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11 LISTOPADA OBCHODZILIŚMY KOLEJNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ NASZ KRAJ, PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. 
TO NAJWIĘKSZE, PATRIOTYCZNE ŚWIĘTO, NALEŻYCIE W NASZYM  MIEŚCIE UCZCZONO.

Miłowanie OJCZYZNY
n Pandemia koronawirusa sprawiła, że w ubiegłym roku trzeba było obcho-
dzić tę wielką rocznicę znacznie skromniej. Tym razem można było powrócić do 
tradycyjnego świętowania, którego głównym elementem było połączenie trzech 
uroczystości. 

O godz. 10.00 w kościele św. Floriana rozpoczęła się msza św. w intencji Oj-
czyzny, której przewodniczył ks. proboszcz Ireneusz Szypura. Piękną, przejmującą 
homilię wygłosił ks. Przemysław Kubacz. Przed ołtarzem stanęły poczty sztandaro-
we – parafi alne i świeckie, a mszę wzbogacił chór pod kierownictwem Edwarda Mi-
chora i Orkiestra Dęta Chodzieskiego Domu Kultury pod batutą Sławomira Czapli.

n Wymownym elementem uroczystości było procesyjne przejście z kościoła 
pod Pomnik Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność. Uczestników pro-
cesji prowadziła Orkiestra Dęta, a w pierwszych szeregach zobaczyć można było 
wszystkie uczestniczące we mszy poczty sztandarowe.

n Kulminacyjnym punktem było tradycyjne spotkanie pod cho-
dzieskim pomnikiem. Jak zawsze podniosłe, jak zawsze jedno-
czące chodzieżan. Po odegraniu przez orkiestrę i odśpiewaniu 
przez uczestników spotkania hymnu, głos jako pierwszy zabrał 
ks. dziekan Ireneusz Szypura.

- Tak wielu naszych poprzedników walczyło, byśmy my mogli 
żyć w wolnej Ojczyźnie – mówił ks. dziekan. - Ich dusze polećmy 
Panu Bogu. 

Ks. I. Szypura przypomniał też wypowiedziane 175 lat temu 
słowa K. C. Norwida: „Ojczyzna to nasz wielki zbiorowy obowią-
zek”.

O tym, że Dzień Niepodległości to ważne, ale i radosne świę-
to, mówił w swoim wystąpieniu burmistrz Jacek Gursz. Jest dziś 
okazja, aby się radować, ale też pamiętać, że wolność, niepodle-
głość nie są nam dane raz na zawsze. 

- Codziennie musimy ją pielęgnować i pokazywać w pracy, w 
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szkole i w domu, że na nią zasługujemy – mówił burmistrz naszego 
miasta. - Proszę abyśmy dawali przykład spełniania tego naszego 
obowiązku. Zgromadziliśmy się też dzisiaj w tym tak ważnym dla nas 
miejscu, by zaświadczyć o naszym patriotyzmie. Pokazujmy na co 
dzień nasze umiłowanie Ojczyzny.

Senator Adam Szejnfeld, podkreślając również to, że nikt nie 
zagwarantuje nam niepodległości na zawsze, przypomniał, że 2 
tygodnie temu ustanowione zostało nowe święto państwowe – 27 
grudnia obchodzić będziemy Dzień Powstania Wielkopolskiego.

Wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyła rekordowa chy-
ba liczba delegacji zakładów pracy, instytucji, organizacji i stowarzy-
szeń, młodzież szkolna i dzieci przedszkolne. Dodajmy, że jak zawsze 
całą uroczystość pod pomnikiem prowadzili harcerze chodzieskiego 
Hufca ZHP.

Ryszard Cichocki
Fot – (oprócz pierwszego zdjęcia) Natalia Pawłowska
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Jak co roku, i tym razem (5 listopada) złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Gór Morzewskich. 
W imieniu mieszkańców Chodzieży, wieniec złożył wiceburmistrz Piotr Witkowski.

Przypomnijmy, że 7 listopada 1939 roku niemieckie Gestapo zamordowało na Wzgórzach Morzewskich 40. obywateli Chodzieży i ziemi chodzieskiej oraz dwóch oby-
wateli narodowości niemieckiej. Ta okrutna zbrodnia uległaby całkowitemu zatarciu przez niemieckich najeźdźców, gdyby nie naoczny świadek Antoni Zabel. To on, 
ukryty w stogu siana, widział rozstrzelanie niewinnych mieszkańców naszej ziemi, to dzięki niemu świat dowiedział się o niewiarygodnym mordzie. RED

BESTIALSKI MORD W GÓRACH MORZEWSKICH

Hołd ofiarom hitlerowskiej zbrodni

n Po raz kolejny gościł w Chodzieży Jacek Wojciech Bogusławski, z którym burmistrz 
Jacek Gursz podpisał umowę na finansowanie przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego remontu trzech szatni w budynkach MOSiR: szatni na Orliku, na 
basenie i na kortach tenisowych. 

- Po stronie przychodów w budżecie dopisujemy kwotę 97 232 złotych – wyjaśnia Jacek 
Gursz. - Projekt z naszej strony prowadzi zastępca burmistrza Piotr Witkowski. RED

n Chodzieska parafia pw. NNMP uczciła Święto Niepodległości uroczystym koncertem. W repertuarze znanych para-
fianom wykonawców, znalazły się przede wszystkim pieśni patriotyczne. Fot – źródło FB parafii NNMP

n Koncert w kościele NNMP połączony był ze wspólną modlitwą za Ojczyznę, na której wśród zaproszonych przez ks. proboszcza 
Jana Korygacza gości, był również pastor chodzieskiej parafii Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego ks. Krzysztof Kłusek. RC

n 18 października burmistrz Jacek Gursz gościł w Urzędzie Miejskim ks. Sławomira 
Rodaszyńskiego, znanego nam pastora Kościoła Ewangelickiego – Metodystycznego 
oraz Klausa Steinkampa, który reprezentuje byłych mieszkańców naszego miasta w 
Niemczech.  RED

Remont szatniKoncert pieśni patriotycznych

Wspólna modlitwa
Goście burmistrza

DZIĘKI DOFINANSOWANIUW PARAFII NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W URZĘDZIE MIEJSKIM
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Spotkania informacyjne

Pierwsze z takich spotkań odbyło się podczas 
inauguracji nowego raku akademickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Podobną prezentację 
programu Mariusz Pałaszyński przedstawił na 
posiedzeniu Rady Seniorów, jaka odbyła się 14 
października w Urzędzie Miejskim. 

6 listopada natomiast mieszkańcy Chodzieży 
mogli skorzystać z konsultacji, przeprowadzonej 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. M. Pałaszyń-
ski odpowiedział na wiele pytań i, podobnie jaka 
na poprzednich spotkaniach, rozdał zaintereso-
wanym broszurki, zawierające szczegółowe in-
formacje na temat programu Czyste Powietrze.
 RED

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

Trwa projekt młodzieży 
z TMZCh „Zwierzakowo 
na gotowo”. Ostatnio 
trwały intensywne prace 
w stolarni, którą udo-
stępnił Warsztat Terapii 
Zajęciowej. Młodzi ludzie 
budowali domki dla 
jeży - wszak 10 listopada 
przypadał Światowy Dzień 
Jeża.

Jak żartują uczestnicy 
projektu, zajmują się oni 
zwierzo-deweloperką, a 
pierwszym efektem jest po-
wstanie „osiedla” Jeżyce. 
Domki zostały  rozstawione 
w różnych miejscach mia-
sta, gdzie brakuje natural-
nych schronień dla tych po-
żytecznych zwierząt. Jeże 
zimę przesypiają. Jako 
schronienia wykorzystują 
sterty liści i gałęzi. Niestety, 
coraz częściej nasze ogro-
dy przypominają sterylne, 
pozbawione tego typu ele-
mentów miejsca. W dąże-
niu do idealnego porządku, 
zapominamy, że obok nas 
żyje mnóstwo zwierząt, któ-
rym odbieramy przestrzeń, 
schronienie, miejsca do 
rozrodu, czy żerowania. 

Tak jest i z naszymi kol-
czastymi przyjaciółmi. 

Właśnie na ten problem 
młodzież z TMZCh chce 
zwrócić uwagę. Widoczne, 
choćby przy chodzieskiej 
promenadzie charaktery-
styczne budki, mają przy-
pominać nam o tych stwo-
rzeniach i ich potrzebach. 
Jak zapewnia młodzież, 
nie musimy od razu budo-
wać dla jeży domków, wy-
starczy, jeśli wygospoda-
rujemy dla nich w naszych 
ogrodach zakątek pełen 
zgrabionych liści. Możemy 
je przecież usunąć dopiero 

wiosną, a przez zimę, kto 
wie, może posłużą jako je-
żowe sypialnie. 

Projekt „Zwierzakowo na 
gotowo” realizowany jest w 
ramach Program Równać 
Szanse Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, 
administrowanym przez 
Fundację Civis Polonus. 

W projekcie, który reali-
zują młodzi ludzie w wieku 
13-19 lat, powstaną budki 
lęgowe dla ptaków, domki 
dla jeży i domki dla owa-
dów. TMZCh

Zadbaj o jeże

W ostatnich tygodniach Mariusz Pałaszyński (Urząd Miejski) odbył kilka spotkań z miesz-
kańcami Chodzieży, których celem było m.in. przekazanie informacji na temat możliwo-
ści skorzystania z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze.
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MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

Przewodnicząca RM - Mirosława 
Kutnik, burmistrz Jacek Gursz, 
jego zastępca Piotr Witkowski 

oraz koordynator MRM – Małgorza-
ta Jeśko-Doręgowska, przypomnieli 
podjęte inicjatywy, doceniając zaan-
gażowanie młodzieży. Wręczono oko-
licznościowe dyplomy oraz pamiątko-
we upominki. 

Przypomnijmy, że Młodzieżowa 
Rada Miejska rozpoczęła swoją 
działalność 17 października 2019 

roku, kiedy to młodzi radni złożyli 
odpowiednie ślubowanie. Powołanie 
takiego organu było niewątpliwie hi-
storycznym akcentem w działalności 
samej Rady Miejskiej w Chodzieży, 
stanowiącym przestrzeń dla młodych 
i ich troski o swoje interesy w naszym 
mieście.

- Z radością i dumą przyjęłam 
wtedy powierzoną mi funkcję koordy-
natora i łącznika zarazem pomiędzy 
młodzieżą, a Radą Miejską i burmi-

strzem, inspirując i wspierając działa-
nia przedstawicieli młodego pokolenia 
chodzieżan – podkreśla Małgorzata 
Jeśko – Doręgowska. - Pomysłów 
nie brakowało! Wiele cennych spo-
strzeżeń jest „odłożonych na półkę”. 
Jestem pewna, że kolejnej Radzie 
uda się kontynuować to, co zostało 
zaczęte. A dotychczasowym młodym 
radnym serdecznie dziękuję, życząc 
dalszego zaangażowania w życie 
miasta. RED

Spotkanie poświęcone było cho-
robie cywilizacyjnej, jaką jest oste-
oporoza, zwana często „cichym 
złodziejem kości”. Ciekawy sposób 
prowadzenia wykładu przez dr. 
Krzysztofa Łochowicza i mgr Jolan-
tę Łochowicz,  dotyczącego profi-
laktyki i leczenia osteoporozy, diety 
w osteoporozie i znaczenia ruchu, 
wzbudził duże zainteresowanie lo-
kalnej społeczności. Tematyka pre-
lekcji wpisuje się w działalność sto-
warzyszenia,  ponieważ większość 
złamań osteoporotycznych dotyczy 
głównie głowy kości udowej, co w 
efekcie kończy się wszczepieniem 
endoprotezy biodra.  

Ciekawe były również rozmowy 
kuluarowe po zakończeniu wykładu. 
Było mnóstwo pytań do prelegen-
tów, związanych głównie z choro-
bami narządu ruchu. Każda osoba  
otrzymała drobny upominek w po-
staci gadżetu do terapii ręki, oraz 
materiały informacyjne dot. oste-
oporozy i jednorazowe maseczki.

 Spotkanie odbyło się w Centrum 
Aktywnej Integracji i Rehabilitacji 
przy ul. Jagiellońskiej 5, które stało 
się nową siedzibą stowarzyszenia 
Bioderko.  Honorata Pilarczyk

Tematem konkursu „Wiel-
kopolska Otwarta dla Osób z 
Niepełnosprawnościami” było 
przede wszystkim upowszech-
nienie wiedzy o prawach ko-
biet z niepełnosprawnością i 
przeciwdziałanie wobec nich 
przemocy i dyskryminacji.

Laureatem pierwszej na-
grody XI edycji Konkursu (20 
000 zł) zostało Stowarzysze-
nie Osób po Endoprotezo-
plastyce Biodra BIODERKO, 
za inicjatywę „Chodzieskie 
Centrum Usług Społecznych”. 
Trzecią natomiast nagrodę 
(10 000 zł) otrzymało Stowa-
rzyszenie Na Górze, za reali-
zację projektu „Rewolucja w 
twojej głowie”.

- Na bazie naszego projektu 
Chodzieskie Centrum Usług 
Społecznych, ukazaliśmy sy-
tuację kobiet w starszym wie-
ku, z niepełnosprawnościami, 
które na co dzień opiekują się 
swoimi bliskimi, wymagający-
mi kompleksowego wsparcia, 
chociaż same, w wielu sytu-
acjach potrzebują pomocy 
– wyjaśnia prezes Bioderka 
Honorata Pilarczyk. RED

NIE ŁAM się ZIMĄNasi laureaci
LICZY SIĘ PROFILAKTYKAWIELKOPOLSKA OTWARTA 

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zakończenie 
PIERWSZEJ KADENCJI 
Podczas sesji chodzieskiej Rady Miejskiej, jaka odbyła się 25 października, podzię-
kowano członkom Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji za dwuletnią pracę.

n Pod takim hasłem odbyło się spotkanie współfinansowane ze środków Owes Etap                    
w ramach Inicjatywy Lokalnej na terenie subregionu pilskiego, które zorganizowało stowa-
rzyszenie Bioderko.  

n Wśród nagrodzonych w konkursie ogłoszonym przez Województwo 
Wielkopolskie, znalazły się dwa chodzieskie stowarzyszenia. 
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Absolutorium udzielonen 30 października odbył się zjazd sprawoz-
dawczy Hufca Związku Harcerstwa Polskie-
go, podsumowujący lata 2019-2021. Druhna 
Komendant przedstawiła sprawozdanie, 
wysłuchano opinii Hufcowej Komisji Rewi-
zyjnej i Komendy Chorągwi Wielkopolskiej. 
Pełnomocnikiem Komendy Chorągwi był 
hm. Krzysztof Wojtaszek. 

CHODZIESKI HUFIEC ZHP

 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Od Składowej 
do Strzeleckiej
n Pracownicy MEC sp. z o.o.  zakończyli  
etap inwestycji, polegającej na budowie 
sieci cieplnej łączącej ciepłociąg dn 150 
przy ul. Składowej z siecią przy ul.  Strze-
leckiej.

Prace polegały na  ułożeniu sieci 
cieplnej dn 125 wzdłuż ul. Ujskiej, do nie-
czynnego tunelu dla pieszych, wykonaniu 
próby ciśnieniowej, sprawdzeniu instalacji 
alarmowej, odtworzeniu terenu inwestycji.

Kolejnym krokiem będzie budowa cie-
płociągu w tunelu, pod torami kolejowymi 
i wyprowadzenie sieci cieplnej przy ul. 
T. Kościuszki. Ze względu na dużą ska-
lę, zadanie jest wykonywane etapami, 
co zmniejsza uciążliwość inwestycji dla 
mieszkańców. Efektem inwestycji będzie 
podłączenie budynków mieszkalnych  
usytuowanych przy ul. Strzeleckiej. 

Piotr Matyja
MEC Chodzież

SZKOŁA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  

AKCJA SZKOŁA PAMIĘTA 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Pamiętają 
o swoim Patronie

W Trójce

n Tradycją Szkoły Podstawowej nr 3 stała się opieka nad grobami powstańców 
wielkopolskich na chodzieskim cmentarzu. 

Uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami M. Jakimcio, M. Szykowną, M. Najder 
- regularnie odwiedzają groby swojego Patrona. Dbają o porządek, grabią, sprzątają 
liście, zapalają znicze, składają kwiaty. To wszystko sprawia, że dzieci uczą się szacunku 
i odpowiedzialności. Jest to też specyfi czna lekcja historii i patriotyzmu. RED

n Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Nr 3 
„Wesoły Smyk” po raz kolejny wzięły udział 
w akcji organizowanej przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki pod tytułem „SZKOŁA PA-
MIĘTA”. 

Jej celem jest zwrócenie uwagi ludzi, szcze-
gólnie młodych, na potrzebę pielęgnowania 
pamięci o bohaterach naszej wolności, szcze-
gólnie tych, którzy są związani z historią danego 
miejsca, regionu, społeczności. W związku z tą 
akcją, dzieci ze wszystkich grup, aby upamiętnić 
obrońców wolności ziemi chodzieskiej, zapaliły 
znicze w miejscach pamięci. 

Harcerze 
pamiętają
Chodziescy harcerze, jak co roku, pamiętali o 
zmarłych, zasłużonych dla chodzieskiej organi-
zacji harcerskiej. Na ich mogiłach zapalili znicze.

RED

Po wystąpieniach znalazł 
się czas na dyskusję, a na-
stępnie odbyło się głosowanie 
nad udzieleniem absolutorium. 
Wszystkie trzy druhny z Komen-

dy Hufca - pwd. Zuzanna Wy-
pusz, pwd. Justyna Rajek oraz 
hm. Maja Poznańska otrzymały 
absolutorium. 

W trakcie rozmów padło wiele 

propozycji i planów,  co daje na-
dzieję na to, że kolejne dwa lata 
obecnej kadencji będą równie 
owocne. 

Źródło – FB Komenda Hufca ZHP

Znicze pamięci

n Chodzieski MOPS przystąpił do „Kampanii 19 dni”. 
Jej hasła to: „Jesteśmy przeciwko krzywdzeniu dzieci i mło-
dzieży” i „Źródło mojej mocy to życie bez przemocy”.

Akcję wspiera burmistrz  Jacek Gursz. 

n Przemocy NIE razem z MOPS 
powiedzieli uczniowie Trójki. 5 li-
stopada w szkole zdecydowanie 
dominował kolor pomarańczowy. 

Ten POMARAŃCZOWY CHAL-
LENGE odbył się w ramach działań 
WOLONTARIATU, aby uświadomić 
uczniom, że to my nie mamy być 
obojętni na czyjąś krzywdę, smutek 
– tylko reagować, pomagać i dzia-
łać, zapewniając wszystkim poczu-
cie bezpieczeństwa w szkole i poza 
nią. Pamiętajmy – nikt nie może być 
krzywdzony – ani fi zycznie, ani psy-
chicznie, bo „źródło naszej mocy, to 
życie bez przemocy”.

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

Bez przemocy
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JACEK GURSZ
BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

Drugi etap mobilności ma w dużej mierze szanse wyjścia naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dla których kwe-
stia poruszania się chodnikami i ścieżkami rowerowymi jest jednym z ważniejszych priorytetów. Liczę  na to, że 
wpłynie też na zmianę naszych przyzwyczajeń i spowoduje, że częściej będziemy sięgać po rower, niż wsiadać do 
samochodu. Ten projekt pozwoli bowiem na dojazd rowerem praktycznie do każdego miejsca, do każdego punktu 
naszego miasta. Spowoduje też, że nową nawierzchnią zastąpimy wiele zdewastowanych chodników. Na dodatek 
Projekt Mobilności ułatwi podejmowanie w niedalekiej przyszłości dalszych inwestycji, związanych np. z polepsze-
niem stanu jezdni tych ulic, na których projekt będzie realizowany.

DZIĘKI UNIJNYM ŚRODKOM

Niebawem rozpoczną się kolejne 
prace związane z II etapem mobilności 
miejskiej. 
Na pewno pojawią się przejściowe 
trudności, związane z normalnym 
korzystaniem z ulic. Ale żeby było 
znacznie lepiej …  przez chwilę musi 
być trochę gorzej. 

MOBILNOŚĆ 
MIEJSKA
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Siostry Serafi tki przybyły do Chodzieży 100 lat temu, by poma-
gać potrzebującym. Od końca XX wieku swoją opieką w sposób 
szczególny otaczają dzieci i młodzież.

Pomnik 
Dziecka 
Utraconego

NA CHODZIESKIM 
CMENTARZU

n 1 listopada po mszy św. na cmentarzu parafi alnym, od-
było się poświęcenie nowego Pomnika Dziecka Utracone-
go. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Ireneusz Szypura 
w obecności proboszcza parafi i NNMP ks. Jana Koryga-
cza i kapłanów chodzieskich parafi i.

Wiele rodzin, rodziców mogło w tym dniu pierwszy raz, 
lub po wielu latach ponownie, zapalić światełko, złożyć 
kwiat, pomodlić się i pobyć blisko swoich dzieci, które zbyt 
szybko odeszły. Pomnik wykonał w całości wg swojego 
projektu Zakład Kamieniarski p. Zydora. Kwiatami ozdobiła 
Kwiaciarnia - Alina Nowak.

Pomnik powstał dzięki zaangażowaniu małżeństw Do-
mowego Kościoła oraz wielu darczyńców i anonimowych 
ofi arodawców, którzy byli wsparciem fi nansowym, a także 
duchowym.

Z podziękowaniem w imieniu wszystkich rodziców i ich rodzin
Mirosława i Andrzej Trojanowscy

DRUGI
DOM

BURMISTRZ
Jacek Gursz

Ze świetlicą Promyk Dobra 
związany jestem od wielu 
lat. Częstym gościem tej 
wyjątkowej placówki bywa-
łem jeszcze zanim zostałem  
burmistrzem. Pamiętam 
wszystkie siostry przeło-
żone, z którymi staraliśmy 
się wspólnie załatwiać róż-
ne sprawy dla dzieci. Mogę 
powiedzieć, że mam jakiś 
mały udział w rozbudowie 
świetlicy, choć znacznie 
ważniejsze jest to, czego 
zawsze doświadczałem, 
gdy z różnych okazji od-
wiedzałem Promyk Dobra. 
Podziwiałem, jak wiele w 
świetlicy jest ciepła, rado-
ści, wyjątkowej atmosfery. 
Nie będzie przesadą stwier-
dzenie, że dla dzieci to po 
prostu drugi dom. Szczęść 
Boże siostrom opiekunkom 
i dzieciom.

Ponad 25 lat temu ówczesna 
przełożona chodzieskich sióstr 
– s. Gizela, postanowiła utwo-

rzyć dla dzieci potrzebujących po-
mocy specjalny ośrodek. Znalazły 
się pomieszczenia na strychu domu 
przy ul. Ujskiej, udało się pozyskać 
skromne fundusze, by zaopiekować 
się grupą ponad 30. dzieci. I tak po-
wstała świetlica środowiskowa Pro-
myk Dobra.

 Po oddaniu do użytku w 1997 

roku nowych pomieszczeń świe-
tlicowych, warunki pracy znacznie 
się poprawiły. Powoli wychowawcza 
działalność sióstr Serafi tek nabie-
rała rozgłosu, co spowodowało, że 
znaleźli się też sponsorzy, dzięki 
którym można było zapewnić pod-
opiecznym coraz lepszą opiekę. 
Dla potrzeb świetlicowych działań 
zagospodarowano ogród, na terenie 
którego jest dzisiaj też sportowe bo-
isko. Od 15. już lat świetlica Promyk 

Dobra wchodzi w skład placówek 
oświatowych Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. 

Dla kilkudziesięcioosobowej grupy 
chodzieskich dzieci, Promyk Dobrca 
to drugi dom. Tu mogą każdego dnia 
mile spędzić czas, odrobić lekcje, 
rozwijać swoje zainteresowania. 

- Jesteśmy tu po to, by potrzebu-
jącym opieki dzieciom pomagać – 
podkreślała zmarła nie tak przecież 
dawno siostra przełożona Benigna. 

Jej następczyni – s. Sylwia, to ko-
lejna przełożona całym sercem dzie-
ciom oddana. Nie tylko kontynuuje 
to, co jest już tradycją w tej placów-
ce, ale wprowadza nowe formy wy-
chowawczej działalności. Mogą więc 
dzieci rozwijać swoje zainteresowa-
nia i talenty, mogą uczestniczyć w 
ciekawych wydarzeniach, ale mogą 
też cieszyć się z wakacyjnych wyjaz-
dów poza Chodzież.

Dziś świetlica, po remoncie i mo-

dernizacji,  ma dobre warunki do 
prowadzenia wychowawczej dzia-
łalności. Bardzo ważne jest to, że 
siostrom udaje się dobrze współpra-
cować z  wolontariuszami, różnymi 
organizacjami i stowarzyszeniami, 
władzami samorządowymi miasta, a 
także pozyskiwać wielu darczyńców i 
sponsorów. Wszystko to sprawia, że 
dzieci każdego dnia z żalem opusz-
czają swój drugi dom.

Ryszard Cichocki

Siostry starają się zapewnić 
dzieciom jak najlepszą opiekę.

Mijają dni, a przy pomniku 
wiele zniczy, kwiatów...

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „PROMYK DOBRA” 
DZIAŁA JUŻ PONAD ĆWIERĆ WIEKU

21 czerwca 2018 oddano do użytku wielofunkcyjne 
boisko. Poświęcił je ks. dziekan Ireneusz Szypura, 
a specjalny prezent od władz miejskich przekazał 
dzieciom wiceburmistrz Piotr Witkowski. 

Każdego roku dzieci przygotowują wydarzenia 
artystyczne z okazji świąt Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy i innych religijnych uroczystości.
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Teatr 44 z Szamocina znany jest chodzieskim widzom. Wielokrotnie już moż-
na było podziwiać szamocińskich aktorów na deskach Chodzieskiego Domu 
Kultury. Okazja taka nadarzyła się też 8 listopada.

Tym razem można  było 
obejrzeć spektakl oparty 
na sztuce Jacka Getnera 

„Pożądanie w cieniu pokrywki”, 
wyreżyserowanej przez Jana 
Kajrysa. Mówiąc krótko jest to  
komedia o cwaniactwie, próbach 
oszukiwania naiwnych, zakończo-
na przykładną nauczką dla podej-
mujących się niecnego procede-
ru. A ponieważ zagrana była jak 
na dobrych aktorów, wprawdzie 
amatorów, ale z teatralnym do-
świadczeniem przystało, widzo-
wie mieli porcję dobrej rozrywki. 

Obsada była skromna, co 
wcale nie było minusem spekta-
klu. Podziwialiśmy panie Barbarę 
Sowińską i Lidię Stój z Teatru 44 
oraz gościnnie występującego 
Piotra Mąkę, na co dzień związa-
nego z Grupą Teatralną Próbow-
nia ChDK. Brawa dla aktorów, 
brawa dla reżysera!

Ryszard Cichocki

n W poprzednim wydaniu Naszej 
Chodzieży  informowaliśmy o ukaza-
niu się albumu prac Alfreda Aszkie-
łowicza. Album zatytułowany „Małe 
formy graficzne i ex librisy” doku-
mentuje mistrzowskie wprost dzieła 
chodzieskiego artysty plastyka.

 Alfreda Aszkiełowicza odwiedził bur-
mistrz Jacek Gursz. 

- Jego dzieła znają wszystkie galerie, 
a cykl prac związanych z Krukami zo-
baczyć też można w wielu naszych do-
mach -  wyjaśnia burmistrz. - Wszystkie 
dzieła zachwycają, a teraz szczególnie 
podoba mi się ostatnia seria grafik.

RC

n Kolejna ciekawa akcja gru-
py, prowadzonej przez Danu-
tę Drzewiecką - Piechowiak, 
upiększyła nasze miasto. Tym 
razem było to przyklejanie na 
murze koniczynek, a dzieło 
wykonała grupa osób niepeł-
nosprawnych w ramach pro-
jektu „Ekosprawni”, wsparta 
paniami z Koła Gospodyń 
Miejskich.

- Serdecznie podziękowania 
dla Moniki, Pawła, Roberta, Ani 
i Piotra, którzy przybyli podtrzy-
mać nas na duchu i przy okazji 
pomóc w rozkładaniu koniczy-
nek i przenoszeniu na miejsce 

Nie zawsze 
cwaniactwo popłaca

Zachwycające 
dzieła

Koniczynki

DOBRY TEATR W CHODZIESKIM DOMU KULTURY SPOTKANIE Z CHODZIESKIM ARTYSTĄ

CERAMICZNY STREET ART

n 10 listopada Miejska Biblio-
teka Publiczna zaprosiła przed-
stawicieli samorządu Gminy 
Chodzież na spotkanie z okazji 
Święta Niepodległości. Z za-
proszenia skorzystali pani wójt 
Kamila Szejner, jej zastępczyni 
Ewa Kubiś i gminni radni. 

Gości przywitała dyrektor 
MBP Honorata Niemiro. Pani 
dyrektor podkreśliła, że wła-
śnie mija 20 lat pełnienia przez 
chodzieską placówkę również 
funkcji biblioteki gminnej. Po-
dziękowała za dotychczasową 
współpracę i wyraziła przeko-

nanie, że nadal będzie ona tak 
samo owocna.

Głównym punktem spotkania 
był koncert kwartetu wokalnego 
Jan Boys. Pierwsza część obej-
mowała piosenki patriotyczne, 
wojskowe, a druga bardziej 
rozrywkowe. Uczestnicy spo-

tkania nagrodzili wokalistów 
należnymi brawami, a płynące 
w ich kierunku podziękowania 
i pochwały nie były przesadzo-
ne. Podkreśliła to zresztą w 
swoim końcowym wystąpieniu 
wójt Kamila Szejner.

Jan Boys wystąpił w składzie: 

Jan Margowski (szef muzyczny 
grupy), Eugeniusz Pleśnierski, 
Zdzisław Szulc i Wiesław No-
wak. Przyznać trzeba, że pa-
nowie byli w naprawdę dobrej 
wokalnej formie, a występ ten 
szczególnie przeżywał Z. Szulc, 
który już po koncercie podkre-

ślił, że był to … jego ostatni 
występ z zespołem przed przej-
ściem na emeryturę.

Goście z gminy mieli też okazję 
zwiedzenia Działu Historii i Tra-
dycji Miasta, a także pozostałych 
działów Biblioteki.

RC

W Bibliotece z zespołem Jan Boys
KONCERT PRZED ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI

Po zakończeniu spektaklu aktorom i reżyserowi gratulowali starosta Mirosław Juraszek 
i wicestarosta Mariusz Witczuk.

ich przeznaczenia - informuje D. 
Drzewiecka - Piechowiak. - Wśród 
trzylistnych koniczynek ukrywa się 
18 koniczynek czterolistnych! Ży-
czymy owocnych poszukiwań!!! Do-
finansowanie projektu „Ekosprawni” 
pochodzi ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, będących w dyspozycji 
Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego, w ramach promowania aktyw-
ności osób niepełnosprawnych w róż-
nych dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego.  RED



Podobnie jak pierwsza, druga trasa 
przeznaczona jest dla wszystkich grup 
wiekowych: dzieci, młodzieży, doro-
słych i seniorów – jedyne czego wy-
maga, to zabranie ze sobą czegoś do 
pisania oraz dobrego humoru. 

W otwarciu questa wzięli udział 
uczniowie szkól podstawowych nr 1 i 
3 oraz przedstawiciele władz lokalnych 
- miasta i starostwa. Uczniowie podzie-
leni na grupy ruszyli wraz z opiekuna-

mi w trasę, poradzili sobie świetnie ze 
wszystkimi zagadkami i odnaleźli skarb 
– pieczęć, świadczącą o zakończeniu 
zabawy sukcesem. Na zakończenie 
uczestnicy zabawy otrzymali jeszcze 
okolicznościowe upominki, powiązane 
z questem i historią naszego miasta. 
Wśród nich znalazła się m.in. płyta z 
grą komputerową na podstawie questa 
– już niebawem pojawi się ona do po-
brania na stronie internetowej biblioteki. 

Nie należy zapominać, że quest 
„Historia zamknięta w chodzieskich 
ulicach”, finansowany jest z grantu 
Muzeum Historii Polski w Warszawie, 
w ramach programu „Patriotyzm  jutra 
2021”. 

Nowa trasa jest od dziś dostępna dla 
wszystkich zainteresowanych, a ulotki 
questowe można otrzymać w siedzibie 
MBP. 

MBP
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Inicjatywa czytelnicza dotarła też oczywiście do Chodzieży i powiatu 
chodzieskiego, gdzie z zainteresowaniem podjęły ją biblioteki, szkoły i 
organizacje. Czytano więc wspólnie już m.in. Trylogię H. Sienkiewicza, 

Wesele St. Wyspiańskiego, Przedwiośnie S. Żeromskiego, czy ostatnio 
Moralność Pani Dulskiej G. Zapolskiej. 

Co ciekawe, spoglądając na historię Chodzieży możemy znaleźć ana-
logię do tych wydarzeń, sięgającą dwudziestolecia międzywojennego. W 
listopadzie 1924 roku, chodzieski oddział Towarzystwa Czytelni Ludowych 
(odpowiadający za bibliotekę i rozwój czytelnictwa w mieście) zainicjował 
i przeprowadził w Hotelu Centralnym na rynku „Czytanie wspólne dzieł 
Sienkiewicza”. Ideą spotkań było przedstawienie dzieł wybitnego autora 
osobom, które „nie mają czasu na czytanie”, szczególnie pracującym cho-
dzieżanom oraz polskiej młodzieży, a także promocja i krzewienie literatu-
ry patriotycznej. Pierwszy i drugi odczyt obejmował fragmenty „Ogniem i 
mieczem”, a zebranym czytał profesor chodzieskiego gimnazjum, Marcin 
Gołąb. Po tygodniu zorganizowano kolejne „Czytanie”. Tym razem lekto-
rem został lekarz powiatowy i zarazem prezes chodzieskiego TCL, Stefan 
Michalski. Na sienkiewiczowską lekturę wybrano tym razem „Quo Vadis”. 

Niestety, „wspólne czytanie” stanowiło tylko wstęp do większej kultural-
nej inicjatywy TCL, mianowicie serii wykładów naukowych. W związku z 
tym po dwóch spotkaniach projekt ten zawieszono. Mimo wszystko, była 
to dobra próba pobudzenia czytelnictwa w mieście, która wielu osobom 
przypadła do gustu. 

Tadeusz Matraszek 
DHiTM MBP 

HISTORIA ZAMKNIĘTA W CHODZIESKICH ULICACH

Druga trasa
n Z inicjatywy chodzieskiej MBP otwarto drugą, chodzieską trasę questową 
„Historia zamknięta w chodzieskich ulicach”. Quest, to połączenie wycieczki kra-
joznawczej, zabawy słowem i zagadkami, a także poznawania historii i kultury 
Chodzieży. 

W MIĘDZYWOJENNEJ CHODZIEŻY

Narodowe czytanie, to coroczna impreza, 
zapoczątkowana dość niedawno, bo w 2012 
roku. Trzecią edycję wydarzenia objął swym 
patronatem prezydent, którego urząd spra-
wował wówczas Bronisław Komorowski. 
Każdego roku w akcji uczestniczy prawie 
3 tysiące miejsc i miejscowości, a od 2018 
roku działania objęły tereny poza granicami 
Polski.  

Narodowe
czytanie

Stefan Michalski, prezes chodzieskiego TCL Henryk Sienkiewicz w Miłosławiu, 1899, NAC

Wóz czytelni objazdowej, Chodzież 1935
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SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

Przedmiot osadził się na sicie, przez któ-
re przepuszczano płuczkę z oczysz-
czanego odcinka rury. Po dokładnym 

umyciu i dezynfekcji zagadkowego obiektu 
można było zobaczyć scenę figuralną z jed-
nej strony medalu i intrygującą inskrypcję na 
odwrocie. 

Rewers medalu prezentuje dynamiczną 
scenę, na której umiejscowiono zawodników 
w trakcie gry w siatkówkę. Awers zawiera 
półkolistą legendę otokową: GŁÓWNE ZA-
WODY SPORTOWE, a następnie w polu 
medalu czterowersową inskrypcję: 1934 / I 
m. / Piłka siatkowa / męska. Całość od dołu 
zamyka tarcza z enigmatycznym skrótem li-
terowym KPW. Tarcza po bokach flankowana 

jest gałązkami lauru z lewej strony i dębu po 
prawej stronie.

Identyfikacja medalu nastręczała począt-
kowo trudności i dopiero rozszyfrowanie 
zagadkowego skrótu KPW, umożliwiło przy-
pisanie medalu do konkretnych zawodów 
sportowych, które odbyły się w 1934 roku.

Okazało się, że KPW to skrót paramili-
tarnej organizacji o nazwie Kolejowe Przy-
sposobienie Wojskowe. Była to branżowa 
organizacja zrzeszająca pracowników PKP. 
Organizacja powstała w 1927 roku, a jej kres 
nastąpił wraz z wybuchem II wojny świato-
wej. Jako „zrzeszenie ludzi dobrej woli”, 
KPW było jedną ze struktur Przysposobie-
nia Wojskowego, koordynowanego przez 
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego. Do zadań 
statutowych KPW należało kształtowanie 
postaw obywatelskich, ćwiczenia z zakresu 
wojskowości oraz utrzymywanie sprawności 
fizycznej zrzeszonych członków. Ten ostatni 
element miał swój swoisty sprawdzian w po-
staci dorocznych Głównych Zawodów Spor-
towych. 

Organizacja wydawała własny miesięcznik 
pt. „Kolejowe Przysposobienie Wojskowe”. Z 
łamów tego miesięcznika można dowiedzieć 
się, że w 1934 roku Główne Zawody Sporto-
we KPW odbyły się we wrześniu w Stanisła-
wowie. W kontekście chodzieskiego odkrycia 
zdziwienie budzi fakt, że pierwsze miejsce 

w piłce siatkowej męskiej zajęła drużyna z 
okręgu warszawskiego, drugie miejsce dru-
żyna okręgu poznańskiego, a trzecie — z 
wileńskiego. Skoro pierwsze miejsce w siat-
kówce zajęła drużyna okręgu warszawskie-
go, to skąd znalazł się w chodzieskiej rurze 
kanalizacyjnej medal za pierwsze miejsce w 
tych zawodach? 

Miesięcznik KPW prowadził rubrykę kroni-
karską Z życia Ognisk, w której prezentowa-
no wydarzenia odbywające się w sześciuset 
ogniskach tej organizacji na terenie całego 
kraju. Śledząc zamieszczone tam informa-
cje z 1934 roku, możemy dowiedzieć się 
np., że chodzieskie ognisko zorganizowało 
28 października odczyt i dyskusję na temat 

nowego ustroju samorządu terytorialnego. 
Wcześniej, „w dniu 1 II z okazji Imienin Pana 
Prezydenta Rzpitej Ognisko KPW Chodzież 
w sile 42 członków z orkiestrą wzięło udział 
w capstrzyku, a następnie w akademji, na 
której o życiu i czynach Pana Prezydenta 
mówił p. Onyszkiewicz” (pisownia oryginal-
na - „Kolejowe Przysposobienie Wojskowe”, 
1934 nr 4). Z innej rubryki wyłania się infor-
macja o wyborze nowego zarządu: 25 lute-
go 1934 roku Prezesem Zarządu Ogniska 
K.P.W. w Chodzieży został obywatel Teodor 
Chmiel.

Pewnie warto zadać sobie odrobinę trudu 
i prześledzić pozostałe numery miesięcznika 
wydawanego przez KPW, wydobywając z 
zapomnianej przeszłości skrawki informacji o 
dziejach naszego miasta. Może żyją wśród 
nas mieszkańcy, których krewni byli członka-
mi Ogniska KPW w Chodzieży, może posia-
dają jakieś zdjęcia i dokumenty związane z 
działalnością tej organizacji?

Z całą pewnością należą się podziękowa-
nia i słowa uznania dla pracowników Miej-
skich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzie-
ży. Na szczególną pochwałę zasłużył pan 
Jerzy Dekiel, który ocalił od zapomnienia ten 
interesujący medal i dzięki któremu trafił on 
do zbiorów historycznych Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chodzieży. Dziękujemy i liczy-
my na kolejne ciekawe odkrycia.

        Tomasz Speier

ODKRYTY W MIEJSKIEJ RURZE

Kilka lat temu pracownicy Miejskich Wodociągów i Kanaliza-
cji w Chodzieży, w trakcie rutynowych prac polegających na 
udrażnianiu starych rur kanalizacyjnych na ówczesnej ulicy 
Buszczaka (obecnie Grudzińskich), odkryli tajemniczy medal    
z mosiądzu. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Zagadkowy 
MEDAL

Forma budyniowa, chodzieska Fabryka Fajansu 
W. Kapczyński, Cz. Szrama, 1936-39

WYPRODUKOWANO W CHODZIESKIEJ FABRYCE

Forma 
na proszek

Niemieckie przedsiębiorstwo o nazwie dr Oedker zosta-
ło założone przez aptekarza Augusta Oedker’a w 1891 r. 
Wraz z żoną prowadził on aptekę, w której zajął się produk-
cją i sprzedażą budyni, galaretek oraz środków konserwu-
jących, a z czasem wydawaniem też książek kucharskich. 
Z inspiracji żony powstały pierwsze w świecie proszki do 
pieczenia w torebkach o nazwie Backin, zawierające do-
kładnie odmierzoną ilość proszku potrzebną na jeden funt 
mąki (około czterysta pięćdziesiąt gramów), po to by ciasto 
zawsze się udawało. 

Fabryki Oedkera zaczęły powstawać w całej Europie. W 
Polsce pierwszą otwarto w 1922 roku w Gdańsku Oliwie, 
gdzie produkowano proszki do pieczenia, cukier wanilino-
wy, żelatynę, galaretki w wielu smakach, olejki do piecze-
nia o aromacie cytrynowym, pomarańczowym, różanym, 
oraz produkt zwany „Ambrozja” w dostępnych smakach: 
truskawkowym, cytrynowym, wiśniowym, brzoskwiniowym, 
malinowym i porzeczkowym. Aby uatrakcyjnić ofertę wpro-
wadzono  w języku polskim także małe książeczki, poradni-
ki kucharskie z kilkunastoma przepisami, m.in. na ,,ogórki 
po polsku”, ponadto gadżety reklamowe, jak:  kubki-sitka 
do mąki i cukru, blaszane wyciskarki do ciastek, porcela-
nowe formy do budyniów, scyzoryki itp. 

Po II wojnie światowej polską firmę „Dr. Oetker” przejęły 
„Gdańskie Zakłady Środków Odżywczych”, również zaj-
mujące się produkcją sproszkowanych środków spożyw-
czych. W latach 90-tych sprywatyzowany zakład przeszedł 
w ręce rodziny Oedker’ów. Firma znacznie poszerzyła swą 
produkcję o wyrób pizz, zapiekanek, koncentratów spo-
żywczych. Zarówno receptura, jak i logo marki Oedker nie 
zmieniło się na przestrzeni lat. Grafika reklamująca pro-
dukty przedstawia profil kobiety Johanny, która była córką 
grafika (litografa) - Kind Theodore. 

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
DHiTM

n Wśród licznych garniturów kuchennych,         
w kolekcji chodzieskiego muzeum znajduje się 
naczynie na budyń z logo dr. Oedker’a. Naczy-
nie w kształcie raka, wyprodukowane zostało                  
w chodzieskiej Fabryce Fajansu w latach 30-tych. 
Na zewnętrznej stronie formy umieszczono napis 
,,Forma proszku budyniowego na 1 paczkę”. 

GOŚCIE ZE SZKOŁY W ZACHARZYNIE

Biblioteka od podszewki
n W październiku wśród odwiedzających Miejską Bibliotekę Publiczną gościliśmy młodzież           
ze Szkoły Podstawowej w Zacharzynie. 

Uczniowie zwiedzili bibliotekę po-
znając jej poszczególne działy oraz 
zadania jakie realizuje. Tematem prze-
wodnim było czytelnictwo i płynące 

z niego korzyści.  Młodzież poznała 
książki w formie elektronicznej, wy-
szukała wśród nich tytuły lektur oraz 
skorzystała z katalogu on-line do rezer-

wacji i zamówień książek. Na koniec 
świetnie poradziła sobie rozwiązując 
quiz dotyczący biblioteki.  D. Nowak 

 MBP Chodzież
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Wyjątkowa 
lekcja informatyki

UCZNIOWIE SP 1 W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 

n Grupa uczniów klasy 7e ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Chodzieży przekonała się 5 li-
stopada, że lekcja informatyki 
nie musi odbywać się w szkole. 
Ucząc się podstaw programo-
wania na zajęciach szkolnych, 
z radością przyjęli zaproszenie 
do Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Chodzieży, gdzie zapre-
zentowano krótką historię 
powstania gry komputerowej 
„Quest Chodzieski – Historia 
zamknięta w chodzieskich uli-
cach”, stworzonej przez Woj-
ciecha Kantorskiego. 

Podczas tej nietypowej lekcji 
informatyki, połączonej z odkry-
waniem tajników miasta Cho-
dzieży,  uczniowie mieli okazję 
samodzielnie zagrać w grę, 
jednocześnie utwierdzając się w 
przekonaniu, że zdobyta wiedza 
na zajęciach z tego przedmiotu 
może być przydatna w przyszło-
ści, nie tylko w zawodzie infor-
matyka. Każdy z uczestników 
spotkania został wynagrodzony 
za trud włożony w rozwiązanie 
zagadek o naszym mieście w 
postaci torebki na zakupy peł-
nej niespodzianek – upominków 
wraz ze wspomnianą wcześniej 
grą. 

Za organizację i zaproszenie 

W ramach projektu „DyLEMaty i GoLEMy - przyszłość oczami młodego po-
kolenia w oparciu o twórczość Stanisława Lema” (projekt dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury), młodzież brała udział w warsztatach literackich, 
dotyczących fantastyki. Efektem tych spotkań są autorskie opowiadania 
uczestników. Pierwsze, które dziś publikujemy, to opowiadanie najmłodsze-
go entuzjasty Lema, Grzegorza Górznego. Zapraszamy do lektury!

W mieście Królikowo w swoim 
małym domku mieszkał Królik. 
Bardzo lubił konstruować różne 
wynalazki. Pokazywał je swoim 
przyjaciołom, ale za każdym razem 
gdy to robił wybuchały one lub nie 
działały i wszyscy śmiali się wtedy 
z niego. 

Królik chciał zrobić nowe gadżety, 
jednak im bardziej się starał, tym go-
rzej mu wychodziły i tym bardziej się 
z niego śmiali jego znajomi. Zaczęła 
w nim zachodzić niepokojąca prze-
miana. Przestał być dobry, chciał 
zemścić się na tych którzy pękali ze 
śmiechu na widok jego wynalazków. 
Wkrótce uciekł ze swojego mieszka-
nia w nocy i słuch o nim zaginął na 
zawsze.

Wielu mieszkańców miasteczka 
i znajomych Królika uważała, że 
mieszka on w dużym zamku na 
skraju miasteczka przy Śmiertel-
nym Lesie. W nim działy się prze-
rażające rzeczy. Kiedyś wynalazca, 
a teraz czarny charakter – królik 
codziennie tworzył nowe pułapki 
i porywał w nocy swoich starych 
przyjaciół. Ginęli oni i nie wiadomo 
co się z nimi działo.

Czy myśleliście, że smoki same 
z siebie zioną ogniem? Ależ nie! 
Muszą one zażywać pastylki dzięki 
którym nie marzną i mogą tworzyć 
piękne płomienie. 

Pewnego pięknego, słonecz-
nego dnia smoki poszły do sklepu 
po magiczne tabletki. Po pewnym 
czasie zgubiły drogę.

- O nie! Co my zrobimy? – po-
wiedziała mała smoczyca Bogumi-
ła - Zgubiliśmy się.

- Nie martwcie się. Damy radę! - 
rzekł tata smoków Harnold.

- O! – zawołał brat smoczycy 
Charlie – Znalazłem migoczące 
strzałki!

Latające, świecące drogowska-
zy wskazywały drogę, a na każdej 
z nich był zielony błyszczący napis 
„Wasz dom”.

- Znaleźliśmy drogę do domu!
- Nie bądź taka pewna. To może 

być pułapka.
- Warto spróbować pójść za 

strzałkami.
- Tak! Chodźmy!
- No dobrze. Ale miejcie oko na 

wszystkie stro…
A  jego dzieci go nie posłuchały. 

Poszły pierwsze.
- Ach! Te smyki. Często robią 

swoje. Mają mnie w nosie.
I wielki gad poszedł za swoimi 

smykami za znakami.
Wszystkie trzy smoki doszły do 

drzwi. Otworzyli je i zobaczyli spore 
zamczysko.

W nim zobaczyli narzędzia tor-
tur, a także dużo lawy.

- Kto i po co to wszystko robi? - 

zdumiał się Charlie.                                                             
- Żeby wszystkich zabić!
Usłyszeli za sobą tajemniczy 

głos. Wyłonił się Królik.
Coś się Harnoldowi przypo-

mniało. Był synem państwa We-
sołowskich. Jego bratem był Willy 
- najlepszy przyjaciel wynalazcy 
Królika. Podobały mu się wyna-
lazki, które robił i pocieszał go jak 
one mu nie wychodziły i wtedy gdy 
się smucił z tego powodu. Jednak 
wkrótce brat dużego smoka prze-
prowadził się do innego miasta i 
królik nie mógł już skorzystać z 
jego pomocy i rad, bo mieszkał 
bardzo daleko.

Tymczasem Królik już wziął wiel-
ki topór i zaczął nim wymachiwać w 
różne strony.

- Tak! - powiedział. Miał złośli-
wy grymas twarzy - Nieproszeni 
goście! Zaraz pożegnacie się z 
życiem!

Jednak Smoki zdążyły uciec 
innym przejściem i trafiły do Smo-
kolandii.

- Teraz musimy znaleźć mojego 
brata - rzekł Harnold.

Wszyscy trzej - Harnold, Charlie 
i Bogumiła polecieli do domu Wil-
liego.

Zapukali. Same otworzyły się 
drzwi wejściowe gdyż w  mieście 
smoków każde drzwi otwierają się 
i zamykają same.

- Willy?! Willy! - zawołał duży 
smok.

Nagle usłyszeli łopot skrzydeł i 
zobaczyli młodego smoka ze spe-
cjalnymi okularami.

- Harnold! Jak fajnie, że się 
spotkaliśmy znowu! Te okulary 
chronią moje oczy przed pyłem. 
Robię swój wynalazek do ogląda-
nia całego miasteczka - krzyknął 
na powitanie - Jak chcecie to mo-
żecie pójść ze mną na górę. Po-
każę wam efekt mojej kilkudniowej 
pracy nad tym gadżetem! A jak wy 
macie na imię? - i wskazał na 
dwóch przybyszów.

- To Charlie, a ta  smoczyca to 
Bogumiła - odrzekł Harnold - Po-
trzebujemy twojej pomocy.

- Mojej? - zdziwił się Willy.
- Z Królikiem stało się coś dziw-

nego.
- Wiem o tym.
- Skąd?
- Mam nagranie.
I wyjął małą, kwadratową kase-

tę nagraną sprzed kilku miesięcy 
i włożył ją do odtwarzacza  no-
śników, a po kilku sekundach wy-
świetliła się scena porwania przez 
Królika sześciu mieszkańców Króli-
kowa za pomocą teleportacji, a na-
stępnie moment uderzenia topora i 
ich śmierć. 

- Właśnie dlatego potrzebuje-

my twojej pomocy! - zawołał duży 
smok.

- Rozumiem - odrzekł młody 
smok z okularami ochronnymi - 
Zgadzam się.

I wszyscy polecieli do zamku i 
weszli do niego.

- Witajcie! Widzę, że chce… - 
zaczął królik, ale nagle jego oczy 
skierowały się na jego kumpla.

- Eeee… Cześć. To ja twój 
przyjaciel Willy - powiedział Willy 
- Chciałbym ciebie przeprosić za 
to, że nie mogliśmy się spotkać. 
Nie wiedziałeś gdzie ja jestem. Ale 
chciałbym tobie nadal pomagać. 
Oczywiście decyzja należy do cie-
bie: Czy chcesz zabijać mieszkań-
ców Królikowa, czy może chcesz 
każdemu pomagać?

- Króliku? - zapytała Bogumiła 
- Mógłbyś mi pokazać jakiś wyna-
lazek, który robiłeś zanim się zmie-
niłeś?

Królik się uśmiechnął. Pokazał 
małego ptaszka z mikrofonem. 
Mała smoczyca zbliżyła mikrofon 
do swojego pyska i powiedziała:

- Halo! Halo To ja 
- Halo! Halo To ja - ćwierknął pta-

szek piskliwym głosem.
Bogumiła się roześmiała:
- To jest najśmieszniejszy wyna-

lazek jaki kiedykolwiek widziałam. 
Królikowi zrobiło się jakoś miło. 
- To jest najśmieszniejszy wyna-

lazek jaki kiedykolwiek widziałam 
powtórzył ptaszek. 

Tym razem zaśmiali się wszy-
scy.

Poczekajcie, coś Wam jeszcze 
pokaże. Królik wyciągnął śmieszną 
czapkę z wystającymi z niej rurka-
mi i śrubkami. Harnold włożył ją na 
głowę, pociągnął za sznurek i…
zniknął.

- Hej! Gdzie ty jesteś? - krzyknął 
Charlie.

- Buuuu! – pojawił się w in-
nym miejscu smok i przestraszył 
wszystkich.

- To jest czapka niewidka. Mój 
najnowszy wynalazek. Podoba się 
wam ? 

Tak sobie myślę, że warto robić 
śmieszne i pożyteczne wynalaz-
ki, które są dobre. Jak uda mi się 
stworzyć coś ciekawego to wam to 
pokażę, zgadzacie się ? A tak na 
marginesie to jak macie na imię ? 
Możemy się zaprzyjaźnić ? 

- Oczywiście, że tak. Ja jestem 
Harnold. To Charlie a ta smoczyca 
ma na imię Bogumiła. 

Chodźmy do mnie! Mam jeszcze 
wiele wynalazków które chcę wam 
pokazać. 

I odtąd wynalazca Królik, Willy i 
cała smocza rodzinka zamieszkali 
razem i tworzyli różne wynalazki aż 
do dnia dzisiejszego.       

Królik wynalazca

na tę ciekawą, nietypową i in-
spirującą lekcję przekazujemy 
podziękowania pani dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Honoracie 
Niemiro oraz prowadzącym 

spotkanie - Wojciechowi Kan-
torskiemu i Łukaszowi Her-
maszewskiemu. 

Marzena Sałek – Jęchorek 
SP1 Chodzież

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY
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RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

n Od października Miejska Bi-
blioteka Publiczna we współpra-
cy ze Szkołą Podstawową nr 3 re-
alizuje projekt „W krainie bajek”.  
Zajęcia mają na celu poznanie 
różnych gatunków literatury dla 
dzieci, proponowanych zarówno 
w wersji papierowej jak i na no-
śnikach elektronicznych.  

Za nami pierwsze zajęcia, na których 
dzieci z klasy IIa i IIb SP3 poznały bajki 
i baśnie, ich charakterystyczne cechy, 

podobieństwa oraz różnice. Dzieci wy-
kazały się dużą wiedzą i znajomością 
książek, świetnie poradziły sobie pod-
czas quizu specjalnie przygotowanego 

na te zajęcia. Podczas wizyty ucznio-
wie wypożyczyli książki, szukając tych 
ulubionych w Dziale dla dzieci i mło-
dzieży.  MBP

n Listopad w Trójce został ogło-
szony „Miesiącem Zdrowia”. Rada 
Rodziców wraz z lokalnymi produ-
centami warzyw i owoców, postano-
wiła zaangażować się w kształtowa-
nie dobrych nawyków żywieniowych 
poprzez proponowanie przekąsek 
owocowo-warzywnych. 

Rodzice obrali i pokroili w gotowe do 
przekąszenia kawałki marchewki i kalarepy, 
były ogórki kiszone, kapusta kiszona, małe 
pomidorki koktajlowe. Rodzice zapropo-
nowali również gruszki oraz krajowe śliwki 

- pyszna i zdrowa słodycz! Dla wszystkich 
uczniów były obrane orzechy włoskie, któ-
re wspomagają naukę i procesy myślowe. 
Na korytarzach czekały pachnące i świeże 
jabłka.

Pracy było bardzo dużo, aby wszystko 
przygotować dla 500. uczniów szkoły. Dzięki 
aktywności rodziców cały proces przebiegał 
sprawnie i szybko. Składamy podziękowania 
lokalnym przedsiębiorcom, którzy przyczyni-
li się do tak szerokiego wyboru asortymentu 
warzywno-owocowego.

Kamila Dembska
(Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP3)

W krainie 
bajek Zdrowe nawyki 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W CHODZIESKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 1

W Szkole Podstawowej nr 1 z okazji Święta 
Niepodległości czczono pamięć tych, którzy 
przywrócili Polsce wolność, jednocześnie ce-
lebrując radość, że żyjemy w wolnej Ojczyźnie. 

Zorganizowano wiele rożnych aktywności, dzię-
ki którym przypomniano uczniom trudną drogę do 
wolności. Świetliczaki przygotowały dla uczniów 
klas I-II krótkie przedstawienie o Święcie Niepod-
ległości. Uroczysty apel przygotowany przez klasy 
4a i 4b, okazał się również wspaniałą lekcją historii 
i patriotyzmu.  Najstarsi uczniowie wysłuchali przez 
radiowęzeł niepodległościowej audycji słowno-mu-
zycznej. 

W minionym tygodniu uczniowie klas 1- 4 mieli 

możliwość uczestniczenia w imprezie bibliotecz-
nej.  Dzieci mogły obejrzeć gazetki okoliczno-
ściowe oraz wystawkę, która prezentowała różne 
przedmioty codziennego życia z przełomu XIX i 

XX wieku, a także filmy dotyczące niepodległości. 
Zwieńczeniem wszystkich działań była wspólna gra 
Kahoot. Przebywając w bibliotece można było cof-
nąć się do przeszłości. Ciekawym przeżyciem było 

zapoznanie się z artykułami o codziennych tro-
skach Polaków pod zaborami, opisanymi w gazecie 
z 1892 roku oraz zmierzenie się z trudną sztuką 
pisania na starej maszynie.  Bernadeta Kmiotek

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 
„WESOŁY SMYK”

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 
„POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM”

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU 
NR 5 „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

W ramach obchodów Święta Niepodległości 
przedszkolaki uczestniczyły w imprezie patrio-
tycznej. 

Dzieci, w uroczystych strojach, z pięknymi ko-
tylionami, odśpiewały hymn Polski, utrwaliły zna-
jomość symboli narodowych i historię odzyskania 
niepodległości. Na zakończenie zapoznały się z 
polskimi pieśniami patriotycznymi. 

 Joanna Płóciennik

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2  
IM. SZEWCZYKA DRATEWKI

n Dzieci z grupy „Złotych Rybek” i 
„Muszelek” MP 5 „Pod Żaglami Piątki” 
odwiedziła pani Dominika z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 

Zaprezentowane postaci z bajek i cieka-
wych książek, pozwoliły przedszkolakom po-
znać także cele i znaczenie działalności biblio-
teki. Joanna Płóciennik, Danuta Woźniak

Spotkanie 
z książką 
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Jubileuszowa 
uroczystość

SPORTOWE BIEGANIE ZORGANIZOWANE PRZEZ KS GONTYNIEC

W imprezie wystartowało ponad 60-ciu 
biegaczy. Wszystkim przez cały czas kibi-
cował specjalny gość - pani Klaudia Ada-
mek, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w 
Tokio. Pani Klaudia przebiegła symbolicznie 
pierwsze kółko z biegaczami. 

W teście udział wzięli także m.in. bur-
mistrz Chodzieży Jacek Gursz, prezes KS 
Gontyniec Piotr Jankowski, trener Jarosław 
Chwałek z wszystkimi zawodnikami Gontyń-
ca oraz prawie cała grupa PCH_RUN. Nie 

było miejsc, klasyfi kacji, ale z kronikarskie-
go obowiązku informujemy, że najdłuższy 
dystans przebiegł Damian Tupaj - całe 3600 
m. Otrzymał kosz pełen winogron i bananów. 

Całość spinał ciętym językiem komenta-
torskim sam prezes Piotr Jankowski. A po-
dziękowania za pomoc w organizacji prze-
kazujemy Gminie Miejskiej w Chodzieży, 
Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży oraz 
Szkole Podstawowej w Stróżewie.  

Źródło – FB KS Gontyniec

Po raz trzeci Chodzieskie Stowarzyszenie      
Patriotyczne zorganizowało Bieg Niepodle-
głości. 6 listopada na starcie biegu głównego 
stanęła duża grupa zawodniczek i zawodni-
ków, którzy mieli do pokonania trasę liczącą 
dokładnie 5 km.

CHODZIESKIE 
TOWARZYSTWO 
ROWEROWE

Swoje 15. lecie obchodziło Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe. Z tej 
okazji odbyła się w Chodzieskim Domu Kultury jubileuszowa uroczy-
stość.

Start i meta zawodów zlokalizowane były na terenie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a bieg poprzedzony 
był solidną rozgrzewką, poprowadzoną przez prezesa 

KS Gontyniec Piotra Jankowskiego. 
Całą trasę najszybciej pokonał Damian Tupaj z bardzo do-

brym czasem 16:42. O 14 sek. za nim linię mety przekroczył 
Norbert Zodrow, a trzeci był Jakub Filipiak (17:14).

Oddzielnie prowadzona  była klasyfi kacja pań, wśród któ-
rych najszybciej trasę wokół Jeziora Miejskiego pokonała 
Paulina Kłundukowska (20:28), II miejsce wywalczyła Mag-
dalena Behrendt (21:44), a III – Katarzyna Rewers (21:59).

Oprócz biegaczy, w zawodach oddzielnie wzięli udział 
sportowcy specjalizujący się w nordic walking. Najszybszy w 
tej grupie był Rafał Woźnica, II miejsce zajął Stanisław Le-
nartowicz, a III – Waldemar Narewski. Wśród pań najszybsza 
była Marzena Stelter, jako druga linię mety przekroczyła We-
ronika Siedlecka, trzecia była Ewa Piotrowska. 

Dodajmy, że cała impreza była bardzo dobrze zorganizo-
wana, a nad jej przebiegiem czuwał prezes ChSP Przemy-
sław Lasota.  Organizatorom udało się pozyskać dobrych 
partnerów i wielu sponsorów. Patronat nad biegiem przyjęli 
wójt Gminy Chodzież Kamila Szejner i burmistrz Chodzieży 
Jacek Gursz. RC

Wokół Jeziora Miejskiego
III CHODZIESKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

n Takiej imprezy w Chodzieży jeszcze nie było. 28 października biega-
li młodsi, starsi, prawie emeryci, kobiety, mężczyźni. Wszyscy zadowoleni, 
uśmiechnięci, zmotywowani, aby przebiec jak najdłuższy dystans.

Nocny Test Coopera

Członkowie ChTR podsumowali swoją dotychczasową działalność, której głównym 
celem  było organizowanie kolarskich imprez i propagowanie aktywnego spędzania cza-
su wolnego. A dorobek minionych 15. lat jest naprawdę imponujący. 

Był też czas na wspomnienia i podziękowania wszystkim, którzy wspierali i nadal 
wspierają działalność Towarzystwa. RED

Zwycięzcy 
biegu 
głównego
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W Kościerzynie, w dniach 30-31.10.2021 r. odbyła 
się II Runda Klubowego Pucharu Polski w Pływa-
niu w Płetwach. Na zawodach tych nie zabrakło 
Uczniowskiego Klubu Sportowego  Delfinek Cho-
dzież, którego barw broniło 22 pływaków.

PIERWSZY 
w rankigu

Nasi finswimmerzy zdobyli 
łącznie 60 medali z czego 35 
złotych, 17 srebrnych i 8 brązo-
wych.

A oto medaliści:
m Kornelia BIELECKA  - kat. E 
dz.: 25 m AP - złoto, 400 m BF - 
złoto, 100 m SF - złoto
m Ksawery CHAŁUBEK - kat. E 
chł.: 25 m AP - srebro, 50 m BF 
- złoto, 400 m BF  - złoto, 100 m 
BF - złoto, 
m Konstanty SOBKOWIAK - kat. 
D chł.: 25 m AP - srebro,
m Julia MAŁACHOWSKA - kat. 
A kobiet.: 50 m AP - złoto, 50 m 
BF - złoto, 50 m SF - złoto, 100 m 
SF - złoto
m Radosław GRABOWSKI - B 
chł.: 50 m AP - złoto, 400 m BF - 
złoto, 100 m BF - złoto, 200 m BF 
-złoto
m Filio NOWAK - kat. A męż-
czyzn.: 50 m AP - złoto, 100 m IM 
- złoto, 50 m SF - złoto
m Krzysztofa DUDEK -  kat. D 
dz.: 50 m BF - srebro, 100 m BF - 

srebro, 200 m BF - srebro
m Antonina DUDEK - kat. B dz.: 
50 m BF - złoto wraz z nowym re-
kordem Polski juniorek i seniorek 
0:21,40, 400 m BF - brąz, 100 m 
BF - złoto wraz z nowym rekordem 
Polski juniorek 0:48,22, 50 m SF 
- srebro
m Natalia WĘGRZYN - kat. E dz.: 
200 m SF - złoto, 100 m SF - sre-
bro
m Natalia GEMBIAK - kat. D dz. 
200 m SF - złoto, 400 m BF - brąz, 
100 m BF - srebro, 200 m BF - sre-
bro
m Kinga MAŁACHOWSKA - kat. 
A kobiet.: 200 m SF - złoto, 400 m 
SF - złoto, 100 m SF - srebro
m Kamil PIETRAS - kat. B chł.: 
200 m SF - złoto, 800 m SF - złoto, 
400 m SF - złoto, 100 m SF -złoto
m Maria PIETRAS - kat. C dz.: 
400 m BF - srebro, 200 m BF - 
brąz, 
Marta HUMERCZYK - kat. A ko-
biet.: 400 m BF - złoto, 200 m BF 
- brąz
m Olga STRZĘPKA - kat. D dz.: 

800 m SF - srebro, 100 m SF - 
srebro
m Sztafeta mieszana na 4x100m 
SF KAT. OPEN (Filip NOWAK, Ka-
mil PIETRAS, Kinga MAŁACHOW-
SKA, Julia MAŁACHOWSKA - zło-
to i nowy rekord Polski seniorów 
na tym dystansie - 2:41,66
m Sztafeta 4x50 m juniorek 
(Kornelia BIELECKA, Natalia 
WĘGRZYN, Laura RANIEWICZ, 
Daria ZAŁACHOWSKA) - srebro.
m Sztafeta 4x50 juniorów (Ksa-
wery CHAŁUBEK, Marcel MAR-
GOWSKI, Konstanty SOBKO-

WIAK, Oliwier WISIŃSKI) - złoto
m Marcin HUMERCZYK  - kat. C 
chł.: 100 m BF srebro, 200 m BF 
srebro
m Jakub TALAR - kat. E chł.: 100 
m BF brąz, 200 m BF srebro,
m Sztafeta juniorek 4x100 m BF 
(Kornelia BIELECKA, Natalia WĘ-
GRZYN, Daria ZAŁACHOWSKA, 
Krzysztofa DUDEK) – złoto
m Sztafeta juniorów 4x100 m BF 
(Jakub TALAR, Ksawery CHAŁU-
BEK , Konstanty SOBKOWIAK, 
Oliwier WISIŃSKI) - złoto
m Sztafeta 4x50 m BF kobiet 

(Antonina DUDEK, Julia MAŁA-
CHOWSKA, Marta HUMERCZYK, 
Kinga MAŁACHOWSKA) - z cza-
sem 1:28,41  ustanowiła nowy 
rekord Polski w kategorii seniorek 
– złoto
m Sztafeta seniorów 4x50 m BF 
(Filip NOWAK, Kamil PIETRAS, 
Marcin HUMERCZYK, Radosław 
GRABOWSKI) – srebro

Czworo naszych reprezentan-
tów uznanych zostało najlepszymi 
zawodnikami rundy Pucharu Pol-
ski w Pływaniu w Płetwach w Ko-
ścierzynie w swoich kategoriach 

wiekowych: Ksawery Chałubek 
- kat. E, Antonina Dudek - kat. B, 

Radosław Grabowski - kat. B, Julia 
Małachowska - kat. A.

Chodzieski Delfinek sklasyfiko-
wany został na pierwszym miej-
scu w rankingu klubów. Finał KPP 
zaplanowany jest na grudzień w 
Olecku wraz z Zimowymi Mistrzo-
stwami Polski na krótkim basenie.

W imieniu Klubu chciałbym 
bardzo podziękować Miłoszowi 
Pietrasowi i Szymonowi Margow-
skiemu za niezbędną pomoc w 
organizacji transportu na zawody.

 Bartosz Smaruj
trener UKS Delfinek

UKS DELFINEK CHODZIEŻ

n Na taki mecz kibice chodzieskiej Polonii czekali od wielu 
lat. Finał Strefowy Pucharu Polski  zakończył się sukcesem 
chodzieżan.

FINAŁ STREFOWY PUCHARU POLSKI

Puchar jest nasz

Początek spotkania z Pogonią 
Łobżenica nie był dla polonistów 
szczęśliwy. Goście rozpoczęli 
mecz z impetem i wkrótce prowa-
dzili 2:0. Pierwsza połowa obfito-
wała w zacięte akcje, atrakcyjne 

zagrania. Po bramce Oskara Ma-
chowskiego dla Polonii, goście 
zdobyli trzeciego gola, a drugie-
go dla gospodarzy strzelił Daniel 
Chmielnicki. Do przerwy utrzymał 
się wynik 2:3.

Druga odsłona była nadal 
bardzo emocjonująca, a praw-
dziwe nerwy dały znać o sobie, 
gdy Wiktor Moskalik strzelił 
na 3:3. Sytuacje zmieniały się 
jak w kalejdoskopie. Okazji do 

zdobycia kolejnych bramek nie 
wykorzystywali ani goście, ani 
gospodarze. Udało się to dopie-
ro Adamowi Urbańskiemu, który 
15 minut przed końcem spotka-
nia ustalił wynik meczu na 4:3 

dla chodzieżan. Radość zawod-
ników i chodzieskich kibiców 
(którzy tym razem nie zawiedli 
piłkarzy) była ogromna. Dodaj-
my, że swoje drużyny wspie-
rali burmistrzowie - Chodzieży 

Jacek Gursz i Łobżenicy Piotr 
Łosoś.

Głośne PUCHAR JEST NASZ, 
długo jeszcze rozlegało się dale-
ko poza stadionem. RC

 Fot – FB KS Polonia Chodzież

TRENER 
Sergiusz 
GRABOWSKI

Myślę,  że nicze-
go nie zabrakło 
w tym finale. 
Emocje, drama-
turgia, zwroty 
akcji, doping 
oraz atmosfera 
na trybunach.
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KRZYŻÓWKA NR 50

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Chodzieży do   7 grudnia 2021 roku. Rozwiązania można też 
przesłać na adres naszachodziez@gmail.com

Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagród – nie-
spodzianek.

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki z paź-
dziernika br. wylosowały Magda Tomkowiak i Halina Płachowska. O terminie i miej-
scu odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 50

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

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

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

POZIOMO
 1. Miasto w Polsce z zabytkiem UNESCO
  4. Tam jest Wigor, ale tylko chodzieski
 8. Obok Oslo i Helsinek

  9. Dawna znana restauracja poznańska
10. M.in. ochrona przyrody, środowiska, 
      rekultywacja
11. Bierny, apatyczny
12. Prawy dopływ Wisły
16. Występuje z darczyńcą
20. Miasto we Flandrii 
21. Imię pierwszego zdobywcy korony Ziemi
22. World Trade Center
23. Drzewo ozdobne Ameryki Północnej
24. Piosenkarka z Hello
25. Impreza sportowa lub turystyczna

PIONOWO
  1. Trwa obecnie
  2. Największy gruczoł u człowieka
  3. Zarządza studentami i kadrą
  4. Z liniami papilarnymi
 5. Wtargnięcie powietrza do opłucnej
  6. Kobieta przywiązująca zwierzę do wozu 
      (czynność)
  7. Imię odtwórcy proboszcza i wójta 
      w „Ranczo”
12. Pocisk dla łuku
13. Część spodni
14. Pozbawienie istotnych cech
15. Zamienił litery w kropki
17. Jednostka natężenia prądu
18. Kluczowy element zawieszenia 
      w samochodzie
19. Założył grupę Blackout

KLUB MIŁOŚNIKÓW MUZYKI ASTRY

!
Spotkanie członków i przyjaciół

n KMM Astry to jedna z najdłużej działających, 
bez przerwy, organizacji społecznych w Chodzie-
ży. Trudno przecenić podejmowane działania, 
inicjatywy, realizowane projekty przez członków 
Klubu, zawiązanego przez grupę kochających 
muzykę młodych chodzieżan w 1968 roku. To 
dzięki Astrom mamy w naszym mieście Między-
narodowe Warsztaty Jazzowe, które w tym roku 
odbyły się po raz 51. Wśród dzisiejszych „astrowi-
czów” są jeszcze ci, którzy ponad pół wieku temu 
swój Klub zakładali i którzy byli przy narodzinach 
Warsztatów. Oni i ich przyjaciele spotkali się na 
„muzycznej biesiadzie”, by powspominać „dobre 
czasy”, porozmawiać o dalszych planach i oczy-
wiście posłuchać dobrej muzyki, tym razem w wy-
konaniu akustycznego składu „Suplementu Diety”, 
wzmocnionego mistrzem harmonijki ustnej Micha-
łem Kielakiem. Dodajmy, że spotkanie odbyło się 
dzięki zaangażowaniu przede wszystkim Hieroni-
ma Nowowiejskiego i Jerzego Siodły. RC


