdobione budki lęgowe dla 
ptaków. Z rąk przedstawicieli TMZCh i WTZ otrzymał 
je burmistrz Nottuln Dietmar Thönnes. Był to też do-
bry pretekst do wymiany doświadczeń, dotyczących 
promowania różnych form ochrony przyrody w prze-
strzeni miejskiej. 

SYMBOL 
PRAWDZIWEGO 

PARTNERSTWA – 
EFEKT PRACY 

MŁODZIEŻY

Z chodzieskiej strony pracowa-
ły m.in. uczennice I Liceum Ogól-
nokształcącego im. św. Barbary 
-  Julia Fengier, Michalina Kozioł, 
Wiktoria Smogur i Olga Strzępka. 
Jak same podkreślają, graffi ti wy-
gląda imponująco! To oczywiście 
tylko jeden punkt z programu ich 
pobytu w Nottuln.

- Mile spędziliśmy czas z na-
szymi przyjaciółmi z Niemiec
– komentują uczniowie LO. - Od-
wiedziliśmy Liebfrauenschule, 
gdzie wzięliśmy udział w lekcjach. 
Było świetnie. Słoneczna pogoda 
sprzyjała wszelkim wydarzeniom 
odbywającym się na świeżym 
powietrzu. Razem świętowaliśmy, 
śmialiśmy się i mamy nadzieję, że 
wkrótce zobaczymy się ponownie. 
Towarzyszyły nam pani dyrektor 
Regina Nalepa oraz pani Joanna 
Ciepluch-Łach.

To dzieło pozostanie w 
Nottuln na bardzo długo. 
A stworzyli je wspólnie 
młodzież z Chodzieży i 
z Nottuln. Intensywnie 
pracowali przez dwa dni, 
by ozdobić nim Chodzież-
-Promenadę.

Jubileuszowy
MURAL



SŁUCHACZE 
UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU

HARCERZE I SKAUCI

Przełamywanie 
BARIER

Atrakcje i doświadczenia

Grupę słuchaczy z sekcji języka 
niemieckiego chodzieskiego UTW 
przywitała w Nottuln dr Andrea 
Quadt-Hallmann. 
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- Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w 
kursie językowym niemiecko-polskim, który 
prowadził Waldemar Bogusz – relacjonuje Ja-
dwiga Należyty. - Obecni byli również goście 
z Nottuln, którzy próbowali przyswoić nasz 
język polski. Spotkanie wniosło wiele nowych 
słówek i powiedzeń. Wieczorem na spotkaniu 
z p. Andreą każdy z nas, krótko opowiedział 
o sobie. Przełamaliśmy nasze bariery języko-
we, swobodnie  opowiadając o sobie. Następ-
nego dnia, po zwiedzaniu firmy zajmującej się 
ochroną drzew, wieczorem spotkaliśmy się na 
Wieży Longinus, gdzie z najwyższego punktu 
widokowego podziwialiśmy okolice. Na koń-
cowym spotkaniu podziękowaliśmy naszej 
opiekunce, wręczając jej pamiątkowy obraz. 
W ostatnim dniu p. Andrea ubrana w T-shirt  z 
logo UTW serdecznie nas pożegnała, zapew-
niając, że w marcu przyszłego roku zawita do 
Chodzieży.

Dla reprezentantów 
chodzieskiego Hufca ZHP 
trzy dni pobytu w Nottuln 
były przepełnione atrak-
cjami i niespodziankami. 

Już w czwartek, zaraz po 
powitaniu, wzięli udział w 
procesji Bożego Ciała, nio-
sąc sztandar Hufca. Póź-
niej, razem z francuskimi, 
drugimi partnerami Nottuln 
z Saind Amand, próbowali 
swoich sił w kuchni jednej 
ze szkół.

W piątek zwiedzali Not-
tuln i tamtejszy ośrodek 
skautowy. Oczywiście jak 
cała chodzieska delegacja, 
wzięli udział w integracyj-
nym spotkaniu. A w sobotę 
odwiedzili duży ośrodek 
tamtejszych skautów, 
mieszczący się koło Mün-
ster. 

- Z uczestniczenia w 
jubileuszowych uroczysto-
ściach jesteśmy bardzo 
zadowoleni – podkreśla dh 
Arek Braczyński. - Był to 
wspaniale spędzony czas, z 
mnóstwem atrakcji i nowych 
doświadczeń.

Organizatorzy jubileuszowych uroczystości zapewnili chodzieżanom wiele 
atrakcji, w tym możliwość poznania ich miasta, a także miast sąsiednich, jak 
choćby jednego z największych w tym regionie – Münster. 

NOTTULN I OKOLICE

Ważne spotkania
Przedstawiciele chodzie-
skiej Komendy Powiato-
wej Policji spotkali się 
w Nottuln z niemieckimi 
policjantami. 

Jednym z ważniejszych 
wydarzeń była wizyta w 
siedzibie policji w Dülmen, 
a spotkanie to zorganizo-
wane zostało w ramach 
IPA – Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji.

W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO 
STOWARZYSZENIA POLICJI
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O OBCHODACH 
30. LECIA
PARTNERSKICH 
KONTAKTÓW 
CHODZIEŻ 
- NOTTULN,
O NASZYCH 
DELEGACJACH,
SZEROKO PISAŁA 
NIEMIECKA 
PRASA

Kilka dni po zakończeniu jubileuszo-
wych uroczystości dotarła wiadomość o 
śmierci Hansjörga Krukenberga, pierw-
szego przewodniczącego komitetu part-
nerstwa Nottuln - Chodzież. 

Zmarł 24 czerwca, a mieszkańcy Nottuln 
pożegnali Go 1 lipca. To on w 1992 roku 
uczestniczył w podpisaniu dokumentu part-
nerstwa. 

BYŁ PIERWSZYM 
PRZEWODNICZĄCYM

Dziękuję wszystkim obecnym na jubileuszu organizacjom.

Coraz trudniej znaleźć przyjaźń. Jesteśmy 
szczęściarzami, bo Was mamy. Jesteście wtedy, 
kiedy Was potrzebujemy. Pomagacie, służycie 
radą, dobrym słowem i przypominacie nam o po-
koju, którego potrzebujemy...

To tylko część mojego przemówienia z okazji ju-
bileuszu XXX-lecia partnerstwa między Chodzie-
żą a Nottuln. Dziękuję, iż tak długo mogę tworzyć to partnerstwo i zdobywać 
nowe doświadczenia językowe. Gratuluję obu komitetom, przewodniczące-
mu komitetu w Nottuln Robertowi Hülsbuschowi - podziękowanie dla całej 
ekipy, burmistrzowi Jacek Gursz - za długoletnią pracę na rzecz partnerstwa i 
burmistrzowi Dietmarowi Thönnesowi - za wsparcie i piękne chwile w Nottuln. 

BEATA ROGUSZKA
PRZEWODNICZĄCA CHODZIESKIEGO KOMITETU 
DS. PARTNERSTWA

MSZA ŚWIĘTA W PIĘKNYM KOŚCIELE

POŻEGNANIE

Pożegnania zawsze są trudne, cza-
sami „z łezką w oku”. Ale takiego 
pożegnania w Nottuln  jeszcze 
nigdy nie było. Chodzieska dele-
gacja przed wyjazdem odebrała 
kluczyki do samochodu strażackie-
go, który został nam przekazany 
przez burmistrza Nottuln, Dietmara 
Thönnesa. Do zaobaczenia w 
Chodzieży! 

Do zobaczenia w Chodzieży

Na zakończenie
jubileuszu
Ofi cjalne obchody jubileuszu 
30 lat partnerstwa Chodzież-
-Nottuln zakończyła w sobotę, 
18 czerwca, uroczysta msza 
święta w kościele St. Martinus 
Stifts w Appelhülsen. 



Celem spotkania była oczywiście dobra zabawa, a 
także podziękowanie całej kadrze Hufca jak i wolontariu-
szom, zaangażowanym w akcji pomocowej dla Ukrainy. 

Przyjaciele Hufca Chodzież przygotowali kilka sta-
nowisk z grami i zabawami dla dzieci oraz dorosłych. 
Wszyscy, którzy wzięli udział w zabawie, mogli liczyć 
na wyjątkowe nagrody. Po wszystkim był oczywiście 
poczęstunek - grill, pyszne ciasta oraz napoje. 

Komenda Hufca dziękuje całej Radzie za zaangażo-

wanie i że … zawsze można na nią liczyć. 
Dziękujemy także sponsorom za wsparcie imprezy i 

pomoc w organizacji: Gminie Miejskiej Chodzież, Sta-
rostwu Powiatowemu, Gminie Chodzież, Gminie Sza-
mocin, Firmie Jenox Akumulatory Sp. z.o.o., Firmie Ślu-
sarstwo Roboty Budowlane S.C. Tadeusz Jeśko & Piotr 
Doręgowski, Bankowi Spółdzielczemu oraz za gościn-
ność - Klubowi Żeglarskiemu Opty i MOSiR Chodzież.

 Hufiec ZHP

n  W ostatnią sobotę czerwca Rada Przyjaciół Harcerstwa przy chodzieskim Hufcu ZHP, zor-
ganizowała piknik rodzinny, podsumowujący rok harcerski 2021/2022. 

CHO-JAZZ 2022 - NAJSTARSZE TEGO TYPU WYDARZENIE ARTYSTYCZNE 
W POLSCE - PO RAZ 52. W CHODZIEŻY 

Przeżycia i emocje 
artystyczne gwarantowane

Na tę imprezę wielu miłośni-
ków dobrej muzyki, nie tyl-
ko oczywiście  chodzieżan, 
czeka cały rok. Czas jednak 
szybko mija i już w najniższą 
niedzielę, 24 lipca, rozpocz-
nie się 52. edycja Między-
narodowych Chodzieskich 
Warsztatów Jazzowych.

Przygotowania do tegorocznej imprezy trwały 
wiele miesięcy. Dyrektor ChDK Marcin Kita do-
łożył wszelkich starań, podobnie zresztą jak w 

latach poprzednich, by poziom artystyczny, edukacyj-
ny i organizacyjny był najwyższej rangi, a tym samym, 
by po raz kolejny udowodnić, że Chodzieskie Warsz-
taty nie mają sobie równych. Wystarczy zapoznać się 

z programem Cho-jazz 2022, by z góry zgodzić się z 
taką tezą.

Rangę Warsztatów zapewnia kadra wykładowców. 
To wyjątkowi muzycy, a także doświadczeni pedago-
dzy. Dyrektorem artystycznym będzie Janusz Szrom, 
związany z Chodzieżą od lat, a dyrektorem ds. zespo-
łów Rafał Sarnecki, który w naszym mieście też już się 

„zadomowił”. Czekamy także na wspaniałą muzyczną 
młodzież, której talenty mieszkańcy Chodzieży będą 
mogli wielokrotnie podziwiać. 

A dla chodzieżan jeszcze jedna, niezwykle ważna 
informacja – po raz drugi będziemy mogli skorzy-
stać z zaproszenia na koncerty w ramach Cho-jazz 
Workshops Festiwal. Plan koncertów – na poniższym 

plakacie. Wprawdzie obydwa plakaty pokazaliśmy już 
dwa miesiące temu, ale drukujemy je jeszcze raz, by 
przypomnieć programy czekających nas muzycznych 
wydarzeń.

Do zobaczenia na koncertach. Przeżycia i emocje 
artystyczne gwarantowane.

Ryszard Cichocki 

Harcerski piknik
CZUWAJ!
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SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Szklano-porcelanowa ekspozycja z powiatu chodzieskiego 
przykuwała uwagę zarówno zwiedzających, jak i handlow-
ców z całego świata. Huta Szkła zaprezentowała butelki z 

wypalanymi, kolorowymi etykietami. Chodzieski Zakład Porcelany 
prezentował ówcześnie nowoczesne fasony i dekoracje, w tym 
serwis Aldona i Prometeusz, a Zakłady Porcelitu pochwaliły się 
zupełnie nowymi w formie i dekoracji wyrobami - garniturami do 
kompotu, zestawami dziecięcymi, popielniczkami, czy fl akonikami 
do kwiatów. Wśród fi gurek uwagę przykuł pies Colie. 

Znaczący wpływ na jakość chodzieskich wyrobów miał zatrud-
niony tam wówczas utalentowany plastyk-ceramik, Eugeniusz 
Renkowski. 

Reklama wyrobów na MTP wiązała się z intratnymi umowami 
handlowymi, a tradycja wystawiennicza chodzieskich wyrobów na 
targach sięga czasów międzywojnia. Przyznać należy, że zasięg 
eksportowy chodzieskich wyrobów był ogromny, bo obejmował aż 
36 krajów, od Afryki po Australię.

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
Dział Historii i Tradycji Miasta w MBP

CHODZIESKIE WYROBY NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH POZNAŃSKICH

W 1962 roku na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich trzy wiodące fabryki powiatu 
chodzieskiego: Chodzieskie Zakłady Porcela-
ny, Chodzieskie Zakłady Porcelitu i Ujska Huta 
Szkła, zdobyły spore uznanie zwiedzających. 
Wśród kilkunastu zakładów ceramicznych z 
całego kraju, tylko chodzieskie i wałbrzyskie 
zostały wyróżnione. 

Zainteresowanie 
zwiedzających 
i handlowców

Magnes turysty

n W Miejskiej Bibliotece Publicznej nabyć można specjalny „magnes turysty”           
z nazwą naszej miejscowości.

Magnes turysty to projekt powstały z myślą o turystach, kolekcjonerach i zbieraczach 
odwiedzających miasta w całej Polsce. Koszt magnesu - 6zł.

Jeżeli jesteście zainteresowani projektem oraz szukacie więcej informacji, zachęcamy 
do odwiedzenia strony: https://www.magnesturysty.pl/

DO NABYCIA W MBP
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n Za nami już pół roku czytelniczego wyzwania! Dziękujemy za obecność i Wasze komentarze. Dajcie znać, 
co czytaliście w czerwcu i podzielcie się książkowymi inspiracjami. 
W lipcu oprócz wakacyjnych planów, pamiętajcie też o książkach podróżniczych.

Czytelnicze wyzwania
CZYTAĆ ZAWSZE WARTO

Figurka psa Colie z chodzieskiej fabryki porcelitu, 
autor nieznany, lata 50-60 XX w.

Serwis Aldona, proj. J. Wrzesień, z chodzieskiej 
fabryki porcelany lata 50-60 XX w.

Serwis Prometeusz, proj. D. Duszniak, z chodzieskiej 
fabryki porcelany, malowany przez T. Nowak-Nowicką 
i J. Pranke, lata 50-60 XX w.
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PŁASKORZEŹBA 
Z WIZERUNKIEM 
MATKI 
BOSKIEJ 
CZĘSTOCHOWSKI

W nawiązaniu do peregry-
nacji do Chodzieży kopii 
obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, prezentujemy 
płaskorzeźbioną kapliczkę z 
wizerunkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej z czasów 
międzywojnia. 

Bioderko 
w muzeum

TO ZAWSZE WATRO ZOBACZYĆ

n 13 lipca w muzeum MBP gościła grupa członków cho-
dzieskiego stowarzyszenia „Bioderko”. Goście zapozna-
li się z całą ekspozycją, w tym z wystawami czasowymi, 
dotyczącymi Powstania Wielkopolskiego i Chodzieskie-
go Bractwa Strzeleckiego. 

Wyprodukowano ją w cho-
dzieskiej fabryce fajan-
su Stanisława Mańcza-

ka. Ówczesny katalog wyrobów 
pokazuje szeroki zakres produkcji, 
w tym również przedmiotów na po-
trzeby kultu maryjnego. Madonna 
przedstawiona w niszy zamkniętej 
korynckimi kolumnami, prezentuje 
wschodni - bizantyjski typ ujęcia 
frontalnego tzw. hodegetrię z ge-
stem wskazującym na błogosła-
wiącego Chrystusa. Nad kompo-
zycją roztacza się rozgwieżdżone 
niebo, a pod nimi wizerunek jasno-
górskiego klasztoru.

Legenda dotycząca obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
sięga okresu początków chrze-
ścijaństwa i związana jest z oso-
bą apostoła św. Łukasza, który 
prawdopodobnie wymalował wi-
zerunek Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem Jezus na cyprysowej desce 
stołu pochodzącego z domu Maryi 
w Jerozolimie. Do Częstochowy 
obraz (już jako czczona relikwia) 
trafił według kronik Jana Długosza 
w XIV wieku, za sprawą księcia 
Władysława Opolczyka z zamku w 
Bełzie (obecna Ukraina).

Dział Historii i Tradycji MBP

Wyprodukowana 
w Chodzieży

Asortyment wyrobów 
użytkowych i galanteryjnych 
z Fabryki Fajansu W. Kapczyń-
skiego i Cz. Szramy



Wyjątkowy dzieńPożegnanie 6-latków
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Jedynce odbyło się na pięknie prezentującym się 
boisku szkolnym. Dyrektor Tomasz Jagodziński podsumował ten niełatwy rok, dziękując 
uczniom i nauczycielom za ogromny wysiłek, spotęgowany koniecznością pracy w nietypo-
wych warunkach, spowodowanych covidem.  

n Z przedszkolem 
pożegnały się dwie 
najstarsze grupy 
6-latków - „Żeglarze” 
i „Szuwarki”. Uroczy-
stość rozpoczęła się 
od poloneza. Dzieci 
zaprezentowały się 
też w nowoczesnych 
tańcach, piosenkach i 
recytacjach wierszy. 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Wśród kończących ten 
rok uczniów, a także 
kończących szkołę 

ósmoklasistów, wielu otrzyma-
ło świadectwa z paskiem. Były 
też specjalne wyróżnienia i 
nagrody za wyniki w nauce i 
inne sukcesy, które wspólnie 
z dyrektorem szkoły wręczył 
uczniom burmistrz Jacek 
Gursz.

- Gratuluję zakończenia 
z takimi sukcesami trudne-
go roku szkolnego, a teraz 
wszystkim  życzę wspania-
łych, bezpiecznych wakacji – 
powiedział burmistrz.

Uroczystość zakończył pro-
gram artystyczny. Uczniowie, 
nauczyciele, rodzice i goście 
gorącymi brawami nagrodzili 
zespół taneczny. RED

Nie był to łatwy rok

W WESOŁYM SMYKU

n  Uroczyste zakończenie 
roku w grupie Myszek odbyło 
się 21 czerwca. Było wyjąt-
kowe. Był polonez, wiersze 
i piosenki.  Absolwenci po-
dziękowali i wręczyli kwiaty 
wszystkim pracownikom 
przedszkola.

Pani dyrektor Magdalena Paw-
łowska dziękowała z kolei rodzicom 
za całoroczną pomoc oraz wspa-
niałą współpracę. Dzieci otrzymały 
też  nagrody – niespodzianki wrę-
czone przez wychowawcę grupy. A 
całość zakończono piknikiem w Al-
pakoland – alpaki i inne zwierzaki.
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Podziękowanie za pomoc
W poprzednim wdaniu NCh wspominaliśmy o teledysku z 
piosenką o Szkole Podstawowej nr 1. W trakcie uroczysto-
ści, związanej z zakończeniem roku szkolnego, za pomoc 
przy tworzeniu „Jedynki na 6” specjalne podziękowania Łu-
kaszowi Pietrasowi przekazał dyrektor SP 1 Tomasz Jago-
dziński.  RC

Na koniec pani dyrektor 
podziękowała za wspaniały 
program artystyczny oraz ży-
czyła sukcesów w szkole, a 
rodzicom za współpracę i za-
angażowanie w życie przed-
szkola. Rodzice 6-latków z 
kolei dziękowali za opiekę, 

cierpliwość i trud włożony w 
edukację swoich pociech.  

Justyna Bednarczyk



PROSIMY O GŁOS

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

n  Zakończenie roku szkolnego 
dla klas ósmych jest to wyjątkowy 
dzień - pożegnanie ze szkołą. 

Na uczniów czekały świadectwa, 
nagrody i podziękowania. Wzrusza-
jącą akademią podziękowali swo-
im nauczycielom, rodzicom, którzy 
wspierali ich rozwój, służyli pomocą, 
radą. Wspominali swoją szkolną dro-
gę pełną dobrych chwil - szczęśliwe 
dni z szóstkami, piątkami oraz te trud-
ne, kiedy ktoś podał pomocną dłoń.

Podczas uroczystości dyrektor 
Hanna Lohr wraz z wychowawcami 
wręczyła nagrody wyróżniającym 
się ósmoklasistom. Dwie uczennice 
otrzymały dodatkowo nagrody za ca-

Pożegnanie ósmoklasistów
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Trwa głosowanie, w efekcie którego nasza szkoła może otrzymać środki zewnętrzne na organi-
zację „Skweru aktywności” na części powstającego właśnie przy szkole boiska. Złożony pro-
jekt pod nazwą „Skwer aktywności”, to miejsce do zabawy i rekreacji dla naszych młodszych i 
starszych uczniów. 
W jego skład wchodzą elementy tworzące sprawnościowy tor przeszkód, zestaw do ćwiczeń 
typu „siłownia zewnętrzna” oraz ścianka wspinaczkowa. Z pewnością miejsce takie byłoby 
wielką atrakcją dla uczniów oraz urozmaiceniem zajęć wychowania fizycznego, czy czasu spę-
dzanego w świetlicy szkolnej.

MAMY DUŻE SZANSE NA POZYSKANIE TEGO MIEJSCA - UBIEGAMY SIĘ 
O SPRZĘT ZA KWOTĘ 57933 zł. 

Potrzebne jeszcze tylko Państwa wsparcie w postaci „oddania głosu” właśnie na nasz projekt. To tylko 
kilka kliknięć, a każde zbliża nas do wygranej. Gorąco prosimy o Państwa GŁOS - Państwa i każdego 
członka rodziny, znajomych... Głos można oddać tylko jeden raz - do 4 sierpnia.

BARDZO NA PAŃSTWA LICZYMY.
Link do głosowania: https://www.everydayme.pl/dzien-na-medal-wielkopolskie
Wybrać należy: „potwierdzam i akceptuję regulamin”, „weź udział”, wpisać jednorazowo swoje dane 

(imię, datę urodzenia, e-mail, hasło), „szkoła miejska”, województwo „wielkopolskie”, wybór szkoły - 
pierwsza pozycja - „Chodzież - SP nr 3 - Skwer aktywności”.

Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy - życząc jeszcze raz udanych wakacji i urlopów.
W imieniu zespołu projektowego

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

DRODZY PAŃSTWO, UCZNIOWIE, RODZICE, PRZYJACIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

A teraz wakacje
n  Uczniowie klas 1-7 Trójki zgromadzili się wraz z rodzi-
cami na mniejszym boisku szkoły, aby podsumować rok 
2021/2022 i wspólnie powitać wakacje. 

Piękny, radosny program pożegnalny – szczególnie skiero-
wany do trzecioklasistów, wkraczających w kolejny, drugi etap 
edukacji – przygotowali pierwszoklasiści wraz z wychowawcami. 

Podczas uroczystości  dyrektor Hanna Lohr  wręczyła sty-
pendia naukowe oraz sportowe uczniom klas 4 -7 oraz nagrody 
i dyplomy wyróżnionym przez wychowawców trzecioklasistom. 

W imieniu społeczności szkolnej – przedstawicielki dyrekcji 
szkoły oraz pani Kamila Dembska – przewodnicząca Rady 
Rodziców, wręczyły kwiaty kończącym pracę paniom Beacie 
Kornackiej i Monice Łochowicz.  MJD

 Foto: MJD

łokształt pracy z rąk burmistrza 
Jacka Gursza. Szczególnie 
serdecznymi słowami podzię-
kowano za pracę odchodzącym 
na emeryturę nauczycielkom 
– Lucynie Dominikowskiej i 
Marlenie Malendowskiej- Maj-
sner. Przewodnicząca Rady 
Rodziców – Kamila Dembska 

podziękowała także za zaanga-
żowanie w pracy na rzecz szko-
ły rodzicom ósmoklasistów, 
zasilającym grono Rady. 

Piękny i wzruszający pro-
gram artystyczny w wykonaniu 
uczniów podsumował czas 
spędzony przez osiem lat w 
„Trójce”. 



Sportowych emocji oczywiście nie 
brakowało, ale, jak to kilkakrotnie 
podkreślali spikerzy, nie wynik  był 

tu najważniejszy. Bo był to mecz wyjąt-
kowy. Już „przedmecz”, w wykonaniu 
maluchów,  wywołał tak bardzo pozy-
tywne emocje. A kiedy na boisko weszli 
piłkarze Polonii i Lecha Poznań, którzy 
30 lat temu bronili barw swoich klubów 
w podstawowych składach, kibice byli 
w pełni usatysfakcjonowani.  Nastrój 
wprawdzie na chwilę popsuł ulewny 
deszcz, ale … tylko na chwilę. Piłkarze 
obu drużyn dawali z siebie wszystko, 
a wiele zagrań nagradzanych było za-

służonymi oklaskami. Mimo że więcej 
bramek zdobyli goście, kibice nagradzali 
„swoich” jak za najlepszych lat. 

Było też wiele dodatkowych atrakcji, 
jak choćby wystawa „zdjęć z tamtych 
lat”, kolorowe świece, czy możliwość 
strzelenia goli bramkarzom Polonii i 
Lecha przez kibiców. Co jednak mnie 
szczególnie urzekło, to atmosfera na 
trybunach i „miejscach stojących”. 
Poczułem się, jak podczas niezapo-
mnianego meczu Polonii z Zawiszą 
Bydgoszcz.

Wiele osób musiało się napracować, 
by to futbolowe, chodzieskie święto było 

tak dobrze zorganizowane. Największa 
oczywiście w tym zasługa Jacka Ru-
cińskiego, który na taki właśnie pomysł 
wpadł i który wspólnie z przyjaciółmi nie 
szczędził sił,  by wszystko zapięte było na 
ostatni guzik. O tym właśnie wspomniał 
burmistrz Jacek Gursz, zwracając się 
przed rozpoczęciem meczu do zawod-
ników i kibiców. Przy okazji burmistrz 
wspomniał też, że na zbliżające się 100. 
lecie Polonii, chodzieski stadion będzie 
zupełnie inaczej się prezentował.

Ryszard Cichocki

Fot. Wolno Studio Wolno Photo
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Takie widowiska przyciągają, i to bez wzglę-
du na wiek. Dlatego właśnie w sobotę, 
9 lipca, stadion chodzieskiej Polonii zapeł-
nił się nie tylko wiernymi kibicami klubu.

MECZ wspomnieńJAK ZA DAWNYCH LAT MECZMECZ wspomnień wspomnień

Jacek RUCIŃSKI
Razem z Łukaszem Dymkiem, przez dwa miesiące, dzień w dzień, po „28 godzin 
na dobę”, przygotowywaliśmy to wszystko. Założyliśmy sobie,  by właśnie tak to 
wyglądało. Oprawa, wspomnienia w trakcie meczu, wystawa.  Czy się udało, jak 
wyszło? Nie mnie oceniać. Jakże ważne jest jednak dla nas, że  nawet ulewa nie 
przestraszyła kibiców, za co bardzo jesteśmy im wdzięczni. W swoim wystąpieniu 
przed meczem wspomniałem też o wszystkich, którzy tworzyli Polonię, wielką Polo-
nię. O nich zapomnieć nie wolno.

W MECZU WSPOMNIEŃ 
NA BOISKU POJAWILI SIĘ 
BYLI ZAWODNICY POLONII 

CHODZIEŻ:

BRAMKARZE: Mariusz Wota, 
Jacek Ruciński, Karol Talar.

OBROŃCY: Roman Bentkow-
ski, Dariusz Dziuba, Zenon 
Janiczak, Marek Mikołajewicz, 
Zenonas Atutis, Tadeusz Żer-
ko, Piotr Purczyński, Zenon 
Flitta, Leszek Morański, Ma-
riusz Mazur, Piotr Chojnacki, 
Waldemar Klóska.

POMOCNICY: Wiesław Pi-
janowski, Adam Szlichting, 
Włodzimierz Małachowski, 
Roman Gałecki, Jerzy Żerko, 
Włodzimierz Michalski, Rafał 
Zygmunt, Mariusz Laskowski, 
Maciej Janiak, Mariusz Gra-
bowski, Piotr Cejrowski, Ro-
bert Cąkała.

NAPASTNICY: Marek Kulka, 
Robert Żolik, Józef Barańczyk, 
Zbigniew Żerko, Marek Trzeb-
ny, Tomasz Gerke, Artur Sza-
powicz.
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Ten turniej od wielu lat cieszy się niezmiennym powodzeniem nieco starszych 
piłkarzy z różnych stron Polski. Mimo że tym razem uczestniczyły w nim tylko 
polskie drużyny, nadal, zgodnie z założeniami opracowanymi przez śp. Zbyszka  
Marczyka, jest to Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów. 

Z pozytywnymi emocjami
STOWARZYSZENIE OLDBOJÓW POLONII CHODZIEŻ – 
I MEMORIAŁ ZBYSZKA MARCZYKA

W tym roku, 2 lipca, odbył się po 
raz 13. Tym razem był to także           
I Memoriał Zbyszka Marczyka. 

Jak zawsze uroczyste było 
otwarcie turnieju. Na murawie 
stadionu Polonii oprócz gospo-
darzy, pojawiło się 12 zespołów. 

Wszystkich powitał prezes Stowa-
rzyszenia Jerzy Żerko, a ofi cjalne-
go otwarcia, w imieniu burmistrza 
Jacka Gursza, dokonał chodzieski 
radny Dariusz Boberski.

Każdy mecz turnieju był zacięty, 
ale ostatecznie zwycięstwo zapew-

niła sobie drużyna z Wągrowca. 
Oldboje Polonii Chodzież wypadli 
także bardzo dobrze, zajmując III 
miejsce. Dodajmy, że za najlepsze-
go bramkarza uznano chodzieżani-
na Jacka Rucińskiego. 

RC

ZBIGNIEW MARCZYK
pozostanie na długie lata w pamięci chodzieskich kibiców piłki nożnej. To on był 
jak dotąd, jedynym sędzią piłkarskim z naszego miasta, który prowadził nie tylko 
mecze najwyższej klasy rozgrywek w Polsce, ale także spotkania międzynarodowe. 
Po zakończeniu kariery sędziowskiej zajął się organizacją sportowych wydarzeń. 
Każde z nich było profesjonalnie  przygotowane, a turniej oldbojów ściągał do Cho-
dzieży zespoły z całego kraju i sąsiednich państw. Dzięki zaangażowaniu Zbyszka, 
chodziescy oldboje wyjeżdżali też na liczne turnieje w  kraju i poza jego granicami. 
Niestety, nie ma Go już wśród nas. Ryszard Cichocki

O włos od medalu
ANTONINA DUDEK THE WORLD GAMES NA 100 M BF

n  Zabrakło zaledwie 0,05s do brą-
zowego medalu Igrzysk Sportów 
Nieolimpijskich w rywalizacji fi nswi-
mmerów. Chodzieżanka z nowym 
rekordem Polski seniorek i juniorek 
B na dystansie 100 m BF zajęła 4 
miejsce podczas tych najwyższych 
rangą zawodów. Zaznaczyć należy, 
że nasza fi nswimmerka jest jeszcze 
juniorką, a już rywalizuje z najlepszy-
mi zawodniczkami na świecie.  

Po Igrzyskach Antonina Dudek wraz z 
trenerem Bartoszem Smarujem udali się 
na MŚ w Pływaniu w Płetwach do kolumbij-
skiego miasta Cali, gdzie dołączyła do nich 
kolejna zawodniczka UKS Delfi nek, Julia 
Małachowska. RED

PRZY WSPARCIU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

Puchar Trzech Jezior

Do Chodzieży przyjechali miłośnicy żeglarstwa 
klasy OK Dighny z całej Polski, aby wziąć udział 
w regatach zorganizowanych przez Klub Żeglarski 
„OPTY”.  Regaty te zaliczane były klasyfi kacji Pu-
charu Polski.

W sobotę pogoda nie sprzyjała żeglarzom. 4 wy-

ścigi rozegrane zostały w trudnych warunkach, przy 
zmiennym wierze 3-6oB i częstymi mocnymi opada-
mi. Nie obyło się bez kilku wywrotek.  W niedzielę 
pogada była zdecydowanie lepsza, choć też przy 
zmiennym wietrze 3-5oB. Rozegrano 3 wyścigi, de-
cydujące o miejscach na podium. 

n W minioną sobotę i niedzielę (16 i 17 lipca) na Jeziorze Miejskim odbyły się 
Regaty o „Puchar Trzech Jezior”. Żeglarze rywalizowali  w kl. OK Dinghy i Finn. 
Łącznie w obu klasach startowało 19 jachtów.

- Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji regat Gminie Miejskiej Chodzież oraz panu burmi-
strzowi – podkreślają organizatorzy.  RED

fot – Pixel Studio

Ostatecznie na podium stanęli:
KLASA OK DINGHY: 

1. Radosław Droździk 
    - YKP Bielsko Biała 
2. Michał Gmaj 
    - ChKŻ LOK Chodzież 
3. Michał Strumnik 
    - UKS Przygoda Chodzież 

KLASA FINN: 
1. Piotr Witkowski 
    - Kotwica Rogoźno 
2. Jarosław Kulesza 
    - ChKŻ LOK Chodzież
3. Sławomir Gościński 
    - KŻ OPTY Chodzież 



str. 16 - krzyżówka będzie jutro, ale dzisiaj można już przy-gotować cały dół strony. Jak zwykle z prawej pod kuponem „Rozwiąza-nie”, a pod nim w układzie jak zawsze, „Z TEKI  Z RYSUNKAMI DONATY OTTO” z dopiskiem:IWONA KOSTRZEWA-LEWIŃSKA - RADNA RADY MIEJ-SKIEJ W CHODZIEŻYZ lewej strony natomiast te dwa tekściki z 1 zdj do każdego, a całość jako nowa rubryka z tytułem „Z LEKKIM PRZYMRUŻE-NIEM OKA”
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KRZYŻÓWKA NR 58

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do  8 sierpnia 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: Katarzyna Meres, Mikołaj Mrowicki i Stefania Wróblewska. O terminie      
i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 58

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

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

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

POZIOMO
  1. Możesz go zdobyć przepływając 
      4 jeziora w powiecie chodzieskim
  4. Goethe powiedział, że można 
      umrzeć gdy zobaczy się to miasto
  9. Dziewiąty miesiąc roku 
      muzułmańskiego
10. Najbardziej znany duński ser
11. Jeden z cesarzy rzymskich
13. W wakacje możesz jechać do morskiej 
      lub górskiej
14. Składnik znanego trunku z Marsylii
16. Znawczyni, ekspertka
19. Najniżej położone miasto w Polsce
23. Coroczny wyścig samochodowy 
      w Indianapolis
24. Bomby, granaty, naboje
25. Z tego miasta przybyli sukiennicy 
      do Chodzieży 
26. Prześwietlane na lotniskach

27. Dokument stwierdzający pochodzenie

PIONOWO
 1. Pasmo górskie w Alpidach Zachodnich

  2. „Szafa” dla danych
  3. Góry w krajach Beneluksu
  5. Najstarsza grupa osób w Polsce
  6. Poszukiwany przez kierowców 
      w miejscowościach turystycznych
  7. Taniec z Brazylii
  8. Najstarszy w Polsce jest w Kaliszu
12. Do pary dla niej 
16. Składnik niemieckiego ciasta 
      świątecznego
17. Aromatyczny roztwór np. roślinny
18. Przewożony przez TIR-y
20. Polski pisarz science fi ction
21. Jeden z modeli Forda
22. Potocznie część bielizny
24. Biała szata liturgiczna

!
DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

WCZASY
dla SENIORÓW
Już na początku lipca rozpoczęły się pierwsze turnu-
sy wczasów dla chodzieskich seniorów, które fi nan-
sowane są ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży, 
w ramach realizacji zadań pożytku publicznego.

Urząd Miejski w Chodzieży na organizację wy-
poczynku letniego dla osób starszych, samotnych 
i niepełnosprawnych przeznaczył 49.000 złotych. 
Celem zadania jest integracja wewnątrzpokole-
niowa, aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. W trzech 10-dniowych turnusach 
udział weźmie prawie 130 osób. 

Wczasy odbywają się na terenie Rodzinne-
go Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wlkp. 
oraz restauracji w obiekcie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Program letniego 
wypoczynku dla seniorów obfi tuje w aktywności - 
społeczne, kulturalne, fi zyczne i rekreacyjno-tury-
styczne. 

W ramach codziennych spotkań odbywają się 
pikniki, wycieczki, wieczorki taneczne, spotka-
nia z ciekawymi osobami oraz zapewnione jest 
wyżywienie. Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek 
Gursz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej w 
Chodzieży Mirosławą Kutnik wzięli udział w otwar-
ciu pierwszych turnusów, by życzyć chodzieskim 
wczasowiczom udanego, aktywnego i bezpiecz-
nego wypoczynku. PP


