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W IMIĘ WOLNEJ POLSKI
n W miniony piątek w Dziale Historii i Tradycji Miasta Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chodzieży uroczyście otwarta została wystawa „Chodzieża-
nie w imię wolnej Polski”, nawiązująca do ustanowienia 27 grudnia Naro-
dowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

W wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z nauczy-
cielkami Beatą Kornacką i Mirosławą Stube, a uroczystego otwarcia wystawy dokonali 
dyrektor MBP Honorata Niemiro i burmistrz Jacek Gursz. 

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -15.00.
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NARODOW Y DZIEŃ ZW YCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

W świąteczny dzień 27 grudnia o godz. 9.00 w kolegiacie św. Floriana odprawiona została 
msza św. w intencji powstańców. Odprawił ją ks. prałat Ireneusz Szypura, a w homilii przypo-
mniał zaangażowanie kapłanów w organizacji powstańczych oddziałów, w tym o zasługach 
ówczesnego proboszcza chodzieskiej parafi i, ks. Ignacego Czechowskiego.

Po mszy odbyła się uroczystość przy pomniku „Wdzięczności za Wolność”. Prowadzili ją 
chodziescy harcerze, a okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jacek Gursz. Pod-
kreślił, jak ważne dla nas Wielkopolan było to, że parlamentarzyści jednogłośnie przyjęli za-
proponowaną przez grupę inicjatorów ustawę, podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę, 
ustanawiającą 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

- Przed�nami�jeszcze�dużo�wielkopolskiej,�organicznej�pracy,�by�cała�Polska�poznała�znacze-
nia�Powstania�i�by�każde�miasto�w�Polsce�ten�dzień�radośnie�świętowało – mówił Jacek Gursz.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez burmistrza powstańczej fl agi proboszczowi pa-
rafi i św. Floriana ks. Ireneuszowi Szypurze  i złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem. 

Ryszard�Cichocki

W grudniu minionego roku po raz 
pierwszy obchodziliśmy niezwykle waż-
ne święto – Narodowy Dzień Zwycię-
skiego Powstania Wielkopolskiego. 

Główne uroczystości 

W Chodzieży uroczystości rozpoczęły się już 26 grud-
nia, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, tradycyjnym 
spotkaniem pod obeliskiem przy ul. Dworcowej. 

Spotkanie, jak zawsze zorganizowało chodzieskie 
Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, 
a prowadził je prezes Marek Fifer. Udział w nim wzięli 
także burmistrz Jacek Gursz i wiceprezes Zarządu Woje-
wódzkiego TPPW Roman Grewling.

BY CAŁA POLSKA 
ten dzień świętowała
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nBurmistrz Jacek Gursz 
otrzymał życzenia nowo-
roczne z Nottuln. Przekazali 
je Dietmar Thönnes i Robert 
Hülsbusch - burmistrz Not-
tuln i przewodniczący Komi-
tetu Partnerstwa. 

Były to życzenia dla wszystkich 
mieszkańców Chodzieży i trochę 
podsumowania współpracy w 
2021r.  RED

nChodzież znalazła się w zaszczytnym 
gronie kilku miast w Polsce, które zo-
stały objęte pilotażowym programem 
współpracy w zakresie zrównoważone-
go rozwoju, w szczególności uwzględ-
niającym rewitalizację.  Ideą programu 
jest zaangażowanie najlepszych samo-
rządów w Polsce do wspólnego opracowania ,,Planu Działań Dla Miast’’. 

Chodzież z jednej strony skorzysta z nowoczesnych narzędzi, w tym doradztwa eks-
pertów, a także z dofi nansowania. Z drugiej strony natomiast nasze miasto będzie sta-
nowiło wzór do naśladowania dla innych miejscowości, które będą mogły wykorzystać 
dobre praktyki, wypracowane w Chodzieży przez ostatnie lata.  RED

Życzenia od przyjaciół

Jesteśmy 
wśród najlepszych

PARTNERSKIE MIASTA CHODZIEŻ - NOTTULN 

PLAN DZIAŁAŃ DLA MIAST

nKaczory, do niedawna wieś, 
przez dziesięciolecia należały do 
powiatu chodzieskiego. Teraz są 
w powiecie pilskim, a od 1 stycz-
nia 2022 po raz pierwszy w swojej 
historii uzyskały prawa miejskie. 

Z tej okazji na ręce wieloletniego go-
spodarza – dotychczas wójta, a teraz 
burmistrza Brunona Wolskiego, burmistrz 
naszego miasta Jacek Gursz, przekazał 
gratulacje i życzenia dla władz samorzą-
dowych i mieszkańców Kaczor. RED

27 grudnia 
burmistrz 

Jacek Gursz wspólnie 
z członkiem Zarządu 
Województwa Wielko-
polskiego Jackiem Woj-
ciechem Bogusławskim 
złożyli wiązanki kwiatów 
przy mogile powstań-
czej na chodzieskim 
cmentarzu.

Członek Zarządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Jacek 

Wojciech Bogusławski przekazał 
burmistrzowi Jackowi Gurszowi 
dla chodzieżan symboliczną fl agę 
powstańczą. Przekazał ją w symbo-
licznym miejscu - przy chodzieskim 
pomniku „Wdzięczności za Wolność”. 
Powstańcze fl agi wręczone zostały 
także  uczestnikom uroczystości, 
jakie odbyły się pod pomnikiem 27 
grudnia.

Wyrazem uznania działań burmistrza naszego miasta i pięciu pozo-
stałych inicjatorów ustanowienia Narodowego Dnia Zwycięskiego 

Powstania Wielkopolskiego, było zaproszenie do złożenia wieńca pod Pomni-
kiem Powstańców w Poznaniu, w towarzystwie Prezydenta RP,  Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego.

28 grudnia Jacek 
Gursz wspólnie        

z pozostałymi członkami 
grupy inicjatorów Narodo-
wego Dnia Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego 
złożyli wieńce przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza        
w Warszawie. Byli tam        
z członkami Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
- marszałkiem Markiem 
Woźniakiem i Jackiem 
Wojciechem Bogusławskim. 

Dzień Patrona 
PRZYPOMNIJMY

Burmistrz Miasta 
Chodzieży Jacek 
Gursz  był jed-
nym z sześciu 
pomysłodawców 
i inicjatorów 
wystąpienia do 
Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy 
o ustanowienie 
27 grudnia świę-
tem państwo-
wym - Naro-
dowym Dniem 
Zwycięskiego 
Powstania Wiel-
kopolskiego.

Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Chodzieży obchodziła 7 stycznia Dzień 
Patrona - Powstańców Wielkopolskich. 
Tradycyjnie już główna uroczystość 
odbyła się w samo południe na cmen-
tarzu, przy mogile powstańców. Całość 
prowadziła Małgorzata Najder, a krótką 
modlitwę w intencji obrońców Chodzieży 
sprzed 103 lat, poprowadził ks. prałat 
Ireneusz Szypura. Capstrzyk wzbogaciły 
poczty sztandarowe, a na zakończenie 
obecne na uroczystości delegacje złożyły 
na mogile kwiaty i znicze.

PIERWSZY RAZ W SWOJEJ HISTORII

Nowe miasto



4 Nr 1(52) • styczeń 2022

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ

Od Składowej do Strzeleckiej
n Pracownicy MEC sp. z o.o.  
wykonali ostatni etap  prac pole-
gający na budowie sieci cieplnej 
łączącej ciepłociąg dn 150 przy 
ul. Składowej z siecią przy ul.  
Strzeleckiej.

W nieczynnym przejściu dla pie-
szych nastąpiło połączenie obu odcin-
ków sieci cieplnej.

Po sprawdzeniu szczelności po-
łączeń spawanych, podłączeniu i 
sprawdzeniu instalacji alarmowej, 
wykonaniu izolacji połączeń, nastąpi 
uruchomienie ciepłociągu.

Systematycznie włączane będą wę-
zły cieplne u odbiorców, którzy zgłosili 
gotowość do odbioru ciepła.

Równolegle wykonywane są prace 
polegające na budowie węzłów ciepl-
nych, które zamontowane zostaną w 
budynkach przy ul. Strzeleckiej 9 i 11.

Inwestycja planowana jest jako roz-
wojowa, pozwalająca na podłączania 
budynków znajdujących się w tym re-
jonie do sieci cieplnej. 

Piotr�Matyja
MEC�Chodzież

DROŻYZNA W CHODZIEŻY

>> Jednym z najważniejszych tematów ostatnich tygodni w 
naszym kraju jest wyjątkowo wysoka infl acja. Ma ona i za-
pewne będzie jeszcze długo miała wpływ na codzienne życie 
i to nie tylko każdego z nas, ale też np. fi rm. Czy, a jeżeli tak 
to w jaki sposób dotyka to także samorządów?

- Często�wydaje� nam�się,� że�miasto� � żyje�w� innym� trybie,�w�
innych�okolicznościach�niż�nasze�domy,�nasze�rodziny.�Każdy�z�
nas�spotyka�się�z�panującą�drożyzną,�dotyka�nas�w�różny�spo-
sób��infl�acja,�która�drenuje�nasze�kieszenie.�W�ostatnich�dniach�
w�sposób�szczególny�wiele�osób�dotykają�podwyżki�cen�prądu�
i�gazu.�Ale�wszyscy�związani�z�samorządami�dostrzegają,�że�
podobne� zjawiska� dotyczą� także� codziennego� życia� miasta.��
Jestem� bardzo� zaniepokojony� faktem� wszystkich� podwyżek,�
z�którymi�borykać�się�będą�właśnie�samorządy.�Ich�skutki�za-
czniemy�odczuwać�dopiero�za�kilka� tygodni� i� �musimy�zrobić�
wszystko,�aby�były�one�jak�najmniej�dotkliwe�dla�mieszkańców.�
Samorząd�to�w�końcu� lokalny�opiekun,�ale�…�czy�damy�radę�
ustrzec�się�przed�skutkami�drożyzny?�

>> To bardzo ważne pytanie.
- Tylko,�że�dzisiaj�na�nie�odpowiem.�Łapię�się�za�głowę,�kiedy�
moje�jednostki�informują�o�podwyżkach�cen�prądu�i�gazu.�Dla�
przykładu�MZK�Spółka� z� o.o.� w� zeszłym� roku�w� styczniu� za�
gaz�zapłaciła�3900�zł.�Dzisiejsza�faktura�za�takie�samo�zużycie�
opiewa�na�14.600�zł,�czyli�wzrost�o�370%.�Szkoła�Podstawowa�
nr�3�w�styczniu�2021�r.�płaciła�za�gaz�12.087�zł,�a�dziś�prawie�
42�tysiące.�Za�energię�elektryczną�dla�miasta�w�2016�roku�pła-
ciliśmy�650�tys.�zł,�a�w�tym�roku�będzie�to�blisko�1,5�miliona�zł.��
I�to�pomimo�tego,�że�zakupu�energii�dokonujemy�w�przetargu�
w�grupie�z�kilkoma�innymi�miastami.�Drożeją�zresztą�nie�tylko�
nośniki�energii,�ale� też�usługi,�które�są�z�nowymi�cenami�po-
wiązane.�

>> W zaistniałej sytuacji chodzieski samorząd, podobnie 

zresztą jak każdy inny, na utrzymanie miasta i jego jednostek 
wydać będzie musiał więcej pieniędzy.

- Oczywiście,� bo� droższe� będzie� utrzymanie� całego� miasta,�
droższe�będzie�funkcjonowanie�basenu,�kina,�biblioteki,�szkół,�
przedszkoli.�Stajemy�w�zawiązku�z�tym�dziś�przed�bardzo�po-
ważnym�dylematem�-�czy�konieczne�będzie�podnoszenie�cen�
biletów,�cen�usług�świadczonych�przez�miejskie� jednostki.�Te�
problemy,�te�pytania,�a�w�ich�następstwie�bardzo�trudne�decy-
zje�wynikają�z�jednego�faktu�–�drożyzny�wywołanej�działaniami�
rządu,�które�spowodowały�właśnie�wzrosty�cen�prądu� i�gazu,�

wywołały� infl�ację,� jakiej� nie� było� w� naszym� kraju� od� ponad�
20� lat.� Tragiczne� i� bardzo� złe� dla� naszego� samorządu� będą�
również� skutki� tzw.� Nowego� Ładu.� Na� początku� roku� wieku�
mieszkańców� Chodzieży� odczuło� już� negatywne� skutki� tego�
programu�w�swoich�portfelach.�Niestety,�portfel�chodzieskiego�
samorządu�jest�też�przez�ten�program�znacznie�uboższy.�

>> W niezwykle trudnej sytuacji znaleźli się producenci, 
handlowcy. Żeby utrzymać swoje fi rmy, muszą reagować na 
wzrost kosztów.
-�Osobiście�zauważam�już�skutki�drożyzny�wynikającej�z�pod-
wyżek�cen�prądu�i�gazu�w�naszych�sklepach.�Najlepszym�przy-
kładem�jest�to,�że�jeszcze�niedawno�za�ulubioną�bułkę�płaciłem�
w�piekarni�50�gr,�a�dzisiaj�muszę�już�za�ten�sam�produkt�zapłacić�
1�zł.�Taka�podwyżka�ceny�nie�jest�w�żaden�sposób�wymyślona�
przez�piekarza,�ale�jest�nieuniknionym�następstwem�podwyżek�
cen�gazu�i�prądu.�Solidaryzuję�się�z�wszystkimi�producentami,�
handlowcami,�którzy�dziś�podejmować�muszą�tak�trudne�decy-
zje,�związane�z�podwyższeniem�cen�swoich�produktów�i�usług.�
Ale� czy�mają�wyjście?� I� tylko� � szkoda,� że� skutki� tych� zmian�
odczuje�w�swojej�kieszeni�każdy�mieszkaniec�naszego�miasta.�

Rozmawiał�Ryszard�Cichocki

ROZMOWA Z BURMISTRZEM MIASTA CHODZIEŻY JACKIEM GURSZEM

Wszędzie, a więc u nas też

Chodzież

wywołały� infl�ację,� jakiej� nie� było� w� naszym� kraju� od� ponad�
20� lat.� Tragiczne� i� bardzo� złe� dla� naszego� samorządu� będą�
również� skutki� tzw.� Nowego� Ładu.� Na� początku� roku� wieku�
mieszkańców� Chodzieży� odczuło� już� negatywne� skutki� tego�
programu�w�swoich�portfelach.�Niestety,�portfel�chodzieskiego�

Wszędzie, a więc u nas też

Chodzież

TBS chce budować
GARAŻE NA KACZOROWSKIEGO

n 10 stycznia w siedzibie spółki TBS w Chodzieży odbyło się spotkanie, na którym 
omawiano kwestię związane z możliwą budową garaży na osiedlu Kaczorowskie-
go. W spotkaniu wzięli udział Grażyna Nowicka – prezes TBS, w imieniu burmistrza 
Jacka Gursza jego zastępca Piotr Witkowski oraz Piotr Przybyłowski – radny Rady 
Miejskiej. Rozmawiano o założeniach projektowych całej inwestycji, sposobie fi nan-
sowania, a także kwestiach technicznych.

Budowa takich garaży, to duże udogodnienie dla mieszkanców os. Kaczorowskiego – Ksyckiego, 
którzy za pośrednictwem radnego Piotra Przybyłowskiego zgłaszali ten problem. Wszystko wska-
zuje na to, że inwestycja dojdzie do skutku, a jej realizacja przewidziana jest jeszcze na ten rok. 

Po ustaleniu całkowitych kosztów inwestycji oraz kosztu pojedynczego garażu, Spółka zacznie 
zbierać wnioski od zainteresowanych mieszkańców. O terminie ich składania mieszkańcy zostaną 
poinformowani m.in. poprzez Naszą Chodzież. RED 
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MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

n 578, 396 czy 160 - to niestety nie zwycięskie liczby w loterii, a ilości m3 wody 
jakie wypłynęły u trzech naszych odbiorców ostatniej zimy na skutek rozsa-
dzenia przez mróz instalacji wewnętrznych wody. Zalane pomieszczenia i ich 
wyposażenie, uszkodzone instalacje, stres i niepotrzebne koszty. A wszystko 
dlatego, że rury nie były właściwie zabezpieczone przed mrozem. 

Stąd przypominamy o zabezpieczeniu 
wodomierzy oraz instalacji przed działaniem 
niskich temperatur. W szczególności dotyczy 
to budynków nieeksploatowanych i pustosta-
nów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
za utrzymanie miejsca montażu wodomierza 
głównego odpowiada właściciel lub zarządca 
budynku.

> Wodomierze powinny być zlokalizowane 
w pomieszczeniu, w którym panuje dodatnia 
temperatura (minimum 4°C) lub w odpowied-
nio zabezpieczonej przed mrozem studni 
wodomierzowej. Należy sprawdzić okienka, 

drzwi do tych pomieszczeń oraz pokrywy 
studni i w razie potrzeby uszczelnić je.

> W przypadku studni wodomierzowych 
wyposażonych w elementy izolacyjne, na-
leży sprawdzić ich stan i w razie potrzeby 
uzupełnić ubytki. Skontrolować czy pokrywa 
studni jest prawidłowo zamknięta.

> W pomieszczeniach, w których pomi-
mo podjętych działań istnieje ryzyko spadku 
temperatury w okolice zera, wodomierz oraz 
instalację wodociągową należy dodatkowo 
zabezpieczyć odpowiednim materiałem izo-
lacyjnym (pianka, wełna mineralna, styropian 

itp.), w sposób umożliwiający w razie ko-
nieczności dostęp do wodomierza i zaworów.

> Odcinki instalacji wodociągowej niewy-
korzystywane w okresie zimowym należy 
zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów 
oraz spuszczenie z nich wody.

W przypadku uszkodzenia wodomierza 
głównego z powodu jego zamarznięcia, nale-
ży niezwłocznie powiadomić MWiK Sp. z o.o. 
pod bezpłatny numer alarmowy 994 (czyn-
ny całą dobę) lub 500298294, albo w godz. 
7:00-15:00 pod nr 67-2811610.

MWiK

n Naturalne drzewka cięte to odpady biodegradowalne i trzeba je 
przekazać do profesjonalnego zagospodarowania, ponieważ wte-
dy ulegną całkowitemu rozkładowi. Warto też pamiętać, że dzięki 
temu zwiększa się poziom recyklingu i tym samym zmniejsza ilość 
odpadów deponowanych na składowiskach oraz poziom emisji 
CO2 do atmosfery.

Z nieruchomości jednorodzinnych naturalne choinki będą odbierane 
zgodnie z terminem odbioru odpadów bio wg harmonogramu na 2022 
rok– wtedy trzeba wystawić drzewka przed posesje. 

Jednak przed wyrzuceniem choinek należy je odpowiednio przygo-
tować – usunąć stojak i wszystkie elementy dekoracyjne, czyli bombki, 
światełka, łańcuchy. Naturalne drzewka trzeba umieścić w brązowym 
pojemniku lub o ile to będzie możliwe w worku na odpady bio, większe 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA CHODZIEŻY 2022 ROK

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, baterie i akumulatory należy we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK, znajdującego się 
przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży w godzinach: od poniedziałku do piątku: 900-1700, w soboty : 900-1300 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Zabezpieczmy instalacje wodne 
przed mrozem

Co zrobić z choinkami

powyżej 120 cm, najlepiej rozdrobnić oraz pociąć pień. Dodatko-
wo duże choinki oraz sztuczne można przywieźć do najbliższego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy 
ulicy Młyńskiej. Sztuczne choinki umieścić należy w kontenerze 
przeznaczonym dla odpadów wielkogabarytowych.  MP
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Z Eko Ludkiem
AKTYWIZACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW CHODZIEŻY

„Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna” to projekt realizowany przez 
Gminę Miejską w Chodzieży w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, 4.5. Ochrona Przyrody, 
4.5.4 Edukacja ekologiczna.

Realizacja założeń projektu odbywa się z 
uwzględnieniem różnych grup wiekowych, spo-
łecznych czy hobbistycznych. Zadania pt. Eko-
-przedszkolaki i Eko-szkolniaki ukierunkowane 
są na podnoszenie świadomości ekologicznej 
dzieci. Nauka w zakresie ekologicznych postaw 
wśród najmłodszych, w przyszłości zaprocentuje 
w codziennych, proekologicznych nawykach. Do 
tej pory każdy przedszkolak i uczeń chodzie-
skiej szkoły podstawowej wziął udział w spotka-
niu z moderatorem. Na zajęciach edukacyjnych 
poruszane były problemy segregacji odpadów, 
zanieczyszczenia środowiska wodnego, zanie-
czyszczenia powietrza i ochrony ptactwa. Dzieci 
korzystały z materiałów edukacyjnych zaprojekto-
wanych i kupionych w ramach projektu. Chodzie-
skie szkoły i przedszkola zostały wyposażone w 
edukacyjne kosze dźwiękowe – uczymy prawidło-
wych nawyków poprzez zabawę. 

Zajęcia edukacyjne odbyły się również z do-
rosłymi mieszkańcami miasta, poprzez zaanga-
żowanie w projekt chodzieskich stowarzyszeń i 

organizacji.
Eko Ludek to również zadania pn. „Plenerowy 

punkt edukacji ekologicznej” i „Miejska praktyczna 
edukacja ekologiczna”, skierowane do wszystkich 
mieszkańców Chodzieży. W ramach tych zadań 
zakupione zostaną m.in. ławki solarne, automat 
do odbioru PET i ALU oraz zgniatarki, zostały też 
przygotowane materiały edukacyjne. Plenerowa 
edukacja ekologiczna polega na prowadzeniu 
spotkań o charakterze dydaktycznym podczas 
chodzieskich imprez i wydarzeń np. pikników. 
W ramach innego zadania, zostało przygotowa-
nych pięć tablic edukacyjnych „Chrońmy ptactwo 
wodne”. Tablice umieszczone będą przy każdym 
z chodzieskich jezior, znajdziemy na nich m.in. 
wskazówki jak dbać o ptaki.

Ostanie zadanie projektu to przygotowana i 
udostępniona mieszkańcom Chodzieży mobilna 
aplikacja edukacyjna, profi l na FB oraz fi lmy o 
charakterze edukacyjnym, które już możemy 
oglądać na YouTube Urzędu Miejskiego w Cho-
dzieży.

NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINA MIEJSKA UZYSKAŁA 
DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCi 276 311,73 zł.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej 
oraz utrwalanie proekologicznych nawyków mieszkańców Chodzieży.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej w rejonie ul. Miodowej w Chodzieży

Oznaczenie nieruchomości według 
księgi wieczystej

PO1H/00032745/3

Oznaczenie nieruchomości według 
katastru nieruchomości

działka nr 558/1

Powierzchnia łączna nieruchomo-
ści w m2

1472

Opis nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Do-
jazd drogą asfaltową i odcinkiem drogi gruntowej. Działka posiada dostęp 
do drogi publicznej po gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej 
w Chodzieży oraz przez nieruchomość prywatną na zasadzie służebności 
gruntowej. Nieruchomość ta jest niezabudowana i niezagospodarowana, 
porośnięta nieuprządkowaną, spontaniczną roślinnością drzewiastą i 
krzewiastą.

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Chodzieży uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży nr 
XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r., działka ta oznaczona jest sym-
bolem 2.27 MN – U/P – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usług z dopuszczeniem rolniczej działalności produkcyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości 150.000,00 zł brutto
w tym należny podatek VAT w wysokości 23%.

Termin i miejsce przetargu 17 lutego 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 25.000,00 zł należy wpłacić 
w pieniądzu, na konto Gminy Miejskiej w Chodzieży Santander Bank 
Polska numer:  93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 11 lutego 
2022 r.

Informacja o miejscu wywieszenia 
i publikacji ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miej-
skim w Chodzieży.
Ponadto ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Chodzieży – bip.chodziez.pl, a także na stronie interne-
towej 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

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Karczewnik w Chodzieży

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru 
nieruchomości

działka nr 3705/12

Powierzchnia łączna nieruchomości w m2 6271

Opis nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Chodzieży przy ul. Karczewnik w sąsiedztwie jezio-
ra i posiada nieregularny kształt wieloboku. Nieruchomość ta jest niezabudowana i niezagospoda-
rowana, gęsto porośnięta nieuprządkowaną, spontaniczną roślinnością drzewiastą i krzewiastą. 
Teren płaski, obniżony w stosunku do drogi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży uchwalo-
nym Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. oraz Uchwałą 
Rady Miejskiej w Chodzieży nr XXIII/201/2012 z dnia 30 maja 2012 r., działka ta oznaczona jest 
następującymi symbolami:
* MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
* KDW – tereny komunikacji,
* ZN – tereny zieleni naturalnej częściowo urządzonej,
* WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
* 5.18 Kp – tereny parkingów.

Cena wywoławcza nieruchomości 390.000,00 zł, ze względu na różne przeznaczenia poszczególnych części nieruchomości w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, cenę fragmentu działki o powierzchni 
4280 m2 opodatkowano podatkiem VAT – 266.177,64 zł brutto, natomiast cenę pozostałego 

fragmentu działki o powierzchni 1991 m2 zwolniono od podatku VAT – 123.822,36 zł. Zwolnienie 
od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U.2021.685 ze zm.).

Termin i miejsce przetargu 17 lutego 2022 roku, godzina 12.30
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, sala nr 305

Wysokości wadium, forma, termin i miejsce 
jego wniesienia

Wadium w wysokości 65.000,00 zł należy wpłacić 
w pieniądzu, na konto Gminy Miejskiej w Chodzieży Santander Bank Polska numer: 93 1090 1317 
0000 0001 0208 1285 do dnia 11 lutego 2022 r.

Informacja o miejscu wywieszenia i publika-
cji 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 Cho-
dzieży – 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

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU
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Wspólnymi 
siłami

Tegoroczne piąte Chodzieskie obchody Międzynarodo-
wego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem 
„RAZEM ZMIENIAMY NASZ ŚWIAT” odbyły się w niety-
powy sposób - w Internecie, na utworzonym na tę oko-
liczność na portalu społecznościowym Facebook.

Pomimo wielu intensywnych przygotowań i ogromnego zaangażowania wielu 
osób, uroczystość zaplanowana na 2 grudnia 2021 r. w Chodzieskim Domu Kultury 
została odwołana niemalże w ostatniej chwili. A podjęta została w związku z sytu-
acją pandemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników 
uroczystości.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami jest doskonałą okazją do 
zwiększenia świadomości każdego z nas o możliwościach i korzyściach płynących 
z integracji osób z niepełnosprawnościami. Obchody tego święta pokazują nam 
wszystkim,  jak jest ono ważne i jak istotne są przesłania z niego płynące. Powin-
niśmy pamiętać o tym przez cały rok, ale święto to dobra okazja, aby powiedzieć 
wyraźnie – społeczeństwo tworzymy my wszyscy, niezależnie od miejsca zamiesz-
kania, wieku, wykształcenia czy sprawności. 

W naszej lokalnej społeczności jesteśmy w stanie pokazać, że potrafi my się 
wspierać, integrować, pomagać, po prostu być razem, chociaż nie obok siebie, na 
co ma wpływ obecna sytuacja pandemiczna. Osoby z niepełnosprawnością są bar-
dzo aktywne, chętne do działania, tym samym obalając mity i stereotypy dotyczące 
ograniczeń, wzbudzają szacunek, podziw, można się wiele od nich nauczyć.

W obchody piątego Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w 
Chodzieży zaangażowali się młodzi ludzie (uczniowie chodzieskich szkół i przed-
szkolacy), prezentując swoje kreatywne i ciekawe pomysły - występy artystyczne, 
fi lmiki edukacyjne, recytowane wiersze, zdjęcia, prace plastyczne. Wszystkim ser-
decznie dziękuję. Do obchodów tego ważnego dnia przyłączyli się: Warsztat Terapii 
Zajęciowej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej, Świetlica 
Środowiskowa Caritas „Promyk Dobra”, Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego, 
I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary, Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Specjalna, Społeczna Szkoła Podstawowa „Dobra Szkoła”,  Miejskie Przedszkole 
nr 5 „Pod Żaglami Piątki”. Wszystkim zaangażowanym wręczone zostały słodkie 
upominki oraz podziękowania w postaci dyplomów za bezinteresowną pomoc, 
życzliwość, otwarte serce. Serdeczne podziękowania kieruję do pana burmistrza 
Jacka Gursza za objęcie patronatem honorowym uroczystości, za udzieloną pomoc 
i wsparcie, oraz pani Romanie Otto - kierownikowi Miejskiego Ośrodka Rozwiązania 
Problemów Alkoholowych za ufundowanie słodkości.

Pandemia niestety zatrzymała wiele imprez, spotkań, ciekawych pomysłów 
i działań  na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jak choćby Paraspartakiadę. 
Żywię jednak nadzieję, że nadchodzący rok będzie przychylniejszy na kolejne dzia-
łania, a zapowiada się bardzo pracowicie i obiecująco.

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami skła-
dam serdeczne życzenia wielu radości, życzliwości i wyrozumiałości. Niech 
każdy dzień dostarcza niezapomnianych wrażeń i pozwoli zapomnieć o co-
dziennych troskach. Życzę również, aby nie opuszczało Was przekonanie, że 
niepełnosprawność nie powinna stać na przeszkodzie w dążeniu do realizacji 
pragnień, pasji i marzeń. Dużo zdrowia, pogody ducha, uśmiechu oraz sił w 
przezwyciężaniu życiowych trudności. Wierzę, że tylko  RAZEM i wspólnymi 
siłami możemy zmieniać nasz świat.

Agnieszka�Kowalska
Miejski�Pełnomocnik�

ds.�Osób�Niepełnosprawnych.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zespół Szkół im. Hipolita CegielskiegoSpołeczna Szkoła Podstawowa Dobra Szkoła

Miejskie Przedszkole nr 5 Pod Żaglami Piątki w Chodzieży

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna

Świetlica Środowiskowa Promyk Dobra

Warsztat Terapii Zajęciowej

Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary
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n Krótko przed Świę-
tami Bożego Naro-
dzenia (16 grudnia) 
Stowarzyszenie Bio-
derko zorganizowało 
przed swoją siedzibą 
spotkanie „Kolęda dla 
sąsiada”, pod patro-
natem Burmistrza Mia-
sta Chodzieży Jacka 
Gursza. 

Ponad godzinne popołu-
dnie umili swoim śpiewem 
kwartet Jan Boys i zespół 
wokalny UTW „Uniwerek”. 
Pięknie zabrzmiały kolę-
dy i pastorałki, a niektóre 
razem z zespołami śpie-
wali widzowie. W dwóch 
utworach zespół Jan Boys 
wspomógł burmistrz Jacek 
Gursz. Całość prowadziły 
panie Honorata Pilarczyk 
i Małgorzata Jeśko-Do-
ręgowska. Organizatorzy 
przygotowali też bardzo 
dobry barszcz, herbatę i 
podobno pyszne piernicz-
ki. RC

Kolęda dla sąsiada

WYJĄTKOWY KONCERT W KOŚCIELE NNMP

Taki właśnie świetny koncert odbył się 
5 stycznia w kościele Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. Wystąpił zespół 
zakopiański ZOSPA, który najwyraźniej 
polubił chodzieską publiczność, bo zagrał 
i zaśpiewał tu nie po raz pierwszy.

ZOSPA to grupa, w której grają i śpie-
wają góralscy artyści z „wysokiej półki”. 
Nie było więc zaskoczeniem, że każdy 

utwór nagradzany był należytymi oklaska-
mi. Trudno też dziwić się temu, że słucha-
cze domagali się bisów. 

W programie było kilka szczególnych 
punktów. Pierwszy – kiedy solistka po-
prosiła do dołączenia do zespołu ks. 
proboszcza Jana Korygacza. Ksiądz nie 
bez wahania zgodził się, zapraszając też 
wikariuszy – ks. Łukasza Abrama i ks. 

Piotra Szcześniaka (choć jeden z księży 
„wymigał się” robieniem zdjęć) oraz ks. 
Krzysztofa Kłuska – pastora parafi i ewan-
gelicko – metodystycznej.

W drugiej części zespół wspomogli wójt 
Kamila Szejner i burmistrz Jacek Gursz. 
Przed wspólnym z zespołem wykona-
niem kolędy, wokalistka przeprowadziła 
z burmistrzem krótką rozmowę. Burmistrz 

podobno był tym faktem zaskoczony, ale 
jego przekaz publiczność nagrodziła du-
żymi oklaskami.

- Musimy� kończyć� tę� pogawędkę,� bo�
skradnie�nam�pan�całe�show�– przerwała 
rozmowę wokalistka.

Dodajmy, że kilka kolęd z zespołem 
śpiewał „cały kościół”. Duże przeżycie.

Na zakończenie za piękne popołudnie 

artystom i wiernym dziękował ks. pro-
boszcz Jan Korygacz. Podziękował też 
pani wójt Kamili Szejner i burmistrzowi 
Jackowi Gurszowi, za patronat nad tym 
religijno – artystycznym wydarzeniem i 
jego współfi nansowanie. Bardzo dobre 
nagłośnienie całego koncertu zagwaran-
tował Chodzieski Dom Kultury.

Ryszard�Cichocki

Na góralską nutę
Kolędy i pastorałki  można zaśpiewać różnie, ale brzmią szczególnie pięknie, 
gdy wykonuje je góralska kapeala. I to dobra kapela.

ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA, KONCERTY

KOLEJNA PROPOZYCJA BIODERKA
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19 grudnia, po złożeniu świątecznych życzeń 
przez burmistrza Jacka Gursza, swoje wokalne ta-
lenty w programie „Koncert Aniołów”, zaprezentowali 
uczestnicy Studia HIT ChDK, prowadzonego przez 
Esterę Naczk-Suską. Młodym wokalistom towarzy-
szyli profesjonalni muzycy. W drugiej części koncertu 
z świątecznym programem wystąpiła Orkiestra Dęta 
ChDK pod batutą Sławomira Czapli.

x x x
W sobotę, 8 stycznia, ChDK zaproponował dru-

gą muzyczną ucztę. Tym razem w programie, który 

prowadził Maciej Strzeliński, wystąpił zespół Cho-
-laboracja Band, z solistami: Beatą Zdunek, Oliwią 
Tomczyk i Łukaszem Pietrasem oraz zespołem wo-
kalnym Beaty Zdunek EXAUDI.

Nie wiem, ilu widzów zgromadziło się w to so-
botnie popołudnie przed ekranami swoich kom-
puterów (albo obejrzało program później), ale ci, 
którzy tego nie zrobili, mogą tylko żałować. Bo 
koncert po raz kolejny pokazał, że „Chodzież do-
brą muzyką stoi”. 

Ryszard�Cichocki

n W święto Trzech Króli siostry 
Serafi tki zaprosiły do kościoła 
św. Floriana wszystkich chęt-
nych, którzy chcieliby zaśpiewać 
kolędy. Było to jednak śpiewanie 
szczególne, bo zorganizowane w 
formie przeglądu. Oprócz uczest-
ników i publiczności, było też więc 
jury, któremu przewodniczył ks. 
proboszcz Ireneusz Szypura.

Całość z należytym sobie wdziękiem, 
prowadziła siostra Sylwia, a przegląd 
rozpoczęła grupa  taneczna, po której 
wystąpił zespół wokalny Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku UNIWEREK. Potem 
śpiewali soliści, zespoły rodzinne, kole-
żeńskie. Główną rolę w całym kolędo-
wym spotkaniu odegrali uczestnicy świe-
tlicy PROMYK DOBRA. RC

W CHODZIESKIM DOMU KULTURY

W KOŚCIELE 
ŚW. FLORIANA

Chodzież dobrą muzyką stoi
Dwa wspaniałe koncerty świąteczno – noworoczne przygotował 
Chodzieski Dom Kultury. Ze względu na pandemię, oglądaliśmy je 
przez internet.

ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA, KONCERTY

n Chór kameralny „Exaudi” wystąpił w składzie: Aleksandra Plucińska, Justyna Górzna, Ka-
tarzyna Kośmicka, Julia Gotszling, Zuzanna Wolska Katarzyna Bolechowska, Joanna Głód, 
Mirosława Czerniecka, Arkadiusz Pluciński, Bogusz Michalak, Łukasz Pietras.

n Cho-laboracja Band to zespół składający się z muzyków z Chodzieży i okolic (wystąpił na zeszło-
rocznych warsztatach Cho-jazz, gdzie zakwalifi kował się do koncertu galowego). Skład: sax. baryt. 
i organizacja - Kuba Podolski, sax alt - Marcin Mendlik i Radosław Grabowski, sax tenor i opieka 
muzyczna - Sławomir Czapla, sax tenor - Krystian Wadowski i Marysia Modlitowska, puzon- Michał 
Banasiński, Paweł Rybarczyk, Zuzanna Modlitowska, trąbka - Mariusz Pałaszyński, Marcin Wawrzy-
niak, Wojciech Jęsiek, fortepian - Maciej Strzałkowski, git. bas - Jakub Skiba, perkusja - Mirosław 
Górski, tuba i perkusjonalia – Michał Gapiński.

n Zespół Cho-laboracja Band z Beatą Zdunek i Oliwią Tomczyk wystąpił także 16 stycznia w kościele NNMP

n Oliwia Tomczyk n Łukasz Pietrasn Beata Zdunek

Kolędowanie
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Powstanie dotarło do Chodzieży w nie-
całe dwa tygodnie. Ówczesne miasto, 
nazywane wtedy Kolmar in Posen, było 

jednak bardzo zniemczone: na blisko 7 tysięcy 
mieszkańców, ponad 85% stanowili Niemcy. 
W związku z tym propolska działalność patrio-
tyczna nie należała do łatwych. Od wielu lat 
prowadził ją jednak z sukcesami chodzieski 
proboszcz, ks. Ignacy Czechowski. Dzięki 
m.in. jego staraniom chodzieżanie – Polacy, 
nawiązali kontakty z powstańcami przygoto-
wując grunt pod przejęcie miasta przez wojsko 
polskie. 

5 stycznia 1919 roku powstańcy zajęli Bu-
dzyń. Dowodzący siłami polskimi ppor. Wło-
dzimierz Kowalski zażądał zatem od Niemców 
opuszczenia Chodzieży. Przeprowadzone ne-
gocjacje zakończyły się fiaskiem. Mimo skrom-
nych sił, Polacy zdecydowali się wkroczyć do 
miasta. Chodzież na moment stała się znów 
polska. Powstańcy przejęli część sprzętu po-
zostawionego przez Niemców i natychmiast 
powołali liczącą blisko 200 osób polską straż 
ludową, której komendantem został Józef 
Raczkowski.

Niemcy zorientowali się bardzo szybko, że 
w Chodzieży nie stacjonują główne siły po-
wstańcze, a tylko garstka żołnierzy, w związku 
z czym zdecydowali się na przerzucenie wojsk 
z Piły, aby ponownie zająć miasto. Na szybko 
sformowana obrona Polaków zawiodła, gdyż 
niedoświadczeni członkowie straży ludowej i 
nieliczni żołnierze polscy nie byli w stanie ode-
przeć zaprawionych w bojach Niemców. Ppor. 
Kowalski wycofał się więc z powstańcami z 
miasta, a chodzieska straż ludowa poszła w 
rozsypkę. 7 stycznia Niemcy ponownie zajęli 
Kolmar in Posen. 

Polski dowódca zdecydował się jednak na 
odbicie straconego dzień wcześniej miasta. Po 
wezwaniu posiłków z okolicznych miejscowo-
ści postanowił uderzyć na Chodzież z trzech 
stron, o godzinie 8 rano, 8 stycznia. W walkach 
wzięły udział oddziały z Czarnkowa, Obornik, 
Wągrowca, Budzynia, Margonina i Rogoźna, 
a także resztki chodzieskich ochotników z 
Józefem Raczkowskim. Wszystkich razem 
obliczano na ponad 400, wystarczająco do-
brze uzbrojonych ludzi. Z kierunku Czarnkowa 
atakować miał oddział Zdzisława Orłowskiego. 
Docelowo ich śladem podążyć miał oddział 
rogoziński Antoniego Biskupskiego; od strony 
Podanina do ataku zdecydowano, że  ruszy 
oddział wągrowiecki Włodzimierza Kowal-
skiego. Od wschodu atak przypuścić mieli 
żołnierze z kompanii obornickiej Seweryna 
Skrzetuskiego.

Początkowo bitwa nie przebiegała pomyśl-
nie dla powstańców: uderzający od zachodu 
oddział rogoziński został odparty, już po wcze-
śniejszym wycofaniu się kompanii czarnkow-
skiej. Nie powiodło się także oddziałowi ppor. 
Kowalskiego. Dowódca zdołał jednak po pew-

8 STYCZNIA 
1919 ROKU

Iskrą, która zapaliła pochodnię 
swobody, okazała się wizyta w 
Poznaniu Ignacego Jana Pa-
derewskiego. Wybitny pianista 
i bojownik o sprawę polską 
swoim przybyciem do stolicy 
Wielkopolski rozbudził nadzie-
je i ducha narodowego pozna-
niaków. Następnego dnia, 27 
grudnia, po serii prowokacji, pa-
dły pierwsze strzały. Wybuchło 
powstanie, które bardzo szyb-
ko rozprzestrzeniło się na całą 
Wielkopolskę.

BITWA o Chodzież
Gen. J. D. Muśnicki na rynku w Chodzieży 1 marca 1920

PLAN ATAKU NA CHODZIEŻ 8 STYCZNIA 1919



11Nr 1(52) • styczeń 2022

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

 „NA REGALE”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

Sklep z babciami
  Dominika Gałka 

Styczeń, miesiąc w którym święto mają nasi 
kochani dziadkowie. I wielkim szczęściarzem 
jest ten, który jeszcze może z nimi porozma-
wiać, przytulić się i pożartować. 

Polecam Wam książkę Sklep z babciami. 
Znajdziecie w niej porządną dozę emocji, świet-
nych rozmów w relacji dziecko-dorosły i wspa-
niałego humoru. Bo bez humoru ta opowieść 
nie mogłaby powstać. Główny bohater Wojtek 
spotyka 3 wspaniałe babcie w pasmanterii, co 
więcej to miejsce nazywa się Pętelka, a wszyst-
ko dzieje się podczas letnich wakacji. Brzmi 
dość zabawnie, prawda? Kto by chciał w wa-
kacyjny dzień siedzieć wśród włóczek, guzików 
i tasiemek?! Ale ile tam się dzieje, każdego dnia 

nym czasie zreformować swe szeregi i po 
godzinie 11 ponownie rzucić je do boju.

Uderzenie, które przyniosło Polakom 
sukces, nadeszło ze strony wsi Rataje. 
Powstańcy oborniccy, wzmocnieni oddzia-
łem z Margonina, zaatakowali Niemców 
od wschodu, ruszając w kierunku dwor-
ca kolejowego. Ten manewr sprawił, że 
obrona niemiecka się załamała. Żołnierze 
ratowali się ucieczką, wsiadając w pośpie-
chu do pociągu, którym ewakuowali się do 
Piły. 

Bitwa o Chodzież okazała się jedną z 
najkrwawszych w Powstaniu Wielkopol-
skim. Liczba zabitych nie jest do końca 
jasna, wraz z biegiem czasu ulegała 
częstym korektom. Polskie dane z pierw-

szych lat po powstaniu wskazywały na 
obustronne straty 40 zabitych i 100 ran-
nych (z czego Niemcy stanowili 26 pole-
głych i 60 rannych). Dane te, również w 
okresie międzywojennym, skorygowano, 
podając liczbę poległych: 72 Niemców i 24 
Polaków. Wśród polskich żołnierzy poległ 
(dokładniej zmarł w szpitalu z odniesio-
nych ran) wspomniany komendant, Józef 
Raczkowski. 

W czasie bitwy, nad Chodzież nadlecia-
ły dwa niemieckie samoloty typu Fokker, 
startujące z lotniska w Pile i ostrzeliwały 
powstańców. Jeden z nich, pilotowany 
przez porucznika Maxa Näthera, bohatera 
frontu zachodniego, odznaczonego orde-
rem Pour la Merite, został zestrzelony nad 
rynkiem, prawdopodobnie przez powstań-
ca Eryka Matewsa.

Radość ze zwycięstwa nie potrwała 
jednak długo. Siły powstańcze potrzebne 

były na innym froncie i zostały pilnie we-
zwane pod Szubin. W czasie podjętych 
przez ppor. Kowalskiego negocjacji ze 
stroną niemiecką ustalono, że Chodzież 
opuszczą wojska obu stron, a miasto sta-
nie się neutralne. Neutralność ta trwała 
jednak tylko niecały miesiąc i Chodzież 
jeszcze przez prawie rok pozostała w 
rękach niemieckich. W okolicach, mimo 
zawarcia rozejmu trewirskiego 16 lutego 
1919 roku, nadal też toczyły się walki. 
Powstańcy planowali nawet kolejne, tym 
razem już trzecie, zajęcie Chodzieży siłą.

Działania zbrojne zakończyły się dopie-
ro wraz z wejściem w życie traktatu wer-
salskiego 10 stycznia 1920 roku. Niedługo 
po tym wydarzeniu, 19 stycznia, do Cho-

dzieży wkroczyło wojsko polskie – 7 pułk 
strzelców wielkopolskich pod dowódz-
twem majora Alfonsa Wojtkielewicza. 
Jeszcze tego samego dnia zdecydowano, 
że w podziękowaniu za wyzwolenie cho-
dzieżanie ufundują i przekażą „chodzie-
skiemu pułkowi” (przemianowanemu na 
61 pułk piechoty) sztandar.

1 marca 1920 roku odbyła się na cho-
dzieskim rynku uroczystość przekazania 
go żołnierzom. Na uroczystości pojawił się 
generał Józef Dowbor-Musnicki, a rodzi-
cami chrzestnymi sztandaru zostali Mela-
nia Sulczewska ze Strzelec oraz starosta 
chodzieski, Zbigniew Jerzykowski. 

DHiTM�MBP�

Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy

Kurtka weterana powsta-
nia wielkopolskiego, 
lata 30 XX w

Dział Historii i Tradycji Miasta MBP w Chodzieży zaprasza na wystawę 
pt.,,Chodzieżanie w imię wolnej Polski” poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu.   

jakieś nowe wiadomości, wspomnienia i dobre rady! 
Wielu rzeczy można nauczyć się od starszych pan, 
które przecież nie są takie stare bo i chodzić mogą 
i kłócą się każdego dnia i jeszcze pieką pyszne cia-
steczka Sama radość, zapraszam do wypożyczenia 
książki Sklep z babciami. To dobry pomysł na wspól-
ne czytanie z babcią lub dziadkiem.  

� Dominika�Nowak

Lojalność
  Delphine de Vigan 

Delphine de Vigan, to literacka specjalistka od 
kreowania emocji w książkach nie przekraczających 
przeważnie 200 – 250 stron. W „Lojalności”  przybli-
ża nam historię, która ma w sobie aż 4 perspektywy, 
dwóch nastolatków – Theo i Mathiasa – oraz dwóch 
kobiet – Helen, samotnej, bezdzietnej nauczycielki, 
a także  Cecile, żony oddalonej od swojego męża 
Williama, jest ona też matką Mathiasa. 

Historia zaczyna się od tego, że trzynastoletni 
Theo oraz jego najlepszy przyjaciel Mathis pota-
jemnie się upijają (bywa, że i w szkole). Helene, 
nauczycielka chłopców, zauważa że z Theo coś się 
dzieje. Stara się w trochę obsesyjny sposób urato-
wać chłopca, który ma dość życia między domami 
rozwiedzionych rodziców. Krok po kroku pozornie 
zwyczajna historia odsłania coraz mocniejsze rysy 
i intensyfi kuje pokłady emocji. Nagle mamy ser-
decznie dość odrzucenia, żalu i cierpienia, które-
go doświadcza Theo, a my razem z nim. Takiego 
współodczuwania z bohaterami książki jest tam 
zdecydowanie więcej.

Nie znam drugiej takiej autorki jak de Vigan, która 
pisze tak jakbyśmy świat zaczynali oglądać ledwo 
dostrzegając horyzont, a kończyli pod mikrosko-
pem. Nie tłumaczy bohaterów, za to obrazuje co 
przeżywają. Pozostawia nas z wieloma pytaniami, 
które czasem trudno sobie zadać, a jeszcze trudniej 
na nie odpowiedzieć.  Honorata�Struzik

Wypożyczalnia�dla�Dorosłych�MBP
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18 grudnia nad Jeziorem Strzelec-
kim zawisło 40 budek lęgowych. Przez 
ostatnie 3 miesiące młodzież własno-
ręcznie wykonała je w stolarni (wielkie 
dzięki dla WTZ za jej udostępnienie). 
W  wieszaniu budek członkom zespo-
łu projektowego pomogła niezawodna 
ekipa z Młodzieżowego Ośrodka So-
cjoterapii - 8 wspaniałych chłopaków 
razem z wychowawcą. Pomóc wpadł 
również burmistrz Jacek Gursz, z któ-
rym młodzież wcześniej ustalała loka-
lizację „osiedla”. 

No i stało się! Sprezentowaliśmy ptakom pod choinkę nowe „Ptasie osiedle”. 
Powstało ono w ramach projektu „Zwierzakowo na gotowo”, realizowanego 
przez młodych ludzi z naszego stowarzyszenia. 

Światełko pokoju

Świąteczny 
konkurs

Młodzi doceniani

Laureaci

n W ostatni dzień przed Świętami odbył się kon-
kurs „Mam Talent” w wersji świątecznej. Z klas 
1-3 zgłosiło się 27 dzieci, które prezentowały swo-
je talenty w pięciu kategoriach. 

Jury w składzie: Jolanta Gil, Marcelina Kidoń oraz 
Beata Spychalska, miało nie lada wyzwanie, aby wy-
brać zwycięzców. 
Ostatecznie zostali nimi: 
- akrobatyka sportowa - Zofi a Jessa, wyróżnienie - 
Maja Szafran

- gra na instrumencie - Nadia Kozińska, wyróżnienie 
- Filip Gmerek
- taniec - Alicja Gola, wyróżnienie - Zofi a Gaudyn
- śpiew - Maja Pietruszka, wyróżnienie  - Pola Chwe-
siuk i Barbara Wiklandt
- sprawność manualna - Zuzanna Walerowska

Jury oraz organizatorki były pod wrażeniem każ-
dego występu. Uczestnicy i widzowie dziękują pani 
Beacie Spychalskiej za cudowny występ! 
(<logo�z�zasobów�internetu>)� SP�1

n Zgodnie z przyjętym zwycza-
jem, członkowie Zespołu Mło-
dzieżowego TMZCh kończący 
18 lat otrzymują „świadectwo 
dojrzałości społecznej” (z czer-
wonym paskiem). 

17 grudnia w Urzędzie Miejskim 
odbyła się krótka uroczystość, 
podczas której uhonorowano w ten 
sposób Michała Gapińskiego. Ode-
brał on świadectwo wraz z gratula-
cjami od burmistrza Jacka Gursza 
oraz prezesa TMZCh Dariusza Sa-
łaty. Jak podkreślał burmistrz, mia-
sto docenia pracę młodych ludzi z 
Towarzystwa i ich zaangażowanie 
na rzecz lokalnej społeczności. 

Michał działa w TMZCh od 4 lat, 
aktywnie biorąc udział w wielu pro-
jektach, zdobywając nowe umiejęt-
ności i kompetencje. W tym czasie 
przeszedł drogę od uczestnika pro-
jektów do ich koordynatora. 

 RED

n Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Chodzieży podsumowali konkurs na „Tik 
Tok’a świątecznego”. 

Nagrodę przyznano uczennicy Szkoły 
Podstawowej nr 3 - Liwii Grewling. Upominek 
wraz z przedstawicielami MRM wręczył nagro-
dzonej wiceburmistrz Piotr Witkowski. RED 

n Laureatami konkursu pla-
stycznego na wykonanie Eco-
-Bombki zostali Aleksandra, 
Anastazja oraz Aleksander.

- Gratuluję� kreatywności,� a�
wszystkim� uczestnikom� konkursu�
dziękuję� – podsumował spotka-
nie z laureatami burmistrz Jacek 
Gursz. RED

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI 
SPOŁECZNEJ

KONKURS EKOLOGICZNYMŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

- Wraz� z� ekipą� z� MOS-u� udało�
nam� się� powiesić� wszystkie� bud-
ki.� Niektórzy� po� raz� pierwszy� mieli�
okazję� z� nami� pracować.� Jeste-
śmy� bardzo� zadowolone� z� efektów�
współpracy,�nasi�pomocnicy�świetnie�
sprawdzili� się� w� przydzielonych� im�
rolach,� dzięki� czemu� całość� poszła�
sprawnie�i�bez�problemów - relacjo-
nuje Patrycja Doręgowska, współau-
torka projektu.

Możemy też zdradzić, że w mie-
ście pojawią się kolejne domki dla 
owadów. 

Projekt „Zwierzakowo na gotowo” 
realizowany jest w ramach Program 
Równać Szanse Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności administro-
wanym przez Fundację Civis Polo-
nus. Młodzi�TMZCh

MŁODZI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW 
ZIEMI CHODZIESKIEJ

Nowe „Ptasie osiedle”

Zosia Kulesza

Uczestnicy�sami�zajmują�się�orga-
nizacją� materiałów� i� potrzebnych�
zezwoleń,� a� następnie� spędzają�
weekendy�w�stolarni�budując�bud-
ki� lęgowe� dla� ptaków� oraz� domki�
dla� jeży� i� owadów.� Działamy� na�
terenie� Chodzieży� i� właśnie� tutaj�
można� dostrzec� korzystne� skut-
ki� naszych� działań� -� na� przykład�
około� 130� wykonanych� przez�
nas� budek� dla� ptaków,� które� są�
umieszczone� na� trasie� dookoła�
Jeziora�Miejskiego� i� tworzą� ,,Pta-
sie� osiedle”.� Projekt� rozwinął� w�
członkach�naszego�Zespołu�pasje�
ornitologiczne,� stolarskie,� organi-
zatorskie,� a� nawet� artystyczne� -�
dzięki�nim�młodzież�z�niewielkiego�
miasta�sama�zorganizowała�sobie�
warunki,�w�których�każdy�może�się�
rozwijać.�Zapraszamy�nad�Jezioro�
Strzeleckie,� by� zobaczyć� efekty�
naszych�działań.�

n Każdego roku cho-
dziescy harcerze do-
cierają do nas z Betle-
jemskim Światełkiem 
Pokoju. 

- Nasi� harcerze� są�
niesamowici� – podkreśla 
burmistrz Jacek Gursz. 
- � Dziękuję� za� wszystko,�
co� dobrego� zrobiliście� w�
ostatnim�czasie.�

Talentów wiele
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Pamięć zobowiązuje

Świąteczna piosenka

Portret Pendereckiego

Projekty klas ósmych

n Chodzieski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy każdego roku po-
kazuje, co można zrobić dla wspólnego dobra. Tym razem jednak, w związku z 
jubileuszową edycją akcji, program przygotowany przez chodzieski Sztab jest 
wyjątkowy. 

Część imprez już się odbyła, ale główne atrakcje jeszcze przed nami. O wszystkim 
napiszemy w następnym wydaniu Naszej Chodzieży.

n W Szkole Podstawowej nr 3 zorganizowano pierw-
szy, pilotażowy „Quiz wiedzy o Patronie i Powstaniu 
Wielkopolskim”. 

Wzięli w nim udział inicjatorzy pomysłu - uczniowie Trójki, 
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także wice-
burmistrz - Piotr Witkowski. Od przyszłego roku konkurs ma 
być coroczną tradycją dla wszystkich uczniów chodzieskich 
szkół. Czuwanie nad jego przeprowadzeniem deklarują już 
uczniowie SP3 oraz Młodzieżowa Rada Miejska, a objęcie 
patronatem konkursu z przyjemnością zadeklarował bur-
mistrz Jacek Gursz. 

Zwycięzcą edycji pilotażowej została Alicja Chejnowska, 
a nagrodę przyznano także  Aleksandrowi Dembskiemu. 
Pamiątkowe upominki wręczył Piotr Witkowski.

� Małgorzata�Jeśko-Doręgowska

n W Szkole Podstawowej nr 3 odbył 
się konkurs muzyczny „Świąteczna 
piosenka” w ramach którego chętni 
uczniowie z klas I-VIII mogli pokazać 
swój talent muzyczny. 

Konkurs podzielony był na dwie 
kategorie: gra i śpiew. Do 7 stycznia 
uczniowie nadsyłali prace do organiza-
tora konkursu Małgorzaty Jaroszyk, w 
formie nagrania. Jury w składzie Marta 
Kaczmarek, Marzena Szykowna i Mał-
gorzata Jaroszyk wyłoniono laureatów:

- w kategorii gra - I miejsce Klara 
Cichocka i Kinga Cichocka, II - Marcel 
Margowski

- w kategorii śpiew - I miejsce Maja 
Krzyżaniak, II - Amelia Bronikowska, III 
- Wojtek Kaczmarek, wyróżnienie - Li-
wia Grewling.  MJ

n W Szkole Podstawowej nr 3 realizowany jest całoroczny projekt „Głos 
Krzysztofa Pendereckiego”, w ramach którego odbył się konkurs pla-
styczny, adresowany do uczniów klas I-VIII pt. „Portret Pendereckiego”. 

n Uczniowie klas ósmych po raz kolejny mieli okazję zaprezentować 
swoje projekty podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie. Tym razem tema-
tyka ich prac skupiła się wokół społeczności szkolnej, lokalnej i regional-
nej, rozpoczynając od zagadnienia praw i obowiązków ucznia, poprzez 
miasto Chodzież jako naszą małą ojczyznę, a kończąc na podziale admi-
nistracyjnym Polski.

PILOTAŻOWA EDYCJA KONKURSU

WYNIKI KONKURSU MUZYCZNEGO

KONKURS PLASTYCZNY W SP 3

W JEDYNCE

Spośród 22 pięknych 
prac, jury w składzie: 
Magdalena Umeniuk, 
Lucyna Dominikowska, 
Artur Makowski i Małgo-
rzata Jaroszyk, wybrało 
te najlepsze. Laureatami 
zostali: I miejsce - Laura 
Cierpicka z kl. 5a,II - Woj-
tek Laskowski z kl. 7b, III 
- Anastazja Staszak z kl. 
5b. Wyróżnienia otrzymali: 
Maja Krzyżaniak z kl. 5b i 
Ines Kobus z kl. 5b.

Małgorzata�Jaroszyk
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POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEMPOD ŻAGLAMI PIĄTKI

W WESOŁYM SMYKU U SZEWCZYKA DRATEWKI

SZTAB WOŚP 
w Chodzieży

Uczniowie stworzyli przepiękne wizerunki miejsc, w których żyjemy. Powstały 
plakaty oraz makiety zachęcające do odwiedzenia najciekawszych miejsc w 
regionie. 
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Zdalne życzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Każdy uczeń szkoły wykonał także własno-
ręcznie kartkę z życzeniami, która wraz z na-
graniem została przekazana przez opiekuna 
Szkolnego Koła  na ręce pani dyrektor Marzeny 
Łuczak. 

Mieszkańcy z radością odebrali kartki, wysłu-
chali życzeń przeczytanych przez panią dyrektor 
oraz obejrzeli nagranie „Opowieści wigilijnej” w 
wykonaniu uczniów pod opieką p. Iwony Kosow-
skiej i wysłuchali towarzyszących mu kolęd – 
śpiewanych pod opieką p. Małgorzaty Jaroszyk.

Małgorzata�Jeśko-Doręgowska
(opiekun�Szkolnego�Koła�Wolontariatu)

LODOŻERCY DZIĘKUJĄ

Nasi przyjaciele
n Koniec roku to idealny czas, aby rozliczyć się z naszych tego-
rocznych osiągnięć i podziękować za to co dla nas robicie.

n Sytuacja związana z pandemią i towarzyszącymi jej obostrzeniami nie powstrzy-
mała Szkolnego Koła Wolontariatu w działaniu. Ponieważ nie można było osobiście 
pójść w odwiedziny z programem BOŻONARODZENIOWYM do mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Chodzieży – nagraliśmy nasz świąteczny program do przeka-
zu zdalnego. 

FANTASTYCZNA GRUPA, FANTASTYCZNI CZŁONKOWIE

n Chodziescy Kijomaniacy to wyjątkowa grupa 
mieszkańców naszego miasta. Uprawiający nor-
dic walking po pełnej ekspresji „rozgrzewce” na 
Rynku, przeszli do Szpitala Powiatowego z pre-
zentami dla dzieci w nim przebywających. 

- Był�to�jeden�z�najpiękniejszych�„obrazków”�Świąt�– 
twierdzi Małgorzata Jeśko-Doręgowska. -  Taka�pomoc,�
taka�akcja�i�taka�atmosfera�-�od�uśmiechu�po�łzy�wzru-

szenia�i�zawsze�w�aktywnych�nastrojach�tylko�z�grupą�
Kijomaniacy�Chodzież��i�jej�fantastycznymi�członkami.�

A tymi fantastycznymi członkami są: Andrzej Smo-
larski, Magdalena Tomkowiak, Ewa Kątowska, Gosia 
Staszewska, Justyna Michalak, Zbigniew Szwarc, 
Sylwia Radke, Barbara Pluta, Amelia Michalak, 
Monika Olszewska-Adamczyk, Karina Wieczorek, 
Agnieszka Seyda. RED 

Wyjątkowe prezenty

n Cezary Strumnik – motoro-
wodny mistrz świata OSY400, 
przekazał burmistrzowi Jacko-
wi Gurszowi podziękowania za 
wsparcie w minionym roku. 
- Podziękowania� te� przekierowuję� do�
wszystkich� mieszkańców� Chodzieży,�
bo� to�nasze�podatki�pomagają�wspie-
rać�sport�w�naszym�mieście�– podkre-
ślił J. Gursz. - A�Czarkowi� życzę�dal-
szych�sukcesów�nie�tylko�w�2022�roku.
 RED

Nasz 
mistrz

Przygotowaliśmy specjalne wyróżnienie - mini koszulkę Lodożerców Cho-
dzież, okraszoną jakże doniosłym hasłem: „PRZYJACIEL LODOŻERCÓW”

Pierwsze i zaszczytne wyróżnienie trafiło do pana burmistrza Jacka Gur-
sza. Lodożercy dziękowali za otwartość i pomoc w realizacji swoich pomy-
słów, za promocję i deklaracji dalszego wsparcia. Dziękujemy i gratulujemy!

Wyróżnienie wręczyli: Jakub Spina Wójcik, Peter Maqpie i Karol Pawłow-
ski. Lodożercy�Chodzież
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n  Miniony rok był dla UKS Delfinek trudny, 
ale pełen sukcesów. Wiele medali na ważnych 
zawodach, mistrzowskie osiągnięcia i stale 
rosnący poziom sportowy wszystkich skupio-
nych w klubie zawodniczek i zawodników, to 
nasz, chodzieżan, powód do dumy. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim młodym pływakom w 
płetwach, gratulujemy Bartoszowi Smarujowi i 
wspierającym go trenerom. 

Podczas oficjalnego podsumowania i za-
kończenia sezonu były też podziękowania  dla 
rodziców, instytucji wspierających i sponsorów.

RC

n  Więcej informacji o tym wyjątkowym biegu w następnym wydaniu Naszej Chodzieży.

CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE

UKS DELFINEK CHODZIEŻ

Powitanie nowego roku

Trudny, ale z sukcesami

n  Piętnasty raz z rzędu w tradycyjny spo-
sób, czyli wjazdem na Gontyniec, Chodzie-
skie Towarzystwo Rowerowe pożegnało stary 
oraz przywitało Nowy Rok. 

Przez 15 lat Towarzystwo pielęgnuje tradycję 
i tak też było tym razem. Pod przewodnictwem 
Darii Kasztaryndy, 13 śmiałków wjechało na 
Gontyniec, gdzie czekał na nich Łukasz Sędłak 
z szampanem, oczywiście bezalkoholowym. Ży-

czyliśmy sobie głównie rowerowego i sportowego 
roku, po czym wszyscy którym było mało, posta-
nowili kontynuować wspólny trening i jeszcze 
kilkakrotnie wjechać na Gontyniec. 

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali w 
ubiegłym, owocnym roku, a w nowym 2022 ży-
czymy dużo zdrowia, spokoju i nie schodzącego 
z twarzy uśmiechu. 

 Źródło�–�FB�ChTR�

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
m REKLAMA W NASZEJ CHODZIEŻY

Jak już informowaliśmy, można już teraz zamieszczać w naszej gazecie reklamy, ogłoszenia, artykuły sponsorowane. 

Za naprawdę niewielką opłatę można przekazać 
mieszkańcom Chodzieży ważne informacje, mające 
duże znaczenie w promowaniu swoich produktów, 
czy usług. Można również zamieszczać na naszych 
łamach życzenia z różnych okazji, a także nekrologi.

Do Państwa dyspozycji jest już dostępny 
specjalny numer telefonu – 691 931 831. 
Będzie tam można uzyskać wszelkie informacje 

i złożyć zlecenia.

Zapraszamy, przede wszystkim 
chodzieskie firmy produkcyjne, 
handlowe, inne zakłady, organiza-
cje, licząc na dobrą współpracę.
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KRZYŻÓWKA NR 52

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do 8 lutego 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 listopa-
da br. wylosowały panie Krystyna Kowalczyk i Grażyna Krzyżanowska Drorzcz. 

O terminie i miejscu odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 52

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

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

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

POZIOMO
  1. Obecny czas dla uczniów
  7. Naczynie do przechowywania tytoniu
 9. Nacisk na sylabę

10. Akwizgran
11. Ciąg, seria, porządek
13. Rola w fi lmie
15. Prawnik
16. Brzmią w kościele
19. Zwierzyna zabita na polowaniu
21. Nieuk, dyletant
22. Nieorganiczny związek chemiczny
23. Duży magazyn zbożowy
24. Narzędzie do usuwania pyłu i śmieci

PIONOWO
 1. Państwo z Alzacją

  2. Chodzieska ulica związana 
      z powstańcem wielkopolskim
 3. Sycylijska kuzynka Wezuwiusza

  4. Podrostek, zasmarkaniec
  5. Porcelanowe miasto w Saksonii
  6. Imię męskie
 8. Przeciwieństwo obrony

12. Gra karciana
13. Jeden z zaimków pytajnych
14. Amerykańska telewizja informacyjna
17. Naczynie kuchenne
18. Obchodzi imieniny 9 stycznia 
19. Kabaret z Zielonej Góry
20. Na stadionie lekkoatletycznym wystrzał
21. Szwedzki sklep w Polsce

Magia świąt
n Zakończył się 
ogłoszony przez 
Miasto Chodzież 
konkurs fotogra-
fi czny „Moja ma-
gia świąt”.

KONKURS FOTOGRAFICZNYCHODZIEŻANKI W THE VOICE SENIOR TVP 2

Przeżycie pełne emocji
Wiadomością o zakwalifi kowaniu się 

do programu, chodzieskie wokalistki były 
mile zaskoczone.

- Do�występu�przed� telewizyjnymi�ka-
merami,�czyli�do�przesłuchań�w�ciemno,�
przygotowywałyśmy� się� dość� długo� i�
solidnie,�a�pomagał�nam�w�tym�Jan�Mar-
gowski�– mówi T. Paszkowska.

Szkoda, że chodzieski duet trafi ł wła-
śnie na tę, skądinąd dobrą, piosenkę. 
Jurorzy nie ruszyli swoich foteli, ale kie-
dy nasze panie zaśpiewały drugi, „swój” 
utwór, podziwu dla ich talentu nie kryli. 
Panie Tamara i Alicja świetnie wypadły 
też w rozmowie z członkami komisji, jak-
by spotkanie przed kamerami  było dla 
nich „chlebem powszednim”. Ręce same 
składały się do oklasków.

- W� ogóle� nie� mamy� żalu� do� jury� –�
twierdzi Tamara Paszkowska.� -� Nam�
chodziło�tylko�o�dostanie�się�do�przesłu-
chań.�Było�to�duże,�nie�tylko�artystyczne�
przeżycie,� pełne� emocji,� których� � nie�
doświadcza� się� patrząc� na� telewizyjny�
ekran.�Cały�program�to�naprawdę�duże�
przedsięwzięcie,�przepełnione�wspania-
łą� atmosferą� i� ...� opiekę� uczestników.�
Starałyśmy� się� też� jak� najlepiej� zare-
klamować� Chodzież – podkreślałyśmy,�
że�przyjechałyśmy�z�miasta�porcelany� i�
oczywiście�warsztatów�jazzowych.

� RC

!

Kolejną osobą, która 
otrzymała nagrodę 
w tym konkursie, 
była Joanna.

Burmistrz Jacek 
Gursz wręczył 
nagrodę laureatowi 
– Przemysławowi 
Oziemblewskiemu.

Około 2500 wykonawców zgłosiło się do kolejnej edycji The Voice Senior, spośród których 
organizatorzy wybrali tylko 40. Wśród nich były dwie chodzieżanki – Tamara Paszkowska 
i Alicja Gil.

Tamara Paszkowska i Alicja Gil w programie zaśpiewały 
„Tyle słońca w całym mieście” Anny Jantar z akompaniamentem 

studyjnej orkiestry oraz „Jadą goście, jadą” – a cappella.


