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MUSIMY BYĆ CZUJNI I GOTOWI 
DO ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA SIĘ 
PRZED KORONAWIRUSEM

Scenariusze 
mogą być różne
Sprawdza się niestety na razie niedobry scenariusz. Każdego dnia informowani jesteśmy o 
kolejnych zachorowaniach wywołanych koronawirusem. 

Zapowiedzi ministra zdrowia nie są optymistyczne. Jego zdaniem już w najbliższych dniach 
liczba zakażonych sięgnąć może tysiąca. Jesteśmy oczywiście w znacznie lepszej sytuacji niż 
wiele innych krajów, co jednak nie oznacza, że nie należy robić wszystkiego co możliwe, by skutki 
ataku tego wirusa w naszej Ojczyźnie były jak najmniej bolesne.

Oprócz władz państwowych, wiele wysiłku w walce z koronawirusem wykazują samorządy. W 
Chodzieży trwają stałe konsultacje, podejmowane są różne kroki, by nasze miasto przeszło przez 
czas epidemii obronną ręką. Zgodnie z decyzjami władz rządowych, zamknięte są oczywiście 
już chodzieskie szkoły, przedszkola, nieczynne są biblioteki, kino, placówki kultury, restauracje, a 
wiele instytucji, stowarzyszeń, organizacji zmieniło zasady swojej działalności. Wszystko robione 
jest z rozwagą, zgodnie z zaleceniami władz. RC

11 marca odbyła się odprawa władz samorządowych z szefami miejskich i niepublicz-
nych jednostek oświatowych na temat działań związanych z epidemią koronawirusa.

BURMISTRZ JACEK GURSZ

Sytuacja jest naprawdę wyjątkowa. Mam nadzieję, że nie 
zbliżymy się do skali tego zjawiska, jaką zanotowano w Chi-
nach, Włoszech czy innych tragicznych miejscach. Ale mu-
simy mieć świadomość, że każdy scenariusz jest możliwy. 
Stąd konieczność stałego, przysłowiowego „dmuchania na 
zimne”. Nie powinniśmy oczywiście poddawać się panice, 
ale musimy w każdej chwili być gotowi do odpowiedniego zabezpieczenia się przed 
infekcją koronawirusa.
Apeluję, żeby odpowiednio reagować na wszystkie uwagi, przestrogi i zalecenia po-
jawiające się w oficjalnych przekazach, a jednocześnie nie dawać wiary plotkom i 
rozsyłanym coraz częściej nieprawdziwym informacjom. Jestem przekonany, że na-
sza wspólna mądrość pozwoli nam dobrze przetrwać najbliższe tygodnie.
Rozumiem, że się boimy, bo sam boję się o rodzinę, najbliższych, o chodzieżan. I 
myślę, że strach w jakimś sensie może być czymś dobrym, bo nie pozwoli na nie-
przemyślane działania. Najgorszą jednak rzeczą, jaka mogłaby się nam przytrafić, 
to chaos i panika. Bądźmy czujni, bądźmy uważni, ale zawsze zachowajmy umiar i 
zdrowy rozsądek.

DRODZY MIESZKAŃCY!
W związku z działaniami prewencyjnymi, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, każdy, kto ma do załatwienia sprawy w Urzę-
dzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodzieży może zrobić to za pośrednic-
twem internetu lub telefonicznie. 

Zachęcamy do ograniczenia wizyt osobistych. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo 
swoje i innych. 

Mieszkańców zapraszamy do Urzędu wyłącznie w sprawach bardzo pilnych i takich, 
których nie można załatwić elektronicznie. Dokumenty prosimy składać wyłącznie w 
kancelarii.
Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie:
http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/biuro-obslugi-mieszkanca/formularz-elektro-
niczny.html
  lub tel. (067) 28-27-212, (067) 28-29-090, 
               (067) 28-27-171; fax (067) 28-27-232
  e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl
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STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 
WYMAGA WIELU KONKRETNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Polski rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego w całym kraju. Zamknięte zostały polskie granice, znacznemu ograniczeniu ule-
gły zgromadzenia publiczne. Nie można teraz już spotykać się w grupach powyżej 50 osób. Władze apelują, by bez wyraźnej potrzeby, 
nie wychodzić z domu.
Dostosowując się do wytycznych rządu, również chodzieskie instytucje, stowarzyszenia, organizacje, a także chodzieskie parafie, infor-
mują o podejmowanych krokach.

Minimalizowanie ryzyka

Chodzieski DOM KULTURY
Z powodu narastającego zagrożenia koronawirusem i w 

trosce o bezpieczeństwo uczestników, decyzją dyrektora 
Chodzieskiego Domu Kultury, placówka zawiesza działal-
ność. Zajęcia odbywające się w ChDK w terminie od 11 do 
25 marca są odwołane.

Premiera spektaklu Grupy Teatralnej „Próbownia” została 
przeniesiona - o nowym terminie spektaklu poinformujemy w 
późniejszym czasie.

Zawieszeniu od dnia 12 marca 2020 r., ulega również 
działalność Kina Noteć.

Miejski ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Centru ANIMACJI 
I REWITALIZACJI

Szanowni Państwo - Klienci i Podopieczni 
Miejskiego OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Chodzieży

W trosce o bezpieczeństwo osób 
korzystających z naszego klubu 
osiedlowego BAZA - Centrum Ani-
macji i Rewitalizacji mieszczącego 
się przy ul. Jagiellońskiej informu-
jemy, że w związku z narastają-
cym zagrożeniem koronawirusem 
wszystkie działania w klubie zostają 
zawieszone do odwołania. 

Wobec ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołują-
cego chorobę COVID-19 zwaracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego mini-
mum Państwa osobistego kontaktu z pracownikami Ośrodka. 

W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli Miejski 
Zakład Komunikacji w Chodzieży, informuje, że od ponie-
działku 16 marca 2020 r. do odwołania, obowiązywać będzie 
wakacyjny rozkład jazdy miejskich autobusów. 

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów Miejski Zakład 
Komunikacji w Chodzieży przeprowadza dezynfekcje au-
tobusów. Przed każdym wyjazdem w trasę, a nie jak do 
tej pory kilka razy dziennie, autobusy są dezynfekowane. 
Szczególnemu odkażaniu poddawane są uchwyty, poręcze, 
biletomaty i przyciski, a więc elementy, z którym pasażero-
wie mają bezpośredni kontakt. 

 Prosimy przede wszystkim chodzieskich seniorów, żeby mieli na uwadze swoje i innych zdrowie, żeby unikali wszelkich skupisk ludzkich, transportu publicznego i wszelkich wydarzeń gro-
madzących większą liczbę osób, a najlepiej bardzo mocno ograniczyli opuszczanie domu. Traktujmy możliwość spotkania z koronawirusem poważnienie. Drodzy chodzieżanie - wspaniali polscy 
lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny wykonują ogromną pracę, byśmy byli bezpieczni. My także mamy zadania w obliczu tego zagrożenia. Pozostańmy w domach, dbajmy o siebie, 
bliskich i sąsiadów.

Miejski Ośrodek 
ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

Komunikat PARAFII św. FLORIANA

Mieszkaniowy Zasób GMINY MIEJSKIEJ

Pływalnia DELFIN
Z dniem 12 marca 2020 roku w związku działaniami 
prewencyjnymi związanymi z koronawirusem 
pływalnia „Delfin” w Chodzieży 
zostaje zamknięta do odwołania 

MZGM Chodzież informuje o wdrożeniu  działań prewen-
cyjnych, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka roz-
przestrzeniania się wirusa COVID-19. Do siedziby jednostki 
przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży zapraszamy tylko w pilnych 
sprawach. W pozostałych zachęcamy do kontaktu drogą 
mailową lub telefoniczną. Możliwe jest również pozostawia-
nie wniosków i zapytań w  skrzynce pocztowej umieszczonej 
przy wejściu do budynku.

Dane kontaktowe: 
mzgm@chodziez.pl

tel. 67-2820322

Zgodnie z zaleceniem KEP i Prymasa Polski 
zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła 
za pośrednictwem transmisji mszy św. 
w środkach społecznego przekazu. 

Niemal wszystkie telewizje i radio 
takie transmisje prowadzą. 

Dostępne są także on-line msze św., 
nabożeństwa, rekolekcje. 

SZPITAL Powiatowy Miejska BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Na terenie Szpitala Powiatowego w Chodzieży obowiązuje 
całkowity zakaz odwiedzin pacjentów, aż do odwołania.
 Rejestracja do Pracowni Endoskopowej 
 wyłącznie telefonicznie – 67 28 26 710.

W związku z zagrożeniem epide-
micznym, zawieszone zostały zajęcia 
w świetlicy socjoterapeutycznej oraz 
spotkania grup wsparcia AA i Al-anon 
w MORPA w Chodzieży na ul. Rey-
monta 12 do 27 marca 2020 roku. 

Wszelkich informacji udzielamy 
pod nr tel. 67-28-27-864 l
ub e’mail biuro@morpa.pl. 

BURMISTRZ JACEK GURSZ

O ile załatwienie sprawy jest możliwe telefonicznie lub poprzez email uprzejmie prosi-
my o okresowe korzystanie z tych form i sposobów kominikacji z pracownikami Ośrodka.

Jednocześnie informujemy, iż w pozostałych sprawach wymagających osobi-
stego kontaktu z pracownikami, począwszy od dnia 16 marca, będzie to możliwe 
jedynie w godzinach od 10.00 do 12.00. 
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Plany bliższe i dalsze

Plan pracy przyjęty

Kolejna sesja

BRACTWO STRZELECKIE

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ

CHODZIESKA RADA SENIORÓW

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

Zarząd Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży obradował nad planem 
wydarzeń w bieżącym i kolejnym roku. 

2 marca obradowała Chodzieska Rada Seniorów. Przyjęto plan pracy 
na 2020 rok. Jak informują członkowie Rady, zapowiada się kilka cieka-
wych propozycji. 

25 lutego odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chodzieży. Obrady 
prowadził przewodniczący MRM Bartosz Gałązka, a gośćmi byli skarbnik miejski 
Radosław Federkiewicz, przewodniczącą Rady Miejskiej Mirosława Kutnik, koor-
dynator MRM - Małgorzata Jeśko-Doręgowska oraz radni. 

Najważniejszymi punk-
tem posiedzenia była 
informacja skarbnika 
miejskiego na temat or-
ganizacji budżetu miasta 
i możliwościach fi nanso-
wania przedsięwzięć mło-
dzieży. Młodzi radni mieli 
okazję zadać pytania, a 
uzyskane odpowiedzi poszerzyły wiedzę i świadomość związaną z fi nansami miejskimi. 

Podjęto również 5 uchwał dotyczących wygaśnięcia mandatów trojga radnych i prze-
prowadzenia wyborów uzupełniających we wskazanych okręgach wyborczych. 

Zaplanowano działania na najbliższy czas, przydzielając radnym funkcje i zadania. 
 Patrycja Doręgowska

 Bartek Gałązka 

 Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej  przy-
gotował  w br. dwa lokale do ponownego za-
siedlenia: jeden na najem socjalny położony 
w budynku mieszkalnym przy ul. Marcinkow-
skiego 7 oraz drugi lokal zamienny przy ul. 
Kościuszki 11. 

W jednym z lokali usunięto prowizoryczne 
przeróbki dokonane przez poprzedniego na-

jemcę oraz wykonano nową łazienkę, czę-
ściowo wymieniono instalację elektryczną, 
odnowiono ściany. W drugim lokalu wymie-
niono instalację elektryczną, podłogi i drzwi, 
wyposażono łazienkę w niezbędne urzą-
dzenia sanitarne oraz  pomalowano ściany. 
Lokale zostały lub są w trakcie  zasiedlania 
przez wieloosobowe rodziny.

 MZGM przeprowadził nieplanowany remont dachu budynku 
mieszkalnego wielolokalowego przy ul. Leśnej 11, będącym w po-
siadaniu samoistnym gminy. 

Po ostatnich deszczach i silnych wiatrach nastąpiło zalanie pomiesz-
czeń na górnej kondygnacji. Obecnie wykonano nowe pokrycie dachu z 
papy termozgrzewalnej, wymieniono  uszkodzone  fragmenty deskowa-
nia oraz  obróbki blacharskie kominów i murów ogniowych.

Iwona Szmyt
Dyrektor MZGM

Remonty 
pustostanów 

Naprawa dachu 

Dział Świadczeń Socjalnych Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Chodzieży realizuje świadczenia, których 
istotą jest wsparcie i pomoc fi nansowa 
dla rodzin. Biuro prowadzi sprawy zwią-
zane z realizacją świadczeń rodzinnych, 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
zasiłków dla opiekunów, dodatków miesz-
kaniowych, zryczałtowanych dodatków 
energetycznych, świadczeń wychowaw-
czych, świadczeń „Dobry start” oraz sty-
pendiów i zasiłków szkolnych. 

Realizacja zadań w roku 2019 
obejmowała:

1. Świadczenia rodzinne:
- liczba złożonych wniosków – 1 074
- liczba wydanych decyzji – 1 493
- wydatki – 5 032 525,00 zł

2. Świadczenia wychowawcze (500+):

- liczba złożonych wniosków – 2 251
- liczba wydanych decyzji – 2 334
- wydatki – 13 300 816,00 zł

3. Świadczenia Dobry start (300+):
- liczba złożonych wniosków – 1 563
- liczba wydanych decyzji – 1 533
- wydatki – 612 900,00 zł

4. Świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego:
- liczba złożonych wniosków – 122
- liczba wydanych decyzji – 214
- wydatki – 701 040,00 zł

5. Dodatki mieszkaniowe:
- liczba złożonych wniosków – 526
- liczba wydanych decyzji – 513
- wydatki – 578 968,00 zł

6. Dodatki energetyczne:
- liczba złożonych wniosków – 78

- liczba wydanych decyzji – 120
- wydatki – 5 473,23 zł

W związku z pobieranymi niektórymi 
świadczeniami opiekuńczymi, opłaca-
ne są za świadczeniobiorców składki na 
ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubez-
pieczenie emerytalno-rentowe. Na ten cel 
przeznaczono kwotę 317 200,00 zł.  

Podsumowując Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Chodzieży wydatko-
wał na zadania realizowane przez Dział 
Świadczeń Socjalnych w roku 2019 kwotę 
20 681 531,95 zł, ujmując w tym także zre-
alizowane zasiłki dla opiekunów w wyso-
kości 73 467,00 zł oraz stypendia i zasiłki 
szkolne w łącznej kwocie 59 142,72 zł. 

 Agnieszka Siodła
 Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

 w Chodzieży

Świadczenia, zasiłki, dodatki

Radosnych, rodzinnych 

BURMISTRZ 
MIASTA CHODZIEŻY

Jacek Gursz

ŚWIĄT 
WIELKIEJ NOCY

wszystkim 
MIESZKAŃCOM

życzą

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ
Mirosława Kutnik
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KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH

PROPOZYCJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

W piątek, 6 marca  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach promowania 
nauki zawodów rzemieślniczych, spotkali się z przedstawicielami Cechu Rzemiosł 
Różnych w Chodzieży. Była to też okazja do przedstawienia ósmoklasistom kierun-
ków edukacji zawodowej, jakie można podjąć w  kolejnym etapie nauki.    MJD

Wybór zawodu

Moc KOBIET

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Miejskich w Chodzieży zakłada przeprowadzenie cyklu 
warsztatów dla kobiet. Panie wzięły już udział w zajęciach 

tanecznych, gdzie pod okiem trenerki uczyły się nowych kroków 
i figur - na ostatnim treningu zaprezentowały wspaniały układ. 
Uczestniczki projektu brały również udział w warsztatach coachin-
gowych, podczas których mogły w stu procentach poświęcić czas 
sobie, dowiedzieć się jak powinna wyglądać skuteczna komuni-
kacja, w jaki sposób uczynić swoje życie bardziej świadomym i 
spełnionym. 

Wkrótce gospodynie wezmą udział w warsztatach kulinarnych. 
Na spotkaniu prowadzonym przez Akademię Gotowania, nauczą 
się przygotowywać sushi. W ramach projektu odbędą się również 
warsztaty fotograficzne, przygotowane specjalnie dla pań, które 
chcą robić lepsze zdjęcia i lepiej na nich wyglądać. 

Zakończenie i podsumowanie projektu nastąpi 29 kwietnia 
2020 r. i będzie miało bardzo uroczysty charakter. Gościć na nim 
będzie psycholożka, znana z programów telewizyjnych, autorka 
wielu książek o tematyce psychologicznej, terapeutka, która w 
swojej pracy poświęca się przede wszystkim kobietom. 

Zarząd  Koła pragnie podziękować Stowarzyszeniu „Dolina 
Noteci” za powierzenie realizacji grantu nr 2/2/PGWK/20, dzięki 
któremu możliwa jest aktywizacja społeczna kobiet w Chodzieży. 

Paulina Panek

Trwa realizacja projektu „Kobieca strona 
mocy - cykl warsztatów dla kobiet”, finan-
sowanego w ramach Programu Rozwoju       
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

INWESTYCJE WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWEJ 
PRZY 
UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2C 

Remonty rozpoczęte

Nieruchomość zabudowana budynkiem stanowią-
cym technicznie i konstrukcyjnie całość, została ad-
ministracyjnie podzielona na dwie odrębne Wspólnoty 
tylko ze względu na czas ich powstania – różnica w 
czasie wynosi 4 miesiące. W tym czasie powstają 
dwie Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Świętokrzy-
skiej 2B i 2C, graniczące ze sobą wspólnymi ściana-
mi.

Dlaczego to jest takie istotne? Dla właścicieli wy-
mienionych Wspólnot, sytuacja jest na tyle skompliko-
wana, że każda Wspólnota w innym czasie decyduje 
o pracach związanych z remontami swojej części bu-
dynku lub o pracach związanych z zagospodarowa-
niem terenu działki do niej należącej. Bardzo ciężko 
dopasować harmonogram planowanych robót, aby 
można było prowadzić je jednocześnie na obu czę-
ściach budynku należących do odrębnych Wspólnot. 
Mieszkańcy Wspólnoty przy ul. Świętokrzyskiej 2C 
podjęli trudną decyzję, dotyczącą szerokiej moderni-
zacji swojej części budynku, polegającej na wymianie 
pokrycia dachowego, termomodernizacji ścian ze-
wnętrznych z nową kolorystyką elewacji oraz remon-
tem klatki schodowej i otoczenia przed wejściem do 
budynku. W 2017 roku zostało wydane pozwolenie na 
budowę dla Wspólnoty Świętokrzyska 2C w tym za-

 Mieszkańcy budynku przy ul. Świętokrzy-
skiej 2C od kilku lat planowali wymienić stare 
i nieszczelne pokrycie dachowe na części na-
leżącej do ich Wspólnoty.  

kresie, dotyczącym remontu dachu 
i elewacji. W grudniu 2019 roku za-
kończono wymianę pokrycia dacho-
wego na części budynku Wspólnoty 
przy ul. Świętokrzyskiej 2C oraz w 
niezbędnym zakresie na części na-
leżącej do Wspólnoty przy ul. Świę-
tokrzyskiej 2B, ponieważ od strony 
północno-zachodniej połać dachowa 
kończy się na technologicznej prze-
grodzie, którą jest ściana należąca 
do Wspólnoty sąsiedniej.  Sytuacja 
ta wywołała pewien konflikt między 
właścicielami Wspólnot, na pewno 
dla dobra sąsiedzkich stosunków, 
konflikt w najbliższej przyszłości zo-
stanie zażegnany. 

Działania właścicieli Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Świętokrzy-

skiej 2C zasługują na nasze uzna-
nie, ponieważ jeszcze kilka lat temu 
Wspólnota nie posiadała środków na 
funduszu remontowym, a w chwili 
obecnej nie dosyć, że zgromadziła 
znaczną kwotę na funduszu re-
montowym, to podjęła decyzję o 
zaciągnięciu kredytu bankowego na 
planowane remonty i modernizacje. 
Aby uzyskać zdolność kredytową, 
podjęto uchwałę w sprawie bardzo 
wysokiej zaliczki na fundusz remon-
towy i prace remontowe się zaczęły. 
Właściciele tej Wspólnoty bardzo 
prężnie działają na rzecz swojej nie-
ruchomości, a Spółka ChTBS, jako 
Zarządca, wspiera wszystkie zleco-
ne jej zadania. Zarząd Spółki ChTBS

Grażyna Nowicka
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CHODZIESKI KLUB KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH

W sobotę 7 marca 2020 w 
Pensjonacie Szelesiówka 
rozpoczęliśmy cykl spo-
tkań dla kobiet, mających 
na celu wzajemne pozna-
nie się, zaprezentowanie 
tego co robimy na co dzień, 
tworzenie dobrych relacji 
i prowadzenie wspólnego 
biznesu opartego na ne-
tworkingu. Chociaż wszyst-
kie jesteśmy z tego samego 
miasta, czasami niewiele o 
sobie wiemy.

Chodzieski Klub Kobiet 
Przedsiębiorczych to nie tylko 
wymiana wizytówek, ale na-
wiązywanie znajomości z jak 
najszerszymi kręgami przed-
siębiorców z różnych branż, 
rekomendowanie swoich 
usług, dzielenie się wiedzą i 
budowanie wzajemnego za-
ufania.

Na naszym lunchu bizneso-
wym zaprezentowały się: Ho-
norata Pilarczyk – Bioderko, 
Małgorzata Gumowska - Co-
ach Dobrych Relacji, Jolanta 
Łochowicz – Artro-Mag, Jo-
anna Malicka – Esotiq. Panie 
inspirowały nas do dalszych 
działań i rozwoju osobistego. 
Dodajmy, że wszystkie pa-
nie zostały przebadane pod 
kątem osteoporozy, a lek. 
Krzysztof Łochowicz na miej-
scu ocenił wyniki tych badań.

Klub będzie miał spotkania 
cykliczne (raz na kwartał), 
więc do zobaczenia w czerw-
cu.  

 Hanna Fredrych

LUNCH biznesowy
SPÓŁKA MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

10 lutego 2020 Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o. w Chodzieży uzyskało Certyfikat Akredytacji Laborato-
rium Badawczego Nr  AB 1737, potwierdzający spełnienie wymagań 
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, „Ogólne wymagania dotyczące 
kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. 

CERTYFIKAT 
dla laboratorium

CHODZIESKIE TARGI 
PO RAZ 25.
30 maja 2020 odbędą się 25. 
Jubileuszowe Chodzieskie Targi 
Gospodarcze. Serdecznie zapra-
szamy firmy, stowarzyszenia i 
instytucje do nadsyłania zgłoszeń 
udziału w tej wyjątkowej imprezie 
targowej.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ 
UDZIAŁ W TARGACH? 
· Targi to możliwość dotarcia do no-
wych klientów i zaprezentowania swo-
ich produktów i ich sprzedaży.
· Dają możliwość wymiany doświad-
czeń między przedsiębiorcami oraz na-
wiązanie nowych kontaktów biznesowych.
· Wystawcy uczestniczą w konkursach 
na najlepszy produkt lub usługę, a tak-
że w konkursie na najlepszą promocję.
· Podczas targów można poznać zapro-
szonych gości ze świata polityki.
· Wiele atrakcji, pokazów i konkursów 
podczas targów przyciąga potencjalnych 
klientów.
· Bogaci w doświadczenia ubiegłych lat, 
gwarantujemy dużą liczbę odwiedzają-
cych!
Regulamin i zgłoszenia do pobrania 
ze strony www.chkg.pl 

Agnieszka Nowicka
Chodzieski Klub Gospodarczy

Laboratorium zlokalizowane 
na terenie Miejskiej Oczyszczal-
ni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu, 
wyposażone jest w nowoczesną 
aparaturę pomiarową pozwalającą 
na wykonywanie badań zgodnie 
z ustawodawstwem polskim oraz 
wymaganiami Unii Europejskiej. 
Prowadzi ono badania w celu 
monitorowania jakości wód ujmo-
wanych, uzdatnionych, w sieci 
wodociągowej oraz oceny jakości 
ścieków w procesie technologicz-
nym i odprowadzanych do urzą-
dzeń kanalizacyjnych lub do śro-
dowiska. Zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi, 

laboratorium posiada zatwierdze-
nie Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, uprawnia-
jące do potwierdzenia badań wody 
w ramach monitoringu wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi. 

Dodatkowo personel posiada 
certyfikaty Państwowego Inspek-
tora Sanitarnego, uprawniające do 
pobierania próbek do badań fizyko-
-chemicznych i mikrobiologicznych. 
Laboratorium świadczy również 
usługi w zakresie analiz fizyko-
chemicznych wody oraz ścieków. 
Wykonuje badania wody na uję-
ciach, ze studni głębinowych, sieci 
i przyłączy wodociągowych, wód 
powierzchniowych oraz z punktów 
i lokali gastronomicznych. MWiK
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BRYLANTOWY 
JUBILEUSZ  
CHODZIESKIEJ ORKIESTRY

Orkiestra Chodzieskiego Domu Kultury obchodzi swo-
je 75. lecie. Z tej okazji 22 lutego w sali widowiskowej 
ChDK odbył się koncert jubilatki. Koncert wspaniały, 
czego dowodem była owacja publiczności na stojąco.

Podejrzewam, że wszyscy, którzy wybrali się na to jubileuszowe wydarzenie 
artystyczne zakładali, że nie będzie to czas stracony.  Ale jestem pewien, że 
znaczna część widzów nie przewidywała, iż  będzie to muzyczne spotkanie 

na tak wysokim poziomie. 
Już pierwszy utwór z repertuaru Orkiestry Glenna Millera, z solową partią dy-

rygenta, wprawił publiczność w osłupienie – to grają nasi, chodzieżanie? A potem 
było tylko jeszcze lepiej. Każdy utwór świetnie zaaranżowany (w większości przez 
szefa orkiestry – Sławomira Czaplę) i świetnie zagrany. No i te solówki na trąbce  
Mariusza Pałaszyńskiego, czy wokalne wzbogacenie koncertu przez … instrumen-
talistki Adę i Hannę Semrau. Ręce po prostu same składały się do oklasków.

A że był to koncert jubileuszowy, musiał znaleźć się czas na podsumowanie 
działalności orkiestry. Prowadzący program Maciej Strzeliński, zapoznał widzów 
z „krótkim rysem historycznym”, przygotowanym przez Alojzego Kaźmierskiego, 
związanego z orkiestrą ponad 55 lat. Był też moment na gratulacje, złożone przez 
burmistrza Jacka Gursza, z dodanym do nich prezentem – nowym puzonem.

Dyrygent Sławomir Czapla natomiast dziękował nie tylko wszystkim swoim mu-
zykom, ale także osobom i firmom, bez których pomocy trudno byłoby utrzymać tak 
liczny zespół, na tak wysokim, artystycznym poziomie. Okolicznościowe dyplomy 
wręczył burmistrzowi Jackowi Gurszowi, przewodniczącej Rady Miejskiej Mirosła-
wie Kutnik, wicewójt Gminy Chodzież Ewie Kubiś i dyrektorowi ChDK Marcinowi 
Kicie. Podobne dyplomy otrzymali muzycy, którzy tak wiele dla zespołu czynili, ale 
musieli się z orkiestrą pożegnać – Alojzy Kaźmierski i Marcin Semrau.

                                                                   

Wiele miast ma swoje orkiestry. Nie wiem, czy wszystkie potra-
fią tak zauroczyć słuchaczy. Nie wiem, czy w każdej tak świetnie 
gra tak duża grupa młodych instrumentalistów. Nie wiem, czy 
wszystkie mają szczęście mieć tak wspaniałego dyrygenta. Ale 
na pewno wiem, że z naszej orkiestry – jubilatki może być dumny 
nie tylko dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury, ale każdy cho-
dzieżanin, któremu na sercu leży dobro chodzieskiej kultury.

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY CHODZIESKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

Już w latach trzydziestych XX wie-
ku w fabryce porcelany i fajansu zor-
ganizowano pierwszą w Chodzieży or-
kiestrę dętą. Jej muzycy byli również 
członkami działającej wówczas w na-
szym mieście orkiestry symfonicznej 
pod batutą prof. Laureckiego. 

W czasie II wojny światowej orkiestra 
z oczywistych względów nie działała, 
lecz dzięki Leonowi Wasielewskiemu 
przetrwała biblioteka repertuarowa. 
Dzięki temu już kilka dni po wyzwoleniu 
Chodzieży, orkiestra zagrała na uroczy-
stości pogrzebowej żołnierzy wyzwala-
jących miasto. Był to początek orkiestry, 
która przetrwała już 75 lat. Trzon tamte-
go zespołu stanowili: Leon Wasielewski, 
Teodor Wasielewski,  Adam Wiśniewski, 

Alfons Witkowski, Walenty Nowicki, 
Antoni Cyrulik, Leon Krzyżaniak, Leon 
Kołodziejczak, Franciszek Stolp, Brunon 
Stolp, Władysław Walusiak, Halina Ga-
igówna, Tadeusz Kabat, Paweł Fraitag, 
Antoni Klofik, Jan Kadór, Kazimierz Swo-
siński, Stanisław Merker.  

W roku 1950 w Chodzieży powstała 
druga Orkiestra Dęta przy Zakładach 
Porcelitu, a jej kapelmistrzem został 
Alfons Witkowski. Na przełomie 1956 i 
1957 roku nowy kapelmistrz Zenon Het-
mańczyk doprowadził do połączenia tych 
dwóch zespołów i powstała wówczas 
Orkiestra Dęta Chodzieskich Zakładów 
Porcelany i Porcelitu. Pod kierunkiem 
Zenona Hetmańczyka grała ona do 
stycznia 2000 r. W tym czasie orkiestra 

brała udział  w niezliczonej ilości kon-
certów, a także z powodzeniem w wielu 
konkursach i festiwalach.

  W roku 1992 z utrzymywania orkie-
stry zrezygnowały Chodzieskie Zakłady 
Porcelany i Porcelitu. Jednak dzięki 
przychylności miejscowych władz i zaan-
gażowaniu ówczesnego dyrektora Cho-
dzieskiego Domu Kultury Jana Margow-
skiego, orkiestra nie zakończyła swojej 
działalności. Od tego czasu ChDK stał 
się miejscem prób i siedzibą zespołu. 
21 stycznia 2000 r. po raz ostatni zespo-
łem dyrygował Zenon Hetmańczyk. Ze 
względów zdrowotnych musiał z tej funk-
cji zrezygnować, a batutę po nim prze-
jął Wiesław Pawlak.  Nowy kapelmistrz 
wprowadził do zespołu również nowy 

repertuar, a orkiestra pod jego kierownic-
twem znowu zaczęła odnosić sukcesy. 

W roku 2008, w wyniku nieporozu-
mień i narastających konfliktów, dzia-
łalność orkiestry zawieszono. Wkrótce 
jednak z inicjatywy burmistrza Jacka 
Gursza i dyrektora ChDK Marcina Kity, 
zespół reaktywowano. Zatrudniono no-
wych instruktorów: Marcina Semraua, 
Mariusza Pałaszyńskiego i Sławomira 
Czaplę, którzy od marca 2009 rozpoczęli 
nabór nowych członków i naukę gry na 
instrumentach. Tego samego roku w li-
stopadzie, do orkiestry wróciło wielu jej 
byłych muzyków, a kapelmistrzem  zo-
stał Sławomir Czapla. Rozpoczęły się 
intensywne próby, co zaowocowało już 
w styczniu 2010 r. pierwszym koncertem 

na otwarciu wyremontowanej sali wido-
wiskowej ChDK.

  Orkiestra Chodzieskiego Domu Kul-
tury (taką nazwę ostatecznie przyjęto), 
jest zespołem grającym muzykę mar-
szową i okolicznościową. Główny jednak 
repertuar to utwory muzyki rozrywkowej 
i jazzowej, a także transkrypcje muzyki 
klasycznej. Wielu muzyków grających 
w orkiestrze, uczestniczy w corocznych 
Warsztatach Jazzowych Cho-Jazz, 
doskonaląc swoje umiejętności i wrażli-
wość muzyczną. Orkiestra bierze udział 
w festiwalach i przeglądach orkiestr dę-
tych, ale przede wszystkim wzbogaca 
swoją muzyką lokalne imprezy i uroczy-
stości. Alojzy Kaźmierski

 (tekst z niewielkimi skrótami)                                                                                                                              

To jest MUZYKA
Ryszard Cichocki

I jeszcze jedno – słuchając Orkiestry ChDK czuje się, 
że „Chodzież jazzem stoi”.
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GALA PODSUMOWUJĄCA PLEBISCYT „CHODZIEŻ POTRAFI”

Program, który prowadzili Paulina Pa-
nek i Maciej Strzeliński, rozpoczął 
zespół wokalny „Uniwerek”, repre-

zentujący chodzieski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Potem wręczono nagrodę im. Hen-
ryka Zydorczaka (czytaj str.9), a następnie 
uhonorowano specjalnym dyplomami Bur-
mistrza Miasta  nominowanych w plebiscy-
cie „Chodzież potrafi” 
oraz wręczono sta-
tuetki tegorocz-
nym laureatom, 
wyróżnionym 
przez Kapi-
tułę Ple-
b i s c y t u . 
D y p l o m y 
i statuetki 
wręczali cho-
dziescy radni.

Trzeci już raz uhonorowano 
specjalnymi wyróżnieniami 
chodzieżan, którzy w minio-
nym roku udowodnili, jak wie-
le można zrobić dla wspólnego 
dobra. Gala podsumowująca 
plebiscyt odbyła się 7 marca 
w sali widowiskowej Chodzie-
skiego Domu Kultury.

DLA 
WSPÓLNEGO 
DOBRA

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie nagrody głównej SERCE DLA CHODZIE-
ŻY.  Decyzją Kapituły Plebiscytu, uhonorowana nią została Dorota Grewling.
- „Serce dla Chodzieży” Kapituła przyznała pani Dorocie Grewling jednogłośnie – wyjaśniał bur-

mistrz Jacek Gursz. - Wyróżnienie to należało się za ogromne zasługi w zakresie działalności na rzecz 
kultury i upamiętniania historii naszego miasta oraz propagowania jej wśród mieszkańców. Za uczy-

nienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży tętniącej życiem placówki kultury, miejscem łączącym 
wielu pasjonatów historii naszej Małej Ojczyzny, miejscem spotkań, forum wymiany myśli i narodzin wielu 

pomysłów.

NAGRODĘ 
GŁÓWNĄ 

PLEBISCYTU 
„CHODZIEŻ POTRAFI” 

BURMISTRZ 
JACEK GURSZ 

WRĘCZYŁ DOROCIE 
GREWLING
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Młodzi LAUREACI
NAGRODA TMZCH IM. HENRYKA ZYDORCZAKA ZA ROK 2019

Decyzją członków stowarzy-
szenia, podjętą podczas Walne-
go Zebrania 9 lutego 2020 roku, 
nagrodę za rok 2019 otrzymał 
Zespół Młodzieżowy TMZCh. 
W zeszłym roku zrealizował on 
trzy projekty w ramach Programu 
„Równać Szanse” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, pro-
wadzonego przez Polską Funda-
cję Dzieci i Młodzieży, w tym dwa 
poświęcone ochronie przyrody. 
Przynoszą one wymierne efekty. 

Młodzież zorganizowała też 
kolejną grę miejską, która już na 
stałe zakorzeniła się w naszym 
mieście i cieszy się dużą popu-
larnością. Brała udział w pikniku 
krajoznawczo-historycznym i  
pikniku naukowym. Wszystkie te 
przedsięwzięcia młodzi członko-
wie TMZCh wykonali samodziel-
nie. 

Nominacje do nagrody 
otrzymali również: Hufi ec ZHP 
Chodzież i Grupa Teatralna 
„Próbownia”. Do rąk laureatów 
trafi ła ręcznie wykonana sta-
tuetka z barwionego szkła, a 
pozostali nominowani otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, które wrę-
czali Teresa Zydorczak i prezes 
TMZCh Dariusz Sałata. 

Zespół młodzieżowy TMZCh w 
ubiegłym roku działał w składzie:

Nastazja Boguszyńska, Patry-
cja Doręgowska, Marek Dymek, 
Michał Gapiński, Agata Grzecho-
wiak, Anna Jakimcio, Zuzanna 
Jankowska, Wiktoria Jóźwiak, 
Julia Jutrzenka, Szymon Kaja, 
Rozalia Kantorska, Natalia Ka-
łużna, Barbara Kasperczyk, 
Zuzanna Kasztelan, Karina 
Kobierska, Kornelia Kopienka, 
Aleksandra Korol, Nikodem Ku-

Wszystkim nominowanym i nagrodzonym pogratulował bur-
mistrz Jacek Gursz.

- Jestem dumny z Chodzieży, jestem dumny z mieszkań-
ców, wśród których jest tak wielu sprawiających, że nasze 
miasto szczycić się może bogactwem życia społecznego, 
kulturalnego, sportowego – mówił Jacek Gursz. - Nie ma dzi-
siaj wśród nas tych, którzy potrafi ą tylko narzekać i głosić, że 
w Chodzieży nic się nie dzieje. Szkoda, że ich nie ma, bo zo-
baczyliby, jak wielu mieszkańcom chce się działać dla dobra 
innych, jak wielu udowadnia, że „Chodzież potrafi ”.

Cały program uświetniła 
swoim występem Es-
tera Naczk-Suska, 
której akompa-
niował gitarzysta 
Waldemar Zieliński.

Ryszard Cichocki

• Ceramiczny Street Art
• Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Chodzieski Klub Gospodarczy  
• Zespół organizujący 5. Piknik Naukowy
• UKS Delfi nek
• Orkiestra Chodzieskiego Domu Kultury
• Polski Związek Wędkarski - Koło Chodzież
• Przedszkole nr 2 im. „Szewczyka Dratewki”
• Fundacja Centrala Młodych 
• Cezary Strumnik 
• Fundacja Ukryte Marzenia 
• Studio CHDK HIT 
• Komitet organizujący uroczystości poświęcone Zenonowi               

Goślińskiemu
• Roman Grewling
• Przedszkole Pod  Dębusiem Olbrzymkiem
• Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży 
• Cech Rzemiosł Różnych i Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego
• Stowarzyszenie Polonia Old Boy Chodzież
• Ochotnicza Straż Pożarna Chodzież
• Zespół wokalny UNIWEREK
• POLONIA Chodzież
• Koło Gospodyń Miejskich 
• Uczniowski Klub Sportowy – Turniej JUDO
• Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka”
• Arkadiusz Zimny – sklep ARKA

N O M I N O WA N I :

CERAMICZNY STREET ART
CHODZIESKI KLUB GOSPODARCZY
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI – KOŁO CHODZIEŻ
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
IM. SZEWCZYKA DRATEWKI
CEZARY STRUMNIK
KOMITET ORGANIZUJĄCY UROCZYSTOŚCI 
100. ROCZNICY URODZIN ZENONA GOŚLIŃSKIEGO
ROMAN GREWLING
RODZICE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CHODZIEŻ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  - TURNIEJ JUDO
ARKADIUSZ ZIMNY – SKLEP ARKA

LAUREACI 
UHONOROWANI STATUETKAMI KONCERT

Z OKAZJI DNIA KOBIET Być KOBIETĄ

Kolejny już raz Burmistrz  Miasta 
Chodzieży i Chodzieski Dom Kultury 
zaprosili panie na koncert Orkiestry 
ChDK z okazji Dnia Kobiet, zatytuło-
wany „Być kobietą”. 

Obchodząca w tym roku swoje 75. lecie Or-
kiestra (czytaj str. 7) nie zawiodła słuchaczy.  
Koncert dedykowany paniom był  świetny, a 
każdy punkt programu, począwszy od „tytu-
łowej piosenki”, zaśpiewanej przez siostry 
Semrau, zasłużenie gorąco oklaskiwany. Bur-
mistrz Jacek Gursz złożył paniom życzenia, 
a każdej z instrumentalistek wręczył kwiatka.

Był też konkurs, w którym nagrodę ufundo-
waną przez ChDK wygrała Ewa Hoffman-Pio-
trowska.

Cały program prowadził Maciej Strzeliński.
RC

backi, Igor Kujawski, Zofi a Kulesza, Karolina Ławni-
czak, Michał Ławniczak, Martyna Maćkowiak, Rozalia 
Mielcarek, Natalia Nowacka, Wiktoria Nowak, Klaudia 
Nowak, Anna Olejniczak, Inez Pietruszka, Sławomir 
Smolczewski, Marta Szymańska. RE

7 MARCA PODCZAS GALI „CHODZIEŻ PO-
TRAFI” WRĘCZONO NAGRODĘ IM. HENRYKA 
ZYDORCZAKA, PRZYZNAWANĄ PRZEZ TOWA-
RZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI 
CHODZIESKIEJ. 



CHODZIESKIE 
ROWERY 
MIEJSKIE 
CORAZ 
POPULARNIEJSZE

Nasz 
Chromek

W 2019 roku „Chromek”, tj. system rowerów miejskich w Chodzieży, funkcjonował w ter-
minie od dnia 29 marca do dnia 31 października. Na 31 grudnia 2019 zarejestrowano w sys-
temie 2.925  użytkowników. W minionym roku wypożyczyli oni rowery 54.380 razy, prze-
jeżdżając 88.902,25 km w czasie 14.504 godzin, 12 minut i 49 sekund, osiągając średnią 
prędkość 8,07 km/h.

Wraz z powiększeniem się floty chodzieskich Chromków, burmistrz 
Jacek Gursz i dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp z o.o. Ro-
man Golcz, zaproponowali mieszkańcom zlokalizowanie na terenie 
miasta dwóch nowych stacji, wyłonionych w drodze konkursu. 

W pierwszym jego etapie, w terminie od 4 do 9 lutego br., mieszkań-
cy Chodzieży zgłaszali swoje propozycje nowych stacji rowerowych. 
Zgłoszono 12 lokalizacji, z czego do drugiego etapu konkursu zakwa-
lifikowano 7 z nich. Pozostałe 5 lokalizacji nie spełniało warunków for-
malno-prawnych.

W drugim etapie konkursu, w terminie od 10 do 17 lutego, na face-
book’owym fanpage’u Chromka odbyło się głosowanie na zapropono-
wane stacje. Wyniki głosowania były następujące:
- ul. BUCZKOWSKA - 37 głosów
- ul. GAJOWA - 251 głosów
- ul. Prezydenta Ryszarda KACZOROWSKIEGO - 365 głosów
- ul. Stanisława MAŁACHOWSKIEGO - 19 głosów
- ul. Karola MARCINKOWSKIEGO - 9 głosów
- ul. OFIAR GÓR MORZEWSKICH - 356 głosów
- ul. Władysława REYMONTA - 21 głosów

W związku ze sporym zainteresowaniem konkursem i zaangażo-
waniem głosujących, burmistrz  Jacek Gursz i dyrektor Roman Golcz 
postanowili nagrodzić również trzecią konkursową lokalizację. W naj-
bliższym więc czasie realizacji doczekają się stacje przy:
1) skrzyżowaniu ulicy Prezydenta Ryszarda KACZOROWSKIEGO 
    i ulicy ks. kanonika Jana KSYCKIEGO;
2) ulicy OFIAR GÓR MORZEWSKICH w Studzieńcu, w rejonie 
    sklepu spożywczego;
3) ulicy GAJOWEJ, w centralnym punkcie osiedla.

Na terenie miasta i gminy Chodzież do użytku w III sezonie odda-
nych będzie zatem 20 stacji rowerowych.

Z roweru miejskiego w Chodzieży korzysta coraz więcej osób. 
Specjalnymi nagrodami uhonorowano tych spośród wszystkich użyt-
kowników, dla których Chromek stał się najczęściej wykorzystywanym 
miejskim środkiem lokomocji.

W 2019 roku najczęściej  Chodzieski Rower Miejski wypożycza-
li Alicja Mielcarek i Patryk Gembiak -  odpowiednio 721 i 704 razy. 
Najwięcej czasu na jazdę Chromkiem  poświęcili Julka Musolf 
(209 godzin) i Patryk Gembiak (176 godzin). Najdłuższy dystans 
natomiast przejechali Monika Koźlarek (1.160 km) i Patryk Gem-
biak (1.318 km). 

Wszystkim zwycięzcom naszego plebiscytu serdecznie gratuluję – 
podsumował spotkanie z laureatami burmistrz Jacek Gursz.

 III sezon Chromka rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2020 roku. Flota Chromków została powiększona, gdyż pod koniec 2019 roku dotarło 
do nas 15 nowych rowerów - 10 zakupionych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp z oo oraz 5 podarowanych przez burmistrza Jacka Gursza. 
Zatem w 2020 roku do użytku oddane zostaną co najmniej 83 rowery. Szymon Zychla

Burmistrz Jacek Gursz i dyrektor MZK Roman Golcz wręczyli 
rekordzistom okolicznościowe dyplomy oraz torby z upomin-
kami związanymi z miastem i rowerami.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

Różowa Wstążeczka

Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka” od 2 
marca cieszyć się mogą kolejnym dofinansowaniem z miasta na 2020 
rok. Jak podkreśla burmistrz Jacek Gursz, dziewczyny wiedzą, jak do-
brze wykorzystać te środki. 

Polonia Chodzież

Podczas podpisywania dokumentów z dotacją dla Polonii Chodzież, 
Sergiusz Grabowski wręczył burmistrzowi Jackowi Gurszowi szalik, który 
stał się oficjalnym gadżetem klubu.

Ukryte Marzenia

Wsparcie przez miasto Fundacji „Ukryte Marzenia” pozwoli jej reali-
zować kolejne projekty. Dominują wśród nich te, które nastawione są na 
wspieranie potrzebujących.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Chodzieski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozwija się dzięki zaanga-
żowaniu członków i zarządu. Miasto wspiera ich nie tylko finansowo. To 
jedna z organizacji korzystających z zaplecza Centrum Aktywności Se-
niora na dworcu.

Bioderko

„Bioderko” otrzymuje kolejną dotację z budżetu miasta. - Jest to stowa-
rzyszenie, któremu pomagamy, nie tylko finansowo, realizować tak bar-
dzo potrzebne w Chodzieży projekty – wyjaśnia burmistrz Jacek Gursz. 

Nowe stacje

Najaktywniejsi użytkownicy w 2019 roku

Więcej rowerów
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SPOTKANIE FOTOGRAFIKÓW

 „Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
Psierociniec
Niepiesek
  Agata Widzowska

Przeznaczone dla najmłodszych czytelników 
książki z serii „Psierociniec” Agaty Widzowskiej 
uważam za jedne z najbardziej udanych histo-
rii o psich bohaterach, które w ostatnich latach 
ukazały się na polskim rynku. Seria ta podbiła 
serca wielu dzieci. I nie bez powodu. Trudno nie 
polubić Remika, Budzieła, Śpiocheła i innych 

czworonożnych postaci, których losy nie tylko 
bawią, ale i wzruszają, a co najważniejsze – 
uczą wrażliwości i otwarcia się na problemy i 
potrzeby zwierząt.

Agata Widzowska po raz kolejny odkrywa 
przed czytelnikiem świat psich spraw, psich 
problemów, czasem bardzo trudnych. Snuje 
ciepłą i zabawną historię o poznawaniu siebie, 
odrzuceniu i przyjaźni. Podobnie jak w poprzed-

czworonożnych postaci, których losy nie tylko 

Informujemy, iż w związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie profi laktyki 
epidemii koronawirusa, biblioteka od 12 do 25 marca będzie NIECZYNNA DLA CZYTELNIKÓW.
Do końca marca natomiast odwołane są wszystkie zaplanowane w MBP spotkania.

nich częściach wzbogaca tekst pisany prozą uro-
kliwymi wierszykami. Piękne ilustracje wykonała 
natomiast Marta Krzywicka.

Gorąco zachęcam do lektury! Każda z części 
opowiada o innym psim bohaterze, możecie więc 
przygodę z „Psierocińcem” zacząć od „Niepieska”.

Marcelina Kidoń 
Dział dla Dzieci 

27 śmierci Toby’ego Obeda 
 Joanna Gierak - Onyszko

Wiele ostatnio mówi się o tym, że krzywda za-
czyna się od słów. Niektórzy się bardzo obruszają, 
oskarżają o wyolbrzymianie pewnych spraw. Nic 
chyba zatem lepiej nie przemów do takich scep-
tyków jak książka „27 śmierci Toby’ego Obeda”. 

Jak czytamy na okładce „Nazywają siebie 
ocaleńcami. Jest ich około 150 tysięcy. Mieszkają 
w Kanadzie, kraju – zresztą słusznie – uznawa-
nym za jeden z najszczęśliwszych na świecie. 
Sami z tego korzystają, jak umieją i mogą, choć 
trudno ich uznać za ludzi szczęśliwych. Nale-
żą do Pierwszych Narodów, a więc tych, którzy 
zasiedlali kanadyjskie puszcze i daleką Północ 
przed przybyciem Europejczyków i ich Jezusa 
Chrystusa. Jezus odgrywa tu niezwykle ważną 
rolę, gdyż wszystko (lub prawie) działo się w jego 
imieniu, choć niekoniecznie w zgodzie z nauką i 
Ewangelią. Byli uczniami tzw. residential schools, 
czyli szkół z internatem, najczęściej prowadzo-
nych przez przeróżne kościoły chrześcijańskie. 

Powiedzieć, że doświadczyli traumy, to nie po-
wiedzieć nic.”

Autorka wertuje archiwa, zagląda do pism 
i opowiada jak jeden z uchodzących  za  naj-
szczęśliwszy kraj, torturował  w imię wiary 
swoich obywateli. Kanada przestaje od tego 
uciekać, wyciąga wnioski i oddaje głos ofi arom. 
To wstrząsający reportaż, który nie pozwala 
przejść obojętnie wobec tego co się wydarzyło.

Honorata Struzik 
 Wypożyczalnia dla dorosłych MBP 

Tojuż kolejny rok, w którym staramy się trafi ć z ciekawą propozycją do fo-
tografów – amatorów.  Tym razem spotkanie zamieniliśmy w konkretne 
warsztaty pn. „Foto Kawa gra światłem”. Do współpracy zaprosiliśmy 

Przemysława Oziemblewskiego  - chodzieżanina, twórcę bloga Fotografi aDlaCie-
kawych.pl, którego odwiedziło już ponad 2,5 miliona użytkowników, autora wysoko 
cenionych poradników fotografi cznych. Zostały one sprzedane w łącznym nakła-
dzie ponad 5 tysięcy egzemplarzy. Co najważniejsze Przemek od samego począt-
ku jest uczestnikiem spotkań Foto Kawy.

 - Tematem spotkania była gra i zabawa światłem. Wykorzystywaliśmy światło 

Fotografi a w naszym mieście ma się bardzo 
dobrze. Stworzenie grupy Foto Kawa, dzia-
łającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej       
w Chodzieży, to strzał w dziesiątkę. 

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

Gra świateł

ciągłe, światło błyskowe i sporo malowaliśmy 
światłem. Była okazja do zdjęć z długimi cza-
sami migawki na statywie - opowiada fotograf.

 Na początku spotkania Przemysław Oziem-
blewski mówił o ustawianiu ekspozycji w zależ-
ności od rodzaju światła, przy którym są robione 
zdjęcia: światło ciągłe, światło błyskowe oraz 
światło ciągłe w ruchu. Wyszczególnił różnice z 
punktu widzenia doboru składników ekspozycji 
(przysłona, czas naświetlania, ISO). Po prezen-
tacji  pokazał w praktyce jak to wygląda i jakie 
daje możliwości. Następnie uczestnicy warszta-
tów mieli czas na samodzielne fotografowanie i 
malowanie światłem we wnętrzu. 

Zaskoczyła nas frekwencja - ponad 30 osób 
i do tego wszyscy profesjonalnie przygotowani 
do tematu warsztatów pod względem sprzę-
tu. Przyjechali nie tylko z Chodzieży, ale też 

z Budzynia, Szamocina, a nawet z Okonka. 
Kolega fotograf  z grupy Kulnatura – Misja na 
Pasję, przygotował niespodziankę – taniec ze 
światłami ledowymi. Za takie interakcje naj-
bardziej cenimy sobie spotkania Foto Kawy. 
Warsztaty trwały do późnych godzin nocnych, 
a jego zwieńczeniem było wykonanie napisu  
„BIBLIOTEKA”  przy pomocy lampek ledowych 
na zewnątrz.  

Nie można też nie wspomnieć o fantastycz-
nej modelce – Zosi Kuleszy, która pomimo mło-
dego wieku, bardzo uważnie pracowała przed 
obiektywami aparatu.  Czekamy na następną 
taką  okazję, by tym razem malować światłem 
na zewnątrz, bo niestety tym razem deszcz 
pozmieniał nasze plany. A może to dobrze, że 
pozostał lekki niedosyt? 

 Honorata Struzik 

fot. Elżbieta Smocikowskafot.Przemek Oziemblewski fot.Karol Truszkowski
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Wejściu wojsk polskich towarzyszyła radość polskich miesz-
kańców miasta i patriotyczne okrzyki, m.in. „Niech żyje wolna 
Polska!”, „Niech żyją strzelcy kochani”. Główne uroczystości 

odbyły się na rynku, gdzie pod pomnikiem, postawionym przed zaled-
wie kilku laty przez Niemców, podczas uroczystej mszy, ofi cjalnie ogło-
szono powrót Chodzieży do niepodległej Ojczyzny. Powstańców witał 
wojewoda poznański Witold Celichowski, a nabożeństwo prowadził 
chodzieski proboszcz ks. Ignacy Czechowski. 

Chodzieskie społeczeństwo bardzo żywo reagowało na wyzwalają-
cych je spod zaborów żołnierzy. Jeszcze tego samego dnia rzucono 
hasło, aby w podziękowaniu za wyzwolenie, ufundowano i przekazano 
pułkowi sztandar. Postanowiono też, że jednostka w podzięce będzie 
nosiła nazwę „pułku chodzieskiego”. Sztandar przygotowano w nie-
zwykłym tempie i już na 1 marca 1920 roku zaplanowano przekazanie 
go polskim żołnierzom. W niedzielę, 29 lutego, w dniu poprzedzającym 
uroczystość, wojsko rozlokowało się w okolicach Chodzieży. Do mia-
sta przetransportowano liczne girlandy z okolicznych miejscowości, 
tak, aby udekorować centrum i ulice, którymi maszerowali strzelcy. 
Nakazano też usunięcie niemieckich napisów w celu zaakcentowania 
polskości ziemi chodzieskiej. To akurat nie powiodło się całkowicie, 
gdyż nawet na dworcu, gdzie witano gości, w tym gen. Józefa Dow-
bora-Muśnickiego, dowódcę powstania wielkopolskiego, cały czas 
widniała nazwa stacji „Kolmar [Pos.]”. Tego samego dnia, 29 lutego, 
orkiestra pułkowa, o godzinie 20:30 rozpoczęła capstrzyk ulicami mia-
sta. To widowisko zakończyło się na rynku życzeniami „dobrej nocy”, 
składanymi przez dowódcę 2 dywizji strzelców wielkopolskich, pułkow-
nika Albina Jasińskiego.  

x x x
Sam sztandar, haftowany obustronnie, kosztował 8 tys. marek, co 

jak na ówczesne czasy i możliwości chodzieskiego społeczeństwa 
było kwotą niemałą. Na prawej stronie płachty sztandaru widniał na 
czerwonym tle biały orzeł, na lewej zaś, na białym tle, order Virtuti 
Militari z napisem „Ojczyznę, wolność zachowaj nam Panie” z datą 
1919. Na drzewcu, na srebrnej skuwce wygrawerowano napis: „Swym 
obrońcom i wyzwolicielom – wdzięczna Ziemia Chodzieska”. Wpłacać 
na ten szczytny cel mógł każdy mieszkaniec powiatu. Ze względu na 
wielkie zainteresowanie społeczeństwa polskiego, zaplanowaną kwo-

19 stycznia 1920 roku w  południe, 
do Chodzieży    wkroczył 7 pułk 
strzelców wielkopolskich (przemia-
nowany niedługo potem na 61 pułk 
piechoty) pod dowództwem majora 
Alfonsa Wojtkielewicza. Wydarzenie 
to zakończyło okres zaborów, który 
zaczął się dla naszego miasta już w 
1773 roku. 

W 100-LECIE
UROCZYSTOŚCI
PRZEKAZANIA 
SZTANDARU

Niech żyje 
WOLNA POLSKA

tę udało się zebrać bardzo szybko. Specjalne konto w tym celu utworzył 
chodzieski Bank Ludowy. 

x x x
Wspomniany już gość honorowy, gen. Dowbór-Muśnicki, wraz z de-

legacją misji francuskiej, został przywitany przez chodzieską delegację, 
składającą się z m.in. starosty Zbigniewa Jerzykowskiego, posła na Sejm 
Ustawodawczy Stanisława Miedzińskiego i proboszcza Czechowskiego. 
Z dworca ruszono na rynek, gdzie czekały już delegacje wszystkich towa-
rzystw, organizacji i społeczeństwa powiatu. 

Na środku rynku ustawiono ołtarz, wokół którego stanęli w czworoboku 

żołnierze 7 pułku wraz ze swoim dowódcom, mjr Wojtkielewiczem. Przed 
samym ołtarzem honorowe miejsca zajęli rodzice chrzestni: Melania Sul-
czewska ze Strzelec i starosta chodzieski Z. Jerzykowski. Po mszy aktu 
poświęcenia sztandaru dokonał powstaniec wielkopolski, kapelan pułku, 
ks. Mateusz Zabłocki. Po kazaniu nastąpiło wbijanie gwoździ w drzewiec 
sztandaru, czego dokonali m.in. przedstawiciele powiatu i miasta oraz 
towarzystw: robotników, pracujących kobiet, kupców i przemysłowców, 
Czerwonego Krzyża i wielu innych. Następnie sztandar odebrał gen. 
Dowbór-Muśnicki i przekazał go pułkownikowi Jasińskiemu, który następ-
nie, przy udziale brygadiera, pułkownika Tadeusza Gałeckiego, wręczył 

Ważnym punktem uroczystości było zaprezentowanie i przeprowadzenie sztandaru przed frontem pułku.

Na środku rynku podczas uroczystości ustawiony był ołtarz. 
Nabożeństwo prowadził chodzieski proboszcz ks. Ignacy Czechowski.
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Przy kawie i słodkim 
poczęstunku uczestniczki 
spotkania wysłuchały pod-
sumowania projektu „Portret 
Chodzieżanki”, który został  
ogłoszony kilka tygodni 
wcześniej i w którym wzięły 
udział mieszkanki Chodzie-
ży. „Portret Chodzieżanki” 
przedstawiła Paulina Panek, 
prezes Koła oraz pomysło-
dawczyni akcji. 

- Cieszę się, że polubiliście naszą „chodzieżan-
kę”, doceniacie jej mądrość, poczucie humoru i dy-
stans, że wzruszają Was jej marzenia i inspiracje. 
Po części jest przecież ona każdą z nas. Dziękuję 
za tak ogromny, pozytywny odzew oraz za wszyst-
kie fantastyczne teksty, które przesłaliście, obda-
rzając mnie dużym zaufaniem - podkreśla inicjator-

Agata Widzowska jest 
autorką opowiadań dla 
dzieci. Podczas spotkania 
w chodzieskiej Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej młodzi 
czytelnicy dowiedzieli się, 
że wszystkie postacie, któ-
re występują w książkach, 
istnieją naprawdę.

Dzieci miały również oka-
zję do zabawy i odgadywania 
zagadek, przygotowanych 
przez pisarkę. Na koniec 
można było poprosić o auto-
graf i zakupić książkę gościa.

 Elżbieta Habet

go majorowi Wojtkielewiczowi. 
Sztandar przeprowadzono przed 
frontem pułku, a ten odbył krótką 
defi ladę, w której „uczestniczył” 
wóz pancerny Ehrhardt, zdobyty 
w czasie Powstania Wielkopol-
skiego w Budzyniu . 

Po uroczystościach na rynku 
gości zaproszono na okolicz-
nościowy obiad w Hotelu Cen-
tralnym, gdzie odbyły się liczne 
przemowy. Dzień zakończył się 
o godzinie 19 rautem, któremu 
towarzyszyły występy orkiestry 
pułkowej. 

Dowodem wdzięczności dla 
wyzwolicieli, żołnierzy 7 pułku 
było nadanie imienia jego dowód-
cy, mjr Wojtkiewicza głównej ulicy 
miasta, obecnej ul. Wojska Pol-
skiego. Nazwa ta utrzymała się 
do 1924 roku, kiedy to nadano jej 
nowe imię, powstańca wielkopol-
skiego, Józefa Raczkowskiego. 

x x x
Wydarzenia z 1 marca 1920 

nie były ostatnim epizodem przy-
jaźni Chodzieży i 7 pułku. W 1924 
roku, gdy już jednostka została 
przemianowana na 61 pułk pie-
choty, mieszkańcy Chodzieży 
ufundowali jej kolejny sztandar. 
Jego wręczenie miało miejsce w 
Bydgoszczy, 4 sierpnia 1924 roku 
przy udziale prezydenta Stanisła-
wa Wojciechowskiego. 

Warto też dodać, że 15 wrze-
śnia 2018 roku, z inicjatywy cho-
dzieskiego kola TPPW, również 
na rynku, odbyła się rekonstruk-
cja wydarzeń z 1 marca 1920 
roku.  

Tadeusz Matraszek 
DHiTM

Źródła fotografi i: Instytut Pamięci Narodowej: zdjęcia z zasobów Wiel-
kopolskiego Muzeum Niepodległości; Biskupski Antoni, Historia 61 Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej (7 Pułku Strzelców Wlkp.), Bydgoszcz 1925. 

Prawa strona sztandaru... ...lewa strona sztandaru. 

Uroczyste powitanie na chodzieskim dworcu gości, wśród których był
gen. Józef Dowbór-Muśnicki.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET W MBP - 
PORTRET CHODZIEŻANKI

AGATA WIDZOWSKA W CHODZIESKIEJ MBP

Marzenia i aspiracje

Spotkanie autorskie

     We wtorek 10 marca  w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej, z inicjatywy Koła Gospodyń 
Miejskich w Chodzieży odbyło się spotkanie z 
okazji Dnia Kobiet. Uświetnił je występ Łukasza 
Pietrasa, który zaśpiewał dla pań, czyniąc to 
popołudnie czasem wyjątkowym. Organizator-
ki imprezy składają serdeczne podziękowania 
panu Łukaszowi za bezinteresowne wsparcie tej 
inicjatywy. 

ka projektu. 
Panie wyróżnione w kon-

kursie otrzymały kwiatki, 
ufundowane przez burmi-
strza Jacka Gursza, których 
niestety, z uwagi na pełnione 
obowiązki, nie mógł wręczyć 
osobiście.  Wręczona zosta-
ła również nagroda specjal-

na, za tekst wyjątkowy - szczery, osobisty, moty-
wujący oraz wzbogacony wierszykiem, którego 
bohaterem jest Chodzież i Chodzieżanka. 

Warto dodać, że Koło Gospodyń Miejskich w 
Chodzieży powstało 7 marca 2017 r,. a więc w 
Dniu  Kobiet obchodzone były urodziny Koła, w 
tym roku już trzecie.  Red
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W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH

J POD ŻAGLAMI PIĄTKI J U SZEWCZYKA DRATEWKIJ W WESOŁYM SMYKU

Kicia Mysia Pokaz modyDzień języka

n Z okazji Światowego Dnia Kota przedszkolaki z grupy „Żabek” gości-
ły mamę Wojtka i kicię Mysię. Dzieci miały okazję pobawić się z kotkiem, 
pogłaskać go i nakarmić. W nagrodę za udział w zajęciach dzieci otrzy-
mały od pani Magdy kolorowanki z kotkami.
 J.Bednarczyk

n Z okazji Dnia Kobiet w grupach „Krasnoludki” i „Pszczółki” odbył 
się „Eko-pokaz mody”. Małe modelki prezentowały stroje wykonane 
wspólnie z rodzicami z recyklingu. Pokaz był doskonałą okazją do 
wspólnej zabawy, a także dowodem na to, że z „niczego” można zro-
bić coś wspaniałego.

n Podczas spotkania z okazji Dnia Języka Ojczystego, Smyki utrwa-
lały symbole narodowe, brały udział w gimnastyce buzi i języka, powta-
rzając trudne do wypowiedzenia zwroty. Kulminacyjnym punktem były 
recytacje wierszy polskich poetów.

ŚWIETLICA „PROMYK DOBRA” WYNIKI V EDYCJI KONKURSU MUZYCZNEGO 

W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

   W świetlicy Promyk 
Dobra CARITAS, 20 lu-
tego, przy okazji „tłuste-
go czwartku”, odbył się 
bal karnawałowy. 

Tańce, przebierańce, za-
bawy i konkursy umiliły czas 
podopiecznym sióstr Serafi-
tek. Warto przy okazji dodać, 
że w czasie ferii zimowych, 
w Walentynki, odbył się w 
świetlicy konkurs wokalny 
„The Voice of Chodzież”. 
Młodzież przygotowała de-

    W Szkoły Podstawowej 
nr 3 koncertem finało-
wym zakończył się kon-
kurs  „Świat w muzyce”. 
Jak co roku konkurs cie-
szył się dużym zaintere-
sowaniem.

Jury w składzie: Małgorzata 
Najder, Małgorzata Jaroszyk, 
Marta Kaczmarek, Marek Piąt-
kowski i Mirosław Górski mieli 
ciężkie zadanie, aby wybrać naj-
lepszych. 
Ostatecznie laureatami zostali:

klasy I-III: I miejsce Zuzanna 
Nowak, II - Wojciech Kaczmarek i 
Wanessa Bogacka, III - Maja Krzy-
żaniak, wyróżnienie: Maja Fenger

klasy IV-VIII: I miejsce Olga 
Nowak, II -  Zuzanna Winkiel 
oeraz Sara Szyńska i Julia Zu-
żewicz, III  - Filip Jurgiel, wyróż-

nienie: Alicja Chejnowska, Amelia 
Jaroszyk, Zofia Bajerska, Liwia 
Grewling, Jakub Matysiak.

 Małgorzata Jaroszyk

27 lutego w szkolnej biblio-
tece odbyło się uroczyste pa-
sowanie klas pierwszych na 
czytelnika. 

Niespodzianką był występ dziew-
czyn z klasy 6b: Michaliny Grabow-
skiej, Julii Wolskiej, Liwii Grewling i 
Marii Eichstadt, które przebrane za 
postaci z bajek, przybliżyły wszyst-
kim uczestnikom wartość książki. Na 
koniec dzieci zostały pasowane na 
czytelników przez królową książek. 
Na pamiątkę tego wydarzenia na ręce 
wychowawców zostały przekazane dy-
plomy.  K. Gról, I. Kosowska, A. Przekop

Kaligrafia, czyli sztuka pięknego 
pisania, była kiedyś przedmiotem 
szkolnym. Czy dzisiaj potrafimy 
jeszcze ładnie pisać?

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języ-
ka Ojczystego odbył się Szkolny Konkurs 
Pięknego Pisania. Wzięło w nim udział 21 
uczniów. Oceniano przede wszystkim este-
tykę pisma, długość przepisanego tekstu, 
bezbłędność pracy. 

I miejsce zajęła Nadia Skarbińska, II - Rok-
sana Marczyńska. Nie przyznano III miejsca, 
ale dwa wyróżnienia, które otrzymały Sara 
Behrendt i Zofia Gaweł. Zwyciężczynie otrzy-
mały dyplomy i nagrody ufundowane przez 
Radę Rodziców, między innymi wieczne 
pióra. Ciekawe, któż potrafi jeszcze pięknie 
pisać takim narzędziem?  SP1

W CHODZIESKIEJ POLICJI

Zmiany kadrowe 
26 lutego w Komendzie Po-

wiatowej Policji w Chodzieży 
odbyło się spotkanie, podczas 
którego pożegnano  trzech po-
licjantów z Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego: naczelnika 
Wydziału  podkom. Romana 
Radomskiego oraz  dyżurnych 
asp. sztab. Tomasza Filuta i asp. 
Władysława Stochaja. 

Za pełnioną nienaganną 
służbę dziękował odchodzącym 
Komendant Powiatowy Policji 
w Chodzieży insp. Sławomir 
Sobański oraz I Zastępca Ko-
mendanta mł.insp. Przemysław 
Kozioł. 

x x x

3 marca komendant S. So-
bański zwołał kadrę kierowni-
czą Jednostki, by powierzyć 
obowiązki Naczelnika Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego 

asp.sztab. Januszowi Her-
bie – dotychczasowemu 
kierownikowi Ogniwa Ruchu 
Drogowego. Przed nowym 
naczelnikiem nowy rozdział 
w karierze zawodowej. 

 asp. K.Smardz-Dymek

BAL i konkurs Świat w muzyce

Pasowanie na czytelnika

Sztuka pisania

koracje, choreo-
grafie, a utwory 
wykonywane były 
indywidualnie oraz 
w grupach. Przekrój 
gatunków muzycz-
nych był bardzo sze-
roki. Na najlepszych 
wokalistów czekały 
atrakcyjne nagrody. 
 Luiza Nowak
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POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

PROCAM CUP 2020 W CHODZIEŻY

Chodzieskie szkoły GÓRĄ
Drużyna chłopców 

Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Chodzieży wy-
walczyła 22 lutego w 
Szamocinie I miejsce 
w Mistrzostwach Po-
wiatu w Piłce Siat-
kowej Szkół Podsta-
wowych w kategorii 
„Igrzyska Dzieci”.

Zespół „Jedynki” 
przygotowany przez  
Annę Jęsiek wygrał 
turniej w składzie: Ja-
kub Ostrowski, Kacper 
Woźniczka, Hubert Nie-
dopytała, Maksymilian 
Witczuk, Michał Barań-
ski, Marcin Humerczyk, 
Mikołaj Talar, Leon Beh-
rendt, Jakub Bialik. 

x x x

Po bardzo wyrówna-
nym fi nale, II miejsce 
wywalczyła reprezenta-
cja Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Chodzieży.

Jak już informowaliśmy, dzięki staraniom wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Przybyłowskiego, Chodzież będzie 
organizatorem jednej z sześciu eliminacji 4. edycji ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego PROCAM Cup 2020. Patronat 
nad imprezą objęli burmistrz Jacek Gursz i starosta Mirosław Juraszek. Cały turniej, w którym udział brać mogą drużyny z 
miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, rozgrywany jest pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Zawody w Chodzieży odbędą się 22 
maja, a ich gospodarzem będzie 
chodzieska Polonia. Rywalizować 

będą zespoły, w których grać będą za-
wodnicy urodzeni w 2009 roku i młod-
si.  Drużyna, która zwycięży w każdej 
rozgrywce eliminacyjnej, weźmie udział 
w fi nale, jaki odbędzie się 7 czerwca w 
Kołobrzegu.  Pierwszy turniej eliminacyj-
ny odbędzie się 17 kwietnia w zachod-
niopomorskim Myśliborzu.

Przypomnijmy, że turniej PROCAM 
Cup skierowany jest do dzieci  z ma-
łych ośrodków, a jego głównym celem 
jest propagowanie aktywności fi zycznej 
i dobrej zabawy właśnie wśród dzieci z niewielkich 
miejscowości. Ostatecznie do udziału w zmaganiach 
zgłosiły się aż 74 zespoły!

- Zainteresowanie turniejem przerosło nasze 
oczekiwania. To dowód na to, że także  w mniej-
szych miejscowościach i wsiach prężnie funkcjonują 
kluby piłkarskie  amatorskie, uczniowskie, z czego 
niezmiernie się cieszymy. W tym roku do udziału w 
turnieju mogliśmy zakwalifi kować 36 drużyn. Musimy 

TURNIEJ młodych piłkarzy

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

29 lutego w hali sportowej 
„Nowa Concordia” w Sza-
mocinie rozegrane zostały 
Mistrzostwa Powiatu Piłki 
Siatkowej dziewcząt i chłop-
ców – w kategorii Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej. 

Po wspaniale rozegranych 
meczach (każdy z wynikiem 
2:0), reprezentacja dziewcząt 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Chodzieży zdobyła MISTRZO-
STWO POWIATU. Dziewczęta 
długo czekały na ten sukces, 
zajmując zwykle wcześniej w 
swoich kategoriach drugie, trze-
cie miejsce. Tym razem jednak 
zasłużyły bezkonkurencyjnie na 
ten sukces. Gratulacje należą 
się: Hani, Oliwii, Emilii, Wiktorii, 
Agacie, Oliwii, Wiktorii, Roksa-
nie i Marcjannie. 

Reprezentacja chłopców 
natomiast po rozegranych me-
czach uplasowała się na 5 miej-
scu. Warto dodać, iż wszystkie 
zespoły (SP Szamocin, SP Mar-
gonin, SP Lipiny, SP1 Chodzież, 
SP „Barbara” Chodzież, SP3 
Chodzież) otrzymały dyplomy, 
a zwycięzcy puchary i medale 
ufundowane przez dyrektora 
szkoły w Szamocinie. 

 MJD 

TURNIEJOWY KONKURS
Zgodnie z naszą zapowiedzią, za-

chęcamy chodzieżan do udziału w 
konkursie, w którym nagrody w postaci 
PAKIETU KIBICA, ufundował patron 
PROCAM CUP 2020 – Polski Związek 
Piłki Nożnej. Aby wziąć w nim udział 
należy poprawnie odpowiedzieć na 
zamieszczone obok pytania, wypełnić 
wycięty z gazety kupon i złożyć go w 
terminie do 30 kwietnia br. w kancelarii 
Urzędu Miejskiego lub w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej. Można też odpo-
wiedzi przesłać pocztą elektroniczną 
na adres redakcji: naszachodziez@
gmail.com 

Spośród wszystkich prawidło-
wych odpowiedzi wylosujemy laure-
atów konkursu, a ich nazwiska po-
damy w majowym wydaniu „Naszej 
Chodzieży”. PAKIETY KIBICA będą 
uroczyście wręczone  podczas tur-
nieju PROCAM Cup 2020  w dniu 22  
maja br. na stadionie chodzieskiej 
„Polonii” lub w innym uzgodnionym 
terminie.

KONKURS
1. Jak nazywa się obecny Prezes Polskiego Związku 
    Piłki Nożnej?

2. Jak nazywa się reprezentant Polski, który gra 
    w Bayernie Monachium?

3. Jednym z przeciwników reprezentacji Polski 
    podczas tegorocznego EURO 2020 będzie:

Imię nazwisko oraz nr telefonu:

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

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

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

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

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

Mistrzynie 
POWIATU

zastanowić się nad zwiększeniem liczby miejsc dla 
uczestników w kolejnych latach – wyjaśnia Tomasz 
Kajzer, dyrektor marketingu fi rmy PROCAM Polska.

Kilka dni temu dokonano losowania zespołów, 
które ostatecznie walczyć będą o wyjazd na mecz 
piłkarskiej reprezentacji Polski. Rywalami chodzie-
skich młodych piłkarzy będą zespoły: Grom Golina, 
SP 6 Warta Śrem, SP Budzyń, Stella Białośliwie i 
DK Zakrzewo.

Uwaga! 
Ze względu na epidemię związaną z koronawirusem terminy rozgrywek mogą ulec zmianie.
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KRZYŻÓWKA NR 30

POZIOMO
 1. Rozpoczyna Wielki Post

  7. Dzielnica Szczecina
  8. Medyczna rurka z teleskopem i kamerą 
  9. Firma słodyczy „od świstaka”
10. Może być handlowa lub przetargowa 
11. Polski aktor teatralny
15. Rogowska lub Karenina
16. Jeden z cesarzy rzymskich
19. Imię polskiej pięściarki 
21. Rzewień
23.Rodzaj tkaniny
24. Najbliższe mają odbyć się w Tokio
25. Misterium

PIONOWO
 1. Niedziela przed Wielkanocą

  2. W związku z budową S11 walczą 
     o tę osadę
  3. Przyznanie się do błędu w książce
  4. Ma tę moc
  5. Zwykle wieczorem
  6. Wierzchnia część skrzyni
  7. „…z papieru” w hiszpańskim serialu
11. Obrazy w tyle
12. Imię syna Włodzimierza Smolarka
13. Był taki Polonez
14. Kłuje
16. Naukowo acetylenek wapnia
17. Miasto w dawniejszym województwie 
      słupskim
18. Wieś w województwie lubuskim
19. Jeden z symboli Wielkanocy
20. Środek do wzrostu roślin
22. Nie Barca

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 30

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

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

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

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do  6 kwietnia 2020 roku. Rozwiązania można też przesłać 
na adres naszachodziez@gmail.com

Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu trzech nagród – nie-
spodzianek. W wyniku losowania, nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania 
krzyżówki z poprzedniego wydania NCh otrzymują: Danuta Grycmacher, Magdalena 
Szymczak, Agnieszka Matysiak. O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną 
powiadomieni telefonicznie.!

Z TEKI
Z RYSUNKAMI 
DONATY 
OTTO

MICHAŁ KOZIOŁ 
- RADNY RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY


