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KOLEJNA ROCZNICA MORDU W GÓRACH MORZEWSKICH

O tej zbrodni
trzeba pamiętać
Była to wielka zbrodnia, popełniona przez 
Niemców tuż po rozpoczęciu II wojny świa-
towej. 7 listopada 1939 gestapo w Górach 
Morzewskich rozstrzelało 42 mieszkańców 
Ziemi Chodzieskiej.

Każdego roku przypominamy o tej tragedii. W kolejne jej 
rocznice na miejscu zbrodni, odbywają się okolicznościowe uro-
czystości. 

- W tym roku rzeczywistość pandemii zmusiła nas do innego 
rodzaju upamiętnienia tego mordu – wyjaśnia burmistrz Jacek 
Gursz, który 7 listopada złożył na morzewskim wzgórzu przed 
pamiątkową tablicą wiązankę kwiatów. RC

Osocze od osób, które wyzdro-
wiały po przechorowaniu COVID-19 
lub przebyły bezobjawowe zakaże-
nie wirusem SARS-CoV-2, jest bar-
dzo potrzebne. 

Centra krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa zapraszają do oddania oso-
cza wszystkie osoby, które choro-
wały na COVID-19 i zostały uznane 
za zdrowe. Osocze od takich osób 

zawiera przeciwciała, które mogą 
wspomagać leczenie chorych na 
COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi 
życiu objawami zakażenia. 

O telefoniczny kontakt proszo-
ne są wyłącznie osoby, które speł-
niają poniższe warunki: 

• przechorowały COVID-19, 
zostały uznane za wyleczone i 

czują się zdrowe lub osoby, które 
przeszły bezobjawowe zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2 

• są w wieku 18-65 lat i nie cho-
rują przewlekle

• od zakończenia izolacji musi 
minąć okres co najmniej 18 dni

• od ustąpienia objawów zaka-
żenia SARS-CoV-2 musi minąć 
okres co najmniej 28 dni

ODDAJ OSOCZE - URATUJ CZYJEŚ ŻYCIE

Hołd oddany tym, którzy wywalczyli wolność
Kolejna rocznica Święta Niepodle-
głości nie była tak uroczyście ob-
chodzona, jak każda z poprzednich. 
Było tak nie tylko w Chodzieży, ale 
w całej Polsce. Koronawirus i w tym 
przypadku pokrzyżował plany.

11 listopada od kilku już lat chodzieżanie święto-
wali bardzo uroczyście. Po mszy św. w kolegiacie 
św. Floriana, był przemarsz, z orkiestrą na czele,  

pod Pomnik Poległym i Pomordowanym za Polskę 
i Wolność. Tam, po wysłuchaniu okolicznościowego 
przemówienia, wygłoszonego przez burmistrza mia-
sta oraz modlitwie za poległych za Ojczyznę, dzie-
siątki delegacji zakładów pracy, instytucji, organiza-
cji, szkół, przedszkoli, składało wiązanki kwiatów. 
Tradycją były już też rogale marcińskie, które moż-
na było wspólnie zjeść w specjalnie przygotowanym 
namiocie przed Urzędem  Miejskim.

W tym roku niestety tak być nie mogło.
- Było zupełnie inaczej, niż jesteśmy przyzwycza-

jeni do świętowania radosnej Rocznicy Wolności 11 
Listopada – mówi burmistrz Jacek Gursz. - Najważ-
niejsze jednak, że oddaliśmy hołd tym, którzy dla 
nas wolność tę 102 lata temu wywalczyli. 

Było znacznie skromniej, ale pamięć o tak waż-
nym w życiu naszego narodu wydarzeniu, została 
podtrzymana, czego wyrazem były choćby wy-
wieszone w oknach, na balkonach fl agi. Ofi cjalne 
uroczystości, to najpierw msza św. w kościele św. 
Floriana, celebrowana przez ks. kanonika Ireneusza 
Szypurę. Zgodnie z sanitarnymi wymogami, mogło 

w niej uczestniczyć tylko niewielu chodzieżan.  Był 
wśród nich burmistrz Jacek Gursz.  

Po mszy delegacja samorządowa – burmistrz 
Jacek Gursz, wiceburmistrz Piotr Witkowski, wice-
starosta Mariusz Witczuk i wieceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Dariusz Boberski, złożyła w imieniu 
mieszkańców kwiaty pod Pomnikiem Poległym i Po-
mordowanym za Polskę i Wolność. 

Później, o różnych godzinach, indywidualnie wią-
zanki kwiatów złożyli też przedstawiciele kilku orga-
nizacji, zakładów, szkół i osoby prywatne.  RC

Jeśli jesteś ozdrowieńcem, oddając osocze możesz uratować komuś życie. Urząd Miejski 
w Chodzieży zapewni darmowy transport do RCKiK W Poznaniu. Każdy dawca z terenu 

powiatu chodzieskiego otrzyma darmowy, półroczny karnet na basen lub do kina. 
ZGŁASZAJ CHĘĆ ODDANIA OSOCZA POD NUMEREM: 507 127 064.

102 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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KORONAWIRUS NIE JEST JESZCZE POKONANY

W CHODZIESKIM SZPITALU

WSPÓLNIE DBAJMY O NASZE ZDROWIE

W poprzednim wydaniu Naszej Chodzieży informowaliśmy o wprowa-
dzeniu w całej Polsce „żółtej strefy”. Sytuacja niestety się pogorszyła i 
aktualnie cały nasz kraj objęty jest „strefą czerwoną”.

Od wielu już tygodni z dużym nie-
pokojem czekamy każdego 
dnia na nowe dane Minister-

stwa Zdrowia, informujące o liczbie za-
chorowań na Covid-19. I każdego dnia nie 
mamy podstaw do tego, by się uspokoić, 
by z większym optymizmem patrzeć na naj-
bliższą przyszłość. Wprawdzie pewną na-

dzieją napawają wiadomości o coraz bliż-
szym finale wyprodukowania odpowiedniej 
szczepionki, ale póki co najważniejsze jest, 
byśmy wszyscy bezwzględnie stosowali 
obowiązujące zasady, dzięki którym liczba 
zachorowań może się zmniejszać.

Nasze życie jest oczywiście bardzo 
utrudnione. Wymogi „czerwonej strefy” 

dotykają każdego z nas. Ale by przejść 
przez ten niespotykany przez ostatnie 
dziesięciolecia czas pandemii, tylko taka 
droga może być skuteczna.

Koniecznie więc trzeba na bieżąco 
śledzić wprowadzane obostrzenia. Prze-
strzeganie ich jest niestety koniecznością.

 RC

Nowy ultrasonograf pojawił 
się na oddziale położniczym 
chodzieskiego szpitala. 

Zakup tego tak potrzebne-
go urządzenia, razem z innymi 
gminami powiatu chodzieskiego, 
współfinansował Urząd Miejski w 
Chodzieży. RC

Młodzi mieszkańcy Chodzieży nie pozostają obojętni na potrzeby 
osób, którym koronawirus utrudnia życie. 

- Kiedy wiosną nasz Hufiec rozpoczynał akcję, nikt nie przypuszczał, że tak dłu-
go potrwa zapotrzebowanie na naszą służbę – informują harcerze z chodzieskiego 
Hufca ZHP. - Sytuacja jednak wygląda inaczej i czujemy, że nasza pomoc może 
ponownie przydać się mieszkańcom Chodzieży.

Harcerze wspólnie z druhami chodzieskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Mło-
dzieżową Radą Powiatu Chodzieskiego, wznowili akcję pomocy.

Jeśli więc tylko ktoś takiej pomocy potrzebuje, np. w zrobieniu za-
kupów, wykupieniu lekarstw, itp. proszony jest o kontakt telefoniczny:

662064977 - pwd. Zuzanna Wypusz Hufiec ZHP Chodzież
732999361 - Oskar Chutera OSP Chodzież
721862002 - Sławomir Smolczewski Młodzieżowa Rada Powiatu 
- Zadbajmy wspólnie o siebie i nasze zdrowie – dodaje burmistrz Jacek Gursz. - 

Jeśli ktokolwiek potrzebuje pomocy w sprawach COVID 19, może kontaktować się 
także ze mną za pomocą messengera lub w inny sposób.  RC

ZBIÓRKA NA RZECZ CHODZIESKIEGO SZPITALA ZAKOŃCZONA

W czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Przybyłowski i kierownik Zespołów Ratownictwa Medyczne-
go w Chodzieży Stanisław Jarosz, rozpoczęli i rozpropagowali charytatyw-
ną zbiórkę pieniędzy na jednym z portali internetowych na rzecz chodzie-
skiego Szpitala Powiatowego im. Prof. Romana Drewsa. 

Jej celem było zdobycie środków na 
zakup sprzętu ochrony indywidualnej dla 
wszystkich medyków walczących na pierw-
szej linii frontu z COVID-19. Mowa była nie 
tylko o lekarzach, ale o całym łańcuchu 
osób, które są zaangażowane w tę nierów-
ną walkę (ratownicy medyczni, pielęgniarki, 

laborantki, salowe), ponieważ każda z tych 
osób jest tak samo ważna i narażona na nie-
bezpieczeństwo. W dobie panującej pande-
mii, cały sprzęt medyczny bardzo podrożał 
i bez wystarczających środków wsparcia, 
wprost trudno byłoby wymagać dalszej, od-
powiedniej pomocy. Na dodatek nikt chyba 

Z pozytywnym odzewem

Bardzo 
potrzebne 
urządzenie

Akcja pomocy

wtedy nie przypuszczał, że druga fala będzie 
dużo groźniejsza i bardziej śmiertelna.

Sama inicjatywa została bardzo pozytywnie 
przyjęta przez mieszkańców naszego powiatu  
i kilku lokalnych samorządowców, gdyż udo-
stępniło ją i poparło w samym tylko internecie 
blisko 700 osób.  Widać, że nie brakuje na 
ziemi chodzieskiej ludzi dobrej woli - łącznie 
zebrano nieco ponad 9 tys. złotych. 

- Po odliczeniu prowizji portalu internetowe-
go - informuje Piotr Przybyłowski - przelano na 
konto szpitala na walkę z SARS-CoV-2 blisko 
8,5 tys. zł.

W pierwszym tygodniu listopada 
odbyło się symboliczne przekazanie 
vouchera, który z rąk Piotra Przyby-
łowskiego, odebrał dyrektor Krzysztof 

Szplit. Organizatorzy za pośrednic-
twem naszej redakcji serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy wsparli tę 
akcję. RC

Darmową pomoc 
psychologiczną i prawną 

można uzyskać 
w chodzieskim 

Ośrodku MORPA, 
ul. Reymonta 12 

POMOC 
PSYCHOLOGICZNA 

I PRAWNA

Telefony kontaktowe: 
605-305-534 
lub 67-28-27-864

CZERWONA STREFA

PRZY ZACHOWANIU WSZELKICH ŚRODKÓW 
OSTROŻNOŚCI CHĘTNIE UDZIELIMY WSPARCIA 

I POMOCY OSOBOM Z TZW. GRUPY RYZYKA.
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Do 30 listopada należy przeprowadzić spis rolny. Jego wyniki są jedynym 
źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a ze-
brane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania traf-
nych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokład-
nych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym 
interesie samych rolników.

SPIS ROLNY 2020

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego 
jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie 
wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć 
danego gospodarstwa rolnego.

Spis rolny zostanie przeprowadzany jest od 1 wrze-
śnia i trwać będzie do 30 listopada 2020 r, ale pytania 
spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 
r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. 
do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę 
na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych 
informacji przed rozpoczęciem spisu.

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
l    użytkowanie gruntów;
l powierzchnia zasiewów;
l zwierzęta gospodarskie;
l nawożenie;
l ochrona roślin;
l budynki gospodarskie;

l ciągniki, maszyny i urządzenia  rolnicze;
l działalność gospodarcza;
l struktura dochodów gospodarstwa domowego 
    z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
l aktywność ekonomiczna;
l chów i hodowla ryb.

Szczegółowy opis poszczególnych działów: 
spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec

WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolni-
ków ani o wysokość dochodów. W przypadku docho-
dów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki 
w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody 
z prowadzonej działalności rolniczej, działalności po-
zarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, 
takich jak emerytury i renty.

Więcej informacji o spisie na stronie: spisrolny.
gov.pl

TĄ DROGĄ MOŻNA ZAŁATWIĆ WIELE SPRAW

Kontakt z różnymi urzędami
URZĄD MIEJSKI W CHODZIEŻY ZACHĘCA DO ZAŁATWIANIA SPRAW DROGĄ ELEKTRO-
NICZNĄ ZA POMOCĄ  ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZ-
NEJ EPUAP.

INWESTYCJA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 32 W CHODZIEŻY

Będą nowe dachy
Mieszkańcy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 32 w Cho-
dzieży od wielu lat planowali naprawić zniszczony i przeciekający dach. Nierucho-
mość zabudowana jest  budynkiem głównym, wielorodzinnym od strony ulicy Wojska 
Polskiego i budynkiem od strony ulicy Staszica, budynkiem oficyny mieszkalnej w 
podwórzu oraz z budynków gospodarczych. 

Jest to bezpłatna platforma, 
która służy do kontaktu z różnymi 
urzędami, gdzie udostępnione są 
usługi wielu spraw. Aby skorzystać 
z tej formy kontaktu i podpisywać 
elektroniczne dokumenty, należy 
potwierdzić swoją tożsamość w 
internecie. Służy do tego płat-
ny certyfikat kwalifikowany lub 
bezpłatny profil zaufany (eGo). 
Osoby, które nie posiadają bez-
płatnego profilu zaufanego mogą 
go założyć w kilka minut, potwier-
dzając przez internet na przykład 
przy wykorzystaniu bankowości 
elektronicznej.
Poprzez ePUAP w naszym 
urzędzie można:
l złożyć wniosek o dowód oso-
bisty dla siebie lub dziecka;
l zameldować się na pobyt stały 
lub czasowy,
l wymeldować się z pobytu sta-
łego, 
l zgłosić utratę lub zniszczenie 
dowodu;
l złożyć wniosek o uzyskanie 
ODPISU aktu: małżeństwa, urodze-
nia lub zgonu,
l zgłosić urodzenie dziecka (z 
małżeństwa),

l złożyć wniosek dotyczący dzia-
łalności gospodarczej; 
l złożyć wniosek o Ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny; 
l złożyć wniosek o wydanie za-
świadczenia o przeznaczeniu w 

miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego,
l złożyć wniosek o wypis lub wy-
rys z planu,
l złożyć wniosek o zajęcie pasa,
l złożyć wniosek o wycinkę 
drzew,
l złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi

Każda wysyłka i odbiór pisma 

przez ePUAP ma urzędowe po-
świadczenie odbioru (UPO), które 
jest tak samo ważne jak awizo.

Aby skorzystać z systemu płat-
ności za zobowiązania z tytułu po-

datków i opłat za śmieci lub 
żeby zobaczyć stan swojego 
konta indywidualnego, za-
praszamy do zalogowania 
się profilem zaufanym w sys-
temie Elektronicznego Biura 
Obsługi Interesanta dostęp-
nego pod adresem https://
eboi.chodziez.pl 

Po zalogowaniu do apli-
kacji mamy możliwość zoba-
czyć swoje zobowiązania po-
datkowe (od nieruchomości, 

rolny, leśny) lub opłaty za śmieci. 
Dodatkowo system umożliwia opła-
cenie zobowiązań wymagalnych za 
pomocą płatności PayByNet. 

Zachęcamy do zaglądania na 
stronę:

https://bip.chodziez.pl/cho-
dziezm/bip/biuro-obslugi-miesz-
kanca.html

lub w przypadku pytań do kon-
taktu telefonicznego: 67 28 27 171

Dachy budynków mieszkalnych były w bardzo 
złym stanie technicznym - zarówno pokrycie z 
dachówki na budynku od ul. Wojska Polskiego, 
jak i na budynku mieszkalnym od ul. Staszica, a 
pokrycie na oficynie w podwórzu (z papy asfalto-
wej) było zużyte i przeciekało. 

Mieszkańcy Wspólnoty podjęli trudną decy-
zję, dotyczącą  wymiany wszystkich pokryć da-
chowych. Pod względem wykonawczym zada-
nie okazało się bardzo trudne, ponieważ trzeba 
było w pierwszej kolejności rozebrać istniejące 
pokrycia dachowe i dopiero można było ocenić 
stan techniczny konstrukcji dachów. Niestety w 
wielu miejscach okazało się, że niezbędne są 
naprawy konstrukcji dachowej. Wszystkie „nie-
spodzianki techniczne” udało się pokonać dzięki 
współpracy z wykonawcą zadania - Przedsię-
biorstwem Wszech-Dach  Grzegorza Kuty i za-
angażowaniu właścicieli nieruchomości.

Działania Właścicieli Wspólnoty Mieszkanio-
wej przy ul. Wojska Polskiego 32 zasługują na 
nasze uznanie, ponieważ jeszcze kilka lat temu 
Wspólnota borykała się ze zgromadzeniem  
środków na funduszu remontowym, a w chwili 
obecnej udało się mieszkańcom zgromadzić  
znaczną kwotę, co pozwoliło podjąć decyzję o 

zaciągnięciu kredytu bankowego na planowany 
remont dachów. Aby uzyskać zdolność kredyto-
wą podjęto uchwałę w sprawie wyższej zaliczki 
na fundusz remontowy, co pozwoliło zaciągnąć 
potrzebny kredyt i prace remontowe mogły się 
rozpocząć. 

Właściciele tej Wspólnoty mają jeszcze jedno 
marzenie: wykonanie nowej elewacji wszystkich 
budynków mieszkalnych, a Spółka ChTBS jako 
Zarządca będzie wspierała  wszystkie podjęte 
działania mieszkańców. Zarząd Spółki ChTBS

 Grażyna Nowicka

KOLEJNY SEZON ZAKOŃCZONY
Z DNIEM 30 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU ZAKOŃCZONY ZOSTAŁ 
TRZECI SEZON CHODZIESKIEGO CHROMKA. NA KOLEJNY 
TRZEBA POCZEKAĆ DO WIOSNY PRZYSZŁEGO ROKU.
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URZĄD MIEJSKI WSPOMÓGŁ 

Wiele zaskakują-
cych sytuacji spoty-
ka nas w związku z 
pandemią. Niektóre 
są przewidywalne, 
inne spadają na nas 
znienacka. 

Tuż przed dniem 
Wszystkich Świętych, 
niespodziewanie za-
mknięte zostały wszyst-
kie cmentarze w całym 
kraju. Spóźniona decy-
zja rządu sprawiła, że 
przedsiębiorcy handlu-
jący kwiatami, przygo-
towujący się od dawna 
na te wyjątkowe dla nich 
dni, znaleźli się w trudnej 
sytuacji. Jak informowały 
media, władze zapew-

Warto być solidarnym

Trwają 
INTENSYWNE 
PRACE

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”. W jego 
zakres wchodzą trzy obszary na terenie Chodzieży, które oznaczone zostały jako: obszar A – obejmujący rewitalizację ulicy Strzeleckiej i utworzenie „Alei 
Gwiazd Jazzu”, obszar C - czyli rewitalizacja parku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej pn. „Park odpoczywaj z kulturą” oraz obszar D - czyli realizacja 
zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego” oraz powstanie Podmiotu Ekonomii Społecznej.

Ekipy remontowe wykona-
ły roboty rozbiórkowe dróg i 
chodników oraz prace związa-
ne z tzw. korytowaniem terenu 
pod wykonanie podbudowy dla 
nowych nawierzchni pieszo 
jezdnych. Postępują roboty 

drogowe związane z ustawie-
niem obrzeży betonowych oraz 
roboty związane z wykonywa-
niem nowych nawierzchni z 
kostki brukowej. Wykonawca 
prac sukcesywnie przeprowa-
dza roboty sanitarne, mające 

na celu m.in. odwodnienie te-
renów, a także roboty w zakre-
sie rozprowadzenia instalacji 
elektrycznej, służącej głównie 
do oświetlenia terenów. Wraz z 
postępem prac powstają nowe 
nawierzchnie. 

Przypomnijmy, że realizacja 
projektu odbywa się w ramach 
Osi priorytetowej 9 „Infrastruk-
tura dla kapitału ludzkiego”, 
Działanie 9.2 – Rewitalizacja 
miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i 

powojskowych”, Poddziałanie 
9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich 
dzielnic, terenów wiejskich, 
poprzemysłowych i powoj-
skowych”, w Ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 

2014-2020. Całkowita wartość 
projektu to blisko 8 milionów 
złotych. Wysokość otrzyma-
nego dofinansowania wynosi 
6.762.145,71, wkład Gminy 
Miejskiej to 1.193.319,85 zł.

 Justyna Selch

REWITALIZACJA CHODZIEŻY

niały o pomocy poszkodowanym, 
ale wcześniej naprzeciw nim wyszły 
samorządy i mieszkańcy.

- Urząd Miejski w Chodzieży za-
kupił kwiaty i posadzimy je w prze-
strzeni publicznej m. in. w parkach, w 

strefach przydrożnych – informował 
burmistrz Jacek Gursz. - Zachęca-
łem też chodzieżan, aby i oni kupo-
wali kwiaty do swoich mieszkań, na 
balkony, do ogrodu. Warto przecież 
być solidarnym.  RC

W PARTENRSKIEJ GMINIE 

Nowy burmistrz

W ostatnich wyborach samorządowych w naszej partnerskiej gminie Nottuln, wybrano 
nowego burmistrza. Został nim dr Dietmar Thönnes.

- Nowemu panu burmistrzowi serdecznie gratulujemy i liczymy na dalszą przyjacielską współpracę na-
szych gmin – podkreśla burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. RC 
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CHODZIESKI DOM KULTURY INFORMUJE

Z uwagi na sytuację pandemiczną COVID-19 i zgodnie z roz-
porządzeniem premiera i Ministerstwa Zdrowia, Chodzieski 
Dom Kultury oraz Chodzieskie Kino Noteć będą nieczynne 
od soboty (7.11.) do odwołania. 

W miejskim obiek-
cie ten duży komin nie 
jest już potrzebny, ale 
… przyda się działkow-
com. 

Przy budynku ROD 
Zielony Zakątek zamon-
towano właśnie komin, 
który miasto przekazało 
na rzecz największego 
chodzieskiego ogrodu. 

- Dzięki za współpra-
cę wszystkim pod wo-
dzą prezesa Wojciecha 
Wrzeszcza – podkreśla 
burmistrz Jacek Gursz.

RED

Niepotrzebny, a się przyda
BYŁ MIEJSKI, BĘDZIE NA DZIAŁKACH

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

MWiK Sp. z o.o. zakończyła wy-
mianę sieci wodociągowej na ulicy 
Piłsudskiego w Chodzieży. 

W miejsce starego rurociągu z 
azbestocementu o średnicy 100 mm, 
wybudowano 165 m nowego z PE DN 
110. Wymieniono także trzy przyłącza 
wodociągowe o łącznej długości 60 m. 

Kolejne siedem przyłączy przełączo-
no do nowego rurociągu. Wykonano 
również dwa węzły zasuwowe. 

Prace prowadzone były z zastosowa-
niem metody bezwykopowej - przewier-
tu sterowanego.

MWiK Sp. z o.o. wykonała pilotażową wy-
mianę i regulację kilkunastu włazów studni 
kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem no-
wej, wcześniej nie używanej przez Spółkę 
technologii tzw. „włazów pływających” (sa-
mopoziomujących). 

Tak zamontowany właz nie przenosi nacisku 
i drgań generowanych przez przejeżdżające 
pojazdy na betonową studnię. Zapobiega to 
kruszeniu się betonu i w efekcie osiadania  włazu. 

Przeprowadzone prace pozwoliły zdobyć 
doświadczenie w montażu „włazów pływają-
cych”. Będą one poddane okresowej inspekcji, 
celem  określenia trwałości i użyteczności tego 
rozwiązania.  MWiK

Metodą bezwykopkową

Pływające włazy

Naszą działalność, o ile tylko się da, przenosimy do Internetu, gdzie z 
wielu usług ChDK będzie można korzystać online. Sekcje, w takim zakre-
sie, jak będzie to możliwe, będą działały sieciowo - w tej kwestii prosimy 
o kontakt z osobami prowadzącymi poszczególne sekcje.

Planujemy również wydarzenia kulturalne na żywo – koncerty i spek-
takle teatralne. Imprezy te cieszyły się sporą popularnością podczas wio-
sennego lockdownu i teraz zamierzamy do nich powrócić. 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

BUDOWA SIECI Z PRZYŁĄCZAMI
Wzdłuż ul. B. Prusa

Pracownicy MEC sp. z o.o. zakończyli prace insta-
lacyjne związane z budową sieci cieplnej z przyłącza-
mi do budynków przy ul. B. Prusa.

Ostatnie przyłącze wykonane zostało do budynku nr 
25. Po sprawdzeniu szczelności sieci pracownicy przy-
stąpili do  zasypywania i odtwarzania nawierzchni jezdni. 
Kolejnym krokiem jest budowa przez właścicieli węzłów 
cieplnych, które po pozytywnym odbiorze przez pracow-
ników Spółki, zostaną włączone do systemu cieplnego. 

Inwestycja planowana jest jako rozwojowa, pozwala-
jąca na podłączania budynków znajdujących się przy ul. 
B. Prusa. 

Wzdłuż ul. Nowej
Trwają prace związane z budową sieci cieplnej 

wraz z przyłączami wzdłuż ul. Nowej. Równolegle 
prowadzone są prace ziemne przygotowujące miej-
sce na ułożenie rur ciepłowniczych, prace montażo-
we i spawalnicze.

Po wykonaniu próby ciśnieniowej, połączeniu i spraw-
dzeniu instalacji alarmowej, nastąpi zasypanie ciepłocią-
gu i odtworzenie nawierzchni wjazdów i chodników.

Efektem inwestycji będzie podłączenie budynków wie-
lorodzinnych  usytuowanych przy ul. Nowej.

Również ta inwestycja planowana jest jako rozwojowa, 
pozwalająca na podłączania budynków znajdujących się 
przy ul. Nowej. Podobnie jak w przypadku innych podob-
nych inwestycji, wymierną korzyścią dla mieszkańców 
będzie likwidacja kotłów węglowych i zmniejszenie ni-
skiej emisji  do powietrza.

Obie realizowane inwestycje wpisują się w politykę 
Spółki, tj.  zwiększania obciążenia głównego źródła cie-
pła oraz walki z niską emisją. Piotr Matyja

 MEC Chodzież

Zapraszamy do śledzenia profilu Chodzieskiego Domu Kultury 
na facebooku oraz strony internetowej chdk.com.pl
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O zainstalowaniu 
na terenie chodzie-
skiego MOSiR-u wy-
jątkowego, dużego 
serca, informowali-
śmy w poprzednim 
wydaniu NCh. Jak 
się okazało, pomysł 
Marcina Janiszew-
skiego spotkał się z 
pozytywnym odze-
wem chodzieżan.

- Normalnie jesteście 
wspaniali – podkreśla 
burmistrz Jacek Gursz. 
- Fundacja Słoneczko 
opróżniała pełne ser-
duszko kilka dni po jego 
pojawieniu się. Nakrętki 
trafiają na konto małej 
Lilianki. Co jakiś czas 
będziemy zmieniali oso-
bę do wsparcia. 

 RC

Miejski Ośrodek 
Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholo-
wych w Chodzieży 
zakupił dla Szkoły 
Podstawowej nr 3 
filmy profilaktycz-
ne, dotyczące uza-
leżnień behawioral-
nych - uzależnień 
od internetu, gier 
itp., zagrażających 
prawidłowemu roz-
wojowi młodego 
człowieka. 

Dorosłym mieszkań-
com Chodzieży MOR-
PA udziela darmowych 
porad psychologicz-
nych i prawnych on-line 
pod nr tel. 605-305-534. 

Warto także pod-
kreślić, że pracownicy 
MORPA odbyli szko-
lenie nt. „Przeciwdzia-

Chodzieżanie potrafią

Ważna jest profilaktyka

WARTO POMAGAĆ INNYM

CHODZIESKI MORPA

Z nowymi pomysłami

Mimo że do najbliższego finału 
WOŚP pozostało jeszcze kilka-
dziesiąt dni, a na dodatek nie 

wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja 
epidemiologiczna w styczniu, chodzie-
scy harcerze przystąpili już do pracy 
związanej z jak najlepszym przygotowa-

niem kolejnego finału WOŚP. 
- Za nami pierwsze spotkanie sztabu, 

oczywiście w wersji zdalnej - informują 
harcerze.  - Podział obowiązków zrobio-
ny, pomysły na zupełnie nowe akcje też 
się pojawiły. 

W minioną niedzielę ruszyły zapisy 

dla wolontariuszy 29. Finału WOŚP.
- Wiedzieliśmy, że możemy liczyć 

na mieszkańców Chodzieży – dodają 
harcerze - W niecałe 24 godziny od roz-
poczęcia zapisów zapełniliśmy ponad 
połowę listy wolontariuszy. 

 Red.

Chodzieski Hufiec 
ZHP otrzymał ofi-
cjalną zgodę od 
Fundacji WOŚP na 
utworzenie Sztabu 
29. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

CHODZIESKI SZTAB 29. FINAŁU WOŚP 

STOWARZYSZENIE NA GÓRZE

Upiększyli 
miasto

Co jakiś czas dowiadujemy się 
o niezwykłych akcjach, prowa-
dzonych przez członków Stowa-
rzyszenia Na Górze. „Ceramiczny 
street art” to międzypokoleniowy, 
integracyjny projekt realizowany w 
Chodzieży właśnie w ramach dzia-
łań tego Stowarzyszenia.

- Dużo pracy za nami i dużo pracy 
przed nami – informują na FB wyko-
nawcy projektu.

Dodajmy, że projekt jest dofinan-
sowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych, będących w dyspozycji 
Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego.

- Znowu nam miasto upiększyli 
– podkreśla burmistrz Jacek Gursz. - 
Wielkie dzięki.  RC

łania przemocy w rodzinie”. 
Planowane są również dzia-
łania on-line przeszkolenia 
jednostek współpracują-
cych z MORPA w zakresie 

udzielania pomocy osobom 
potrzebującym wsparcia psy-
chologicznego.

Kierownik MORPA 
Romana Otto 

W OBIEKTYWIE DARIUSZA BOBERSKIEGO

Jesienne klimaty, nieco baśniowe, nieco fantastyczne. To taka ucieczka od szarej rzeczywistości.

Z naszych stron



8 Nr 11(38) • listopad 2020

SPACEROWY STATEK, 
PŁYWAJĄCY PO CHODZIE-
SKIM JEZIORZE MIEJSKIM, 
TO OD DZIESIĘCIOLECI 
ATRAKCJA DLA MIESZKAŃ-
CÓW I ODWIEDZAJĄCYCH 
MIASTO GOŚCI

Chodzieżanka to nie tylko stateczek, pływający po Jeziorze Miejskim. 
To także „duma Chodzieży” - bo nie każde małe miasto, mające w swoich 
granicach jezioro, może pochwalić się swoją fl otą.

Nasza 
FLOTA
Ryszard  CICHOCKI

Historia „chodzieskiej żeglugi” sięga okresu między-
wojennego. Tadeusz Matraszek z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej znalazł w Narodowym Archiwum 

Cyfrowym zdjęcie motorówki, pływającej po Jeziorze 
Miejskim w latach 30. ubiegłego wieku. 

- Zdjęcie przedstawia statek wycieczkowy „Janina” (tak 
można odczytać z napisu na nim) – informuje T. Matra-
szek. - Wiem też, że w tamtym czasie po naszym jeziorze 
pływał stateczek wycieczkowy „Halka”.

Kiedy powstała aktualnie pływająca Chodzieżanka i 
jakie były jej dokładne dzieje? Pewnie odpowiedź na to 
pytanie wymaga szczegółowego opracowania. Zanim 
ono jednak powstanie, warto choćby poznać dostępne 
informacje na ten temat. Warto, bo przecież ten stateczek 
pływa po naszym jeziorze już pół wieku.

- W jakimś starym artykule natknąłem się na historię 
chodzieskiego statku. Niestety artykuł ten mi „przepadł”. 
Prawdopodobnie Chodzieżanka była przerobiona z lek-
kiego holownika rzecznego HR-150, pełniącego tę rolę  
już w 1938 roku – twierdzi Andrzej Radomski.  

Informację, że kadłub Chodzieżanki zbudowany został 
najprawdopodobniej w 1938 roku, potwierdza Zdzisław 
Strumnik, dodając, że zanim stateczek został sprowadzo-
ny do Chodzieży, był jednostką inspekcyjną, pływającą po 
Warcie.

- W Chodzieży pojawił się chyba na początku lat 70. 
- wspomina Z. Strumnik. - Scenę, jak był przewożony uli-
cami miasta nad jezioro, pamiętam do dziś. 

x x x
Od samego początku Chodzieżanka pełniła przede 

wszystkim rolę stateczku spacerowego, ale wykorzysty-
wana była też do wielu innych zadań. 

- Na przykład pięknie przystrojona, uświetniała różne 
„wodne  uroczystości”, jak choćby Dni Morza – kontynu-
uje Z. Strumnik.

- Wiele razy też służyła sędziom i gościom regat żeglar-
skich – dodaje A. Radomski. - A ponieważ nie było kiedyś 
limitu pasażerów, ładowało się ich ilu tylko się zmieściło.

- W 1977 roku Chodzieżanka wykorzystana także była 
do rozbiórki starego, drewnianego molo, ułatwiając wy-
rywanie z dna drewnianych pali – wyjaśnia Z. Strumnik. 

W swojej historii stateczek trzy raz był zatopiony, ale 
zawsze jakoś udało się go wyciągnąć na powierzchnię.

- Na początku lat 90. natomiast był przygotowany do 
sprzedaży - opowiada Z. Strumnik. - Był już ogłoszony 
przetarg, kupiec do Chodzieży przyjechał, ale do transak-
cji na szczęście nie doszło.

A Kazimierz Lasota przypomina, że... gdyby nie swego 
czasu śp. Stasiu Budnik i członkowie ówczesnego Klubu 
Żeglarskiego OPTY, dziś z Chodzieżanką byłoby krucho. 
To między innymi z inicjatywy tych ludzi ruszył kiedyś jej 
remont. 

x x x
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada pełną do-

kumentację, dotyczącą rejestracji Chodzieżanki, jej obo-
wiązkowych przeglądów, badań i orzeczeń technicznych, 
wydawanych przez Polski Rejestr Statków. Był też okres, 
kiedy zezwolenia na przewozy pasażerów po Jeziorze 
Miejskim wydawał Minister Komunikacji, czy później 
Transportu, Żeglugi i Łączności. 

Z dokumentacji tej można również dowiedzieć się, 
że kapitanami, kierownikami statku byli m.in. Zdzisław 

Strumnik, Henryk Kotowicz, Krzysztof Cichładze, Jan Staszczyk, 
Jan Grodzki, Kazimierz Smogór, Janusz Kotuła, Witold Działo-
szyński,  Maciej Gajda, czy Tadeusz Puchalski. Było też wielu me-
chaników,  marynarzy, którzy pomagali w prowadzeniu statku. Od 
kilkunastu natomiast lat Chodzieżanka jest „w rękach” Ryszarda 
Piotrowskiego.

- Takich kapitanów, dowodzących podobnymi statkami spacero-
wymi, dzisiaj już się nie znajdzie - podkreśla Małgorzata Kurowska 
z MOSiR. - Ryszard Piotrowski dogląda Chodzieżankę również 
poza sezonem. Co jakiś czas sprawdza, czy wszystko w porządku. 
Zawsze martwię się, czy uda się po zimie ją uruchomić. Ale … pan 
Ryszard przychodzi, przekręca kluczyk i … silnik działa.

x x x
W I Liceum Ogólnokształcącym im. św. Barbary znajduje się mo-

del Chodzieżanki. Jak informuje na FB Anna Grzesiak - Walczak, 
model jest z silnikiem i nawet pływał na Jeziorze Miejskim, a pan R. 
Piotrowski ma zrobione z nim zdjęcie.

Dwa lata temu chodzieska fl ota powiększyła się o drugi stateczek 
„Chodzieżanka II”. Dowodzi nią niezastąpiony Zdzisław Strumnik.

- To jest naprawdę dla nas duma - kończy pan Zdzisław. - Cho-
dzież ma swoją fl otę i na dodatek potrafi  ją przez tak wiele lat utrzy-
mać.

Taki statek pływał po Jezio-
rze Miejskim w latach 30. 
XX wieku.

W latach 50. ubiegłego stulecia po 
chodzieskim jeziorze też kursowała 
motorówka (zdjęcie ze zbioru Hen-
ryka Piotrowskiego z lipca 1958 
roku).

Tak kiedyś wyglądał nasz stateczek – lato 1979 (na pokładzie ob-
sługa – Krzysztof Cichładze, Zdzisław Strumnik, Ryszard Kiernicki, 
Andrzej Filut).

Na przejażdżki Chodzieżanką nie brakowało i nie brakuje 
chętnych.

To już koniec rejsów w bieżącym roku. Dwie Chodzieżanki już po sezonie, na brzegu 
jeziora.
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Młodzież POTRAFI

 Przypomnijmy więc - jesteśmy grupą 
młodych chodzieskich aktywistów i two-
rzymy projekty dotyczące ważnych - na-
szym zdaniem - tematów. W pięcioletniej 
historii naszego Zespołu zapisało się już 
wiele wspomnianych projektów, a wciąż 
planujemy nowe. Z tego powodu potrzeb-
ną wydała nam się odpowiedź na pytanie 
- jak to wszystko się zaczęło? 

PIERWSZE KROKI

ŚLADAMI CHODZIESKIEJ MŁODZIEŻY

Młodzi, aktywni, pełni pomysłów - właśnie 
te cechy nas połączyły. Stąd też nazwa na-
szego pierwszego projektu ,,Chodzież rusza 
młodzież, młodzież rusza Chodzież”. Był to 
rok 2016, często improwizowaliśmy w naszych 
działaniach, bo - jak powszechnie wiadomo - 
początki nie są łatwe. Otrzymywaliśmy wspar-
cie ze strony naszego koordynatora, Dariusza 
Sałaty, który dzielnie wytrwał z nami do dziś. 
Udało nam się m. in.  zorganizować wysta-
wę dotyczącą chodzieskiej kolegiaty czy grę 
miejską ,,Szlakiem trzech wież”, która została 
przyjęta przez mieszkańców miasta z entuzja-
zmem. Rok później zorganizowaliśmy kolejną 
grę miejską - ,,Miasto trzech jezior” i od tego 
czasu byliśmy nie do zatrzymania.

Niektóre ślady naszej działalności pozostały wi-
doczne do dzisiaj, na przykład mural poświęcony 
Powstaniu Wielkopolskiemu, umieszczony na bu-
dynku wodociągów przy ul. Podgórnej. Sami wy-
myśliliśmy tematykę, projekt oraz pracowaliśmy nad 
powstaniem malowidła, zaczynając we wrześniu 
2017 roku. 

Mural został uroczyście odsłonięty 30 paździer-
nika. Jego realizacja była częścią projektu ,,100 
lat wstecz”, a koordynowała go wówczas 16-letnia  
absolwentka szkolenia Młodzieżowych Liderów 
„Równać Szanse”. Rok później uczciliśmy rocznicę 
wybuchu powstania, organizując naszą trzecią grę 

miejską ,,Śladami trzech powstańców”. Historia 
Chodzieży przedstawiona w ten nietypowy sposób 
wzbudziła spore zainteresowanie, więc następny 
projekt organizowany przez naszą grupę również 
dotyczył tej tematyki - ,,Kto uwierzy, że w Cho-
dzieży...”. W jego ramach samodzielnie nakręcili-
śmy krótkometrażowy film dotyczący historii oraz 
legend związanych z naszym miastem. Premiera 
miała miejsce 30 sierpnia 2018 roku w kinie ,,No-
teć”. 

W ciągu trzech lat działalności mieliśmy już na 
swoim koncie wystawę, mural, trzy gry miejskie, film 
i nie zamierzaliśmy na tym poprzestać.

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
Zdawaliśmy sobie sprawę z wagi historii, jednak 

interesowała nas także przyszłość. Co zrobić, aby 
była jak najlepsza? Czy w ogóle możemy coś zrobić? 
Próbując odpowiedzieć na te pytania, stworzyliśmy w 
roku 2019 projekt ,,Listy do przyszłości”. 

Podczas jego realizacji przygotowano ,,Kapsułę 
Czasu”, która, zgodnie z planem, ma zostać odkopa-
na i otwarta po 50 latach. Trafiły do niej listy mieszkań-
ców. Skupiliśmy się także na ważnym temacie - przy-
szłości naszej planety. Projekt ,,naturALLni” – to seria 
filmów i warsztatów o szeroko rozumianej o tematyce 
ekologicznej. Zgodnie z powiedzeniem: ,,Zmiany naj-
lepiej zacząć od siebie”, zdobytą wiedzą z dziedziny 
ochrony środowiska dzieliliśmy się z mieszkańcami 
Chodzieży, starając się pokazać, że każdy może 
przyczynić się do lepszego jutra. Związana z tym 
projektem gra miejska postawiła przed uczestnikami 
nietypowe zadania edukujące w sprawach ochrony 
środowiska. 

Chodzieska młodzież w twórczym szale wystarto-
wała z kolejnym projektem ekologicznym, ale o nie-
co innej, jednakże ciekawej tematyce. Był to projekt 
,,Ptasie osiedle”, którym zarządzały dwie kolejne 
absolwentki szkolenia Młodzieżowych Liderów „Rów-

nać Szanse”. Własnoręcznie zbudowane w pracowni 
Warsztatu Terapii Zajęciowej budki lęgowe, których 
łącznie było 55, powiesiliśmy na trasie przebiegającej 
nad Jeziorem Miejskim. Dzięki temu dzisiaj, spaceru-
jąc po chodzieskiej promenadzie, można usłyszeć, jak 
żyje nasze ptasie osiedle (w tym roku wykluło się w 
nim ponad 300 piskląt!). Z racji, że nasza grupa cią-

gle chce się rozwijać, kontynuujemy ten projekt, aby 
budki lęgowe (których powstało już 40 kolejnych) były 
rozmieszczone wokół całego Jeziora Miejskiego. 

Myśląc o przyszłości, stworzyliśmy także projek-
t-debatę. Poruszamy ważne dla społeczności i inte-
resujące nas tematy. Dyskutowaliśmy na przykład 
podczas Chodzieskiego Forum Małżeństw.

DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Wielokrotnie braliśmy udział w lokalnych impre-

zach, w tym w Chodzieskich Targach Gospodar-
czych, Chodzieskim Pikniku Naukowym, Pikniku 
Krajoznawczo-Historycznym, DobroFeście. Sami 
organizujemy również takie wydarzenia, przykłado-
wo - turniej gry w chodzieską planszówkę. Współ-
pracujemy z wieloma firmami i instytucjami, które 
nie raz nas wspierały. Mamy ciągły kontakt i popar-
cie ze strony samorządu, a do burmistrza Jacka 
Gursza potrafimy zadzwonić z nowymi pomysłami 
o każdej porze. Spotykamy się z nim raz na jakiś 
czas przy pizzy, aby porozmawiać o naszych naj-
nowszych planach.

NIE DO ZATRZYMANIA!
Mimo trudności związanych z pandemią cały 

czas działamy - chociażby on-line. Tak właśnie był 
realizowany w dużej mierze, rozpoczęty w styczniu 
tego roku, projekt ,,Tak to widzę”, w ramach które-
go wydaliśmy kalendarz z naszym spojrzeniem na 
Chodzież. 

Zapewniamy - nasze spojrzenie bywa kreatyw-
ne i zaskakujące, o czym najlepiej przekonacie się 
sami. Stwierdziliśmy jednak, że warto pokazać nas 
- tę aktywną, szalenie kreatywną i niepowstrzymaną 
grupę chodzieskich nastolatków - i projekty, które 
tworzymy w ramach Programu „Równać Szanse”. Z 

Pisząc o naszych projektach, trze-
ba powiedzieć o Programie ,,Rów-
nać Szanse” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, administrowanym 
przez Polską Fundację Dzieci i Mło-
dzieży. To oni pomagali nam stawiać 
pierwsze kroki i dali iskrę chęci i pew-
ności działania, które płoną do dziś. 
Im zawdzięczamy metody pracy oraz 
finansowanie kolejnych projektów, w 
tym większości opisanych poniżej.

Na temat Zespołu Mło-
dzieżowego Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi 
Chodzieskiej można 
powiedzieć wiele. Stara-
my się promować nasze 
działania, często można 
dowiedzieć się o nich 
z lokalnej prasy, stron 
internetowych, a nawet 
z telewizji.

5 LAT ZESPOŁU MŁODZIEŻOWEGO TMZCH I 20-LECIE PROGRAMU „RÓWNAĆ SZANSE”

tej chęci zrodziła się akcja, w której  przedstawiamy 
dotychczasowe działania i ich wpływy na nasze mia-
sto, opowiadamy o zabawnych i trudnych sytuacjach 
oraz o tym, co nas motywuje. O projekcie ,,Młodzież 
potrafi” z pewnością będzie niedługo słychać i widać 
jego działania. 

Wielokrotnie wcześniej promowaliśmy Chodzież, 
również wśród rówieśników z innych miast, z który-
mi dzięki programowi ,,Równać szanse” mamy stały 
kontakt i współpracę. Zachęcamy do śledzenia na-
szych kolejnych przedsięwzięć i zapewniamy - jeste-
śmy nie do zatrzymania!

Zosia Kulesza
Członkini Zespołu Młodzieżowego TMZCh, 

uczennica 2 klasy LO



O nowej książce Tadeusza Matraszka „W cie-
niu swastyki”, informowaliśmy już na naszych 
łamach. Z powodu pandemii nie doszło do za-
powiadanej ofi cjalnej promocji, ale nie znaczy to 
wcale, że o nowym dziele chodzieskiego autora 
nic nie wiadomo.

W poprzednim wydaniu zamieściliśmy tekst o wy-
stawie nawiązującej do tej książki. Informowaliśmy 
też, że można ją kupić w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. 

Wiadomości o ukazaniu się powieści, pozyskiwa-
ne są zresztą z różnych źródeł. Mieszkanka Kaczor 
na przykład dowiedziała się o wydaniu „W cieniu 
swastyki” z audycji radiowej i … przyjechała do Cho-
dzieży, by dzieło zakupić. W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej spotkała się z autorem i może się pochwalić 
jego dedykacją z autografem. RC

DZIEŁO PRZEDSTAWIAJĄCE 
ŻYCIE CHODZIEŻAN PRZED 
II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Z TAKIEJ PROPOZYCJI WARTO KORZYSTAĆ
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W kilku kolejnych artykułach opartych na 
książce, zwracam uwagę na ciekawostki, o któ-
rych być może dotychczas Państwo nie słyszeli. 

Wartą zauważenia inicjatywą, trwającą od 1 do 
14 listopada, był zorganizowany przez Zrzesze-
nie Kupców Chrześcijan w Chodzieży konkurs 
na najpiękniejsze okno wystawowe. Ta młoda or-
ganizacja, bo założona w początkach 1938 roku, 
zrzeszała blisko 70 członków. Poprzez konkurs 
próbowała nie tylko poszerzyć grono swoich sym-
patyków, ale także sprawić, że witryny sklepowe 
będę „ładniejsze i przystępniejsze dla nabyw-
ców”. „Frontem do klienta” - tak brzmiało hasło 
reklamujące konkurs. W okresie trwania turnieju 
można było głosować za pomocą kuponów (te 
drukowane były w prasie lokalnej) na zgłoszone 
do zawodów fi rmy. Po zakończeniu głosowania 
głosy miały być przeliczane w 5 kategoriach bran-
żowych, a spośród nadesłanych kuponów, posta-
nowiono rozlosować nagrody. 

W konkursie wzięło udział 20 przedsiębiorców 
z całego miasta, a swój głos na kuponach od-
dało 2015 osób. Główne nagrody zdobyły fi rmy: 
L. Tworowski - sklep mieścił się na ul. marszałka 
Piłsudskiego (obecnie ul. Raczkowskiego)  - bran-
ża włókienniczo-konfekcyjna – zdobył 581 głosów; 
Kuźnik, z ul. B. Pierackiego (obecnie ul. Piekary) 
- 260 głosów; F. Bury - Rynek - branża kolonialno-
-delikatesowa – 229 głosów, G. Zdebel - branża 
włókienniczo-konfekcyjna z Rynku oraz A. Fabiań-
czyk – pl. Kopernika, branża skórzana. 

Wśród glosujących wylosowano 40 nagród. 
Sukces konkursu sprawił, że na następny rok 
planowano już kolejną edycję. Zalety takiego 
współzawodnictwa miały pozytywny wydźwięk 
zarówno dla kupców, jak i klientów. Niestety, II 
wojna światowa pogrzebała plany kontynuacji 
tego jakże ciekawego pomysłu. 

Tadeusz Matraszek
DHiTM

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE CHODZIESKIE OKNO WYSTAWOWE

Frontem do klienta
„W cieniu swastyki”, nowa publika-
cja Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
jest pierwszą pozycją książkową w 
chodzieskiej  historiografi i, traktu-
jącą o życiu codziennym mieszkań-
ców naszego miasta. Praca opowia-
da o losach chodzieżan w ostatnich 
12 miesiącach przed wybuchem II 
Wojny światowej. 

KSIĄŻKA
z dedykacją

Książka na telefon
Miejska Biblioteka Publiczna w  Chodzieży otwarta jest na potrzeby 
wszystkich czytelników i chętnie pomoże pokonać każdą barierę.

Z usługi „Książka na telefon” 
mogą korzystać czytelnicy, którzy 
ze względu na stan zdrowia, wiek 
lub stopień niepełnosprawności nie 
mają innej możliwości wypożyczenia 
książek.

W ramach usługi biblioteka do-
starcza książki wyłącznie do do-
mów czytelników na terenie miasta 
Chodzieży. Zamówione książki w 
ramach tej usługi dostarczane są 
bezpłatnie w terminie 3 dni robo-
czych od daty telefonicznego złoże-
nia zamówienia.

Czytelnikom korzystającym z 
usługi „Książka na telefon” wypoży-
cza się jednorazowo 5 książek, raz 
na dwa tygodnie, a usługę tę świad-
czy Wypożyczalnia dla Dorosłych 
wyłącznie ze zbiorów własnych. 
 MBP
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LOKALNA GÓRALSZCZYZNA

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Zczasem góralskie akcenty przenikały do innych dziedzin sztuki 
użytkowej, w tym mebli, tkanin, instrumentów muzycznych, cera-
miki. Przepuszczone zostały one przez fi ltr ówczesnego wzornic-

twa secesyjnego. Kiedy styl się przyjął i został rozpropagowany po całej 
Polsce, zdefi niowano go stylem narodowym. Charakterystyczne domy, o 
drewnianej konstrukcji, w tym głównie pensjonaty, nawiązywały do willi 
szwajcarskich, stawianych na kamiennych podmurówkach, o dwuspado-
wych dachach. Zazwyczaj miały wysunięte werandy sklepione okapem, 
co przypominało tradycyjne góralskie szałasy. Całość dekorowana była 
rzeźbionymi ornamentami zwykle roślinnymi. Tego typu budownictwo roz-
powszechniło się w całej Europie. Pierwszą zakopiańska willą zaprojekto-
waną przez S. Witkiewicza była ,,Willa Koliba”. 

W krajobrazie zabudowy Chodzieży góralskim akcentem jest m.in. willa 
przy ul. Strzeleckiej, zaprojektowana w stylu podhalańskim. W latach 20-
tych XX wieku, nazywana była „willą Marta”. 

Styl ludowy był szczególnie akcentowany w okresie międzywojnia, by 
po wyzwoleniu podsycać w narodzie uczucia patriotyczne. Chodzieska 
ceramika  użytkowa z tego okresu nacechowana była elementami folkloru 
zakopiańskiego i malowana w manierze stylu art. deko. Chodzieska Fa-
bryka Fajansu, zatrudniająca sztab artystów, oferowała szeroki wachlarz 
form i wzorów w tym głównie ludowych. Charakter sztuki czasów mię-
dzywojnia tworzyła przede wszystkim twórczość artystki Zofi i Stryjeńskiej, 
która ekspresyjnie i barwnie pokazywała polską wieś, jej zwyczaje i obrzę-
dy. Wydała cykl rysunków obrazujących polski folklor pt. ,,Tańce polskie”. 
W 1925 roku na Międzynarodowej Wystawie Dekoracyjnej w Paryżu, z 
sukcesem zaprezentowała polską sztukę w dziedzinie dekoracji architek-
tonicznej, plakatu, tkaniny, ilustracji książek oraz zabawkarskiej.  

W zbiorach chodzieskiego muzeum można obejrzeć paterkę malowa-
ną z motywem tańca krakowiaka z chodzieskiej Fabryki Fajansu, która w 
1927 roku eksponowana była na Poznańskiej Wystawie Krajowej, zdoby-
wając dwa złote medale. Ponadto zobaczyć można szereg naczyń użyt-
kowych w stylu zakopiańskim, jak choćby fajansowy serwis zakopiański, 
którego fi liżanki imitują kształt góralskich czerpaków. Całość dekoracji 
serwisu wieńczą motywy kwiatu krokusa i zygzakowatej koronki. 

W dekoracji naczyń, głównie pater, zauważyć można stosowanie syme-
trycznej dekoracji kwiatowej, typowej dla sztuki ludowej, w której główny 
motyw rozwija się promieniście od lustra naczynia. Elementy stylu zako-
piańskiego i motywy tańców ludowych Z. Stryjeńskiej wybrzmiewały też w 
powojennej produkcji chodzieskich zakładów ceramicznych. Porcelanowe 
i porcelitowe naczynia stołowe seryjnie produkowane, zdobione były re-
produkcjami obrazów artystki. Motywy góralskie w produkcji ceramicznej 
upowszechniane były do końca lat 80-tych XX wieku. 

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
 DHiTM

Styl zakopiański wypromowany został w 
końcu XIX w m.in. przez artystę Stanisława 
Witkiewicza i jego syna Stanisława Ignace-
go Witkiewicza zwanego Witkacym, artystę, 
malarza z Podhala. Z założenia styl dotyczył 
głównie architektury nacechowanej elemen-
tami ludowymi - podhalańskimi. 

Między słowami
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY EKSPRESJA

22 października w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyło się kolejne spotkanie miłośni-
ków kina w ramach DKF Ekspresja. Uczestnicy 
obejrzeli komediodramat produkcji amerykań-
sko-japońskiej z 2003 roku „Między słowami” w 
reżyserii Sofi i Coppoli. 

 Podczas gorącej dyskusji przy kawie i słodkim 
poczęstunku, omówiono klimatyczny fi lm córki 
twórcy „Czasu apokalipsy”, który poprzez swoistą 
melancholijność, długie kadry i niekonwencjonalną, 

dynamiczną muzykę – stanowi popis scenopisar-
stwa przez duże „S”. Uczestnicy spotkania wyłapali 
wiele znaczeń pomiędzy zagubionym człowiekiem, 
a metropolią Tokio. Dialogi w tym fi lmie są szcząt-
kowe, a gra aktorów oszczędna, co powoduje, że 
widz musi skupić się na gestach, a mglistość fabuły 
sprawia, że trzeba bardziej „wbić się w fotel”. Od-
wołania do fi lmowego wcielenia Jamesa Bonda i 
wysmakowana muzyka dopełniają całości dzieła, 
niezaprzeczalnie oryginalnego i zapadającego w 
pamięć na wiele dni.

Chodzieska ceramika 
z zakopiańskim folklorem

Willa „Marta” 
przy ul. Strzeleckiej, 

widok obecny.

Patera z motywem tańca krakowiaka, 
wg mal. Z. Stryjeńskiej, z chodzie-
skich Zakładów Porcelany, 70 - 80 
XX w. 

Patera z motywem pary góralskiej, 
wg mal. Z. Stryjeńskiej, z chodzieskich 
Zakładów Porcelitu, 60 - 90 XX w. 

Patera z motywem tańca góral-
skiego, wg mal. Z. Stryjeńskiej, z 
chodzieskich Zakładów Porcelany, 
70 - 80 XX w. 

Patera z motywem tańca krakowia-
ka, z chodzieskiej Fabryki Fajansu 
S. Mańczaka, 1929

Wazon z motywem tańca góral-
skiego, wg mal. Z. Stryjeńskiej, z 
chodzieskich Zakładów Porcela-
ny, 70 - 80 XX w. 

Serwis Zakopiański 
z chodzieskiej Fabryki Fajansu 
S. Mańczaka, 1928 - 1936



Jury w składzie: Marta Kaczmarek, 
Marzena Szykowna i Małgorzata Jaro-
szyk, usłyszało w wykonaniu uczniów 
takie melodie ludowe jak: „Czerwone 
jabłuszko”, „Gdzieżeś ty bywał, czarny 
baranie”, „Miała baba koguta”, „Krako-
wiaczek jeden” oraz „Szła dzieweczka 
do laseczka”. Wybór najlepszych wy-
konawców nie był łatwy, wszyscy śpie-
wali od serca i włożyli wiele wysiłku, by 

zaprezentować się jak najlepiej przed 
publicznością. Przewodnicząca jury - 
Małgorzata Jaroszyk już na początku 
konkursu, witając uczestników, podkre-
śliła: „…wszyscy jesteście zwycięzcami, 
bo przyszliście tu dzisiaj, żeby pokazać, 
jak kochacie muzykę. Śpiewanie daje 
wam mnóstwo radości i szczęścia, a to 
jest najważniejsze!”

Ostatecznie laureatami konkursu zo-

stali: I miejsce - Amelia Bronikowska z kl. 
2c, II - Amelia Jaroszyk i Zuzanna Winkiel 
z kl. 6a, III - Maja Fenger z kl. 2a. Wyróż-
nienia otrzymali Wojciech Kaczmarek z 
kl. 3a i Maja Krzyżaniak z kl. 4b.

- Wszystkim uczniom życzymy odno-
szenia kolejnych „małych” sukcesów w 
dalszych przygodach ze sztuką – podsu-
mowała muzyczne spotkanie Małgorzata 
Jaroszyk.  MJ
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W Szkole Podstawowej nr 3 odbył się konkurs muzyczny „Wo-
kół tradycji – na ludowo śpiewamy”, który stanowi część pro-
jektu „Śladami polskiej sztuki i kultury ludowej – Oskar Kol-
berg”. 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHODZIEŻY

Artystyczne zamiłowania

BEZ WAS 
NIE DAMY RADY

Pamiętamy 
o PATRONIE

SZACUNEK I PAMIĘĆ

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży bierze udział w kon-
kursie „1000 powodów, by czytać”, w którym główną nagrodą 
jest 1000 książek dla każdej z pięciu bibliotek, które otrzymają 
największe poparcie internautów. 

Jak co roku z okazji 1 listopada społeczność Szkoły Podstawowej nr 
3 w Chodzieży upamiętniła Powstańców Wielkopolskich poległych za 
wolność naszej ojczyzny. Wychowawczynie i uczniowie klas 1-3 przy-
gotowali piękną wiązankę i znicze. 

Dbałość o pamięć o patronie jest jednym z elementów wychowania obywatelskiego 
i patriotycznego uczniów chodzieskiej „Trójki”. Niestety czas pandemii uniemożliwił 
dzieciom wspólne uczczenie pamięci powstańców na cmentarzu. 

Mimo tego nauczyciele zadbali o to, aby podczas klasowych pogadanek przypo-
mnieć o szacunku i pamięci, jaką darzymy powstańców wielkopolskich.

                                                                Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP 3

KOKURS „WOKÓŁ TRADYCJI – NA LUDOWO ŚPIEWAMY”

Wszyscy są zwycięzcami

CHODZIESKA JEDYNKA CZEKA NA KAŻDY GŁOS

Jest jeszcze trochę czasu, aby wesprzeć swoim 
głosem chodzieską Jedynkę. Bo, jak podkreśla 
dyrekcja szkoły - „bez was nie damy rady”.

SZPACHELKI 
DO MALOWANIA

Uczestnicy chodzieskiego WTZ, od 
momentu zawieszenia zajęć w Warsz-
tacie, pracują zdalnie w domu.

- Marcin Miklejewski zaczął malować 
ten obraz w Warsztacie w pracowni kom-
puterowej, a skończył w domu, w czasie 
zdalnej terapii – informuje na FB Elżbieta 
Smocikowska.

- Najpierw miałem pomysł i wyko-
nałem szkic. Potem namalowałem na 
kartce czarno - białą grafikę. Pani Gosia 
zaproponowała, żebym namalował ten 
obraz na płótnie. Pierwszy raz wykorzy-
stałem szpachelki do malowania (…). 
Nie wiedziałem, że mam takie zdolności 
– wyjaśnia Marcin Miklejewski.

ŚWIĄTECZNE 
SERDUSZKA

Z okazji Świę-
ta Niepodległości 
Ewa i Karol ulepi-
li - jeszcze przed 
zawieszeniem za-
jęć w WTZ - takie 
oto serduszka.
 Źródło FB WTZ



 U SZEWCZYKA DRATEWKI

Celem Konkursu było nagrodzenie/wyróżnienie 
działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, 
kampanii społecznej, usługi), zrealizowanych w roku 
2019 i/lub 2020 w wielkopolskich społecznościach lo-
kalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z 
niepełnosprawnościami.

Miło nam zakomunikować, że laureatem X edy-
cji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z 
Niepełnosprawnościami” zostało Stowarzyszenie 
na Górze. Tytuł inicjatywy/pomysłu: „Puszczeni 
na głębokie wody”. Laureaci otrzymali nagrodę 
fi nansową.
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Województwo Wielkopolskie przeprowa-
dziło X edycję konkursu pod nazwą „Wiel-
kopolska Otwarta dla Osób z Niepełno-
sprawnościami”.

W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH

 POD ŻAGLAMI PIĄTKI  W WESOŁYM SMYKU

Zabawy 
sensoryczne

Święto Niepodległości

Przedszkole też pamięta

W fi lharmonii

Deszczyk kap, kap, kap…

Postaci z bajek

 Zabawy sensorycz-
ne mają za zadanie do-
starczać różnorodnych 
bodźców do rozwoju 
zmysłów dziecka oraz 
poszerzać świat jego 
doznań. 

 W ramach 
Ogólnopolskiego 
Projektu Eduka-
cyjnego „Z kultu-
rą mi do twarzy”, 
dzieci z grupy 
„Złote Rybki”  
poznały wybrane 
instrumenty oraz 
z wzięły udział w 
koncercie Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej, oglądając słuchając 
suity z fi lmu „Avatar’. Joanna Płóciennik

 Dzieci z grupy Żabek 
rozmawiały o jesiennej po-
godzie – wietrze, chmurach i 
deszczu. Uczyły się określać 
cechy jesiennej pogody, jak 
należy ubierać się gdy pada 
deszcz. Nie zabrakło zabaw 
z użyciem deszczowego re-
kwizytu – parasola, a także 
wykonano piękną pracę plastyczną „Chmurkę”.

 Grup Motylków  święto-
wała „dzień jeża” oraz „dzień 
zdrowego jedzenia”. Przypo-
mniano o zasadach zdrowego 
odżywiania oraz ciekawostki z 
życia jeży. Dzieci wykonały też 
owocowe jeże. Było smacznie i 
zdrowo 

 Grupa „Pszczółki” obcho-
dziła Dzień Postaci z Bajek 
z konkursami i zabawą. Za-
daniem przedszkolaków było 
odgadnięcie z jakiej bajki po-
chodzi piosenka. 
W zabawie ruchowej dzieci 
wcielały się w rolę Jasia i Mał-
gosi - musiały oddzielić ziarno 
od ryżu oraz odszukać drogę do domu trzech świnek.  Ten miły dzień za-
kończył się „wielkim balem postaci z bajek”. 

 Wiele ciekawych 
zdjęć obrazuje różne 
atrakcyjne zajęcia 
przedszkolaków od 
Szewczyka Dratewki.

 Jesienne 
drzewa w wy-
konaniu dzieci - 
grupa Biedronki.

 Z5 listopada dzieci ob-
chodziły „Dzień Postaci z Ba-
jek”. Przebrały się za ulubione 
postaci, obejrzały teatrzyk 
cieni, wysłuchały i obejrzały 
fragmenty bajek, rysowały 
swoją ulubioną postać . 

 POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM

TRZECIOKLASIŚCI W SP 3

MARCIŃSKIE ROGALE

Wiedza o drzewachW ramach klasowych 
obchodów Dnia Drzewa w 
dniach 12-16 października 
przeprowadzone zostały 
zajęcia pogłębiające wiedzę 
uczniów na temat drzew, 
ich znaczenia w przyrodzie 
i dla całego świata. 

Wysłuchano ciekawostek 
dotyczących najstarszych 
drzew w Polsce i na świecie, 
a także rozwiązano klasowy 
quiz. Zwieńczeniem obcho-
dów był udział wszystkich 
uczniów klas trzecich w kon-
kursie plastycznym „Portret 
jesiennego drzewa”, którego 
efektem jest przepiękna je-
sienna galeria.

Oprócz uroczystego świętowania kolejnej rocznicy Od-
zyskania Niepodległości, 11 listopada to także tradycyjnie 
już, przynajmniej w naszym regionie, delektowanie się 
marcińskimi rogalami. 

Chodzieżanie jak zwykle i w tym roku bez tych słodkich przy-
smaków nie mogli się obejść. Bo są, szczególnie tego dnia, po 
prostu pyszne.

Laureat konkursu 

W TRÓJCE

Moje kieszonkowe
W minionym tygodniu przy okazji omawiania tematów 

związanych z oszczędzaniem i przedsiębiorczością w 
klasach trzecich, został zrealizowany scenariusz zajęć za-
proponowany przez fundację Uniwersytet Dzieci pt. „Jak 
dobrze dzielić swoje kieszonkowe?”. 

Po prostu pyszne

CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE NA GÓRZE

 Przedszkole „Wesoły 
Smyk” po raz kolejny wzięło 
udział w akcji MEN „SZKOŁA 
PAMIĘTA”. Jej celem jest  pie-
lęgnowanie pamięci o bohate-
rach naszej wolności. Niestety 
nie można było upamiętnić 
obrońców wolności ziemi cho-
dzieskiej zapalając znicze w miejscach pamięci (tak jak uczyniliśmy to w 
ubiegłym roku). W zamian za to w holu przedszkola powstała gazetka ścien-
na, a w poszczególnych grupach odbyły się zajęcia tematyczne związane z 
różnymi wydarzeniami historycznymi.

Smacznie 
i zdrowo

Z konkursami i zabawą

Ciekawe 
zajęcia

Jesienne
drzewa

Rozpoczęliśmy od obejrzenia fi lmu dotyczącego historii pie-
niądza oraz czym jest budżet. Następnie uczniowie pracowa-
li w grupach nad konkretnym problemem i uczyli się dobrze 
dzielić swoje kieszonkowe, aby uzbierać na konkretny cel. 
Musieli dyskutować, podejmować decyzję i przeliczać swoje 
pieniądze. Momentami naprawdę wrzało, ale cieszył fakt, że 
członkom grup udało się wypracować kompromis. Finałem za-
jęć była praca techniczna – wykonanie skarbonek z pudełka po 
herbacie wg własnego pomysłu. 

D. Janowiak, M. Matyja, M. Kaczmarek

 Z okazji Święta Niepodległości, dzie-
ci poznawały i utrwalały polskie symbole 
narodowe, poznawały najważniejsze fakty i 
postacie z historii Polski, oglądały i słucha-
ły legend związanych z naszą ojczyzną. To 
ważne święto ma również odzwierciedlenie 
w pracach plastycznych naszych wychowan-
ków. Na gazetkach zrobiło się biało-czerwo-
no, zawisły fl agi, godła, kotyliony i mapy Polski.  Alina Tomaszewska
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Azaczęło się od rozmowy z Piotrem 
Sroką, później Marek Śliwiński na-
pisał, że marzy o tym, aby wszyscy 

pobiegli razem, kupił nawet medale. Ot tak 
- dla przyjaciół. Odezwał się doskonały cho-
dzieski biegacz Roman Gehrke i obiecał, że 
zorganizuje wodopój w miejscu, w którym 
nasza trasa przecina się z drogą krajową 11. 
Halina Kołda i Jakub Gołembecki dostarczyli 
wypieki (dla jasności - Kuby żona). 

I tak pojawił się pomysł, aby zamiast po-

jedynczo, pobiec razem w ramach odwoła-
nych Mistrzostw. 

Na starcie pojawiło się prawie 30 biega-
czy. Dodajmy, że pojawiła się reprezentacja 
z Szamocina, silna ekipa z Budzynia, mie-
liśmy gościa z Piły i ultramaratończyka z 
Gniezna.

Cały czas asekurowali nas kolarze z 
Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego 
– Daria Kasztarynda, Aleksandra Pogorzel-
ska, Rafał Tomasiewicz, Zbigniew Fórman i 

świetny, ale kontuzjowany biegacz, zwycięz-
ca tegorocznej ZaDyszki w swojej kategorii 
Norbert Zodrow,  o którym nie raz jeszcze 
usłyszymy. 

Byliśmy na bieżąco z Romanem Koło-
dziejczykiem i Krzysztofem Górą, którzy 
mieli szczęście biegać tego dnia w Gdyni. 
Na mecie oczywiście medale i radość, bo 
dla wielu był to pierwszy dystans półmara-
tonu. Przekazaliśmy też niewielką kwotę  na 
operację Natana Ledy, chłopca, który cierpi 

na rzadką chorobę. 
Było świetnie i raz jeszcze chcę podzię-

kować Piotrkowi Sroce, którego kontuzja 
zmusiła do samodzielnego ogarniania ca-
łego biegowego zaplecza, a że energia go 
roznosiła, to przy wspólnym obiedzie zorga-
nizował nawet konkurs z nagrodami! Piotrek 
jesteś mistrzem! Jak wszyscy, którzy biegli z 
nami i osobno tego dnia po pięknych ścież-
kach ziemi chodzieskiej.

 Kamil Sobkowiak

Organizowany po raz drugi przez Chodzieskie Stowarzyszenie 
Patriotyczne Chodzieski Bieg Niepodległości, nad którym pa-
tronat objęli Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz i Wójt 
Gminy Chodzież Kamila Szejner, miał odbyć się w sobotę, 7 li-
stopada.  Niestety, stało się to czego organizatorzy najbardziej 
się obawiali.
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami wywołanymi pandemią, bieg mu-

siał zostać odwołany.
-  Wiemy, że czekaliście na ten bieg, dlatego w sobotę od 9.00 do 13.00 przy 

scenie koło basenu będziemy wydawać numery i medale. Każdy będzie mógł in-
dywidualnie, z rodziną lub znajomymi odbyć swój bieg wokół jeziora lub w innym 
dowolnym miejscu – informowali z wyprzedzeniem organizatorzy.

Chętni na indywidualne bieganie w sobotę oczywiście byli. Każdy z nich otrzy-
mał specjalny medal oraz mógł wspomóc prowadzoną zbiórkę dla Natana Ledy. 
Całe uzyskane wpisowe zostało także przeznaczone, tak jak było to ustalone, na 
wsparcie operacji Natana. Bo, jak podkreślają na FB organizatorzy II Chodzie-
skiego  Biegu Niepodległości, biegając pomagamy.  RC

Tylko 
indywidualnie

To była lokalna odsłona gdyńskich Mistrzostw Świata w Półma-
ratonie. Kiedy ruszyliśmy ekipą wokół trzech chodzieskich jezior, 
zmiana prestiżu biegu przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. 
Po pierwsze atmosfera, po drugie współpraca. Widzieliście kie-
dyś jakieś zawody biegowe, w których najlepsi czekają na tych 
słabszych? Jestem dumny, że mogłem zorganizować takie przed-
sięwzięcie i dumny, że biegłem z takimi ludźmi. 

BIEGAJĄC
RAZEM

PO PIĘKNYCH ŚCIEŻKACH ZIEMI CHODZIESKIEJ

CHODZIESKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI MUSIAŁ ZOSTAĆ ODWOŁANY



15Nr 11(38) • listopad 2020

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
REDAKCJA – MBP ul. Kościuszki 32, 64-800 Chodzież
REDAGUJE ZESPÓŁ
REDAKTOR NACZELNY - Ryszard Cichocki

KONTAKT – naszachodziez@gmail.com
WYDAWCA – Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Michalskiego, ul. Kościuszki 32, 64-800 Chodzież
DRUK – Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania  |  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń

W czasach, gdy zorganizowanie zawodów graniczy z cudem, restrykcje i za-
chorowalność są coraz większe, aby nie dopuścić do bardzo dużego spad-
ku motywacji u zawodników oraz przez chwilę poczuć ducha rywalizacji i 
atmosferę zawodów, jedyne co mogliśmy zrobić, to wewnętrzne zmagania 
grup treningowych podczas zajęć na chodzieskiej pływalni. 

Nasi pływacy startowali w 
dwóch wybranych przez siebie 
konkurencjach, bez sklasyfiko-
wanych miejsc, ale z dyplomami i 
sprzętem dla każdego zawodnika, 
sfinansowanymi przez środki ze-
brane z akcji 1% - za co bardzo 

serdecznie wszystkim darczyń-
com dziękujemy!

Po zmaganiach spalone kalorie 
uzupełniliśmy pysznymi rogalami 
firmowymi z Cukierni Państwa 
Piotrowskich. 

Wśród wszystkich uzyskanych 

wyników jest kilka godnych uwagi, 
a trening w trudnej sytuacji epide-
miologicznej nie jest stracony, za 
co także dziękujemy Burmistrzowi 
Miasta Chodzieży panu Jackowi 
Gurszowi i chodzieskiemu MO-
SiRowi.  Bartosz Smaruj

UKS DELFINEK CHODZIEŻ

Dobra PASSA
Ostatnie spotkania Polonii Cho-

dzież to pasmo sukcesów. Po kilku 
przeciętnych meczach, poloniści 
zaczęli pokazywać, co potrafią. A po-
trafią zwyciężać nawet z drużynami z 
czołówki swoje grupy V ligi.

Przełomowym meczem był pojedy-
nek z prowadzącym w tabeli Huraga-
nem Pobiedziska. Spotkanie było wy-
równane i każda z drużyn miała swoje 
okazje do zdobycia bramki. Wprawdzie 
były momenty, kiedy wyraźnie przewa-
żał Huragan, ale w 82 min. to chodzie-
żanom udało się pokonać ich bramka-
rza. Gola na wagę zwycięstwa zdobył 
W. Moskalik.

Dobra passa nie opuszczała pod-

opiecznych Sergiusza Grabowskiego, a 
cennym było również zwycięstwo w me-
czu z Zamkiem Gołańcz. Drużyna ta, też 
zaliczana do ligowej czołówki, musiała 
uznać wyższość chodzieżan.  Po emo-
cjonującym spotkaniu Polonia wygrała 
1:0, a bramkę na wagę trzech punktów 
zdobył w 73 minucie A. Urbański.

W minioną sobotę Polonia podejmo-
wała Leśnika Margonin. Była wprawdzie 
faworytem, ale derbowe mecze zawsze 
są zacięte i mogą przynieść niespo-
dziankę. Tym razem jednak do niej nie 
doszło i chodzieżanie pokonali rywali z 
Margonina 2:0.

Pierwszą bramkę już w 4. minucie 
strzelił R. Bonusiewicz. W drugiej poło-
wie, w 83 minucie, po błędzie obrońcy 

z Margonina, W. Moskalik ustalił wynik 
spotkania.

- Bardzo ważne to zwycięstwo, po 
ciężkim meczu - komentuje trener. - 
Właśnie na takie derby byliśmy przygo-
towani. 

Ostatni mecz rundy jesiennej, już w 

najbliższą sobotę Polonia rozegra w 
Kłecku. Wprawdzie nie wiadomo jesz-
cze, które ostatecznie miejsce w ligowej 
tabeli zajmą chodzieżanie, ale, co pod-
kreślają trener i zawodnicy, z całej rundy 
można być naprawdę zadowolonym. 

 RC

PIŁKA NOŻNA – POLONA CHODZIEŻ

Bez klasyfikacji, 
ale z nagrodami

UKS PRZYGODA

ZAWSZE SĄ NA PIERWSZEJ LINII

Nowy sprzęt

Ratownicy medyczni

Do chodzieskiego Klubu UKS Przygoda trafiła nowa porcja sprzętu, przydatnego w 
doskonaleniu umiejętności pływackich. Deski, gumy, płetwy i sportowa kamera pod-
wodna kupione w całości z dotacji Gminy Miejskiej Chodzież. 

W okresie pandemii ich pomoc, podobnie jak całej służby zdrowia, jest nam szcze-
gólnie potrzebna. Na chodzieskich ratowników medycznych można liczyć w każdej 
sytuacji. Również podczas zawodów sportowych. RED

TA B E L A

1. Huragan Pobiedziska 16  38  35-11
2. Polonia Chodzież 16  32  22-12
3. Pogoń Łobżenica  16  29  50-28
4. Noteć Czarnków 14  29  36-18
5. Zamek Gołańcz  15  28  32-27
6. Wełna Skoki 16  26  44-32
7. Czarni Czerniejewo 14  26  33-24
8. Błękitni Wronki 16  26  37-31
9. Sparta Oborniki  16  26  22-25
10. Sparta Szamotuły  16  24  35-28
11. Concordia Mur.Goślina 16  18  28-39
12. 1922 Lechia Kostrzyn 15  17  14-18
13. Orkan Śmiłowo 16  17  33-43
14. Leśnik Margonin 16  16  26-36
15. Sparta Złotów 16  14  20-42
16. Płomień Połajewo 15  10  20-42
17. Lechita Kłecko 15  10  10-24
18. GLKS Wysoka 15   7   14-31
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DZIENNY DOM SENIORA - WIGOR

Ciekawe zajęcia
Uczestnicy Domu Seniora Wigor zmuszeni zostali 

niestety do zawieszenie swoich codziennych kon-
taktów. Trzeba przeczekać trudny czas, aby potem 
w pełnym zdrowiu znowu spotykać się  w swoim 
gronie.

Kiedy jeszcze każdego dnia spędzali wiele czasu w Wigo-
rze, wśród wielu ciekawych zajęć z chęcią, jak podkreślają, 
rozwiązywali krzyżówki, również zamieszczane w naszej ga-
zecie. 

KRZYŻÓWKA NR 38

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Chodzieży do  4 grudnia 2020 roku. Rozwiązania można też przesłać na adres 
naszachodziez@gmail.com. Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w loso-
waniu nagrody – niespodzianki.

W wyniku losowania, nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania krzy-
żówki z październikowego wydania NCh otrzymają: Wiesław Kuchta, Danuta 
Ostra i Dorota Szymańska. W związku jednak z obostrzeniami, związanymi z 
pandemią, nagrody zostaną wręczone dopiero gdy sytuacja ulegnie zmianie. 
Wtedy również o terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powiado-
mieni telefonicznie.!

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 38

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

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

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

W CHODZIESKICH LASACH

Podgrzybkowa rodzina
SAŁATKI PEŁNE WITAMIN

Dzieci z grupy 
„Wodników” z MP5 
przygotowywały 
smaczne witami-
nowe sałatki ze 
swoich ulubionych 
jesiennych owo-
ców. 

Wyszły napraw-
dę przepyszne i 
oczywiście dzieci 
zajadały je z ape-
tytem.

 Justyna Bednarczyk

Już połowa listopada, 
a grzybów w chodzie-
skich lasach podobno 
jeszcze dużo. Rosną so-
bie pojedynczo, ale też 
… rodzinnie. 

Pani Wioletta znalazła 
właśnie taką „podgrzyb-
kową rodzinę”. Zespolone 
trzy już dorosłe i dwa ma-
luchy. 

RC

- Rozwiązujemy, wysyłamy kupony, no i zda-
rza się, że wygrywamy – informują uczestnicy.  
- Tym razem gratulujemy wygranej naszej pani 
Marysi. RC

foto - FB DS Wigor
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POZIOMO
  1. Jej święto przypada na 11 listopada
 7. Stolica Armenii
  8. Imię twórcy Pippi
  9. Dzieło Wergiliusza
10. Duży soczysty owoc
15. Klub sportowy dla dzieci
16. Wybitne dzieło Michała Anioła
18. W Chodzieży zajmuje się sportem
19. Wada drewna
20. Zatwierdzenie na klawiaturze
23. Kawał lodu
24. Przeciwieństwo choroby
26. Uprzywilejowany pojazd medyczny
27. Jest patronem jednej ulicy 
      w Chodzieży 
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