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Stowarzyszenie Bioderko od wielu już lat należy do najbar-
dziej znanych i najprężniej działających organizacji  
w Chodzieży. Teraz zapewne działalność będzie rozszerzo-
na, bo możliwości znacznie się powiększyły. A wszystko za 
sprawą nowego lokalu przy ul. Jagiellońskiej 5.

CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI 
I REHABILITACJI

Będzie bardziej zielono
n Chodzież, jako Zielony Zakątek Wielkopolski, otrzymała 30 tysięcy 
złotych w ramach Programu „Błękitno-zielonych inicjatyw dla Wielko-
polski”

- Jacek Wojciech Bogusławski przekazał nam czek na realizację „bioazy” 
na terenie miasta. Będzie bardziej zielono i ładnie – powiedział J. Gursz

W ramach projektu zostaną postawione nowe ławki i ukwiecone donice, w 
których posadzone zostaną byliny, trawy, kompozycje kwietne i rośliny mio-
dodajne.

- Cieszę się, że jako społeczeństwo coraz lepiej rozumiemy, że nawet 
drobne działania, małe, codzienne nawyki mają znaczenie dla poprawy kli-
matu – podkreślił Jacek Bogusławski. RED

INICJATYWY DLA WIELKOPOLSKI

Honorata Pilarczyk – prezes Bioderka, należy do osób, dla których nie ist-
nieją rzeczy niemożliwe. Gdy tylko nadarzy się okazja do usprawnienia 
działalności, pani Honorata „nie popuści”. Tak też było z ogłoszonym przez 

Burmistrza Miasta konkursem ofert w ramach programu rewitalizacji  „Chodzież 
Od Nowa”.

- Bez wahania złożyliśmy ofertę konkursową i tym sposobem dostaliśmy szan-
sę na zmianę warunków terapeutycznych dla osób starszych i niepełnospraw-
nych - bez barier, bez wysokich schodów. Lokal został pięknie wyremontowany i 
będzie teraz dobrze służył wszystkim potrzebującym – mówi H. Pilarczyk.

Nowy obiekt jest faktycznie nie tylko piękny, ale też dobrze wyposażony. Jed-
nym z najważniejszych dodatkowych jego plusów jest to, że … jest na parterze. 
Dla osób niepełnosprawnych to niezwykle przecież ważne.

Ofi cjalne otwarcie nowych pomieszczeń Centrum odbyło się 7 października. 
Oprócz członków Bioderka w uroczystości uczestniczyli także m.in. burmistrz Ja-
cek Gursz, przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik, chodziescy radni 
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, partnerzy projektu, „bio-
derkowi” przyjaciele. Spotkanie prowadziła Małgorzata Jeśko-Doręgowska, a o 
tym jak do przeniesienia siedziby Bioderka doszło i jakie teraz są plany, mówiła 
pani prezes Honorata Pilarczyk. Były podziękowania dla burmistrza za wspar-
cie i możliwość stworzenia nowych warunków działalności Bioderka, a także dla 
wszystkich. którzy … „pomagali przenosić, rozkręcać, skręcać, sprzątać, usta-
wiać, przestawiać, myć...” . Odczytano również list z gratulacjami od pani poseł 
Marii Małgorzaty Janyski. 

Było uroczyste przecięcie wstęgi, było zwiedzenie nowych pomieszczeń. Był 
czas na rozmowę przy kawie oraz okolicznościowym „torcie”, przygotowanym 
przez zaprzyjaźnioną z Bioderkiem Cukiernię Piotrowscy.

Ryszard Cichocki

Nowoczesny i pozbawiony barier lokal 
przy ul. Jagiellońskiej przygotowany został         
w ramach projektu rewitalizacji, fi nansowa-
nego ze środków UE i środków miejskich. 
7 października, podczas ofi cjalnego otwar-
cia obiektu, było radośnie, było wzruszają-
co, było rodzinnie, było słodko, było wśród 
przyjaciół. Takie jest Bioderko.

DZIAŁALNOŚCI BIODERKA OD 14 JUŻ LAT PRZEWODZI 
HONORATA PILARCZYK. PANI PREZES POMAGAJĄ CZŁON-
KOWIE ZARZĄDU - MAŁGORZATA JEŚKO-DORĘGOWSKA, 
BOŻENA PRUSAK, ŁUKASZ MAY.

Bez schodów, 
bez barier

Burmistrz 
Jacek GURSZ

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej w rejonie 
ul. Ofi ar Gór Morzewskich w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU
Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości 
według katastru nieruchomości

576/9

Powierzchnia łączna 
nieruchomości w m2

851

Opis nieruchomości Działka stanowi teren niezabudowany i nie-
ogrodzony. Nieruchomość posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej - ul. Zaciszna, w miej-
scowości Studzieniec, gmina Chodzież. Dojazd 
odbywa się drogą asfaltową, a następnie z kostki 
betonowej. Nieruchomość jest nieużytkowana. 
Nieruchomość posiada dostęp do przyłącza: 
energetycznego, wodociągowego, kanalizacyj-
nego. Otoczenie stanowią nieruchomości rolne 
i częściowo zabudowane na cele mieszkaniowe.

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Chodzieży (Uchwała 
nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z 
dnia 28.05.2018 r.): nieruchomość oznaczona 
w planie symbolem: MN1 jest przeznaczona na 
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza 
nieruchomości

110.000,00 zł brutto
w tym należny podatek VAT w wysokości 23%.

Termin i miejsce przetargu 28 października 2021 roku,
godzina 11.00
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana
Paderewskiego 2, sala nr 305

Wysokości wadium, forma, 
termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 20.000,00 zł należy wpła-
cić w pieniądzu, na konto Gminy Miejskiej w 
Chodzieży Santander Bank Polska numer: 93 
1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 22 
października 2021 r.

Informacja o miejscu 
wywieszenia i publikacji 
ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy 
ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży.
Ponadto ogłoszenie zamieszczono w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Chodzieży – bip.chodziez.pl, a także na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży: 
https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chodziez, 
natomiast w gazecie „Chodzieżanin” zamiesz-
cza się wyciąg z ogłoszenia.

Dane teleadresowe, pod którymi 
można uzyskać szczegółowe in-
formacje dotyczące przetargu

cieslik.renata@chodziez.pl
telefon: 67/ 2827171 wew. 412
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W chodzieskich szkołach i przedszkolu, podległych Gminie Miejskiej, pracuje wielu oddanych całym 
sercem wychowaniu dzieci i młodzieży nauczycieli. Każdego roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
szczególnie wyróżniający się honorowani są Nagrodą Burmistrza. 

n Inicjatywa, w której aktywnie uczest-
niczył burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, 
dotycząca ustanowienia 27 grudnia 
Dniem Zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego, zakończona została sukce-
sem.

Przypomnijmy, że burmistrz naszego miasta 
był jednym z sześciu pomysłodawców, którzy 
zwrócili się do prezydenta RP Andrzeja Dudy z 
prośbą o podjęcie w tej sprawie inicjatywy usta-
wodawczej. RED

W tym roku nagrody te otrzy-
mali: Danuta Woźniak – Miej-
skie Przedszkole nr 5, Jolanta 
Gil – Szkoła Podstawowa nr 
1, Alicja Sarbinowska – Szko-
ła Podstawowa nr 1, Barbara 
Pilarska – Szkoła Podstawowa 
nr 3. 

Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się w miniony piątek, 15 
października. Razem z burmi-
strzem Jackiem Gurszem w 
okolicznościowym spotkaniu 
uczestniczyli przewodnicząca 
Rady Miejskiej Mirosława Kut-
nik, zastępca burmistrza Piotr 
Witkowski oraz dyrektorzy pla-
cówek. RC

n Po raz kolejny nasze miasto miało okazję 
uczestniczenia w Targach EXPO REAL i zapro-
szenia do Chodzieży inwestorów. Nasz udział był 
finansowany ze środków Unii Europejskiej, a w 
tym roku w Monachium reprezentował nas Piotr 
Witkowski. 

Warto przypomnieć, że właśnie na takich targach nawią-
zaliśmy kontakt z koreańską firmą Dong jin, która ma teraz 
swój zakład w Chodzieży. RED 

n Delegacja chodzieskiego Huf-
ca ZHP zaproszona została na 
obchody 40-lecia Skautów DPSG 
Stamm St. Martin Nottuln. Harce-
rze z Chodzieży uczestniczyli w 
uroczystej mszy św. jubileuszo-
wej, a następnie w zajęciach z 
niemieckimi skautami. 

- Wyjazd dofinansowany był ze środ-
ków Urzędu Miasta, za co bardzo dzię-
kujemy – podkreślają harcerze.

Warto przy okazji dodać, że trwają 
już przygotowania obchodów 30 – lecia 
partnerstwa Chodzieży i Nottuln. Odbę-
dą się one w Nottuln, a uczestniczyć w 
nich będzie oczywiście chodzieska de-
legacja.  RED

 fot – FB Hufiec ZHP

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Inicjatywa 
z sukcesem

Nagrody Burmistrza

Nasze 
propozycje

Jubileusz skautów
MIASTA PARTNERSKIE CHODZIEŻ - NOTTULN

DZIEŃ ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA

TARGI W MONACHIUM

W związku ze śmiercią

Ojca
składamy 

Panu 
Piotrowi Witkowskiemu 

Zastępcy 
Burmistrza Miasta Chodzieży

oraz rodzinie
wyrazy głębokiego 

i szczerego współczucia

Burmistrz Miasta Chodzieży 
Jacek Gursz 
i pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Chodzieży
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MORPA  

Otwarci na pomoc
n Miejski Ośrodek Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Chodzie-
ży wraz z Urzędem Miejskim co roku 
projektują zgodnie z zapotrzebowa-
niem społecznym wydanie w formie 
gazety programu profilaktycznego, 
skoncentrowanego na różnorodnych 
formach specjalistycznej pomocy 
psychologicznej, terapeutycznej i 
prawnej. 

Bezpłatne egzemplarze wydania pro-
filaktycznego dla społeczności lokalnej 
zostały rozprowadzone w jednostkach 
na terenie miasta. Zainteresowane oso-
by mogą jeszcze skorzystać z niniejsze-
go wydania w Ośrodku MORPA, gdzie 
bezpośrednio udzielana jest pomoc. Te-
lefon kontaktowy 76-28-27-864. 

n Blisko milion złotych prze-
znaczony został na budowę no-
wego odcinka kanalizacji desz-
czowej na ulicy Paderewskiego. 
Na początku roku przebudowa-
no odcinki na ul. Łąkowej. 

Te prace choć bardzo koszto-
chłonne, często są niewidoczne 
po wykonaniu, ale bardzo ważne 
z punktu ograniczaniu skutków 
ulewnych deszczy. Aktualne pra-
ce wykonuje chodzieska firma 
Krzysztof Lehmann, która wygrała 
przetarg.  UM

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ

Od Składowej do Strzeleckiej
n Pracownicy MEC sp. z o.o. za-
kończyli pierwszy etap inwestycji 
polegającej na budowie sieci ciepl-
nej dn 125 od ul. Składowej do ul. 
Strzeleckiej. 

Polegał on na połączeniu projekto-
wanego ciepłociągu z istniejącym przy 
ul. Składowej i wykonaniu  sieci do ul. 
T. Kościuszki na wysokości wjazdu do 
PS Gaz sp. z o.o  o długości 100 mb.

Aktualnie trwają prace odtworzenio-
we związane z przywróceniem terenu 
inwestycji do stanu pierwotnego. Ze 

względu na dużą skalę, zadanie jest 
wykonywane etapami, co zmniejszy 
uciążliwość inwestycji dla mieszkań-
ców.

Efektem inwestycji będzie podłą-
czenie budynków mieszkalnych  usy-
tuowanych przy ul. Strzeleckiej. Warto 
też podkreślić, że inwestycja planowa-
na jest jako rozwojowa, pozwalająca 
na podłączania kolejnych budynków, 
znajdujących się w tym rejonie do sieci 
cieplnej. Piotr Matyja

MEC Chodzież

Kanalizacja deszczowa

Remonty w centrum miasta

Termomodernizacja budynku

Remonty elewacji 

n Mieszkaniowy 
Zasób Gminy Miej-
skiej Chodzież wy-
remontuje klatkę 
schodową w bu-
dynku mieszkalnym 
Gminy Miejskiej w 
Chodzieży przy ul. 
Raczkowskiego  2. 

Wykonane będą 
również inne roboty 
towarzyszące m.in. wy-
mieniona zostanie tylna 
brama oraz zdegrado-
wana nawierzchnia na 
terenie nieruchomości.  

n Zakończył się następny etap porządkowania nieruchomości przy 
ul. Młyńskiej 3, którą zarządza Mieszkaniowy Zasób Gminy Miej-
skiej Chodzież. 

MZGM
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
DLA MIASTA CHODZIEŻY

n W związku z będącym w 
trakcie opracowania Planem 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
na lata 2022-2027, Burmistrz 
Miasta Chodzieży zwraca się 
do instytucji publicznych z te-
renu miasta z prośbą o udzie-

lenie i przekazanie informacji 
o planowanych działaniach in-
westycyjnych w zakresie sze-
roko rozumianej gospodarki 
niskoemisyjnej na lata 2022-
2027. 

Uwzględnienie w/w infor-

macji w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej może być w 
przyszłości niezbędne dla 
Państwa w celu pozyskania 
środków z dotacji zewnętrz-
nych na realizację takich dzia-
łań.

DODATEK MIESZKANIOWY
Dodatek mieszkaniowy to forma pie-
niężnego świadczenia wypłacanego 
za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej ze środków Gminy 
Miejskiej w Chodzieży. 

Jest dofinansowaniem wydatków 
mieszkaniowych ponoszonych przez 
mieszkańców miasta w związku z zaj-
mowaniem lokalu mieszkalnego. Jego 
uzyskanie zależy od spełniania ściśle 
określonych przepisów. Jednym z nich 
jest  metraż. Wniosek o dodatek miesz-
kaniowy wraz z deklaracją o dochodach 
gospodarstwa domowego, według wzo-
rów uchwalonych przez Radę Miejską w 
Chodzieży, oraz dokumenty potwierdza-
jące wysokość ponoszonych wydatków 
związanych z zajmowaniem mieszkania 
lub domu można składać w sekretariacie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Chodzieży, ul. Zygmunta Krasińskiego 
14. Ponadto pod numerem telefonu 67 28 

25 824 pracownik merytoryczny udzieli 
wszelkich informacji.

Ważne: dodatek mieszkaniowy 
przysługuje, jeżeli w okresie 3 mie-
sięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku, średni miesięczny dochód 
przypadający na jednego członka go-
spodarstwa domowego wnioskodaw-
cy, nie przekroczył w gospodarstwie:  
jednoosobowym – 40% (tj. 2 066,99 zł), 
wieloosobowym – 30% (tj. 1 550,24 zł) 
tj. przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej, obowiązującego 
w dniu złożenia wniosku, które w 2020 
r. wyniosło 5 167,47 zł.

W sytuacji, gdy dochód jest nieco wyż-
szy nadal istnieje możliwość otrzymania 
dodatku mieszkaniowego, ale tylko wów-
czas, gdy kwota nadwyżki nie przekracza 
wysokości dodatku mieszkaniowego. W 
takim przypadku należny dodatek miesz-
kaniowy obniża się o tę kwotę.

Przyznany dodatek mieszkaniowy wy-
płacany jest zarządcy budynku lub osobie 
uprawnionej do pobierania należności za 
zajmowany lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje 
osobom przebywającym w: domu pomocy 
społecznej, młodzieżowym ośrodku wy-
chowawczym, schronisku dla nieletnich, 
zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, 
szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli 
instytucje te zapewniają nieodpłatnie peł-
ne całodobowe utrzymanie.

Raport, sporządzony przez pracownika 
merytorycznego wskazuje, iż z tej formy 
wsparcia w roku 2020 skorzystały 242 go-
spodarstwa domowe na łączną kwotę 562 
239,79 zł, w roku bieżącym do 31 sierpnia 
z dodatku mieszkaniowego skorzystały 
203 rodziny na kwotę 345 047,66 zł. 

Dyrektor i pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chodzieży

POMOC PIENIĘŻNA GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

W bieżącym roku przeprowadzono  modernizację budynku administracyjnego,  
w którym znajduje się siedziba MZGM i Zakładu Komunikacji Miejskiej. Budy-
nek został docieplony, jest nowa elewacja, wymieniono parapety i część okien.  
Rozpoczęto też dostosowywanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

n MZGM zlecił 
też wykonanie 
napraw uszko-
dzonych elewacji 
budynków miesz-
kalnych przy ul. 
Krasińskiego 3 
oraz przy ul.  Mar-
cinkowskiego 5. 
  

Iwona Szmyt
Dyrektor MZGm

Kierownik MORPA
Romana Otto
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PODSUMOWANIE PIKNIKU NAUKOWEGO

DZIEŁO GRUPY CERAMICZNY STREET ART

Będzie kolejna edycja Zdalne odczyty

Oczyszczalnia ścieków

Tradycją pikniku jest podsumowujące spotkanie przedstawicieli 
wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego organizację. 

W tym roku były to 32 instytucje, fi rmy, szkoły, przed-
szkola i stowarzyszenia oraz 5 partnerów medialnych. 
Ich reprezentanci zebrali się 16 września na Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków. W imieniu głównych organiza-
torów za współorganizację pikniku dziękowali prezes 
Miejskich Wodociągów i Kanalizacja Stanisław Biniec-

ki, przedstawicielka Urządu Miejskiego Paulina Panek 
oraz Marzena Kryza, reprezentująca Nadleśnictwo 
Podanin. Była dyskusja nad tym co się sprawdziło i co 
należy poprawić. Rozmawiano także o kolejnej edycji. 
Możemy zdradzić, że padły pierwsze pomysły na temat 
przewodni 7. pikniku.  RED

n Pani Helena Frąckowiak, znana z działalności społecznej wśród 
działkowców, uhonorowana została przez Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego odznaką „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskie-
go”. 

Wyróżnienie wręczył burmistrz Jacek Gursz. RED

n Kolejny już raz Ceramiczny 
Street Art pokazał, jak można 
upiększyć nasze miasto, jak moż-
na swoje zainteresowania i zami-
łowania wykorzystać do czynienia 
dobra.

To „liściaste ogrodzenie” będzie teraz 
ozdobą Promenady nad Jeziorem Miej-
skim. A cały projekt „Ekosprawni” dofi nan-
sowany został ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, będących „w dyspozycji Sa-
morządu Województwa Wielkopolskiego 
w ramach promowania aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzi-
nach życia społecznego i zawodowego”.

Brawa należą się całej grupie, działa-
jącej pod przewodnictwem Danuty Drze-
wieckiej-Piechowiak. RC

Święto pani Heleny
ZASŁUŻONA DLA WOJEWÓDZTWA

Liściaste ogrodzenie

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

n MWiK Sp. z o.o. wykorzy-
stuje system radiowego odczytu 
wodomierzy IZAR fi rmy Diehl 
Metering. Każdy z ponad 8 tys. 
rozliczanych wodomierzy wypo-
sażony jest w moduł radiowy. Aby 
pozyskać odczyt konieczne jest 
znalezienie się modułu w zasię-
gu odbiornika, który obecnie za-
montowany jest na samochodzie 

objeżdżającym określone trasy. 
Odczyt wykonywany jest standar-
dowo na ostatni dzień miesiąca. 

Aktualnie trwają testy wersji 
rozwojowej systemu, pozwala-
jącej odczytywać wodomierze 
bezpośrednio z siedziby wodo-
ciągów. W wybranych punktach 
na terenie miasta zainstalowano 
pasywne zestawy zbierające 

dane z liczników, a następnie 
przesyłające je dalej na serwer 
Spółki. Odczyty wykonywane 
są z większą częstotliwością co 
pozwala m.in. monitorować zu-
życia wody i szybciej wykrywać 
oraz lokalizować awarie. Tym 
samym system ułatwia prowa-
dzenie racjonalnej gospodarki 
wodnej.

n Na Miejskiej Oczyszczal-
ni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu 
zakończono prace na jednym z 
dwóch ciągów technologicznych. 
W ich ramach zostały opróżnio-
ne i oczyszczone dwa reaktory 
biologiczne RBS1 i RBN1. Wy-
konano również przegląd i pra-
ce konserwacyjne we wnętrzu 
reaktorów, obejmujące wymianę 
paneli napowietrzających. W tym 
czasie ścieki przekierowane były 
na drugi ciąg technologiczny, któ-
ry zapewnia ich oczyszczenie. 
Wydzielone wewnątrz reaktorów 
biologicznych komory osadu 
czynnego (mikroorganizmów) są 
zbiornikami, które służą do biolo-
gicznego oczyszczania ścieków. 

Oczyszczanie biologiczne pro-
wadzone jest w oparciu o proces 
usuwania związków azotu i fosfo-

ru z zastosowaniem defosfatacji, 
denitryfi kacji i nitryfi kacji. 

MWiK
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PROJEKT „CHODZIEŻ OD NOWA REWITALIZACJA FIZYCZNA, 
GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I KULTURALNA ŚRÓDMIEŚCIA” 
- ZAKOŃCZONY ETAP TECHNICZNY

Ciąg dalszy nastąpi
Zakończył się etap techniczny projektu „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna 
śródmieścia”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
priorytetowej 9 „Infrastruktura 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, poprze-
mysłowych i powojskowych”, w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 9 mln zł.
Celem projektu było m.in. polepszenie stanu technicznego obszaru zdegradowanego, wyznaczonego do rewitalizacji.

n W ramach rewitalizacji utworzona została również Aleja Gwiazd Jazzu, znajdująca się 
przy ul. Strzeleckiej, gdzie wzdłuż chodnika zamontowane zostały na postumentach rzeźby 

przedstawiające na szkle instrumenty muzyki jazzowej. Tuż przy rzeźbach umieszczone zo-
stały kody QR, przekierowujące użytkowników smartphonów do strony www Chodzieskiego 

Domu Kultury. Została wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodników oraz odprowadzenie 
wód opadowych, zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie ulicy. Zmniejszono po-
wierzchnię jezdni na rzecz zwiększenia obszaru zieleni.  Części starego boiska wykorzystano 

na wybudowanie placu rekreacyjno-sportowego z nową - dla tego typu obiektów w Chodzieży, 
bezpieczną nawierzchnią. Poszczególne fragmenty placu zajmują: mała siłownia zewnętrzna, 

plac zabaw dla dzieci z wbudowaną w podłoże trampoliną oraz zewnętrzne instrumenty muzycz-
ne, będące nawiązaniem do koncepcji jazzowej alei. Plac został wyposażony w drewniane siedzi-

ska, które wraz z nową roślinnością i rzeźbą tworzą estetyczne i funkcjonalne miejsce do rekreacji 
i zabawy. 

Zwiększyła się zatem powierzchnia do wypoczynku biernego, jak i aktywnego, gdyż duży plac 
przylegający do tego obszaru umożliwia realizację różnego rodzaju aktywności integrujących lokalną 

społeczność.

n W rezultacie podjętych działań polepszył się stan wizualny fyrtla ul. Żeromskiego, który wzbogacił się 
o nową infrastrukturę techniczną – nowa nawierzchnia chodników, jezdni wewnątrz osiedla Żeromskiego, 
nowe oświetlenie, nowe miejsca postojowe dla mieszkańców; pojawiły się elementy małej architektury tj. 
ławki, donice z kwiatami, huśtawki, mały plac zabaw, stół do gry w ping-ponga oraz nowe kosze na śmieci 
i pojemniki pół podziemne do selektywnej zbiórki odpadów. Zamontowane zostały również całkiem nowe 
elementy w przestrzeni publicznej Chodzieży, mianowicie postawione na postumentach rzeźby o ciekawej 
formie przestrzennej i kolorystyce, przy których znajdują się kody QR, przekierowujące użytkowników 
smartphonów do strony www Biblioteki Miejskiej w Chodzieży. Zostały wykonane nowe nasadzenia roślin 
– drzew, zieleni średniej i niskiej. 

W obszarze fyrtla ul. Żeromskiego, przy ul. Jagiellońskiej 5 został wyremontowany budynek prze-
znaczony do działalności podmiotu ekonomii społecznej, gdzie 7 października br. wznowiło swoją 
działalność po przeprowadzce Stowarzyszenie Osób  po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”. W 
ten sposób powstało Centrum Aktywnej Integracji i Rehabilitacji zrzeszające i uaktywniające osoby 
z niepełnosprawnościami – miejsce w pełni dostosowane technicznie do przemieszczania się osób 
tej grupy społecznej.

n Na obszarze rewitalizacji oddano do użytku park 
przy ul. Dworcowej, sąsiadujący z Miejską  Biblioteką 
Publiczną, nazwany na rzecz projektu parkiem „Odpo-
czywaj z kulturą”. Do parku został przeniesiony ist-
niejący „lamus tkacki”, stanowiący ostatni tego typu 
obiekt w Chodzieży i będący jednocześnie pomni-
kiem historycznym. 

W parku na nowo zostały zaprojektowane i 
wybudowane ciągi piesze, zamontowano oświe-
tlenie energooszczędne, posadowiono nową 
fontannę oraz umieszczono przeszklony bu-
dynek tzw. bookschron, mający w najbliższej 
przyszłości pełnić rolę biblioteki plenerowej. 
Park wyposażono w elementy małej archi-
tektury - siedziska, ławki, leżaki, kosze na 
śmieci, stoły do gry w szachy. Wykonano 
nowe nasadzenia drzew oraz zieleni ni-
skiej. Do szlaku „Chodzieskiej Porcelany” 
nawiązują zamontowane wzdłuż ścieżek 
ceramiczne elementy. 

Niewątpliwie piękną częścią zago-
spodarowania parku „Odpoczywaj z 
kulturą” jest mural, namalowany na 
elewacji Biblioteki Miejskiej i przed-
stawiający nieistniejący już na ul. 
Kościuszki kościół ewangelicki. 
Do parku przylega także nowo 
wybudowany parking, znajdują-
cy się od strony ulicy Składo-
wej.  UM

Chociaż zakończyły się remonty, nie zakończył się pro-
ces rewitalizacji. Projekt „Chodzież Od Nowa…” wchodzi 
w kolejny etap. 

Należy podkreślić, że rewitalizacja to też praca z 
ludźmi, z lokalną społecznością. Jest to długi pro-
ces, zależny od mieszkańców całego miasta, orga-
nizacji pozarządowych, instytucji kultury, placówek 
edukacyjnych i urzędów. Podstawą rewitalizacji 
społecznej jest dialog, który pozwoli budować wi-
zerunek, potencjał i charakter miasta, a tym samym 
wpłynie na jakość życia mieszkańców. 

UM
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O stuletniej historii 
pobytu sióstr Sera-
fi tek w Chodzieży, 
pisaliśmy w po-
przednim wydaniu 
NCh. Dziś informu-
jemy o uroczysto-
ści jubileuszowej, 
jaka odbyła się w 
niedzielę, 26 wrze-
śnia.

Życzliwość 
i zrozumienie

ZIELONE ŚWIATŁO 
DLA OSÓB Z MPD

Ogólnoświatowa kampania pod na-
zwą  „#17 milionów”, ma na celu rozbu-
dzenie potrzeby poznania osób z MPD 
oraz uwrażliwienie na ich potrzeby i 
szczególne uwarunkowania psychofi -

zyczne. Sama zaś cyfra „#17 milionów” 
oznacza ilość osób na całym świecie 
dotkniętych MPD.

Uczniowie „Trójki” co roku (poprzez 
marsze, akcje - happeningi, biegi, spo-

tkania w szkole i przedszkolu integracyj-
nym, wywiady, rozmowy w TV…) mani-
festują swoje wzorcowe postawy – pełne 
życzliwości, zrozumienia i pomocy, a tym 
samym uwrażliwiają społeczeństwo na 

potrzeby i działania wobec osób z mó-
zgowym porażeniem  dziecięcym. (...)

n 6 października przypadało wyjątkowe święto 
– Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dzie-
cięcego. Z tej okazji już po raz siódmy uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach działań wo-
lontariatu, zachęcali wszystkich do solidaryzo-
wania się  z osobami cierpiącymi na mózgowe 
porażenie dziecięce.

100 LAT POBYTU SIÓSTR SERAFITEK NW CHODZIEŻY

JUBILEUSZOWE 
UROCZYSTOŚCI

Siostra SYLWIA 
przełożona 
chodzieskich sióstr

Z okazji jubileuszu otrzymali-
śmy wiele gratulacji i życzeń. 
Były wśród nich takie, które 
na zawsze zapadną głęboko 
w sercu.
Obecnie na terenie Cho-
dzieży posługuje 5 sióstr. 
Opiekują się one kościołem 
parafi alnym, katechizują, 
prowadzą świetlicę, włączają 
się czynnie w życie parafi i i 
miasta, widząc potrzeby i wy-
chodząc naprzeciw drugiego 
człowieka. Historia każdej 
z placówek na ziemi cho-
dzieskiej, gdzie posługiwały 
siostry i nadal są, jest bar-
dzo bogata i owocna. Można 
powiedzieć, że siostry wy-
chowały wiele pokoleń mło-
dych katolików. Były przez 
te wszystkie lata potrzebną i 
niezastąpioną cząstką każdej 
parafi i, w której prowadziły 
swoją działalność.

Małgorzata Jeśko-Doręgowska 
(opiekun 

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU) 

Głównym punktem tego 
wyjątkowego wydarze-
nia, była Jubileuszowa 

Msza św. koncelebrowana, któ-
rej przewodniczył Prymas Polski 
abp Wojciech Polak. Dostojne-
go gości przywitał ks. dziekan 
Ireneusz Szypura. Proboszcz 
parafi i św. Floriana przedstawił 
też w skrócie historię posługi 
sióstr Serafi tek w naszym mie-
ście.

Ujmująca była homilia ks. 
arcybiskupa. Metropolita gnieź-
nieński podkreślił znaczenie 
działalności sióstr Serafi tek, 
ich zaangażowanie w niesieniu 
pomocy potrzebującym. Był też 
drugi wątek homilii, w którym 
Prymas przestrzegał przed bu-
dowaniem podziałów „my-oni” 
i tworzeniem przekonania, że 
Bóg jest dla wybranych.  

- Nie wolno Go dla takich 
czy innych interesów i potrzeb 
zawłaszczać. Nie wolno Go dla 
własnych celów używać. Nie 
wolno Bogiem manipulować, bo 
On nie jest Bogiem niektórych – 
mówił abp W. Polak. 

Mszę jubileuszową, w któ-
rej oprócz sióstr uczestniczyło 
wielu parafi an, podopieczni 
świetlicy Promyk Dobra, a także 
przedstawiciele miasta i wielu 
innych gości, wzbogaciły poczty 
sztandarowe i chór parafi alny 
pod batutą Edwarda Michora. 
Dodajmy, że podczas mszy 
zostały wniesione do kościoła 
rzeźby błogosławionych Matki 
Założycielki Łucji Szewczyk i s. 
Sancji, które wykonał Jerzy Bie-
niek jako wotum dla sióstr. 

                                                                          
x x x

Siostry Serafi tki obchodzą też 
drugi jubileusz – 25 lat prowa-
dzenia świetlicy środowiskowej 
Promyk Dobra. O tej wyjątkowej 
placówce napiszemy w następ-
nym wydaniu NCh.

Ryszard Cichocki 

Do Chodzieży przyjechały siostry, które kiedyś w naszym mieście i na ziemi chodzieskiej pracowały.  
Była też Matka Generalna Zgromadzenia i Siostra Prowincjonalna Prowincji Poznańskiej.

Jubileuszowej mszy św. przewodniczył 
JE Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak.

Po mszy św. odbyła się druga część uroczystości, a rozpoczęła 
się od pokrojenia „jubileuszowego tortu”.

Burmistrz Chodzieży
Jacek GURSZ
100 – lecie to szansa na to, by siostry 
choć przez chwilę stały się bohater-
kami pierwszego planu. Ich obecność 
w Chodzieży jest naprawdę bardzo 
znacząca z wielu powodów. Przez cały 
wiek służyły i nadal służą pomocą 
osobom potrzebującym. Zawsze 
skromne, ciche, w pewnym sensie 
ukryte, wykonują w naszym mieście 
swoją misję, swoją pracę na rzecz 
Boga i ludzi.
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12 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży odbyło się 
spotkanie, którego tematem była edukacja i profi laktyka raka piersi. Pomy-
słodawcą wydarzenia było Koło Gospodyń Miejskich w Chodzieży, które do 
współudziału zaprosiło Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa 
wstążeczka”, fi rmę Szklany Dom Hanny Fredrych, fi rmę Avon oraz Jakuba 
Wójcika, fi zjoterapeutę w fi rmie „Spina”. 

W ubiegłym roku pandemia nie pozwoliła na ofi cjalne 
otwarcie nowego roku pracy chodzieskiego UTW. 
Tym razem już można było.

- Różowy Październik to mie-
siąc świadomości raka piersi 
i ten temat musiał wybrzmieć 
również wśród chodzieżanek. 
Naszym celem było wspólne 
promowanie profi laktyki, czujno-
ści onkologicznej i rzetelnej wie-
dzy o raku piersi – wyjaśniają 
organizatorki spotkania.

Temat był niezwykle poważ-
ny, ale spotkanie przebiegło w 
ciepłej atmosferze, pełnej życz-
liwości, uśmiechu i wsparcia. 
Udział w spotkaniu wzięły pa-
nie, które przeszły chorobę lub 
obecnie chorują. Szczególnym 
optymizmem, odwagą i energią 
zaraziła wszystkich pani Sylwia, 
która niezwykle otwarcie po-
dzieliła się swoim doświadcza-
niem związanym z chorobą. 

Nie zabrało słodkiego poczę-
stunku – przecież to Koło Go-
spodyń Miejskich, i losowania 
nagród ufundowanych przez 
darczyńców. 

- Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji 
wydarzenia, dzięki Wam mogli-
śmy przyczynić się do wzrostu 
świadomości raka piersi wśród 
mieszkanek Chodzieży, a być 
może to uratuje czyjeś zdrowie 
i życie – dodaje Paulina Panek, 
prezes Koła.

RED
Fot – Pixel Studio 

– Fotografi a Chodzież

Uroczyste otwarcie roku od-
było się 4 października w sali 
widowiskowej ChDK. Oprócz słu-
chaczy, uczestniczyli w nim m.in. 
zaproszeni przedstawiciele władz 
samorządowych miasta i gminy, 
przyjaciele z sąsiednich uniwer-
sytetów, a także goście specjalni 
- poseł Małgorzata Maria Janyska 
i senator Adam Szejnfeld. 

O dotychczasowym dorobku 
i planach na rozpoczynający się 
rok, mówiła prezes stowarzysze-
nia Jadwiga Należyty. Były wy-
stąpienia gości, przedstawicieli 
słuchaczy, a całość zakończył 
wykład inauguracyjny.

Szczególnym punktem pro-
gramu było przyjęcie w poczet 
słuchaczy 20 osób (w tym aż 19 
pań). Było ślubowanie i wręcze-
nie odpowiednich zaświadczeń. 
Nowi słuchacze wzmocnili 180. 
osobową grupę członków stowa-
rzyszenia.

Program uroczystości wzbogacił  
zespół wokalny UTW „Uniwerek”.

Ważny temat Nowy rok akademicki

MAŁGORZATA JEŚKO-DORĘGOWSKA 

Miło widzieć ciągle zapełnioną naszą chodzieska pływalnię 
– nawet po 45 latach. Sama pokonywałam tu pierwsze pły-
wackie kroki i zdobywałam pierwsze sukcesy, tak jak dzisiejsi 
młodzi zawodnicy. Serdecznie wszystkim gratuluję, a dyrekto-
rowi Januszowi Smarujowi i całemu zespołowi MOSiR życzę 
satysfakcji z podejmowanych inicjatyw.

KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W CHODZIEŻY

Nowi słuchacze I roku

Zespół wokalny UTW „Uniwerek”

Prezes Jadwiga Należyty 
przypomniała, co UTW już 
osiągnął i jakie ma plany na 
ten rok akademicki.

Trudno nie zauważyć, że z roku na rok 
w naszym UTW coraz więcej się dzieje. 
Uniwersytet tak prężnie działający, mający 
tak wielu słuchaczy, to coś wspaniałego. 
Cieszy mnie, że jest tak wiele organiza-
cji i stowarzyszeń, współpracujących z 
miastem. Staramy się je wspierać nie tylko środkami fi nansowymi, 
udostępnianiem lokali, ale także zasobami ludzkimi. Ta sfera dzia-
łalności jest jedną z podstaw mojego burmistrzowania.

BURMISTRZ Jacek Gursz

Tadeusz Jeśko swoją zawodową drogę rozpoczął od pracy w Szkole Zawodowej. W 1981 roku zamienił 
jednak stanowisko instruktora praktycznej nauki zawodu na działalność prywatną. Zaczął koło domu,       
w piwnicy, w garażu, małym warsztaciku. Do pracy nauczycielskiej wprawdzie jeszcze trochę tęsknił,      
bo, jak mówi, praca z młodzieżą przynosiła wiele satysfakcji, ale ślusarstwo i budowlanka wciągały coraz 
bardziej.

Początki nie były oczywiście łatwe. 
Najpierw cieszyły roboty drobne - wy-
konane własnoręcznie balustrady, płoty, 
potem palety, wózki i coraz większe ga-
baryty.

- Z biegiem lat warsztat koło domu na 
ul. Wróblewskiego już nie wystarczał, fi r-
ma się rozwijała i trzeba było poszukać 
nowego miejsca – wspomina pan Tade-

usz. - Przenieśliśmy się na ulicę Notec-
ką, gdzie była większa hala i większe 
możliwości wykonywania usług.

Firma wyspecjalizowała się w budo-
waniu obiektów, przede wszystkim dla 
rolników.

- Przechodziliśmy oczywiście trudne 
okresy, ale dofi nansowania z Unii Eu-
ropejskiej przynosiły znaczną poprawę 

sytuacji rolników, a tym samym łatwiej-
szą realizację przyjmowanych przez nas  
zleceń – kontynuuje T. Jeśko. - Zawsze  
była satysfakcja całej załogi, gdy odda-
waliśmy do użytku coś nowego. 

Ważnym momentem w historii fi rmy 
„Ślusarstwo Roboty Budowlane” była 
zmiana statusu organizacyjnego – po-
wstanie spółki s.c., Tadeusz Jeśko & 

CHODZIEŻANIE Z SUKCESEM

Piotr Doręgowski. Były kolejne przedsię-
wzięcia i … kolejna nowa siedziba. 17 wrze-
śnia br. otwarta została nowoczesna baza 
fi rmy w Zacharzynie.

- To jest mój życiowy sukces, choć szko-
da, że nie 10 lat wcześniej – dodaje pan 
Tadeusz. - Zawsze marzyłem, by wszystko 
było w jednym miejscu, by załoga miała jak 
najlepsze warunki pracy. 

Nowy obiekt w Zacharzynie faktycznie 
robi wrażenie, a Tadeusz Jeśko jest z nie-
go zwyczajnie dumny. Ale inaczej być nie 
może. 

Są też kolejne plany. 
- Przede wszystkim będziemy systema-

tycznie udoskonalać park maszynowy - in-
formuje pan prezes. - Jest też możliwość 

rozbudowy, bo mamy tu w Zacharzynie na 
to miejsce. 

 x x x
Zakład Tadeusza Jeśko od początku ist-

nienia jest związany z Cechem Rzemiosł 
Różnych w Chodzieży. Cały też czas szkoli 
młodocianych pracowników. 

- Cech spełnia ważną rolę, nie tylko zresz-
tą w zakresie działalności zawodowej, ale 
też społecznej, rodzinnej – kończy właściciel 
fi rmy „Ślusarstwo Roboty Budowlane”.

A sam pan Tadeusz znany jest wielu cho-
dzieżanom także z działalności społecznej. 
Był m.in. radnym, był też prezesem KS Po-
lonia Chodzież, kiedy chodzieska drużyna 
wywalczyła awans do IV ligi.

Ryszard Cichocki

Nowa siedziba fi rmy w Zacharzynie robi wrażenie

W świętowaniu 
jubileuszu 40 - lecia 
działalności fi rmy 
SRB Tadeusz Jeśko, 
nie zbrakło emo-
cji… Gospodarz 
dziękował gościom, 
emerytom za wkład 
w rozwój fi rmy oraz 
uhonorował małżon-
kę Mieczysławę za 
pomoc w prowa-
dzeniu działalności 
gospodarczej.

40 LAT swojej fi rmy



W sobotę 9 października po raz kolejny 
zaprosiliśmy mieszkańców Chodzieży do 
udziału w Nocy Bibliotek. Oj, naprawdę u 
nas się zadziało.

Od progu gości biblioteki witał Kiermasz 
Dobrej Książki. Można było, w bardzo 
atrakcyjnej cenie, wzbogacić swoją domo-
wą półkę z książkami, z czego wszyscy 
chętnie korzystali.

 Pierwszym mocnym akcentem stały 
się zajęcia z Lego Spike Prime dla dzieci 
i młodzieży. Uczestnicy budowali roboty 
z klocków Lego, rozwiązywali napotkane 
trudności pod czujnym okiem pani Domini-
ki, a wszystko po to, by w fi nale je ożywić! 

Stworzony, nowoczesny robot to dopiero 
początek – teraz trzeba było je jeszcze od-
powiednio grafi cznie zakodować i wykonać 
zadanie. Emocje i wypieki na policzkach to 
najlepszy dowód na to, jak angażujące były 
te warsztaty. 

Wieczór upływał nam pod znakiem tech-
nologii i innowacji, dlatego też zaprosiliśmy 
wszystkich (a w szczególności młodzież) 
na spotkanie interaktywne z pisarzem. To 
ciekawe rozwiązanie, gdyż prowadzący  - 
bookstagramer i specjalista od fantastyki,  
Piotr Mąka, wraz z uczestnikami, łączyli 
się za pomocą platformy Zoom z pisarzem. 
Nasz gość Artur Urbanowicz, autor znanej 
powieści „INKUB”, przez godzinę żywioło-
wo rozmawiał z Piotrem, łącząc się z za-
cisza domowego. Jest to, jak się okazuje, 

dobry sposób na rozmowę z rozchwytywa-
nymi autorami.

W trakcie całej imprezy można  było 
zagrać w pierwszą grę komputerową pn. 
„Quest Chodzieski”, stworzoną przez 
Wojciecha Kantorskiego. Jest to kolejna 
wersja, którą autor ulepsza. Chętnych te-
sterów, by przejść się wirtualnie ulicami 
Chodzieży i rozwiązać napotkane zadania, 
nie brakowało! Całość trwa około 40 minut. 
Warto spróbować! Może to dobry wstęp, 
by później z papierowym questem ruszyć 
w miasto?

Po interaktywnym spotkaniu autorskim, 
zrobiło się w bibliotece wybuchowo. Z po-

kazem fi zyczno – chemicznym przyjechały 
do nas „Laboraki” z Poznania. Był i ciekły 
azot, i sublimacja, raz minus 80 stopni 
Celsjusza, innym razem ogień buchał z 
menzurki. Do tego mnóstwo śmiechu i po-
zytywnej energii, a przede wszystkim wie-
dzy, przekazywanej w praktyczny sposób. 
Podczas spotkania wielokrotnie padało 
ulubione hasło prowadzących: „To nie cza-
ry – to nauka”.

Ta nasza Noc Bibliotek miała pokazać 
uczestnikom, że nie ma nic złego w tym, 
że świat rozwija się i unowocześnia,  się-
gajmy po to bez obaw! W razie sytuacji 
problemowych, wymagających rozwiązań i 
tak sięgniemy do  najważniejszej podstawy 
– do książki. 

 Honorata Struzik
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Mistrz małych form, które intrygują,  
skłaniają do uważnego przyj-
rzenia się kresce, szczegółom, 

czasem stawiają pytania, czasem wzru-
szają. Nie ma szans, by odbiorca prze-
szedł obok nich obojętnie – często po raz 
pierwszy nawiązuje dialog z pracą artysty 
i doświadcza odbioru sztuki na poziomie 
estetyki.

Tym bardziej cieszy nas i czujemy się 

wyróżnieni, że Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Chodzieży jest jednym z czte-
rech partnerów, którzy przyczynili się do 
wydania albumu Alfreda Aszkiełowicza 
„Małe formy grafi czne i ex librisy”. Pro-
mocja tego wydawnictwa odbyła się 24 
września w ramach twórczych spotkań 
Salonu Artystycznego Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Chodzieży. Wśród 
znamienitych gości pojawił się również 

prof. Piotr Dębiński – twórca grafi ki pro-
jektowej, fotografi k z Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi, który pracował z ar-
tystą nad wydaniem tego szczególnego 
albumu.

„Małe formy graficzne i ex librisy” 
Alfreda Aszkiełowicza można kupić w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w cenie 
42 zł.

Honorata Struzik

CHODZIESKA NOC BIBLIOTEK 2021

Bez OBAW
n Noc Bibliotek to ogólnopolskie wydarzenie, które ma za zadanie promo-
wać czytanie, ale przede wszystkim zaciekawić odbiorców na tyle, by chcieli 
korzystać z bogatej i różnorodnej oferty bibliotek. A jest w czym wybierać!

DZIEŁO ALFREDA ASZKIEŁOWICZA

Mistrz
MAŁYCH 
FORM
„CUDZE CHWALICIE, 
SWEGO NIE ZNACIE (…)” - 
CHOĆ Z RADOŚCIĄ MOŻNA 
JUŻ CHYBA POWIEDZIEĆ, 
ŻE JEDNAK DUŻO LEPIEJ 
ZNAMY! ZAGŁĘBIAMY SIĘ 
W TĘ NASZĄ LOKALNOŚĆ, 
KULTURĘ I SZTUKĘ MA-
ŁEGO MIASTA, POŚRÓD 
KTÓREJ MOŻNA WYŁOWIĆ 
TAKIE PERŁY JAK ALFRED 
ASZKIEŁOWICZ – NIE-
SAMOWICIE TWÓRCZY 
MALARZ I GRAFIK.



11Nr 10(49) • październik 2021

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

Pierwszy publiczny pokaz telefonu w Pol-
sce odbył się w 1878 roku w Warszawie, 
a pierwsze centrale telefoniczne powstały 

w Warszawie i Łodzi już 1882, w Poznaniu w 
1885 roku. W 1922 roku założono w Warszawie 
państwowo-prywatna „Polska Akcyjna Spółka 
Telefoniczna” (znana jako PASTA). Telefonia w 
Polsce rozkwitała. 

W Chodzieży, co zrozumiałe, najpierw po-
jawił się, w 1872 roku, telegraf. Miał jednak 
ograniczony zasięg, a także sprawiał problemy 
z obsługą, toteż nie odegrał poważniejszej roli 
w rozwoju miasta. O wiele doskonalszy telefon 
pojawił się w chodzieskim urzędzie miejskim w 
1900 roku. Dostęp to telefonu był w pierwszych 
latach dość wąski i ograniczał się do nielicznych 
osób, najczęściej piastujących wysokie stanowi-
ska, a także sporej liczby urzędów. Warto przy-
pomnieć, że swój wojenny epizod odegrał tele-
fon na chodzieskiej poczcie, kiedy to 6 stycznia 
1919 roku powstaniec wielkopolski, Kazimierz 
Pietraszak, w rozmowie z niemieckim dowódcą 
zdobył cenne informacje, umożliwiające zdoby-
cie Chodzieży dwa dni później, 8 stycznia. 

Jak natomiast wyglądał zasięg telefonii w 
momencie odzyskania niepodległości? Ciekawe 
informacje na ten temat uzyskujemy ze źródeł na 
rok 1922, a więc nieco ponad dwa lata od wkro-
czenia do Chodzieży wojsk polskich. W mieście 
założono do tego momentu blisko 90 numerów 
(zapewne z podobną lub nieco większą liczbą 
aparatów). Czy było to wiele? W stolicy Wiel-
kopolski zainstalowano wówczas ponad 18 tys. 
prywatnych i urzędowych aparatów. (Poznań 
liczył wtedy prawie 180 tys. mieszkańców) czy-
li stały dostęp do telefonu posiadało około 10% 
ludności (większy odsetek posiadała już tylko 
Bydgoszcz, gdzie wynosił on 12%). Chodzież 
liczyła w opisywanym momencie około 7 tysięcy 
mieszkańców, co sprawiało, że aparaty dostępne 
były dla niecałych 1,5% mieszkańców. Wynik ten 
jednak porównać można z innymi polskimi mia-
stami. I tak dla przykładu: w prawie milionowej 
Warszawie znajdowało się ich tylko 4,4 tys., czyli 
bezpośrednio dla około 0,5% ludności; w nieco 
ponad 180 tysięcznym Krakowie zainstalowano 
8,8 tys. aparatów (czyli blisko 2,5%); w około 
130 tys. Wilnie liczba telefonów wyniosła 2,4 tys., 
co przekłada się na niecałe 2% mieszkańców. 
Oczywiście liczby te można by nieco poszerzyć, 
gdyż z telefonów korzystały zarówno rodziny wła-
ścicieli, jak i pracownicy większych urzędów czy 
przedsiębiorstw, jednak z grubsza wskazują one 
na poziom rozpowszechnienia telefonii w kraju. 

Czego jeszcze możemy dowiedzieć się o 
chodzieskich aparatach i ich właścicielach? Po-
łączeniami telefonicznymi dysponowały oczy-
wiście urzędy i instytucje. Ponadto prywatny 
telefon założono w willi starosty, na probostwie, 
u lekarzy (np. dr Stefana Michalskiego), a także 
u niemieckich arystokratów: Lütwitzów i Köni-
gsmarcków. Telefonów używały firmy np. fabry-
ka porcelany, porcelitu, fabryka maszyn Karola 
Mielke czy miejska rzeźnia. Wielu posiadaczy 
aparatów prowadziło handel i było lokalnymi 
rzemieślnikami lub przedsiębiorcami, toteż moż-
na w spisie odnaleźć np. aptekę Mateusza Ma-
niewskiego, zakład rzeźnicki Jana Sydowa, czy 
„Elektrę” Paula (Pawła) Peplińskiego. Przyznać 
trzeba, że stanowili oni w dużej mierze elitę go-
spodarczą (i nie tylko) ówczesnej Chodzieży, 
ponieważ nie każdy mógł sobie pozwolić na taki 
„telefoniczny” luksus. 

Ze spisu numerów telefonicznych wyłania się 
jeszcze jedna, z punktu historii lokalnej, ciekawa 
kwestia. Willa Stanisława Mańczaka nosi inną 
nazwę, „Quo Vadis”, nie zaś znaną wszystkim  
„Straszny Dwór”. Teoretycznie, mogłyby to być 
dwie różne wille. Wiadomo jednak, że „Strasz-
ny Dwór” Mańczak nabył w 1921 roku. Gdyby 
były to różne kompleksy, wówczas musiałby on 
inwestować w dwie posiadłości, co na początku 
jego pobytu w Chodzieży wydawałoby się nieco 
intrygujące. Oczywiście, willa „Straszny Dwór” 
nie musiała posiadać numeru telefonu, co jed-
nak wydaje się znowu mało prawdopodobne, 
zważywszy na zamożność, pozycję społeczną 
i wykonywaną przez Mańczaka profesję. Można 
zatem przypuścić, że obie nazwy dotyczą jednej 
i tej samej willi. Z przyczyn znanych zapewne 
już tylko właścicielowi, „Quo Vadis” zostało za-
mienione na „Straszny Dwór”. Obie te nazwy 
przywodzą na myśl umiłowanie Stanisława 
Mańczaka do polskiej kultury, toteż tym bardziej 
pasują do tej samej rezydencji. Willa „Quo Va-
dis” posiadała nr telefonu „56”, choć nie podano 
jej adresu. Okazało się to jednak kluczem do 
rozwiązania tejże „zagadki”. W Urzędowym spi-
sie abonentów sieci telefonicznej Okręgu Dyrek-
cji Poczt i Telegrafów w Poznaniu z 1924 roku, 
w ręku Stanisława Mańczaka nie znajdujemy 
już „Quo Vadis”, a właśnie „Straszny Dwór”. Nie-
mniej obie rezydencje posiadają identyczny nu-
mer telefonu, wspomniane „56”, co bezsprzecz-
nie poświadcza, iż była to ta sama rezydencja, 
znajdująca się przy dzisiejszej ulicy Ujskiej. 

Tadeusz Matraszek
DHiTM MBP Chodzież 

PIERWSZE TELEFONY W CHODZIEŻY

Wynalezienie telefonu przez Aleksandra Grahama Bella w 1876 
roku (choć wiadomo, że data ta wiąże się z opatentowaniem tego 
innowacyjnego pomysłu), zrewolucjonizowało komunikację na 
świecie. Połączenia głosowe znacznie ułatwiały przekazywanie 
informacji. Nic dziwnego, że już po kilku latach wynalazek ten 
upowszechnił się.

HISTORIA 
ZAMKNIĘTA 
W CHODZIESKICH 
ULICACH

n 8 października Biblioteka go-
ściła dzieci z klasy IIa Szkoły Pod-
stawowej nr 3 wraz z wychowaw-
czynią Justyną Wiśniewską. 

Uczniowie uczestniczyli w żywej 

lekcji historii, zapoznali się z najstar-
szymi planami Chodzieży, a także z 
fotografiami starego i współczesne-
go miasta. Dzięki temu, najmłodsi 
chodzieżanie poznali spory fragment 

historii swego miasta. Teraz będę już 
nieco inaczej spoglądać na nasze 
ulice! 

Dodać należy, że spotkanie prze-
prowadzono w ramach projektu 

„Historia zamknięta w chodzieskich 
ulicach”, sfinansowanego przez Mu-
zeum Historii Polski w ramach pro-
gramu „Patriotyzm jutra 2021”.

MBP Chodzież

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Straszny Dwór 
czy Quo Vadis?

Rozmowa telefoniczna, 1927, NAC

Wystawa telefonów, Bydgoszcz, NAC

Willa Mańczaków Quo Vadis - Straszny Dwór
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NADAJĘ CI IMIĘ CHODZIEŻ, 
PŁYŃ PO MORZACH I OCEANACH

PHOTONY W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 
PUBLUCZNEJ CZYLI ...

Dzieci Leman Trwa rok Stanisława 
Lema, obok książek, między 
regałami bezszelestnie prze-
mykają współcześni bohate-
rowie Cyberiady – Photony. 
Kto by pomyślał, że biblioteki 
staną się miejscem tak bardzo 
przyjaznym dla nowinek tech-
nologicznych, dla lemowskie-
go świata?
Kolejne warsztaty z robotyki, 
które odbyły się w ramach pro-
jektu „DyLEMaty i GoLEMy - 
przyszłość młodego pokolenia w 
oparciu o twórczość Stanisława 
Lema” (dofi nansowanego ze 
środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu) 
tylko wzmocniły fascynację futu-
rystyką i fantastyką. 
Photon jest jak czysta, niezapi-
sana tablica. To jego przyjaciel 
człowiek decyduje o tym, jak 
go zaprogramuje, jakie cechy 
mu nada. Może być zwinnym, 
kolorowym i ruchliwym „kolegą”, 
lub też stonowanym, analizują-
cym kolejny ruch cybermistrzem 
spokoju. Dzięki takiemu wpro-
wadzeniu do programowania, 
młodzież oswaja matematykę,  
wyobraźnię przestrzenną a nade 
wszystko pracę z nowoczesnymi 
urządzeniami. Zajęcia jak za-
wsze poprowadziły niezawodne 
panie instruktorki z Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury w Pozna-
niu. Honorata Struzik

 „NA REGALE”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

DLACZEGO RODZICE SIĘ 
TAK WKURZAJĄ 
I CO Z TYM ZROBIĆ
Dean Burnett 

Istnieje wiele książek, które 
wprost pokazują rodzicom jak mają 
radzić sobie z dziećmi, „trudnym” 
potomstwem w wieku dorastania. 
Ale czy słyszeliście o książce, która 
wprost mówi o tym jak radzić sobie 
z rodzicami. 

Oto ona! Jedyna w swoim ro-
dzaju, niezwykle mądra i wartościo-
wa. Książka przeznaczona jest dla 
wszystkich nastolatków od 10 do 
16 życia, chyba że macie troszkę 
więcej lat, a tytuł tak was zacieka-
wił, że też chcecie przeczytać, to 

bardzo proszę. Znajdziecie ją w 
Dziale dla Dzieci chodzieskiej MBP. 
Zapewniam, że po jej przeczytaniu 
zrozumiecie, dlaczego rodzicom tak 

bardzo przeszkadza kurz na pół-
kach, wnerwia ich wasze uporczywe 
spoglądanie na telefon, lub to, że 
uważacie się już za dorosłych. Dean 
Burnett, autor książki w wykształce-
nia jest neurobiologiem i w wesoły, 
luźny sposób przedstawia wyniki 
badań naukowych z psychologii i 
psychiatrii. Ale spokojnie nie są to 
dane statystyczne, słupki i wykresy, 
to gotowe przykłady na to jak roz-
mawiać z rodzicami, w jaki sposób 
pokazać im swój świat i przekonać 
do swoich racji. 

Autor swoimi spostrzeżeniami 
ułatwia wzajemne zrozumienie na 
przestrzeni rodzic-dziecko, co może 
prowadzić do uniknięcia wielu kon-
fl iktów. Pamiętajcie, argumentów ni-
gdy za wiele.  Polecam serdecznie! 

Książka jest fenomenalna! 
Dominika Nowak 

MBP Chodzież

POLACY LAST MINUTE 
SEKRETY PILOTÓW 
WYCIECZEK
Justyna Dżbik - Kluge 

„Polacy last minute” to pierwsza 
książka opowiadająca  o tym, jak 
pokochaliśmy podróże „all inclusi-
ve”. Spodziewałam się, że poza 
serią anegdot i komicznych zdarzeń, 
przedstawianych przez rezydentów 
biur podróży, znajdę tu tylko stos 
przywar i zaniedbań Polaków na 
wakacjach. 

Książka mnie miło zaskoczyła – 

jest rzetelną opowieścią o tym, jak 
zmieniło się nasze podróżowanie na 
przestrzeni lat, jakie destynacje co-
raz chętniej wybieramy, jak potrafi my 

już doprecyzować swoje oczekiwa-
nia. Później niż Niemcy, czy Francu-
zi ruszyliśmy w świat -  nasza kultura 
podróżowania dopiero raczkowała, 
jednak śmiało możemy powiedzie, 
że w tej chwili dogoniliśmy inne kraje 
europejskie i staliśmy się jednym z 
najchętniej „fruwających” po świecie 
narodów. 

Jedyną smutną myślą po prze-
czytaniu tej książki jest to, że pan-
demia zmieniła świat i do takiego 
podróżowania, poznawania bez 
obaw ludzi innych kultur, bezpośred-
nich  kontaktów, jeszcze długo nie 
wrócimy… Tym bardziej polecam 
przeczytać książkę!

Honorata Struzik 
Wypożyczalnia dla Dorosłych 

MBP 

Matką chrzestną pasa-
żersko - towarowego 
statku tzw. rorowca, 

została pracownica Chodzie-
skich Zakładów Porcelany i 
Porcelitu i przewodnicząca 
Miejskiej Ligi Kobiet - Lidia Ro-
mińska. Asystował jej kapitan 
statku Andrzej Bański. 

Uroczystości towarzyszyła 
około 200-osobowa delegacja 
z Chodzieży, m.in. przedstawi-
ciele władz miejskich, naczel-
nik miasta Wojciech Nowaczyk 
i I sekretarz KM PZPR Zbi-
gniew Kajzer. Przy dźwiękach 
hymnu polskiego i wyciu syren 
okrętowych, biało czerwona 
bandera została uroczyście 

wciągnięta na główny maszt. 
Matka chrzestna przy akom-
paniamencie stoczniowej or-
kiestry, rozbiła o burtę butelkę 
szampana. Po części ofi cjalnej 
kapitan statku zaprosił delega-
cję gości na zwiedzanie jed-
nostki. 

Statek o wyporności 7,5 tony 
posiada trzy pokłady wyposa-
żone w urządzenia radiona-
wigacyjne i samozaładowcze. 
Docelowo miał obsługiwać ba-
sen Morza Śródziemnego. 28 
października 1988 roku statek 
wraz z kapitanem wyruszył w 
swój pierwszy rejs na linii śród-
ziemnomorskiej. Jednostka 
była ponadto czarterowana do 

przewożenia głównie sprzętów 
militarnych czy elementów dla 
jednostek lotniczych, uczestni-
czyła m.in. w misjach w Afgani-
stanie, Iraku oraz w misji ONZ 
w Afryce. W 2013 roku statek 
przeszedł gruntowy remont, by 
dalej móc pływać po morzach i 
oceanach.

W 25-lecie chrztu statku 
Miejska Biblioteka w Chodzie-
ży zorganizowała wystawę 
fotografi czną, wspominająca 
dzień wodowania jednostki 
Chodzież. Zaproszeni zostali 
goście z władz miejskich oraz 
ówczesny kapitan jednostki, 
ale także prezes i członkowie 
kierownictwa Polskich Linii 

Oceanicznych. Nie mogło za-
braknąć Lidii Romińskiej, która 
swego czasu odbyła na pokła-
dzie statku 7-dniowa podróż, 
odwiedzając porty od Antwer-
pii, po Aleksandrię i Wyspy 
Kanaryjskie. Na wystawie 
prezentowany był też korek 
od butelki po szampanie, który 
matka chrzestna otrzymała na 
pamiątkę. 

W zbiorach chodzieskiego 
muzeum znajduje się porcela-
nowa patera, ręcznie malowa-
na, pozłacana, obrazująca cho-
dzieski statek podczas rejsu. 

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
Dział Historii i Tradycji 

Miasta MBP

W tym roku mija 33 rocznica wodowania 
statku m/s Chodzież w gdyńskim porcie, 
wyprodukowanym w ówczesnej Stoczni 
im. Komuny Paryskiej. 

Nasz STATEK
Patera 

porcelanowa 
ze statkiem SM Chodzież

Statek SM Chodzież, 1988, zbiory MBP Chrzest statku SM Chodzież, 1988, zbiory MBP

Czy wiecie, że w naszej 
bibliotece możecie na-
uczyć się PROGRAMO-
WAĆ? Powiemy więcej 
– jest to kompletnie i 
całkowicie BEZPŁAT-
NE! Mało tego – wszyst-
ko odbywa się w formie 
ONLINE!

Nie musicie więc na-
wet wychodzić z domu, 
ale zapraszamy was 
mimo wszystko do ruchu, 
w tym do odwiedzania 
biblioteki.

Jeżeli to wciąż za mało 
powiemy więcej. To WY 
USTALACIE DZIEŃ I 
GODZINĘ w jakiej chce-

cie się podszkolić.
Oferujemy darmowe 

i przyjazne szkolenia z 
MySQL oraz Pythona. 
Jedyne co do tego po-
trzebujecie  to dostęp 
do internetu, komputer/
laptop, własny e-mail 
oraz chęci. No i zgodę ro-
dziców oczywiście, jeżeli 
jesteście niepełnoletni.

Zapraszamy wszyst-
kich, z każdej kategorii 
wiekowej!

Dla tych, którzy są za-
interesowani programo-
waniem, bazami danych 
i tym jakie cuda można 
stworzyć za pomocą kilku 
linijek kodu, prosimy o 

kontakt na nasz e-mail, a 
na pewno się odezwiemy 
i wyjaśnimy szczegóły!
czytelnia@biblioteka-
-chodziez.pl

Można też zadzwonić 
na numer: 793 800 398 
(chociaż e-mail i tak bę-
dziecie musieli podać)

Czekamy na was! 
(online)

ZAPRASZAMY
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W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Widoczny, bezpieczny

Noc zawodowców

n Z okazji Dnia Chłopca wybraliśmy się do Centrum Rekreacyjno-Nurkowego 
Szaleja. Oprócz  okolicznościowego tortu i życzeń dla klasowych kolegów, były też 
„wojskowe” atrakcje i sprawdzian radzenia sobie w akcji czy współpracy w zespole. 
Wiele emocji pojawiło się podczas gry w paintball, zjazdach tyrolką czy wyścigach 
na gokartach. Wszystko oczywiście pod czujnym okiem gospodarza obiektu – pani 
Małgorzaty Matkowskiej, a także wychowawcy i przybyłych rodziców. Był czas na 
pyszny poczęstunek - kiełbaski z grilla oraz domowe wypieki i słodycze. 

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

n 14 października uczniowie Trójki podziękowali pracownikom szkoły za ich pracę. 
Była akademia, spotkanie z wychowawcami i życzenia. Dla wszystkich! Ponieważ 
ten dzień to Dzień Edukacji Narodowej.

Aktywne świętowanie

Dziękujemy

Szkolny mistrz

n 4 października w Szkole Podsta-
wowej nr 1 gościła pani nadkomisarz 
Elżbieta Żulewska, przedstawicielka 
KPP w Chodzieży wraz z przedsta-
wicielem Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Pile. Na spotka-
nie zaproszono pierwszoklasistów w 
ramach akcji „Jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny”. 

Goście przypomnieli najmłodszym 
uczniom zasady bezpiecznego poru-
szania się po drodze, przestrzegali 
przed zabawami w pobliżu jezdni, a 
także zachęcali do wyposażenia ubio-
ru i plecaków w elementy odblasko-
we.   Bernadeta Kmiotek

n Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawo-
wej nr 1 wraz ze swoimi wychowawcami i 
zainteresowanymi rodzicami uczestniczy-
li w Nocy Zawodowców, organizowanej w 
Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego 
w Chodzieży przez Centrum Wsparcia 
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawo-
dowego w Pile. 

 Przyszli absolwenci Jedynki  mogli po-
znać ofertę zakładów pracy, brali udział w 
warsztatach promujących różne zawody. 
Poznali także ofertę szkół ponadpodsta-
wowych z powiatu chodzieskiego. Dodat-
kowo organizowana była ZAWODOWA 
GRA PLANSZOWA. SP 1 reprezentowali 
Zuzanna Nowak i Jakub Przybył z klasy 
8d i zdobyli I miejsce. 

 Była też możliwość skorzystania z 
pomocy psychologa oraz indywidualnego 
doradztwa zawodowego. Chętni uczest-

nicy mogli też zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z Hipolitem na tle „ścianki medial-
nej”. Marlena Malendowska

n Z okazji „Światowego dnia tabliczki 
mnożenia”, w SP 3 odbył się konkurs „Kla-
sowy mistrz tabliczki mnożenia”.

Konkurs polegał na poprawnym obli-
czeniu w określonym czasie jak najwięk-
szej ilości przykładów. Udział w konkursie 
wzięli wszyscy uczniowie klas 4 – 8. 

W każdej klasie został wyłoniony mistrz 

tabliczki mnożenia, a zostali nimi: kl. 4a -      
Leo Skibiński, kl. 4b - Magdalena Siodła, 
kl. 4c - Halina Burzyńska, kl. 5a - Bartosz 
Frankowski,  kl. 5b  - Martyna Przysiecka, 
kl. 5c - Franciszek Bzdręga, kl. 6a - Bianka 
Witucka, kl. 6b - Natalia Jaremba, kl. 7a - 
Antoni Strzępka, kl. 7b - Zofia Bajerska, kl. 
7c - Daria Załachowska, kl. 7d - Fryderyk 

Wojtas, kl. 8a - Olga Nowak, kl. 8b - Nata-
lia Buksik, kl. 8c - Damian Baumgart, kl. 
8d - Julia Górzna, kl. 8e - Anna Karniszew-
ska. Nauczyciele matematyki

 W TRÓJCE
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ZAWODY SPORTOWO - REKREACYJNE

n 2 października w Parku 3 MAJA 
odbyły się zawody sportowo – re-
kreacyjne, w których uczestniczyły 
drużyny składające się z kolarza 
MTB i biegacza przełajowego.

Tor przygotowany przez Chodzieskie 

Towarzystwo i Rowerowe -  PCH RUN 
miał 4.800 m. Do rywalizacji stanęło 19. 
drużyn w składach 2. i 3. osobowych. 

Impreza miała wprawdzie charakter 
rekreacyjny, ale rywalizacji nie brako-
wało, a ostateczna klasyfikacja trzech 

pierwszych miejsc wygląda następują-
co: I - Daria Kasztarynda i Grzegorz 
Nowaczyk, II - Katarzyna Łatyszew i 
Norbert Zodrow, III - Rafał Tomasie-
wicz i Maciej Kowalczyk RED

 fot. Zb. Fórman

Takiej rekreacyjnej imprezy w 
Chodzieży chyba jeszcze nie było.  
Chodzieskie Towarzystwo Rowe-
rowe, wspólnie z Urzędem Miasta i 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji, zorganizowali 16 października 
rowerowy „miejski rajd na orientację 
„MobilOrient”. Przedsięwzięcie zre-
alizowane zostało w ramach zadania 
„Wsparcie strategii niskoemisyjnej 
na terenie miasta Chodzieży - etap 
II”, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego.

MIEJSKI RAJD 
NA ORIENTACJĘ

Kolarze i biegacze

MobilOrient  

J NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 
        WESOŁY SMYK

J MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 
        POD ŻAGLAMI PIĄTKI

J NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2      
        SZEWCZYK DRATEWKA

J NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 
        POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM

W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH
W chodzieskich przedszkolach uroczyście obchodzo-
no Dzień Edukacji Narodowej. Były specjalne progra-
my artystyczne, spotkania, a także nagrody pań dyrek-
torek dla nauczycielek.

Do rywalizacji zgłosiło się 14 drużyn „dorosłych” i 
7 „małych”- łącznie blisko 50 osób. 

- Uczestnicy musieli odgadnąć zaszyfrowaną 
nazwę punktu kontrolnego, na którym trzeba było 
zjawić osobiście, a tam czekało już zadanie spe-
cjalne, jak choćby przepiłowanie drzewa, rzuty do 
tarczy, rozwiązanie quizu, pokonanie przeszkody na 
CHROMKU, rozwiązanie zagadki matematycznej, 
której wynik był kodem do kłódki. Najbardziej zasko-
czyło zawodników zadanie z jajkiem, które musieli w 
całości dowieźć do mety. O dziwo wszystkie drużyny 
wykonały to zadanie – komentują przebieg rywaliza-
cji organizatorzy. 

Było wiele zabawy, ale też poważna rywalizacja. 
Ostatecznie zwyciężyła para Agata Sobczak i Mar-
cin Kotowicz, a na II miejscu rajd ukończyli Elżbieta 
i Leszek Sworowscy. Zwycięzcom nagrody wręczył 
burmistrz Jacek Gursz, wspólnie z wiceprzewodni-
czącym Rady Miejskiej Dariuszem Boberskim.

- Impreza była bardzo udana i mamy nadzieję, 
że uczestnicy wrócili do domów zadowoleni – pod-
kreśla Daria Kasztarynda.

Dodajmy, że na wszystkich zawodników czekały 
miłe niespodzianki, a jedną z nich były specjalne, 
okolicznościowe koszulki.

- Dziękujemy burmistrzowi Jackowi Gurszowi 
za zaufanie, za powierzenie nam tego zadania, 
dziękujemy również zespołowi dziewczyn z Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pracownikom 
Urzędu Miejskiego za pomoc, dziękujemy panom 
Dariuszowi, Zbyszkowi, Patrykowi, Norbertowi, 
na których zawsze możemy liczyć. Współpraca 
z Wami to czysta przyjemność – podsumowuje I 
MobilOrient  Łukasz Sędłak. RC

UWAGA   
WĘDKARZE!!!
Zarząd Koła 
Polskiego Związku 
Wędkarskiego w 
Chodzieży informu-
je, że 7.11.2021r 
(NIEDZIELA) o 
godz. 15.00  w sali 
Chodzieskiego Klu-
bu Gospodarczego 
ul. Dworcowa 1 
(pierwsze piętro 
budynek dworca 
PKP), odbędzie się 
zebranie sprawoz-
dawczo - wyborcze 
Koła za lata 2017 
- 2020.   Prezes
  Krzysztof 
 Liskowski
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SUKCESY MŁODYCH JUDOKÓW

Złote i brązowe
NASI 
NA ŚWIATOWYCH 
ZAWODACH

Kamil Pietras na dystansie 1 km w 
monopłetwie (SF) wśród juniorów zdobył 
medal brązowy, a na 5 km SF zajął 8 miej-
sce. Radosław Grabowski na dystansie 3 
km oraz na 1 km zajął dwa razy siódme 
miejsca. Warto dodać, że dla Kamila jest 
to drugi medal MŚJ w tym roku!

Około 300. zawodniczek i zawod-
ników wystartowało 10 paździer-
nika na 10. kilometrową trasę 
ulicami Chodzieży. Pogoda dopi-
sała, a główny organizator – Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
świetnie przygotował całą  biego-
wą imprezę.

CHODZIESKA ZADYSZKA 2021

Sukcesy 
Delfi nka
n W Długodystansowych Mistrzo-
stwach Świata Seniorów, Juniorów i 
MASTERS w Pływaniu w Płetwach, ja-
kie odbyły się w Santa Marta w Kolum-
bii, startowała 2-osobowa reprezenta-
cja Polski, a stanowili ją chodzieżanie 
Kamil Pietras i Radosław Grabowski 
(obaj UKS Delfi nek Chodzież). Był to 
bardzo udany start.

Ulicami naszego miasta

x x x
Chodzieżanie startowali też 

w zawodach PŚ w węgierskim 
Eger. Zdobyli tam 13 medali - 2 
złote, 1 srebrny, 10 brązowych,  i 
zajęli 6 lokatę w klasyfi kacji klu-
bów.

- Dziękujemy Urzędowi Miasta 
oraz KEPKA Group, MWiK Cho-
dzież, Jenox, Opelwynajem.pl 
za pomoc i wsparcie – podkreśla 
trener Bartosz Smaruj.

RED

n Z dużym powodzeniem startowali chodziescy za-
wodnicy UKS Judo w wrześniowych turniejach.

Bardzo dobrze zaprezentowała się Natasza Panfi l na 
XIX MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU JUDO w Słup-
sku, gdzie wywalczyła brązowy medal w kat. do 67 kg. 

Z medalami powrócili chodzieżanie także z Jesienne-
go Turnieju Dzieci i Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Judo, jaki odbył się w Komornikach. Po raz 
kolejny nie zawiodła  Natasza Panfi l, zdobywając złoty me-
dal w kat. do 60 kg. Brązowe medale natomiast wywalczyli: 
Lena Ludowicz w kat. do 31 kg, Adrian Grela - do 33 kg, 
Franciszek Głów - do 23 kg i Szymon Białczyk - do 51 kg. 
Pecha miała Amelia Hekert startująca do 57 kg, która po 
doznanym urazie nie mogła ukończyć zawodów.  RED

Puchary, 
nagrody 
i dyplomy 
najlepszym 
wręczali 
burmistrz 
Jacek Gursz 
i radny 
Michał Kozioł.

Całą imprezę wzbogacił zespół 
SUPLEMENT DIETY.

- Wprawdzie nie przebiegłem w założonym czasie i 
zająłem dość odległe miejsce, ale startu w Zadyszce 
nie żałuję – powiedział nam jeden z uczestników. - Tra-
sa była dobrze zabezpieczona, a atmosfera wśród bie-
gaczy, przynajmniej tych z dalekich miejsc, wspaniała. 

Sportowe zróżnicowanie było oczywiście duże. Kie-
dy zwycięzca minął linie mety, wielu biegaczy nie osią-
gnęło jeszcze połowy trasy. Ale przecież nie wysokie 
lokaty były w tym biegu najważniejsze.

Warto odnotować, że w zawodach wystartowało 108 
zawodników z Chodzieży i powiatu chodzieskiego.

Jako pierwszy na mecie, z wyraźną przewagą, 
zameldował się Sebastian Nowicki z Obornik. Z miesz-
kańców ziemi chodzieskiej najszybciej całą trasę prze-
biegł Damian Tupaj, zajmując VI miejsce. W pierwszej 
40. znaleźli się też: Norbert Zadrow (12), Roman Ko-
łodziejczyk (19), Robert Gehrke (21), Piotr Wojda (40).

Oprócz klasyfi kacji ogólnej i w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, nagrodzono też najlepszych 
zawodników ziemi chodzieskiej.  W kat. K-1 najlepiej 
z naszego terenu pobiegła Karolina Kasperczak, II 
miejsce zajęła Oliwia Gajc, a III – Katarzyna Frącko-
wiak. Kat. K-2: I – Małgorzata Behrendt, II – Katarzyna 
Rewers, III – Monika Grabowska, kat. K-3: I – Halina 
Kołda, II – Jadwiga Ajtner, III – Krystyna Janowska, kat. 
M-1: I – Damian Tupaj, II – Norbert Zadrow, III -  Jan 
Hordych, kat. M-2: I – Robert Gehrke, II – Artur Milni-
czak, III – Tomasz Hepner, kat. M-3: I – Roman Koło-
dziejczyk, II – Jan Myszkowski, III – Artur Kocimski. 

RC
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KRZYŻÓWKA NR 49

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   8 listopada 2021 roku. Rozwiązania można też prze-
słać na adres naszachodziez@gmail.com. Wszystkie prawidłowe rozwiązania 
wezmą udział w losowaniu nagrody – niespodzianek.

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki z wrze-
śnia br. oraz konkursu „Co i gdzie kiedyś było” wylosowali Ewa Kubów i Gracjan 
Speir. O terminie i miejscu odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni tele-
fonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 49

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

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

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

POZIOMO
 1. Miasto w Powiecie Chodzieskim
  5. Popularna nazwa jednego z miast 
      organizujących Turniej Czterech Skoczni
  9. Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego 
      z 1955 r.
10. Latem zastępuje śnieg na skoczni 
      narciarskiej
11. Pustynia w Ameryce Południowej
15. Zapora
16. Może być o tron albo o milion
18. Pasterz owiec
19. Narkotyk
21. Popularnie samochód nauki jazdy
23. Los Angeles
24. Zaszywanie dziury
25. Mistrz, geniusz
26. Nocna „aktywność” człowieka
27. Jeden z zimnych ogrodników

PIONOWO
1. Wstępny szkic, plan, wzór

 2. Patriarcha Izraelitów
3. Aktorzy w fi lmie
4. Hiszpańskie linie lotnicze
 6. Imię Bohatyrowicza w jednej z polskich 
     powieści
 7. Do niedawna jedyny pracujący 
     na Jeziorze Miejskim
 8. Duża ilość pieniędzy albo … w rozumie
12. Jak jej nie weźmiesz to nie wyzdrowiejesz
13. Warzywo, odmiana dyni
14. Swiatowy hit duetu Los de Rio
17. Owoc do ciast, deserów, konfi tur
20. Dawna broń piechoty
22. Związki chemiczne, np. H2SO4

!
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

Patron tej wyjątkowej nagrody był przez 
18 lat prezesem TMZCh. Historyk, miłośnik 
„małej ojczyzny”, regionalista, nauczyciel, 
wychowawca – to Jego życiowe pasje. Był 
autorem i współautorem wielu opracowań 
dotyczących ziemi chodzieskiej. Jak podkre-
ślił prezes TMZCh  Dariusz Sałata, patronem 
nagrody Towarzystwa nie mógł być nikt inny.

Zgodnie z decyzją walnego zebrania 

członków TMZCh, do nagrody za rok 2020 
nominowani zostali:

- Hufi ec ZHP Chodzież – za organizację 
fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
oraz akcje wsparcia dla służby zdrowia i osób 
potrzebujących pomocy podczas pandemii 
koronawirusa

- PTTK Oddział w Chodzieży – za działa-
nia na rzecz krzewienia turystyki i krajoznaw-

NAGRODA
im. Henryka 
Zydorczaka

n W minioną sobotę, 16 października, w sali Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej po raz kolejny 
uhonorowało wyróżniających się w działalności społecznej chodzieżan  
Nagrodą im. Henryka Zydorczaka. 

stwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i 
młodzieży na ziemi chodzieskiej

- Leszek Wincenciak - za podtrzymywanie tra-
dycji fi latelistycznych w Chodzieży i działalność 
społeczną. 

Pan L. Wincenciak nie mógł tego dnia odebrać 
nagrody, natomiast w imieniu harcerzy chodzie-
skiego Hufca odebrali ją pwd. Justyna Rajek i 
phm. Arkadiusz Braczyński, a Odział PTTK repre-
zentowali Eugeniusz Gubrewicz i Piotr Roszak. 
Laureatom nagrody wręczyli Małgorzata Sta-
szewska - córka patrona Henryka Zydorczaka i 
prezes stowarzyszenia Dariusz Sałata. Gratulacje 
laureatom złożyli zaproszeni goście. RC

Spotkanie 
prowadził 
prezes TMZCh 
Dariusz Sałata 

Gratulacje laureatom złożył m.in. burmistrz Jacek Gursz

O działalności 
swoich orga-
nizacji mówili 
Justyna Rajek 
i Eugeniusz 
Gubrewicz


