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Od nowego roku, a więc od następnego wydania Naszej Chodzieży, będzie można na naszych łamach zamieszczać reklamy. Wszelkie informacje 
na ten temat uzyskać będzie można pod numerem tel. 691 931 831. Tam też przyjmowane będą zlecenia. Zapraszamy, przede wszystkim chodzieskie 
firmy, licząc na dobrą współpracę.

ŻYCZY 
REDAKCJA

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
ORAZ SZCZĘŚLIWEGO, POZBAWIONEGO TROSK 

2022 ROKU 
CZYTELNIKOM I WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM  

CHODZIEŻY 
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Swoisty prezent i hołd 
dla Bohaterów tamtych dni 

103 LATA PO WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 
– 27. GRUDNIA ŚWIĘTEM PAŃSTWOWYM

Burmistrz Chodzieży znany 
jest z wielu inicjatyw związa-
nych z kultywowaniem naszej 
tradycji i patriotyzmu. Pamię-
tajmy o jego udziale i dopro-
wadzeniu do tej chwili, kiedy 
powstańczy sukces 1918/1919 
ma szansę wybrzmieć w całym 
kraju. O tym, że Powstanie za-
sługuje na ogólnopolskie upa-
miętnienie, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Edukując, pa-
miętając i świętując,  możemy 
wyrazić ogromną wdzięczność 
Powstańcom za dar Wolności 
– dar bezcenny, uniwersalny, 
będący fundamentem naszego 
życia, który mamy obowiązek 
chronić i pielęgnować.

 RED

23 listopada 2021 roku 
Prezydent RP Andrzej 
Duda w stolicy Wielko-
polski podpisał ustawę 
o ustanowieniu Narodo-
wego Dnia Zwycięskie-
go Powstania Wielko-
polskiego. To chwila 
wyczekiwana od dawna, 
o którą zabiegało wielu 
ludzi, reprezentujących 
rozmaite instytucje. 
Warto z dumą dodać, 
że jednym z sześciu 
sygnatariuszy apelu 
do prezydenta, a więc 
także pomysłodawcą 
ustanowienia święta, 
był burmistrz naszego 
miasta, Jacek Gursz.



3Nr 12(51) • grudzień 2021

n W sobotę i niedzielę (13 i 14 listopada) burmistrz 
Jacek Gursz przebywał w Nottuln, u naszych partne-
rów z Niemiec. 

- Wspólnie� obchodziliśmy�Memorial�Day,�wspomnienie� ofi�ar�
wojny�– informuje burmistrz Chodzieży. - To�nowe�doświadcze-
nie�w�naszej�30-letniej�żywej�współpracy.�Dziękuję�za�przejmu-
jące� przemówienia� burmistrza� Dietmara� Thönnesa� oraz� szefa�
komitetu�ds.�partnerstwa�Roberta�Hülsbuscha.

Jubileusz 30. lecia partnerskiej współpracy obchodzony bę-
dzie w przyszłym roku, a specjalne uroczystości z tej okazji od-
będą się w czerwcu w Nottuln. RC

Nowe doświadczenie
PARTNERSKIE MIASTA

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Po dwuletniej przerwie odbyła się w 
Urzędzie Stanu Cywilnego uroczystość, 
podczas której burmistrz Jacek Gursz i 
wójt Kamila Szejner wspólnie z kierowni-
kiem chodzieskiego USC Grażyną Drew-
niak-Dutkiewicz, wręczyli medale Złotym 
Jubilatom, mieszkańcom Chodzieży oraz 
Gminy Chodzież, którzy swoje jubileusze 
świętowali w 2019 roku.  RED

Po dwuletniej 
przerwie

Tradycją jest przyznawanie 
przez Prezydenta RP Medali 
za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie parom, które razem 
przeżyły 50 lat. Ze względu 
na pandemię, przekazy-
wanie tych medali zostało 
opóźnione.

n Miejski Zakład Komunikacji Sp. 
z o.o. informuje o sfi nalizowaniu 
procesu ubiegania się o dotację na 
zakup kolejnego zeroemisyjnego au-
tobusu o napędzie elektrycznym. 

Wniosek o dotację został złożony do Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „ Za-
kup autobusu elektrycznego oraz ładowarki 
na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży” w 
ramach programu priorytetowego 3.9 Zie-
lony transport publiczny. Po pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku oraz zakończeniu nie-
zbędnych negocjacji z NFOŚiGW, 9 grudnia 
2021 roku prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. 
podpisał ostateczną umowę z Funduszem 
reprezentowanym przez prezesa Artura 
Lorkowskiego i głównego księgowego Ja-
nusza Topolskiego. 

Kwota dofi nansowania do zakupu auto-
busu wynosi 70% ceny netto i maksymalnie 
nie  może przekroczyć 1.400.000,-zł netto. 
Dodatkowo Fundusz dofi nansuje zakup 
stacjonarnej ładowarki dwustanowiskowej o 
łącznej mocy 80 kW (2x40kW), co zapew-
ni   możliwość planowania kolejnego zaku-
pu trzeciego już autobusu elektrycznego 
w przyszłym okresie. Dofi nansowanie do  

stacji ładowania wynosi maksymalnie 25% 
kosztów tj. 40.000,-zł.  Realizacja inwestycji 
dotyczącej stacji ładowania przewidziana 
jest w I kwartale 2023 r., a dostawa autobu-
su w II kwartale 2023r. 

Dostawca autobusu zostanie wyłoniony 
na początku 2022r. w procedurze zamówie-
nia publicznego w drodze przetargu. Zgod-
nie z zawartą umową z NFOŚiGW będzie 
to autobus elektryczny o długości od 8,5 
– 9,5 m, przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych, z ogólną liczbą miejsc 
min. 45, w tym siedzących od 15-21, z miej-
scem dla wózka inwalidzkiego lub wózka 
dziecięcego. 

Łączna kwota pozyskanych środków ze-
wnętrznych może więc wynieść 1.440.000,-
zł, co pozwoli na dalsze unowocześnianie 
naszej komunikacji miejskiej i wyposażanie 
jej w najnowsze i najnowocześniejsze, ze-
roemisyjne środki transportu zbiorowego.

Prezes�Zarządu�
Roman�Golcz

DOBRE WIEŚCI 
NA ZAKOŃCZENIE ROKU
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SYSTEM INFORMOWANIA PODATNIKÓW 
O TERMINIE PŁATNOŚCI 

LUB O POWSTAŁEJ ZALEGŁOŚCI 
W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT

n Od października 2021r. istnieje SMS-owy lub e-mail-owy system 
informowania podatników o zbliżającym się terminie płatności lub in-
formowania o powstałej zaległości w zakresie podatku od nierucho-
mości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania 
pieniężnego oraz podatku od środków transportowych, opłaty za kon-
cesje alkoholowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i opłaty przekształceniowej.

W celu przystąpienia do systemu należy wyrazić zgodę na umieszczenie swojego 
numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail w bazie Urzędu Miejskiego w Cho-
dzieży. Druk zgody można pobrać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży lub 
ze strony internetowej.

Informacja umieszczona na stronie www w zakładce załatw sprawę:
https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chodziez/system-informowania-podatni-
kow

Wniosek do pobrania:
https://redakcja.samorzad.gov.pl/attachment/8181bb94-7331-4bf3-ac6b-
-228a44629f53

Radosław Fengier Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2, 64-800 Cho-
dzież tel. 67 282-71-71, 507127069 admin@chodziez.pl www.chodziez.pl

Gmina Miejska w Chodzieży, Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież Nip: 607-005-98-
23, Regon: 570-790-992

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU
Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości 
według katastru nieruchomości

576/9

Powierzchnia łączna nierucho-
mości w m2

851

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

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania

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

Cena wywoławcza nierucho-
mości

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

Termin i miejsce przetargu 13 stycznia 2022 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 wpłacić w pieniądzu, na konto Gminy Miejskiej w Chodzieży 
Santander Bank Polska numer: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 10 stycznia 2022 r.

Informacja o miejscu wywie-
szenia i publikacji ogłoszenia o 
przetargu

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży.
Ponadto ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie 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” zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia.

Dane teleadresowe, pod którymi 
można uzyskać szczegółowe 
informacje dotyczące przetargu

cieslik.renata@chodziez.pl
telefon: 67/ 2827171 wew. 412

Na fyrtlu Żeromskiego

Program finansowany jest z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Dzięki 

wstąpieniu do Programu mieszkańcy 
fyrtla Żeromskiego będą mieli możliwość 
uczestniczenia w tworzeniu Sąsiedz-
kiego Ogrodu Społecznego i zieleni 
wokół bloków. Społeczne współtworze-
nie wspólnej przestrzeni osiedla ma się 
przyczynić do integracji mieszkańców, 
budowania przyjaznego wizerunku i at-
mosfery osiedla oraz ma stanowić wzór 
do rozwoju dla pozostałych obszarów w 
mieście. Spotkanie prowadził burmistrz 
Jacek Gursz wraz z trenerem Programu 
Pawłem Jędrachowiczem, reprezentują-
cym Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

- stronę umowy w Programie. Na spo-
tkanie przybyło 28 osób – mieszkańcy 
osiedla, urzędnicy Urzędu Miejskiego, 
radny z obszaru osiedla Krzysztof Nowak 
oraz prezes TBS Grażyna Nowicka. Wy-
darzenie było także okazją do poruszenia 
innych ważnych dla osiedla kwestii.

Mieszkańcy wyrazili zgodę na zawar-
cie umowy społecznej i wstępnie zade-
klarowali uczestnictwo w konsultacjach, 
prowadzących do wspólnego ustalenia 
wyglądu Sąsiedzkiego Ogrodu Społecz-
nego.

Kolejnym ważnym etapem Programu 
będzie zebranie ankiet od mieszkańców 
z ich propozycjami nasadzeń zieleni 
oraz wprowadzenia koniecznych innych 

elementów technicznych i praktycznych 
osiedla. Ankiety zostały już dostarczone 
do mieszkańców fyrtla Żeromskiego. Na-
leży je wypełnić i oddać do 20.12.2021 r. 
do Centrum Aktywnej Integracji i Rehabi-
litacji przy ul. Jagiellońskiej 5.

Zapraszamy do odwiedzania strony na 
Facebooku „Rewitalizacja Chodzież Od 
Nowa”, gdzie na bieżąco będą przekazy-
wane najważniejsze informacje dotyczą-
ce działań w Programie.

Prowadzone działania zrealizowane 
zostały dzięki dofinansowaniu Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej 
informacji odpowiada wyłącznie miasto 
Chodzież.

POWSTANIE SĄSIEDZKI OGRÓD SPOŁECZNY

30 listopada w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego odbyło się spotkanie 
mieszkańców osiedla przy ul. Żeromskiego. Celem spotkania było poinformowanie             
o przystąpieniu Chodzieży do „Programu kaskadowych szkoleń dla pracowników samo-
rządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”. 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”PROJEKTY

dla Chodzieży
ze środków LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci” działa od 2006 roku między innymi na 
terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży. W obecnej perspektywie 2014-2020, dzięki dotacjom z LGD 
we wszystkich gminach członkowskich, nie tylko w naszym mieście, powstało wiele ciekawych 
projektów infrastrukturalnych i nowych fi rm, wydanych zostało kilka publikacji promujących te-
ren LGD oraz zorganizowano wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych.

Początkowo budżet na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju wynosił 6 mln zł, a po uzyskaniu dwóch bonusów fi nan-
sowych za optymalne rozdysponowanie środków wraz z dodatkowymi środkami związanymi z przedłużeniem obecnej 
perspektywy, budżet końcowy wynosi ponad 9 mln złotych.

W 2016 roku powstały w Chodzieży: plac zabaw i siłownia na ulicy Leśnej, siłownia zewnętrzna i Sreetworkout na 
terenach MOSiR, boisko i siłownia na ul. Wiejskiej oraz plac zabaw na ul. Siejaka. 

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzy-
szenie „Dolina Noteci” współfi nansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020

W 2017 roku w ramach realizacji projektów grantowych przebudowa-
no ciąg pieszo-rowerowy na ul. Strzeleckiej (Grantobiorca Stowarzysze-
nie Bioderko), przebudowano ciąg pieszo-jezdny w okolicach schroniska 
„Gontyniec” (Grantobiorca Chodzieski Klub Gospodarczy) oraz urządzo-
no siłownię zewnętrzną na ul. Podgórnej (Grantobiorca Gmina Miejska 
w Chodzieży). Oprócz tego została wydana książka pt. „Gloria victoribus 
(Chwała zwycięzcom) - powstańcy wielkopolscy powiązani z Ziemią 
Chodzieską” (Grantobiorca Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzie-
skiej), a także wydano zestaw materiałów poligrafi cznych promujących 
Miasto Chodzież jako obszar turystyczny (Grantobiorca Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Chodzieskiej). Zorganizowano również imprezy promują-
ce nasz region, a były to I Chodzieski Piknik Krajoznawczo – Historycz-
ny i I Chodzieski Jarmark Rzemiosła Tradycyjnego (w obu przypadkach 
Grantobiorcą była Fundacja Ukryte Marzenia).

W 2018 roku powstał plac zabaw w Parku im. Ks. Dr Janusza Ostrow-
skiego, urządzono ścieżkę ekologiczno-przyrodniczą na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 3 i przy Jeziorze Strzeleckim oraz zbudowano pomost 
na Jeziorze Miejskim. W ramach realizacji projektów grantowych przebu-
dowano ciąg pieszo-rowerowy przy Jeziorze Strzeleckim (Grantobiorca 
Chodzieski Klub Gospodarczy), zamontowano ogrodzenie panelowe 
obiektów sportowych nad Jeziorem Miejskim (Grantobiorca Stowarzy-
szenie Klub Żeglarski OPTY) oraz zakupiono 40 szt. koszy na śmieci, 
które rozmieszczono na terenach rekreacyjno-turystycznych i sporto-
wych w mieście (Grantobiorca Stowarzyszenie Klub Żeglarski OPTY).

W 2019 roku w ramach realizacji projektów granowych    dotyczących 
wzmacniania kapitału społecznego zorganizowano cykl warsztatów dla 
kobiet pn. „Kobieca Strona Mocy – cykl warsztatów” (Grantobiorca Sto-
warzyszenie Koło Gospodyń Miejskich) oraz piknik pn. „Śniadanie na 
trawie – piknik rodzinny”. Obie imprezy cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta    i nie tylko. 

W 2020 roku zorganizowano nabór na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej, ale operacje są w trakcie realizacji. Natomiast w 2021 roku 
zorganizowano nabór na projekty infrastrukturalne, ale dokumentacja 
naborowa jest na etapie oceny przez Urząd Marszałkowski. W ramach 
tego naboru powstanie kilka ciekawych projektów.

Podsumowując, dzięki dotacjom z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju 
LGD Stowarzyszenie „Dolina Noteci” bardzo dużo się w naszym mieście 
oraz na terenie gmin członkowskich dzieje pozytywnych inicjatyw. 

Już niedługo rozpoczną się konsultacje społeczne potrzebne do stwo-
rzenia strategii na nową perspektywę 2023-2027, na które serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców Chodzieży i gmin ościennych. 
Chcemy poznać Wasze zdanie, Wasze potrzeby oraz potrzeby Waszych 
miejscowości. Przyjdź i podziel się z nami. Terminy spotkań zostaną 
ustalone w późniejszym terminie i ogłoszone na naszej stronie interneto-
wej www.dolinanoteci.com.pl oraz na profi lu na Facebooku. 

Sreetworkout na terenach MOSiR

Plac zabaw w Parku im. Ks. Dr Janusza Ostrowskiego Boisko przy ul. Wiejskiej

Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 3 Ścieżka przy Jeziorze Strzeleckim

Pomost nad Jeziorem Miejskim Ogrodzenie panelowe i kosze na śmieci
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BUDOWA SIECI CIEPLNEJ

Kolejny etap
n Pracownicy MEC sp. z o.o.  wyko-
nują kolejne etapy prac związanych 
z budową sieci cieplnej łączącej cie-
płociąg dn 150 przy ul. Składowej z 
siecią przy ul.  Strzeleckiej.  

Ułożono sieć cieplną dn 125 w 
nieczynnym tunelu dla pieszych. Na-
stępnym zadaniem jest ułożenie sieci  
dn 125 w rurach osłonowych pod ul. T. 
Kościuszki. Ze względu na dużą skalę, 
zadanie jest wykonywane etapami, co 
zmniejsza uciążliwość inwestycji dla 
mieszkańców. Jak już informowaliśmy, 
efektem inwestycji będzie podłączenie 
budynków mieszkalnych  usytuowa-
nych przy ul. Strzeleckiej.

� Piotr�Matyja
MEC�Chodzież

Prace trwają 
- nasze miasto się zmienia

Prace związane z przebudową ścieżek pieszo – rowerowych 
są już prowadzone. Przez pewien czas będą utrudnieniem, 
ale po ich zakończeniu powstaną ścieżki, które stanowić 
będą ważne wsparcie strategii nieskoemisyjnej na terenie 
miasta, a mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z ich 
udogodnień.

n MZGM kończy remonty budyn-
ków mieszkalnych Gminy Miejskiej, 
przewidziane do realizacji w  roku bie-
żącym. 

W ostatnim okresie wykonano nową 
elewację frontową przy ul. Ignacego Kra-
sińskiego 3, termomodernizację  części  
ścian przy ul. Zamkowej 11 oraz napra-
wiono elewację  budynku przy ul.  Mar-
cinkowskiego 5.  Zakończył się również 
remont klatki schodowej w budynku przy 
ul.  Raczkowskiego 2  oraz rewitalizacja 
podwórka. Zamontowano już większość 
nowej stolarki okiennej i drzwiowej w wie-
lu  lokalach komunalnych. Na ukończeniu 
są też modernizacje i remonty lokali – 
pustostanów, które są przygotowywane, 
celem wydania następnemu najemcy. 
W grudniu zakończy się I etap moder-
nizacji lokalu przy ul. Paderewskiego 3 
oraz  remontowane będą  dwa następne 
lokale mieszkalne. Trwa jeszcze rozbiór-

ka oficyny przy ul. Piekary 15; do końca 
bieżącego roku rozebrany będzie maszt 
przy ul. Młyńskiej 3 oraz budynek gospo-
darczy przy ul. Łukasiewicza. Będą też 
inne drobne remonty i konserwacje wy-
nikające  z doraźnych potrzeb.

MZGM przeprowadził przetarg  nie-
ograniczony na usługi remontowe i 
konserwacyjne instalacji wodno-kanali-
zacyjnych, elektrycznych i gazowych w 
budynkach komunalnych w roku 2022. 

Dotychczasowy wykonawca nie przystą-
pił do przetargu; w nowym roku usługi 
będzie realizowała  firma z Wągrowca. 

Iwona�Szmyt
Dyrektor�MZGM

n Mieszkańcy budynków wie-
lorodzinnych - Wspólnot Miesz-
kaniowych przy ul. Marcinkow-
skiego 2 i Marcinkowskiego 4 
w Chodzieży zaplanowali prze-
prowadzenie termomodernizacji 
swoich nieruchomości zgodnie 
z uchwałami Nr 96/2020 z 6 lipca 
2020r  i  NR 104/2021 z 15 kwiet-
nia 2021, które dotyczyły jed-
nocześnie  wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie kredytów remonto-
wych w Banku Pocztowym. 

Każda z nieruchomości składa 
się z budynku  mieszkalnego, wielo-
rodzinnego, które powstały w latach 
1963 i 1970. 

Mieszkańcy Wspólnot  podjęli 
ważne decyzje dotyczące  podnie-
sienia składek na fundusz remon-
towy:

Marcinkowskiego 2 w roku 2010, 
a Marcinkowskiego 4 w roku 2014 - 
ze składki 1,50 zł/m2 na składkę w 
wysokości 2,0 zł/m2,  co umożliwiło 
zgromadzenie środków finanso-
wych pozwalających na  zaciągnię-
cie kredytów na wykonanie termo-
modernizacji  budynków i nowej 
kolorystyki elewacji.

Nie bez znaczenia jest fakt wybo-
ru Wykonawcy termomodernizacji 

Remonty budynków

Inwestycje Wspólnot 

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

CHODZIESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

budynku przez Właścicieli - Firmy 
„WIŚNI” Sławomira Wisińskiego, 
ponieważ zadania remontowe jakie 
napotkał wykonawca wymagały do-
świadczenia i dbałości w wykonaniu 
napraw płyt loggii. Zadania wykona-
ne zostały bez zarzutu. 

Inwestycje zakończyły się jesie-
nią tego roku, nie bez przeszkód i 
uciążliwości dla mieszkańców, ale 
pełnym sukcesem. 

Działania Właścicieli Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Marcinkow-
skiego 2 i Marcinkowskiego 4 zasłu-
gują na  uznanie, ponieważ jeszcze 
kilka lat temu Wspólnoty borykały 
się z trudnościami  zgromadzenia  
środków finansowych z powodu 
niskiej zaliczki na poczet funduszu 
remontowego, jednocześnie zdając 
sobie sprawę z ogromnych potrzeb 
wynikających z realizacji remontów 
i modernizacji swoich budynków.   

Spółka ChTBS jako Zarządca, 
wspiera wszystkie zlecone jej zada-
nia. 

 Zarząd�Spółki�ChTBS
� Grażyna�Nowick

BEZ OPŁATY

URZĄD MIEJSKI 
INFORMUJE

n Zgodnie z Uchwałą nr XL/300/2021 
Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 
25.10.2021 r. została uchylona opłata od 
posiadania psa na terenie gminy miej-
skiej. Opłata przestaje obowiązywać z 
dniem 1 stycznia 2022 r.

n W piątek 24 grudnia 2021 roku Urząd 
Miejski w Chodzieży będzie nieczynny.  
Wigilia bowiem, zgodnie z zarządzeniem 
burmistrza Jacka Gursza, będzie w dniem 
wolnym od pracy za święto przypadające 
w sobotę 25 grudnia bieżącego roku. 

Również dzień 7 stycznia 2022 r. 
(piątek) będzie dniem wolnym od pracy 
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, w 
zamian za święto przypadające w dniu 1 
stycznia 2022 r. (sobota). 
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Był rok 1996. Któregoś jesiennego dnia ks. proboszcz zadzwonił do 
mnie,  by pochwalić się nowymi organami. Przyjechałem i ... usły-
szałem:

- Jak� już�mamy�organy,� to� następnym�krokiem�będzie� zorganizowanie�
chóru.

Niełatwego mimo wszystko zadania, podjął się pierwszy parafi alny orga-
nista Hubert Witkowski. Ks. Kazimierz Józefi ak zmarł niespodziewanie 29 
października 1996 roku, ale jego marzenie zostało spełnione.

Po Hubercie Witkowskim, dyrygenturę parafi alnego chóru objął Jan Koło-
dziejewski, natomiast w 2007 roku pałeczkę przejął Jan Margowski. Wtedy 
chór przyjął nazwę CAMERATA, poszerzał swój repertuar i doskonalił swoje 
wokalne umiejętności. Jak zapisano w kronice chóru – nastąpiło wówczas 
ożywienie jego działalności. Od 2014 roku dyrygentem jest Marcin Mendlik, 
dzięki pracy którego „Camerata” kontynuuje dobrą passę. Chór miał też 
swoich prezesów, a byli nimi Zdzisław Musolf, Arkadiusz Pluciński i sprawu-
jący tę funkcję do dzisiaj – Mieczysław Michalak.

Jubileuszowe uroczystości odbyły się w niedzielę, 21 listopada. Rozpo-
częła je msza św. koncelebrowana w intencji chórzystów, której przewod-
niczył ks. proboszcz Jan Korygacz. Homilię natomiast wygłosił zaproszony 
przez ks. proboszcza ks. Krzysztof Januchowski, który kiedyś był członkiem 
„Cameraty”. Mszę wzbogaciły swoim śpiewem chóry – jubilat i zaproszony 
na uroczystość chór z Margonina. Po mszy natomiast odbył się koncert, w 
którym najpierw wystąpili goście – zespół „Notecianie” z Lipiej Góry oraz 
świetna grupa wokalna „Exaudi” prowadzona przez Beatę Zdunek, a po-
tem jubilat - „Camerata” pod batutą Marcina Mendlika. Dyrygent, wspólnie 
z prezesem Mieczysławem Michalakiem, przypomnieli też historię zespołu, 
podkreślając znaczenie dla jej pielęgnowania pań, prowadzących chóralną 
kronikę – Teresy Januchowskiej i Teresy Dudy.

Gratulacje i życzenia dyrygentowi i chórzystom przekazali starosta Mi-
rosław Juraszek, wójt Gminy Chodzież Kamila Szejner, burmistrz Jacek 
Gursz, a także pastor parafi i ewangelicko – metodystycznej ks. Krzysztof 
Kłusek.

Uroczystość podsumował ks. proboszcz Jan Korygacz. Dziękując chó-
rzystom wyraził nadzieję, że nadal będą ważną częścią parafi alnej rodziny. 
Bo, jak podkreślił, tak bardzo ważne jest wzbogacanie modlitwy śpiewem.  

Ryszard�Cichocki

ŚPIEWEM wzbogacanie
Kiedy śp. ks. Kazimierz 
Józefi ak objął nową 
chodzieską parafi ę, miał 
wiele planów. Były też 
marzenia, jak choćby 
takie, aby jak najszybciej 
powołać kościelny chór. 
I zrobił wszystko, aby, 
również jak najszybciej, 
nie było to tylko marze-
nie. Chór powstał, choć 
ks. Józefi ak premierowe-
go występu niestety nie 
doczekał.

25 LAT CHÓRU PARAFII NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Chór Camerata wystąpił w ciągu swojej działalności 508 razy, w 28 miej-
scowościach, w tym w zaprzyjaźnionym z Chodzieżą niemieckim Nottuln

Przez całe 25 lat w chórze Camerata śpiewają: 
Bożena Bugaj, Barbara Disterheft i Maria Winkel

BURMISTRZ 
JACEK GURSZ

25 lat działalności 
Chóru Camerata, 
związanego  
z Parafi ą Nawiedzenia 
NMP w Chodzieży, to 
ćwierć wieku wrażeń, 
doświadczanych 
podczas różnych 
występów, za co 
zespołowi należą się 
gratulacje 
i podziękowania.

Na stronie www.europapnews.pap.pl 
uruchomiony został mechanizm, za po-
średnictwem którego internauci w prosty 
sposób mogą zagłosować na najciekaw-
sze ich zdaniem inwestycje UE w Polsce. 
Z inwestycjami można zapoznać się za-
znaczając odpowiednie województwo na 
mapie – po prawej stronie pojawi się wtedy 
lista projektów - lub używając wyszukiwar-
ki, która znajduje się nad mapą. Aby zagło-
sować na chodzieską rewitalizację można 
od razu wpisać adres: https://europap-

news.pap.pl/node/19715, a następnie na 
dole strony, pod opisem inwestycji kliknąć 
„Głosuj na wybrany projekt” i z listy wybrać 
Projekt „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja 
fi zyczna, gospodarcza, społeczna i kultu-
ralna śródmieścia”. Lista jest alfabetyczna.

Głosowanie potrwa do końca roku. 
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na 
początku 2022 r.

Trzy inwestycje z najwyższą liczbą 
głosów otrzymają statuetkę „Inwestycja 
z perspektywą”, a zdobywcę pierwsze-

go miejsca dodatkowo odwiedzi reporter 
PAP z kamerą i udokumentuje zwycięskie 
przedsięwzięcie. Wideorelacja z tej wizyty 
zostanie opublikowana na stronach agen-
cji.

Organizatorzy postanowili nagrodzić 
również te inwestycje, które wzbudziły 
największe zainteresowanie internautów. 
Trzem projektom, których podstronę z opi-
sem na www.europapnews.pap.pl odwie-
dzi największa liczba internatów, poświę-
cone zostaną artykuły na stronach PAP.

Chodzieska rewitalizacja w konkursie!
n Rozpoczęło się głosowanie w organizowanym przez Polską Agencję Prasową darmowym konkursie „Inwesty-
cja z perspektywą” na najciekawszą samorządową inwestycję współfi nansowaną z Unii Europejskiej, do którego 
została zgłoszona Rewitalizacja Chodzież Od Nowa, jako jedna ze 160 inwestycji w konkursie.
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Nateren Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji przyjechały samochody 
strażackie z całego powiatu. Byli też 

przedstawiciele władz samorządowych miasta 
i powiatu, zawodowej straży pożarnej i wielu 
mieszkańców Chodzieży.

Wóz bojowy dla chodzieskiej OSP nie jest 
wprawdzie nowy, ale jest „milowym krokiem” 
w rozwoju działalności jednostki. Tym bardziej, 
że jego otrzymanie otwiera drogę do wejścia w 
system KSRG. Nie może więc dziwić fakt, że dla 
druhów OSP ten listopadowy piątek był prawdzi-
wym świętem.

Zakup samochodu bojowego, co podkreślił w 
swoim wystąpieniu burmistrz Jacek Gursz, zo-
stał w 100 % sfi nansowany ze środków Gminy 
Miejskiej w Chodzieży.

- Decyzję� taką� podjęła� jednogłośnie� Rada�
Miejska,�za�co�należą�się�specjalne�podziękowa-
nia�– mówił burmistrz. - A�jestem�przekonany,�że�
nasze�druhny�i�nasi�druhowie�będą�o�ten�samo-
chód�dbali�jak�o�dziecko.

Wóz bojowy OSP otrzymał imię „Łucjan”, a 
uroczystego poświecenia dokonał ks. prałat Ire-
neusz Szypura.

- Serdeczne� podziękowania� kierujemy� do�
burmistrza� Jacka�Gursza� za� przekazane� środki.�
Dziękujemy� również� wszystkim� gościom� oraz�
zaprzyjaźnionym�jednostkom�OSP�z�powiatu�cho-
dzieskiego.�Było�dla�nas�też�zaszczytem�przyjąć�
Was�w�skromnych�progach�naszej�remizy�– napi-
sali w oświadczeniu druhowie OSP. RC

n Z okazji dnia patronki śpiewu i muzyki kościelnej - św. Cecylii, 
w poniedziałek, 22 listopada, w kościele św. Floriana odbył się 
koncert chóru parafi alnego, pracującego przez dziesięciolecia już 
pod batutą Edwarda Michora. 
W prawie półgodzinnym programie znalazły się różne pieśni, pięknie brzmiące 
w chodzieskiej farze, mogącej poszczycić się dobrą akustyką. 

Chór uświetnił swoim śpiewem także wieczorną mszę tego dnia. RC

n Swoją muzyczną przygodę rozpo-
częli na chodzieskich Warsztatach Ja-
zzowych, jako Cho-laboracja. Uczestni-
cy warsztatowych koncertów pamiętają 
zapewne świetny występ tego zespołu.

Dobre recenzje spowodowały, że członkowie 
grupy postanowili kontynuować wspólne gra-
nie. Rozpoczęli próby, a potem, pod skrzydłami 
Chodzieskiego Domu Kultury, ofi cjalnie założyli 
zespół. Jak zapowiadają muzycy, w repertu-
arze grupy znajdą się utwory „szeroko pojętej 
muzyki rozrywkowej i jazzowej”. I już zaprasza-
ją na swój pierwszy koncert, jaki odbędzie się 
w sobotę, 8 stycznia, o godzinie 16.00, w sali 
widowiskowej ChDK. 

Członkowie zespołu liczą też na pomoc w 
doborze nazwy tego big bandu. 

- Ogłaszamy�konkurs�w�tym�zakresie�– infor-

Koncert chóru

I Chodzieska 
Wymiana Ciuchów

Zaproszenie na pierwszy koncert

WÓZ BOJOWY DLA CHODZIESKIEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PARAFII ŚW. FLORIANA

CHODŹ PO… ODZIEŻ, CZYLI

NOWY ZESPÓŁ CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY

Nasz ŁUCJAN
Była to ważna nie tylko dla chodzieskich strażaków uroczystość. 
19 listopada miejska jednostka OSP otrzymała wóz bojowy.

mują muzycy. - Dla�osoby,�której�pomysł�nam�
się�spodoba�lub�zainspiruje,�nagroda�niespo-
dzianka.

Dyrektor ChDK Marcin Kita podkreśla, że 
jest dumny z tej oddolnej inicjatywy, która 

powstała przecież również dzięki działaniom 
Domu Kultury, pozwalającym od kilkunastu lat 
uczestniczyć umuzykalnionym mieszkańcom 
naszego powiatu w warsztatach „Cho-jazz” 
nieodpłatnie. RED

n Założycielki facebookowej grupy „Chodzież: zamienię, od-
dam za darmo” Paulina Roszak-Krawczuk i Olga Żądło wraz z 
inicjatorką Dominiką Płudowską i Natalią Pawłowską oraz Cho-
dzieski Dom Kultury zapraszają na I Chodzieską Wymianę Ciu-
chów pod hasłem: „CHodź po… ODZIEŻ”. 

To pierwsze wydarzenie z tego cyklu, które ma na celu promowanie idei 
zero waste, ekologii, ale także mody z drugiej ręki. Nadawanie ubraniom 
nowego życia daje też poczucie, że oszczędzamy pieniądze i Ziemię, która 
wystarczająco jest już obciążona przez przemysł modowy. 

Organizatorzy otworzyli zapisy dla wystawiających - szczegóły znaleźć 
można w wydarzeniu na facebooku. Zapraszamy w sobotę 18 grudnia od 
godz. 11:00 do 14:00 do sali kinowej ChDK. Płatność za wybrane ubrania 
będzie odbywać się gotówką, a w założeniu cena jednostkowa nie będzie 
przekraczać kwoty 50 zł. Będzie istniała też możliwość wymienienia się 
ubraniami. Rzeczy niesprzedane będzie można oddać wspólnie na cele 
charytatywne. 

Organizatorzy proszą o obowiązkowe ubieranie maseczek i przestrze-
ganie dystansu.



Do XVI wieku opłatek spożywany był w 
kościołach na znak wspólnoty wiernych. 
Pierwsze opłatki wypiekali w średniowieczu 
francuscy benedyktyni, nazywając go nebu-
lą-mgiełką. Do sporządzenia ciasta stoso-
wali najlepsze ziarno oraz wodę. Ciastem 
zalewali żelazną formę z wytłoczonym za-
zwyczaj wzorem scen narodzin Jezusa i na 
krótko wkładali do ognia. Do Polski tradycja 
dzielenia się wigilijnym opłatkiem dotarła po-
nad 200 lat temu z Niemiec, ale tylko u nas 
z opłatków sporządza się ozdoby choinkowe. 
Obecne opłatki wytwarzają albo zakonnicy 
albo firmy piekarnicze. 

Wśród wielu fajansowych, chodzieskich 
pater, dział muzealny MBP posiada w swych 
zbiorach talerz, barwnie malowany, zdobiony 
na lustrze motywem opłatka wigilijnego, ca-
łość o średnicy 27cm. Naczynie wyproduko-
wane zostało w chodzieskiej fabryce fajansu 
S.Mańczaka, w czasach międzywojennych. 
Tego typu reliefowe naczynia produkowano 
okazjonalnie i używano ich sporadycznie, 
stąd zachowało się w bardzo dobrym stanie. 
Kołnierz talerza zdobią centrycznie rozmiesz-
czone świąteczne motywy świerku i regularnie 

usytuowanych gwiazdek, malowane techniką 
szablonu. Centralny motyw opłatka ze sceną 
narodzin Chrystusa, został najprawdopo-
dobniej wyrzeźbiony i naniesiony na lustro z 
racji swojej grubości. Drugą prawdopodobną 
koncepcją jego powstania jest użycie auten-
tycznego opłatka, który został na lustro talerza 
przyklejony i zabezpieczony, aby nie spalić się 
podczas wypału.

Karolina�Matwiejczuk-Ilnicka
Dział�Historii�i�Tradycji�Miasta�w�MBP�

Chodzież jest mu dobrze znana ze spotkań 
kabaretowych, które organizuje Chodzieski 
Dom Kultury, jednak jako pisarz i autor nietu-
zinkowych kryminałów zawitał do nas pierw-
szy raz. Przemysław Borkowski przy okazji 

promocji swojej najnowszej książki „Śmierć 
nie ucieknie”, rozmawiał z czytelnikami o fa-
scynacji psychologią człowieka, kryminalistyką 
oraz różnych odcieniach zbrodni. 

JBR
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Niestety cieniem na nadchodzące, radosne dni kładł się 
wówczas szalejący w kraju i na świecie wielki kryzys go-
spodarczy. Opisywany okres był jednym z najgorszych dla 

polskiej gospodarki; dziś wiemy, że prawdziwa poprawa sytuacji 
nastąpiła dopiero w roku 1935. W latach 30-stych XX wieku przez 
Chodzież przetaczała się fala strajków w fabrykach ceramicz-
nych, a brak pracy i obniżenie poziomu życia można było do-
strzec na każdym kroku. Szacowano, że około 1/5 mieszkańców 
miasta borykała się z problemami takimi jak: bezrobocie, głód, 
czy niemożność utrzymania rodziny. 

W grudniu zorganizowano więc ogólnomiejską zbiórkę na 
rzecz bezrobotnych. Co prawda nie przyniosła ona wielkich 
efektów z racji ubożenia całego społeczeństwa (zebrano 255 zł 
– robotnik w fabryce ceramicznej zarabiał wówczas około 160 zł 
miesięcznie), jednak uwidoczniała w jak trudnej sytuacji znala-
zło się wówczas lokalne społeczeństwo. Dodatkowo próbowano 
zmniejszyć niebezpieczne zjawisko niedożywienia najmłodszych. 
Co prawda w szkołach, ochronkach i pozostałych instytucjach 
opiekuńczych dzieci otrzymywały śniadanie, ale miasto nie było 
finansowo w stanie zagwarantować kolejnych posiłków. Wobec 
tego przed świętami rozpoczęła się przy udziale burmistrza Broni-
sława Marona, akcja „przygarniania” dzieci z biedniejszych rodzin 
na obiady. Zająć miały się tym rodziny zamożniejsze, albo nawet 
te, w których nie istniał problem biedy i bezrobocia. 

Pewną uciechę dzieciom w tych trudnych czasach przyniosła 
wspólna inicjatywa Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet oraz 
miejscowego Bractwa Strzeleckiego. W udekorowanej choinką 
oraz świątecznymi ozdobami sali, najmłodsi wysłuchali kolęd, a 
także obejrzeli występy dzieci z ochronki (tj. ówczesnej formy 
przedszkola). Pod koniec imprezy słodycze - upominki gwiazd-
kowe wręczono aż 260 dzieciom, a dodatkowo ponad 100 na-
juboższych otrzymało także prezenty użytkowe (np. materiały na 
ubrania czy kubki przekazane przez fabrykę porcelany). W impre-
zie wziął udział ówczesny starosta chodzieski, Józef Dąbrowski, 
który wraz ze św. Mikołajem ofiarowywał dzieciom cukierki. 

W ostatnią niedzielę przed świętami, zwyczajowo, odbywała 
się handlowy tydzień i tzw. złota niedziela, czyli niedziela han-
dlowa, kiedy to sklepy czynne był dłużej niż zwykle (w tygodniu 
do 20:30, w niedzielę do 18) - Kryzys sprawił jednak, że bardzo 
niewielu klientów wpadło w „gorączkę świątecznych zakupów”, a 
niektóre sklepy nie licząc na jakikolwiek zysk, po prostu zostały 
tego dni zamknięte. 

Podczas opisywanych dni pogoda także nie sprzyjały świątecz-
nej atmosferze. Jeszcze tydzień-dwa przed Gwiazdką panował 
lekki mróz, a z nieba obficie padał śnieg. Jednak przed samym 
Bożym Narodzeniem zrobiło się cieplej, zamiast śniegu pojawiły 
się deszcz i przydrożne zwały błota, a wszystko to w towarzystwie 
porywistego wiatru. 

W wigilię chodzieżanie tradycyjnie uczestniczyli w pasterce. 
Tego i następnego dnia – w pierwsze święto – mieszkańcy nie 
opuszczali domów i celebrowali je we własnym, rodzinnym gro-
nie.  Drugiego dnia za to chodzieżanie ruszyli na organizowanie 
tu i ówdzie w mieście zabawy. Na rynku, w Hotelu Centralnym, 
odgrywano wesołe sztuki teatralne, podobna atmosfera panowa-
ła w sali Bractwa Strzeleckiego. Urządzano zabawy taneczne, a 
także spotkania opłatkowe dla poszczególnych towarzystw, rów-
nież tych młodzieżowych. Wieczorem liczna grupa chodzieżan 
podążyła do kina na film historyczny produkcji niemieckiej „Biały 
diabeł” z 1929 roku (była to ekranizacja książki Lwa Tołstoja, Ha-
dżi Murat). 

Święta przebiegły na ogół spokojnie. Jedyną ciemną kartą 
tego okresu były wydarzenia w pobliskich Radwankach. Tam, w 
drugie święto, podczas imprezy strażackiej doszło do bójki mię-
dzy mieszkańcami Radwanek i Podstolic. Rannych zostało kilku 
krewkich młodzieńców, gdyż podczas starcia w ruch poszły: krze-
sła, pałki, a nawet broń palna. 

Incydent nie przekreślił jednak dobrze spędzonych świąt. 
Zbliżał się Nowy Rok, 1932, który chodzieżanie mieli rozpocząć 
wspólną zabawą przy mocno nagłaśnianej zabawie karnawałowej 
przygotowywanej przez chodzieski oddział PCK. 

Tadeusz�Matraszek
DHiTM�MBP�

NASZA TRADYCJA

SPOTKANIE AUTORSKIE

Opłatek zatopiony 
w paterze

Pisarz, aktor

n Słowo opłatek z łac. słowa oblatum, oznacza dar ofiarny, bądź chleb sakralny. 
Jest on używany tylko w kręgu kultury chrześcijańskiej od X wieku. Wcześniej 
chrześcijanie akcentując wyraz swej wspólnoty dzielili się chlebem, wspomina-
jąc pamiątkę „ostatniej wieczerzy”, a tym co pozostawało obdzielano ubogich. 

n Literackim gościem Miejskiej Biblioteki był Przemysław Borkowski - pisarz, 
poeta, felietonista, scenarzysta i artysta kabaretowy, współtwórca i aktor Kaba-
retu Moralnego Niepokoju. 

 W CHODZIEŻY 90 LAT TEMU

Każdego roku chodzieskie społeczeństwo obchodziło wraz z niemal całym krajem (i 
sporą częścią świata) święta Bożego Narodzenia. 90 lat temu, w 1931 roku, wigilia przy-
padała na czwartek, wobec czego świąteczne dni skupiły się, tworząc ówczesny „długi 
weekend”. Długi wypoczynek czekał w tym okresie uczniów – szkolne ferie rozpoczyna-
ły się 23 grudnia, a powrót do szkoły przewidziano na 8 stycznia. 

Takie były święta
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SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

Dwugodzinna bitwa skończyła się... 
Niestety nikomu nie udało się pokonać 
pana Radosława. Wszyscy dostali cze-

koladę, a pięcioro szachistów, którzy 
najdłużej opierali się naszemu mistrzowi, 
otrzymało specjalne podarunki od pani 

dyrektor Honoraty Niemiro. Gratulujemy 
pięciu wytrwałym, a wszystkim obecnym 
dziękujemy za udział! MBP

n Grupa dzieci pod opieką nauczy-
cieli z „Dobrej Szkoły” w Ratajach 
wybrała się na spacer po mieście, 
rozwiązując Quest „Historia zamknię-
ta w chodzieskich ulicach”. Goście 
otrzymali w nagrodę upominki oraz, 
korzystając z okazji, zwiedzili również 
ekspozycję muzealną MBP.

Quest to idealny sposób na połączenie 
aktywności na świeżym powietrzu z edu-
kacją, kulturą i dziejami Chodzieży. 

Wszystkich chętnych zapraszamy na 
trasę!

n 1 grudnia w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej odbyło się spotkanie 
poświęcone „długowieczności”. Or-
ganizatorami były chodzieskie sto-
warzyszenia - Amazonki „Różowa 
wstążeczka” i Koło Gospodyń Miej-
skich. To kolejna wspólna inicjatywa, 
której celem była promocja i profi lak-

tyka zdrowotna. 
Uczestniczki spotkania wysłuchały 

prelekcji Tomasz Woźniaka, który tłuma-
czył, co negatywnie wpływa na długość i 
jakość naszego życia, oraz wykładu Anny 
Żak o świadomym oddychaniu. Goście 
pełni charyzmy, wiedzy i doświadczenia, 
tematyka wzbudzająca ogromne zain-

teresowanie pań, zdrowy poczęstunek 
- wszystko to wpłynęło na niezwykłą at-
mosferę spotkania.

- Już� myślimy� o� terminie� kolejnego�
takiego� wydarzenia,� chcemy� zachęcać,�
edukować�i�wspierać�chodzieżanki�w�dą-
żeniu�do�lepszego�zdrowia�i�samopoczu-
cia - zapewniają organizatorzy. RED

SYMULTANA SZACHOWA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

 „NA REGALE”, 
czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

O Mikołaju, 
który zgubił prezenty
  Danuta Parlak

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodze-
nia zachęcam do sięgnięcia po książkę Danuty 
Parlak „O Mikołaju, który zgubił prezenty”. To 
czarny scenariusz i chyba nikt z nas nie chciał-
by tego doświadczyć. Bo skoro święta, skoro 
Mikołaj ta każdy czeka na niespodziankę, pre-
zenty, odwiedziny i pyszne jedzenie. 

Książka zaczyna się dość zwyczajnie, tema-
tem są Święta Bożego Narodzenia, dzieci piszą listy prosząc o wymarzone prezenty. 
Mikołaj robi listę i starannie pakuje wszystkie zamówienia. Nagle wydarza się kata-
strofa … prezenty się gubią i tutaj zaczyna się prawdziwa bajkowa opowieść. Jeśli Wy 
też czekacie na prezenty, to zajrzyjcie do tej świątecznej książki, w której znajdziecie 
opowieść o przyjaźni, wzajemnej pomocy i chęci dzielenia się z innymi. Kryje się tu 
wiele fantastycznych niespodzianek.  Dominika�Nowak�

� MBP�Chodzież�
   

Mistrz niepokonany

MBP Z TRÓJKĄ
INICJATYWA DWÓCH STOWARZYSZEŃ

CHODZIESKI QUEST

W krainie bajekPromocja zdrowia

Sposób na aktywność

n Od października Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy ze Szkołą Pod-
stawową nr 3 w Chodzieży realizuje projekt „W krainie bajek”.  Zajęcia mają na 
celu poznanie różnych gatunków literatury dla dzieci, proponowanych zarówno w 
wersji papierowej, jak i na nośnikach elektronicznych. 

Podczas drugiego spotkania dzieci po-
znały legendy. Posłużył do tego teatrzyk 
kamishibai. Papierowy teatr to technika 
czytania wywodząca się z Japonii, wyko-
rzystująca plansze z obrazkami i tekstem 
oraz drewnianą skrzynkę na wzór parawa-
nu z teatrzyków marionetkowych. Teatrzyk 
kamishibai stanowi oprawę dla ilustracji i 

skupia na niej uwagę publiczności. W ten 
sposób opowieść zdecydowanie wyod-
rębnia się z otaczającej rzeczywistości. 
Podczas lekcji bibliotecznej dzieci poznały 
„Legendę o skarbniku”. Temat idealnie 
wpasował się w termin święta górników – 
Barbórkę, obchodzoną corocznie 4 grud-
nia.  MBP�Chodzież

W sobotę, 4 grudnia, w MBP odbyła się symultana szachowa. Piętnastu szachistów walczyło z Rado-
sławem Fengierem. Mimo ciszy, czuć było napięcie i emocje targające głowami uczestników. 

CYFROWA WYPOŻYCZALNIA ACADEMICA W CHODZIESKIEJ BIBLIOTECE!
Ponownie zapraszamy studentów, uczniów, wszystkich poszukujących wiedzy!

Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowej Biblioteki Narodowej ze wszystkich dziedzin nauki.
Ta ogromna baza jest ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej i dydaktycznej. 

Dostęp do publikacji chronionych prawem autorskim jest możliwy na dedykowanym terminalu.

Lokalizacja terminala: Dział Multimedialny MBP,
poniedziałek - piątek       8:00 - 18:00

Można rezerwować miejsce w czytelni telefonicznie 793 800 398
lub drogą mailową: multimedia@biblioteka-chodziez.pl

Goście - prelegenci
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Pozatwierdzeniu porządku posiedzenia, kandydaci złożyli kolejno 
ślubowanie oraz odebrali zaświadczenia RADNYCH MŁODZIE-
ŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY. 

Radnymi II Kadencji MRM w Chodzieży zostali: Zofi a Piotrowska, Anna 
Dąbkowska, Laura Walerowska, Natalia Boberska, Tomasz Braczyński, Alek-
sander Dembski, Bartosz Gałązka, Filip Bukowiński, Daniel Mazur, Mateusz 
Hak, Agnieszka Mielitz, Maja Szafrańska, Patrycja Doręgowska, Michalina 
Kozioł, Klaudia Srokowska.

Podczas sesji przeprowadzono wybory do prezydium MRM. W drodze gło-
sowania jawnego  wybrani zostali: Bartek Gałązka – przewodniczący Młodzie-
żowej Rady Miejskiej, Patrycja Doręgowska – zastępca przewodniczącego, 
Filip Bukowiński – sekretarz. 

Młodzi radni otrzymali gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz nasze-
go miasta, zwłaszcza ukierunkowanej na potrzeby i aktywizację młodzieży. 

 RED

18 listopada odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Chodzieży II Kadencji 2021-2023. Uro-
czyste obrady, w których uczestniczyli również 
dyrektorzy szkół, rodzice, radni, młodzież oraz wi-
ceburmistrz Piotr Witkowski i koordynatora MRM - 
Małgorzata Jeśko-Doręgowska, otworzyła przewod-
nicząca Rady Miejskiej – Mirosława Kutnik. 

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

PIERWSZA SESJA

Być narodowi użytecznym

List do taty
Najcenniejsza jest zawsze 
WSPÓŁPRACA

n W Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży każde-
go roku w listopadzie, uczniowie obchodzą Święto 
Patrona Szkoły. Najważniejszym wydarzeniem tego 
dnia jest ślubowanie uczniów klas pierwszych i tym 
samym przyjęcie ich do grona społeczności szkol-
nej. 

Kto z czytelników pamięta, jak ważny był to dzień w 
jego życiu? Nauczyciele wiedzą, że dla uśmiechniętych 
i radosnych pierwszaków to bardzo istotne wydarzenie, 
dlatego odbywa się uroczyście. 

A co z pozostałymi uczniami szkoły w dniu patrona? 
Wszyscy w różnych formach przybliżali wiedzę o Sta-
nisławie Staszicu. W szkole nie zabrakło pomysłów na 

organizację zajęć o patronie. Były quizy i audycja dla 
starszych, przygotowana przez klasę 7c. Ciekawym 
przedsięwzięciem na uczczenie pamięci o patronie 
okazała się stylizacja uczniów i sali na epokę, w któ-
rej żył Stanisław Staszic. Klasa 4d przygotowała na tę 
okazję efektowne stroje i rekwizyty. Odbył się również 
konkurs wiedzy o patronie. Klasy reprezentowane były 
przez swoich przedstawicieli, którzy zajęli następujące 
miejsca: I miejsce - 5b, II – 8b, a III – klasa 7b. 

Można mieć tylko nadzieję, że uczniom Jedynki 
również w życiu będzie przyświecał cel Staszica: „Być 
narodowi użytecznym”.

Marzena�Sałek�–�Jęchorek

n Prawdziwy sukces chodzieskiej uczennicy. 
Natalia Jaremba ze Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Powstańców Wielkopolskich wzięła udział 
w konkursie „List do taty”, zorganizowanym 
przez Senat RP. Zajęła w nim III miejsce.

Specjalne nagrody wręczył Natalii senator RP 
Adam Szejnfeld. Podziękowania i gratulacje tra-
fi ły też na ręce rodziców oraz nauczycieli, którzy 
opiekowali się uczniami w czasie konkursu. 

 RED

n Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, których spotkaliśmy           
w roku 2021 w swojej codziennej pracy.  

Mieszkańcy Zielonego Zakątka Wielkopolski są zawsze chętni do działania. 
Wspólnie rozwiązywane problemy życia społecznego, ale i działania akcyjne, to naj-
cenniejsze dla nas doświadczenia. Nie zamykajmy się w swoich miejscach pracy, 
bądźmy jak dotąd zaangażowani i otwarci na współpracę. Bądźmy wrażliwi i nie zapominajmy o drugim człowieku.

Wszystkim życzyMY dobrego, przedświątecznego czasu i ogromu radości, a w nadchodzącym No-
wym 2022 Roku zdrowia, bo ono i tak najważniejsze jest! Dyrekcja�i�pracownicy

Miejskiego�Ośrodka�Pomocy�
Społecznej�w�Chodzieży

WAŻNE ŚWIĘTO W CHODZIESKIEJ JEDYNCE

KONKURS ZORGANIZOWANY PRZEZ SENAT RP
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Szkoła przyjazna wodzie

Warsztaty i prezentacje

Kasztany i żołędzie

Spotkanie 
z panią archeolog

n W ubiegłym roku szkolnym kla-
sy 7c i 8d SP1 przystąpiły do udziału 
w Programie Szkoła Przyjazna Wodzie 
„AKTYWNI BŁĘKITNI”, którego orga-
nizatorem było Państwowe  Gospodar-
stwo Wodne  Wody Polskie.

Klasy musiały zrealizować cztery ak-
tywności, by otrzymać certyfikat „Szkoły 
Przyjaznej Wodzie”:

- udział w dwóch  lekcjach w zakresie 
edukacji o zrównoważonym rozwoju w 
gospodarce wodnej, szczególnie ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpowodziowej 
i zapobieganiu skutkom suszy oraz bez-
piecznego korzystania z zasobów wod-
nych; 

- udział w zajęciach, pokazach i po-
gadankach na temat szeroko pojętego 
bezpieczeństwa nad wodą zorganizowa-
nych przez naszych partnerów – Policję 
i WOPR;

- udział w konkursie tematycznym z za-
kresu wiedzy o wodzie;

- udział w akcji „Strażnik Czystych 
Wód”, polegającej na aktywnym zaanga-
żowaniu uczniów i rodziców w działania 
związane z utrzymaniem czystości rzek, 
jezior czy innych zbiorników wodnych lub 
terenów przyległych.

Biorące udział w projekcie klasy 7c i 8d 
spełniły powyższe warunki organizatorów, 
a wychowawcy klas - Emilia Binkiewicz i 
Bernadeta Kmiotek oraz  młodzi uczest-
nicy programu otrzymali zasłużony  cer-
tyfikat. 

n Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 wzięli udział w XXIV 
Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, zorganizowanym w 
Pałacu Działyńskich w Poznaniu. 

Prezentacje i warsztaty zostały przygotowane przez Instytut 
Genetyki Człowieka PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN oraz 
Bibliotekę Kórnicką. Instytut Genetyki Człowieka zapoznał nas z 
kodem DNA oraz w jaki sposób uzyskać swoje DNA w warunkach 
domowych. Warsztaty Instytutu Fizyki Molekularnej PAN dotyczy-
ły tematu: „Stany skupienia materii - stały, ciekły i gazowy - czy 
to wszystko?”. 

Naukowcy zapoznali nas z gazem, cieczą i ciałem stałym w 
wysokich i niskich temperaturach. Zobaczyliśmy co to są ciekłe 
kryształy i jak zmieniają się pod wpływem ciepła i zimna. Nato-
miast Biblioteka Kórnicka PAN połączyła warsztat z prezenta-
cją starych ksiąg oraz nauką ich oprawiania. Zwiedziliśmy oraz 
poznaliśmy historię Pałacu Działyńskich i rodziny Działyńskich. 
Wiedza i zaangażowanie naszych uczniów została doceniona i 
pochwalona przez naukowców. Kamila�Nowicka

n Po raz dziesiąty Nadleśnictwo Podanin zorganizowało akcję zbierania kaszta-
nów i żołędzi dla danieli i dzików. Akcja organizowana jest w formie konkursu.  

n Grupa “Żabek” 
przeżyła fascynującą 
archeologiczną po-
dróż z mamą Wład-
ka - panią Katarzyną 
Alagierską, która 
przeniosła dzieci do 
świata dinozaurów, 
czasów faraonów 
oraz początków życia 
na Ziemi.  
 Martyna�Krzyścin

W CHODZIESKIEJ JEDYNCE

XXIV POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

X EDYCJA KONKURSU

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5

W jubileuszowej edycji konkursu „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie” Szkoła 
Podstawowa nr 3 zajęła III miejsce, zbierając 3060 kg nasion. Szkoła zyskała sprzęt 
komputerowy. Uczniowie, którzy zebrali minimum 20 kg, otrzymali upominki. W kategorii 
indywidualnej I miejsce zajęła uczennica Trójki Martynka Przysiecka MB

To święto 
każdego 
roku obcho-
dzone jest w 
chodzieskich 
przed-
szkolach. 
Na Dzień 
Misia dzieci 
zawsze cze-
kają.
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POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEMPOD ŻAGLAMI PIĄTKI

W WESOŁYM SMYKU

U SZEWCZYKA DRATEWKI
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Na MEDAL

NOCNY MARATON PŁYWACKI CHODZIESKIE TOWARZYSTWO 
ROWEROWE INFORMUJE

n Zawodnicy chodzieskiego Delfi nka sukcesy odnoszą nawet w klasycznym pływaniu. 
Tak było ostatnio na XI Nocnym Maratonie Pływackim w Pile, gdzie pierwsze miejsca 
zajęli Kamil Pietras  i  Natalia Gembiak, a drugą lokatę wywalczyła Olga Strzępka. Przez 
pół godziny Kamil przepłynął 2275 m, Natalia 2025 m, Olga - 2015 m. RED

CHODZIESCY JUDOCY

n Zawodnicy UKS Chodzież startowali w Mi-
strzostwach Województwa Kujawsko Pomor-
skiego, gdzie odnieśli kolejne sukcesy. 

Szymon Białczyk zdobył srebrny medal w kate-
gorii do 50 kg, a brązowe medale wywalczyli Adrian 
Grela (kat. do 36 kg) i Natasza Panfi l (kat. do 52 kg). 

Franciszek Głów, najmłodszy judoka przegrał 
wprawdzie rywalizację o brązowy medal, ale poka-
zał wielkie serce do walki. 

- Wszystkim�naszym�zawodnikom�należą�się�wiel-
kie�gratulacje - mówi trener Bernard Ziembikiewicz.
 RED

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ostatnio, nie tylko stałych bywalców, zaskoczył 
nowy wystrój holu. Ze środków Gminy Miejskiej za-
kupiono nowe, kolorowe sofy i fotele. Są też nowe 
suszarki do włosów, nowe lampy i nastrajające 
optymizmem kolorowe ściany.

x x x
W ramach projektu „Szatnia na medal” natomiast 

zmieniono okna, lampy, przebieralnie w szatniach 
pływalni, a także zmodernizowano szatnie i łazienki 
na Orliku i kortach tenisowych.

Jak podkreśla  burmistrz Jacek Gursz, brawa 
należą się Małgorzacie Kurowskiej, choć ona sama 
twierdzi, że na taką ocenę zasługuje cała załoga 
MOSiR. RC

W imprezie udział wziąć mogli pły-
wacy w każdym wieku.  Najmłodsza 
grupa wiekowa startowała na dystan-
sie ok. 12 m. Pozostali zawodnicy 
pokonać musieli dystans 25 metrów. 
Największą atrakcją, cieszącą się 
wielkim zainteresowaniem oraz wy-
wołującą największą radość wśród 
uczestników, okazała się sztafeta 
rodzinna. Do rywalizacji przystąpić 
mogły zespoły 3 - pokoleniowe np.: 
dziadek/babcia, syn/córka oraz wnuk/
wnuczka. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a najlepsze 
trójki w poszczególnych kategoriach 
uhonorowane zostały pucharami. Po 
wręczeniu trofeów, wśród wszystkich 
startujących zostały rozlosowane na-
grody. 

- Mamy� nadzieję,� że� w� przyszłym�
roku� spotykamy� się� w� jeszcze� więk-
szym�gronie – podkreślają organizato-
rzy. - Do�zobaczenia�za�rok!

Nasi górą Będzie 
maraton MTB

Srebrny i brązowe

Zawody otworzył burmistrz Jacek Gursz.

n Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji wspólnie    
z UKS Przygoda, zorgani-
zowali w niedzielę 
5 grudnia zawody pływac-
kie z serii Family Cup.

Całymi 
rodzinami

NA CHODZIESKIEJ PŁYWALNI DELFIN

n Pływalnia Delfi n co jakiś czas zmienia swoje oblicze. Wszystko po to, 
aby korzystający z chodzieskiego obiektu lepiej się tu czuli.

n To naprawdę dla miłośników kolarstwa i zapalonych rowerzy-
stów super wiadomość. 16 listopada zapadły ostateczne ustale-
nia i decyzja o przyszłorocznym maratonie MTB. 

- Maraton�odbędzie�się�w�naszym�mieście�w�czerwcu�2022�roku – 
informują działacze ChTR. -  Dziękujemy�panom�Jackowi�Gurszowi�i�
Piotrowi�Witkowskiemu�oraz�paniom�Joannie�Balawajder�z�Kaczma-
rek�Electric�MTB� i�Małgorzacie�Kurowskiej�z�MOSiR,�za�wspieranie�
kolarstwa�górskiego�w�Chodzieży.�� RED
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n  W sobotę, 27 listopada, 
w hali sportowej SP 1 przy 
ulicy Paderewskiego, ro-
zegrany został turniej piłki 
siatkowej o Puchar Bur-
mistrza Miasta Chodzie-
ży, zorganizowany przez 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. n  W Gliwicach w dniach 27-28.11 od-

był się Puchar Europy w Pływaniu w 
Płetwach młodszych kategorii wieko-
wych (E,D, C). Udział wzięło 21 klubów 
z 8 państw, w tym 9. reprezentantów 
UKS Delfinek Chodzież oraz 6 naszych 
starszych zawodników, którzy wystar-
towali w celu sprawdzenia się na base-
nie 50 m tuż przez zimowymi mistrzo-
stwami Polski. 

O PUCHAR 
Buramistrza

Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, 
w których oczywiście przeważali 
panowie, ale były też panie. Obok 
zespołów reprezentujących nasze 
miasto, w zawodach uczestniczy-
li siatkarze z Poznania, Piły oraz 
Złotowa. 

Drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy, których zwycięzcy spo-
tkali się w finale. Zespół „Chodzież” 
rozegrał zacięty mecz z  „Acapulco 
Stallion” z Poznania, ale ostatecz-
nie to goście okazali się lepsi, wy-
grywając 2:0 i zdobywając Puchar 
Burmistrza. Chodzieżanie tym sa-
mym wywalczyli w całym turnieju 
drugą pozycję.

Jeszcze bardziej zacięty był 
mecz o 3 miejsce, a o jego osta-
tecznym rezultacie zadecydować 
musiał tie-break, w którym drużyna 
„Rezerwowych” okazała się lepsza 
od „Team Tapczan”. Sędziowie tur-
nieju natomiast wybrali  najlepszą 
zawodniczkę i najlepszego zawod-
nika turnieju. Zostali nimi Katarzyna 
Peksa oraz Nikodem Esze. Pucha-
ry i dyplomy zwycięzcom wręczyła 
Małgorzata Kurowska.

Warto podkreślić, że turniej był 
dobrze zorganizowany, co podkre-
ślali także zawodnicy spoza Cho-
dzieży. RC

Pierwsze dwa złote medale dla chodzieżan 
zdobyli na 400 m BF nasi najmłodsi reprezentan-
ci - Kornelia Bielecka i Ksawery Chałubek. Na dy-
stansie 200 m BF kat. D dz. złoty medal zdobyła 
Krzysztofa Dudek, a na dystansie 100 m BF do-
łożyła medal srebrny. Na dystansach 100 m BF i 
50 m BF kolejne dwa złote medale zdobył Ksawery 
Chałubek. Sztafeta w składzie Marcin Humerczyk, 
Olga Strzępka, Natalia Gembiak i Ksawery Chału-
bek zajęła V i VI miejsce. 

Łącznie kilkuosobowa drużyna chodzieskiego 
Delfinka w klasyfikacji generalnej uplasowała się 
na 6 pozycji na 21 klubów, a w klasyfikacji medalo-
wej na pozycji piątej. 

W starcie kontrolnym na dystansie 50 m BF, 
Antonina Dudek uzyskała rezultat lepszy od rekor-
du świata juniorek oraz ustanowiła dwa limity na 
przyszłoroczne MEJ w Pływaniu w Płetwach, które 
odbędą się w czerwcu w Poznaniu. Bardzo dobry 
start odnotował także Filip Nowak na dystansie 50 
m AP, jednak ponownie aparatura do elektronicz-

TURNIEJE W TRÓJCE

6 MEDALI PUCHARU EUROPY W GLIWICACH

Młodzi siatkarze
n  W Szkole Podstawowej 
nr 3 odbyły się turnieje piłki 
siatkowej klas ósmych i siód-
mych. W zawodach wystąpić 
mogły drużyny mieszane. 

W rozegranym w Mikołajki turnie-
ju klas ósmych zwyciężyła kl. VIII b, 
II miejsce zajęła VIII c, a III – VIII d.

9 grudnia natomiast rywalizowały 
klasy siódme. I miejsce zajęła kl. VII 
d, II – VII a, III -  VII c, IV – VII b.

Monika�Łochowicz
Małgorzata�Jeśko-Doręgowska

Lepiej od rekordu 
ŚWIATA

nego pomiaru czasu nie zadziałała 
jak należy i czas został zaciągnięty 
z backupu.

Dziękujemy pani Mirosławie Du-
dek za transport na zawody oraz 
panu Miłoszowi Pietrasowi za po-
moc w tym zakresie. Wejście na 
trening przed zawodami zostało 
pokryte ze środków Urzędu Miej-
skiego Chodzieży.

Bartosz�Smaruj

SIATKÓWKA
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KRZYŻÓWKA NR 51

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży do   10 stycznia 2022 roku. Rozwiązania można też przesłać na adres naszachodziez@gmail.
com. Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagród – niespodzianek.

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki z listopada br. wylosowali Jadwiga Sikorska i Iwona Radomska. O terminie i miejscu odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiado-
mieni telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 51

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

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

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

POZIOMO
1. W ostatnich latach pogodowe marzenie 

      świąteczne
  4. Jedna z dwunastu potraw wigilijnych
  6. Miasto w województwie mazowieckim
  9. Zimowe liście na drzewach
10. Rzymska opowieść Ridleya Scotta 
      z Maximusem
11. Gruby koc, nakrycie
12. W komplecie z młotem
13. Mistrz Ameryki Południowej w piłce nożnej
14. Ślad, mrok
15. Miasto z odwiecznym, dawnym rywalem 
      Polonii Chodzież 
18. Popularnie rodzaj roweru
20. Część ubioru najczęściej w kształcie koła
22. Król Rock’n’rolla
23. Może być długa, prosta, autobusowa.
24. Imię żeńskie
25. Niezdara, ciapek
29. Czyni mistrza
30. Producent butów sportowych
31. Kajak
32. W sporcie czas między Tokio 2020, 
      a Paryżem 2024
33. Lubi wykwintne dania

PIONOWO
1. TW przeludnionym autobusie

  2. Opada z choinki
  3. Dawniej reprezentacyjny zespół ZHP
  4. Zbiór głównych zasad wiary
  5. Jeden z modeli zegarków dla biegaczy
  6. Najlepsze grzyby
  7. Pierniki
  8. Rekin biały
10. Monopol lub Scrabble
14. Można w nich wygrać
15. Najważniejsza kolacja w roku
16. Rodzaj makaronów
17. Połysk, przebłysk
19. Tam parkuje Mikołaj
21. Ostatni cesarz, który władał językiem 
      etruskim
24. Popularna nazwa rozcieńczalnika
25. Entuzjastki
26. Najlepszy lód dla łyżwiarza
27. W nim m.in. Europa, Azja, Australia
28. Mistrzem w nim był Bob Beamon

!
ŚWIĄTECZNIE 
W CHODZIESKICH 
PRZEDSZKOLACH

SZEWCZYK DRATEWKA WESOŁY SMYK

ŚW. MIKOŁAJ NIE ZAWIÓDŁ 
PRZEDSZKOLAKÓW. 
TAK JAK CO ROKU, TAK I TYM 
RAZEM ODWIEDZIŁ ICH 
Z WORKAMI WYPEŁNIONYMI  
PREZENTAMI.

POD ŻAGLAMI PIĄTKI

POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM


