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7. CHODZIESKIE
FORUM MAŁŻEŃSTW

To był wspaniały, wspólny czas. 
Tydzień poświęcony szczegól-
nie mężowi/żonie, partnerowi/
partnerce zorganizowany został 
po raz siódmy.
 str. 8 - 9

30. EDYCJA 
WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Po raz kolejny chodzieżanie 
pokazali, że mają dobre serca. 
I w tym roku dotychczasowy 
rekord został pobity. 
Jak poinformowali harcerze 
z chodzieskiego sztabu 
WOŚP, zabrano 

ponad 14 700 zł.

Burmistrz Jacek Gursz zaprasza chodzieżan

Jeżeli nurtują Cię problemy miasta, jeżeli coś Ci się w Chodzieży nie podoba, a masz swój 
pomysł na ciekawsze i lepsze dla mieszkańców rozwiązania, przekaż je burmistrzowi,        
korzystając z tej propozycji. 
 Spotkania w każdy piątek o godz. 17.00. 
Wszelkie pytania i uwagi można też przesyłać poprzez messengera Jacka Gursza.

na spotkania online 
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
GRAŁA OCZYWIŚCIE TEŻ W CHODZIEŻY -  I TO Z JAKIM SKUTKIEM

Ryszard Cichocki

Może padać, 
może wiać

Żeby w tak atrakcyjny i skuteczny sposób przygotować chodzieski finał 30. edycji WOŚP, trzeba było działania rozpocząć znacznie 
wcześniej. Ale też konieczna  była odpowiednia ekipa, która wie jak to zrobić, i która ma w sobie coś więcej niż tylko chęci.

Chodzież ma to szczęście, że ma dobrych harcerzy. To właśnie oni, po raz kolejny, stworzyli wyjątkowy Sztab, na którego czele sta-
nęła druhna komendant Hufca - Zuzanna Wypusz. Sztab przygotował program, którego poszczególne punkty realizowane były przez 
ponad dwa tygodnie, z finałem w Chodzieskim Domu Kultury.

Turnieje, rajdy, spotkania
n W Chodzieży wesprzeć można było WOŚP na różne sposoby. Były więc turnieje sportowe, rajd pieszy 
i rowerowy, rywalizacja na pływalni, czy morsowanie. Rajd rowerowy i pieszy dla WOŚP zorganizowano 
wspólnie z Chodzieskim Towarzystwem Rowerowym i Oddziałem PTTK w Chodzieży. Duże znaczenie miała 
też akcja oddawania krwi.

Wolontariusze

Finał
w ChDK
n Przez ponad 5 godzin trwał finał WOŚP                 
w Chodzieskim Domu Kultury. Impreza odbyła się 
z zachowaniem odpowiednich reguł sanitarnych. 
Organizatorzy przygotowali kilka atrakcyjnych 
punktów programu, przedzielanych licytowaniem 
przeróżnych gadżetów. 

Na scenie sali widowiskowej ChDK wystąpiła gru-
pa taneczna, zagrały trzy zespoły, a cały program 
zakończył się tradycyjnym „światełkiem do nieba”.

n Jak co roku, w niedzielę 30 
stycznia, na chodzieskich ulicach 
można było spotkać wielu młodych, 
bardzo młodych, ale też i nieco star-
szych wolontariuszy z puszkami. Jak 
informuje Sztab, łącznie na rzecz Or-
kiestry działało ich ponad 130. 

Kwestujący wolontariusze nie 
mieli ułatwionego zadania. Zimno, 
deszcz, a na dodatek silny wiatr. 
Wśród kwestujących byli m.in. tak-
że burmistrz Jacek Gursz i radna 
Agnieszka Kowalska. 

- Może padać, może wiać, a my 
i tak będziemy stać – twierdziła 
Agnieszka Kowalska.

W dniu finału wspierali wolonta-
riuszy swoim poczęstunkiem cho-
dziescy restauratorzy, piekarnie, 
cukiernie.

- Wasze wsparcie było bezcen-
ne, bo nic nie smakuje lepiej niż 
ciepła herbata po kilku godzinach 
kwesty – podkreślają sztabowcy.

Jak stąd do Poznania, tyle przepłynęli w sumie wszyscy, którzy przyszli pływać dla Orkiestry. 

- W ramach WOŚP Chodzież przebiegłem dziś 14 km            
w chyba najgorszej z możliwych pogodzie ... zimno, deszcz  
i huragan. Spokojnie i powoli – wspomina Daniel Fórman.

WOŚP wspierali także krwiodawcy. 
Przykład dał dh Arek Braczyński.
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Zuzanna Wypusz

REKORD

Liczenie 150. puszek potrafi zmęczyć, 
więc musiał być także czas na coś 
słodkiego. Dziewczyny liczące puszki 
zajadały się pysznym, jubileuszowym 
tortem od Piekarni Piotrowscy.

n Na tę informację Sztabu czekaliśmy wszyscy - w tym 
roku na wsparcie leczenia okulistycznego dzieci, udało 
się zebrać 140 764.01 zł.

- Nie ma słów, które opiszą naszą wdzięczność, jako Sztab nadal 
jesteśmy w szoku! Kolejny raz udało nam się pobić rekord, kolejny 
raz chodzieżanie pokazali ogromne serca pełne miłości – tak harce-
rze wyrażali swoją radość. 

Burmistrz Jacek Gursz
Ogromne podziękowania i gratulacje dla Zuzi Wypusz i wszystkich, 
którzy pracowali w Chodzieży przy organizacji 30. finału WOŚP. Kawał 
dobrej, wielkopolskiej, porządnej roboty.

Prace nad finałem rozpoczęliśmy w październiku. Były to miesiące 
ciężkiej pracy, ale dziś możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem, 
że było warto. Nie umiemy zliczyć przejechanych kilometrów, godzin 
rozmów, litrów kawy, wykonanych telefonów, wysłanych mejli - ale 
umiemy zliczyć zebrane podczas kwesty, podczas wydarzeń, inicja-
tyw pieniądze. Wszystko to dla dziecięcej okulistyki. 

Dziękujemy z całego serca niezastąpionej ekipie: druhnie Justynie, Asi, Marcie, Asi, druhnie Oli, druhnie Ali, 
Oli, druhnie Zosi, Dominikowi, Kubie, Ani, Emilii, Ewie, Agnieszce, Wojtkowi, Agacie, druhowi Arkowi. Dziękujemy 
wszystkim wolontariuszom, dziękujemy sponsorom i darczyńcom, właścicielom sklepów, gdzie stanęły nasze 
puszki stacjonarne. Dziękujemy władzom miasta i powiatu za wsparcie i przychylność, wszystkim stowarzysze-
niom, które pomogły nam zrealizować nasze szalone inicjatywy. Dziękujemy społeczności Hufca za wszystko. 

Przede wszystkim dziękujemy dyrekcji i pracownikom Chodzieskiego Domu Kultury - co roku stajecie na wyso-
kości zadania, bez Was, bez Waszego zaangażowania i poświęconego czasu niczego byśmy nie zrobili.  

Wszystko dla dzieci

KWIATY POD POMNIKIEM

NA ULICY SŁONECZNEJ

Ważne dla nas rocznice

Nowe 
oświetlenie

n Już po raz drugi jedne z najważniejszych dla na-
szego miasta rocznic obchodzić trzeba było znacznie 
skromniej, niż zazwyczaj. 

22 stycznia minęła 102 rocznica powrotu ziemi chodzie-
skiej do Macierzy, a także kolejna rocznica wyzwolenia Cho-
dzieży spod okupacji hitlerowskiej. Z tej okazji wiceburmistrz 
Piotr Witkowski wspólnie z przedstawicielem Rady Miejskiej 
Eugeniuszem Pleśnierskim złożyli w imieniu mieszkańców 
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległym i Pomordowa-
nym za Polskę i Wolność.  RED

n Była to długo oczekiwana inwestycja na 
ul. Słonecznej - wymiana starej części oświe-
tlenia plus rozbudowa linii w stronę Rataj. 

ZMIANA ZASAD RUCHU

Konieczna 
szczególna 
ostrożność

n PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,Za-
kład Linii Kolejowych w Poznaniu usunie 
oznakowanie pionowe ,,B20” STOP na 
przejeździe kolejowo – drogowym na ul. 
Wiejskiej w Chodzieży. 

W związku z powyższym podczas prze-
jazdu lub przejścia przez przejazd kolejowy 
w obrębie ul. Wiejskiej prosimy o zachowa-
nie przede wszystkim zdrowego rozsądku 
oraz podstawowych zasad, czyli zachowa-
niu szczególnej ostrożności oraz ograniczo-
nego zaufaniu. RED

W RAMACH PROJEKTU 
MOBILNOŚCI

Ścieżki 
pieszo 
- rowerowe
n Ulica Paderewskiego

Realizowane są kolejne etapy budowy 
ciągów pieszo-rowerowych w ramach pro-
jektu mobilności finansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej, pieniędzy miasta i 
powiatu. Na ulicy Paderewskiego powsta-
je chodnik z kostki brukowej, asfaltowa 
droga dla rowerów oraz zamontowane 
zostanie nowe oświetlenie. 

n Ulica Mickiewicza
Następny odcinek chodzieskiego wiel-

kiego planu budowy ciągów pieszo-rowe-
rowych realizoewany jest na ul. Mickie-
wicza. Poszerzany jest dotychczasowy 
chodnik o pół metra, bez uszczerbku dla 
przejazdu pojazdami mechanicznymi 
przez tę ulicę.  RED
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Źródło - FB Sztab WOŚP Chodzież
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

oogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 28 w Chodzieży

Oznaczenie nieruchomości według 
księgi wieczystej

PO1H/00032086/5

Oznaczenie nieruchomości według 
katastru nieruchomości

działka nr 1132

Powierzchnia łączna nieruchomo-
ści w m2

701

Opis nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Pa-
derewskiego 28. Posiada kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość ta jest zabu-
dowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem garażu, 
część działki porośnięta jest nieuporządkowaną, spontaniczną roślinnością krzewiastą. 
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Ignacego Jana Paderew-
skiego stanowiącej własność Powiatu Chodzieskiego.

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży 
uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży nr XLVII/408/2014 z dnia 29.04.2014 
r., działka ta oznaczona jest symbolem 1MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej.

Cena wywoławcza nieruchomości 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).  Sprzedaż 
zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art.29a ust.8 ustawy 

z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 ze zm.).

Termin i miejsce przetargu 10 marca 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 35.000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu, na konto Gminy Miej-
skiej w Chodzieży Santander Bank Polska numer: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 
do dnia 04.03.2022 r.

Informacja o miejscu wywieszenia 
i publikacji ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Cho-
dzieży.
Ponadto ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Chodzieży – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cho-
dzieży: https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chodziez, natomiast w gazecie  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

DODATEK OSŁONOWY

Jest to nowe świadczenie, które ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich 
dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. 

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią 
na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towa-
rów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. 
Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

UPRAWNIENIA DO DODATKU OSŁONOWEGO

Przyznanie dodatku osłonowego uzależnione jest od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wy-
noszącego:
 n w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2100 zł miesięcznie,
 n w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie  1500 zł miesięcznie na osobę.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje  w wysokości różnicy 
pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość 
dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wie-
loosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która 
pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego 
gospodarstwa domowego.

WYSOKOŚĆ I OKRES WYPŁATY DODATKU OSŁONOWEGO

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowa-
nego w nieruchomości źródła ogrzewania.
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
 n gospodarstwo jednoosobowe         –    400/500 zł*
 n gospodarstwo 2-3 osobowe            –     600/750 zł*
 n gospodarstwo 4-5 osobowe            –     850/1 062,50 zł*
 n gospodarstwo 6 i więcej osobowe  –  1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo 
stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy 
na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - wpisane do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Wypłacany będzie w 
dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 roku oraz do dnia 2 grudnia 2022 roku. W przy-
padku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony później niż 2 miesiące przed upływem 
tych terminów, dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY

Wnioski o dodatek osłonowy można pobierać od dnia 05.01.2022 r.
Wnioski przyjmowane będą w terminie

 od dnia 10.01.2022 r. do dnia 31 października 2022 r.
Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywać się będzie                                                                                  

w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                              
ul. Zygmunta Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież.

Wymagane dokumenty można dostarczyć również za pośrednictwem poczty.
Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski 
przez Internet, np. za pomocą platformy e-PUAP.
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elek-
tronicznej.

1. Podpisano umowę na realizacje grantu „Cyfrowa Gmina”
Ponad 540 tys. zł na cyfryzację Urzędu Miejskiego

W ramach projektu wspierana będzie poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych 
(sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez Urząd 
Miejski w Chodzieży. Wdrażane będą przedsięwzięcia rozwijające potencjał jednostki w zakresie reali-
zacji usług publicznych na drodze elektronicznej. Planowane inwestycje przyczynią się do rozwiązania 
bieżących problemów z dostępnością usług publicznych i skrócą czas ich realizacji w warunkach kryzysu 
spowodowanego pandemią COVID-19. Przewiduje się również realizację zadań mających na celu pod-
niesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań zwiększy poziom digitalizacji Urzędu, co usprawni 
pracę na dokumentach. Optymalizacja pracy to korzyść nie tylko dla samej jednostki i ich pracowników, 
ale też większy komfort interesantów. Gotowość placówki do przyjmowania elektronicznej dokumentacji 
usprawni prowadzenie spraw mieszkańców Chodzieży i podniesie jakość obsługi w urzędzie.

2. Wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Miejską w Chodzieży 
w ramach programu „Granty PPGR” został rozpatrzony pozytywnie

W terminie 15 - 29.10.2021 r. Urząd Miejski w Chodzieży prowadził nabór wniosków o wsparcie dla 
rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do In-
ternetu. Wstępna weryfikacja złożonych wniosków pozwoliła określić potrzebny na te cel budżet w wy-
sokości ponad 850 tys. zł., co pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb 233 dzieci mieszkających na terenie 
Chodzieży w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Politechnika Łódzka, będąca operatorem programu, w dniu 06.02.2022 r. rozpatrzyła pozytywnie zło-
żony wniosek. Jednak planowany budżet projektu uległ zmianie z uwagi na obniżenie dofinansowania na 
sprzęt komputerowy (z 3 500 zł na 2 500 zł w przypadku komputerów stacjonarnych i laptopów oraz z 1 
500 zł na 1 000 zł w przypadku tabletów).

Aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy. 

3. Laboratoria Przyszłości w chodzieskich szkołach podstawowych
Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica pozyskano 210 tys. zł, dla Szkoły Podstawowa 

nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich 150 tys. zł na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria 
Przyszłości”. Do szkół zakupiono bardzo nowoczesny sprzęt, m. in. drukarki 3D, roboty edukacyjne, 
mikrokontrolery, aparaty fotograficzne oraz techniczne klocki LEGO.

Uczniowie mogą budować, poprzez wykorzystanie takich ciekawych możliwości, kompetencje przy-
szłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

WIADOMOŚCI 
Z URZĘDU MIEJSKIEGO



Wejście na spotkania grupy wsparcia 
od strony balkonu. W siedzibie MORPA 
można też skorzystać z bezpłatnych 
usług psychologicznych i prawnych. 

Więcej informacji można uzyskać pod 
nr. telefonu 67-28-27-864 lub 605-305-
534. Zapraszamy wszystkie osoby po-
trzebujące pomocy lub członków rodzin 
żyjących z osobą uzależnioną. 

 Kierownik MORPA
 Romana Otto
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Pełnią ważne funkcje
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

n Hydranty to istotne elementy in-
frastruktury wodociągowej. Wyróżnia 
się dwa podstawowe typy: hydranty nad-
ziemne i podziemne. Służą  one 
jako zabezpieczenie p-poż  oraz 
pełnią ważne funkcje technolo-
giczne na sieci wodociągowej. 
MWiK sp. z o.o. w Chodzie-
ży aktualnie eksploatuje 840 
hydrantów. Są one systema-
tycznie sprawdzane pod kątem stanu 
technicznego oraz wydajności i ciśnie-
nia wody. Chodzieskie wodociągi dys-
ponują specjalistycznym sprzętem oraz 
przeszkoloną kadrą do wykonywania 
pomiarów parametrów hydrantów za-

równo na hydrantach zewnętrznych jak 
i wewnętrznych w budynkach. Świadczą 
w tym zakresie również usługi odpłatne. 

Wszystkie informacje zbierane 
w terenie o hydrantach na sieci 
wodociągowej są na bieżąco 
wprowadzane do systemu GIS 
(cyfrowej mapy). 
W oparciu o te dane tworzony 
jest i aktualizowany plan re-

montów. Od początku roku 2022 spółka 
wymieniła własnymi siłami 7 hydrantów. 
Kolejne prace prowadzone będą sys-
tematycznie w następnych miesiącach. 
Wraz z rozbudową sieci wodociągowej 
powstają także nowe hydranty. MWiM

Gmina Miejska w Chodzieży na 1 miejscu w Rankingu gmin złożonych deklaracji 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

Blisko połowa, bo aż 48% (stan na 4 lutego 2022 08:00) właścicieli nieruchomości w Chodzieży złożyła swoją deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
Tak dobry wynik został osiągnięty w wyniku działań podjętych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży już na przełomie września i października 2021 roku. Ranking gmin powstał w oparciu o liczbę punktów 
adresowych przypisanych do obszaru danej gminy. O pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adresowych, dla których została złożona co najmniej 1 deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Ważną informacją obecnie jest to iż w wyniku złożenia takiej deklaracji oraz posiadania w budynku mieszkalnym źródła ogrzewania na paliwo stałe można liczyć na 25% wyższy dodatek osłonowy.
Gminy z największą liczbą złożonych deklaracji w Wielkopolsce

Źródło informacji: https://zoneapp.gunb.gov.pl/ranking/

CHDK

NOWA ULICA

MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZAPRASZAPrace 

remontowe

Zmiana adresu

Grupa wsparcia „Zorza”
nByły „hotel wycieczkowy” jest ak-
tualnie jednym z obiektów Chodzie-
skiego Domu Kultury. Rozpoczęły 
się w nim prace remontowe, pole-
gające na przystosowaniu części 
budynku do potrzeb podstawowej 
działalności ChDK.  

P i e r w s z y, 
ważny etap 
prac to pogłę-
bienie piwnic 
budynku hote-
lu, które będą 
służyć sekcjom 
i zespołom 
ChDK, a także 
położenie nowej instalacji kanaliza-
cyjnej i przygotowanie nowych pionów 
grzewczych. RED

nDotychczasowy adres siedziby 
Chodzieskiego Domu Kultury przy 
ul. Strzeleckiej 15, uległ zmianie. 
Aktualny adres - ul. Warsztatów Ja-
zzowych 2.
 

nW chodzieskiej siedzibie MORPA na ul. Reymonta 12, w każdy wtorek o godz. 
18.oo odbywają się spotkania dla osób uzależnionych i pijących szkodliwie. 
Zapraszamy na nie zainteresowane osoby - można uzyskać wiele informacji 
i wsparcia.
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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).

Część I programu (poziom 
podstawowy dofinansowania)

Beneficjenci to osoby fizyczne, 
będące właścicielami/współwła-
ścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych 
lokali mieszkalnych z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą, o dochodzie 
rocznym nieprzekraczającym kwo-
ty 100 000 zł.
W przypadku uzyskiwania docho-
dów z różnych źródeł, dochody 
sumuje się, przy czym suma ta 
nie może przekroczyć kwoty 100 
000 zł

Część II programu (poziom podwyższony dofinansowania)
1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące wa-
runki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkal-
nego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa 
domowego nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód 
beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodar-
czej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięcz-
ny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie.

Część III programu od 25.01.2022 (najwyższy poziom dofinansowania)
1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opie-
kuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolej-
nych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie).
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcz-
nym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, 
nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga od 25.01.2022 roku 
zmiany w Programie 
Priorytetowym 
„Czyste Powietrze” 

– wprowadzono III część 
programu z najwyższym 90% 
dofinansowaniem, 
nowy wzór wniosku (ver. 5.5.0) 
oraz nowe zasady wnioskowania. 

Więcej informacji: 
https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-po-
wietrze/informacje-o-programie/aktualny-
-nabor-dla-dotacji/

Bezpłatna pomoc w przygotowaniu wniosku 
oraz udzielenie niezbędnych informacji  
w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym 
Programu „Czyste Powietrze” 
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży 
tel. 67 28 27 171 wew. 304,305.

Dla Kogo?

Opracował: Mariusz Pałaszyński
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Bogaty program na 2022 rok

Rok 2022 w Chodzieży będzie obfito-
wał, podobnie jak dotychczas, w wyda-
rzenia sportowe. Nie zabraknie imprez że-
glarskich, rowerowych i biegowych. Klub 
Żeglarski OPTY, jak co roku przygotowuje 
się do regat o „Puchar Trzech Jezior” oraz 
o „Srebrną Szeklę na Jeziorze Miejskim” – 
wydarzenia odbędą się w okresie letnim. 
Do organizacji regat przystąpi także Klub 
Żeglarski LOK, który zaplanował Regaty o 
Puchar Szwajcarii Chodzieskiej w czerw-
cu i Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora 
Miejskiego w sierpniu. Te imprezy, jak i 

inne wodne aktywności jak zawsze wes-
prze chodzieski WOPR. 

Ciekawe aktywności proponuje miesz-
kańcom miasta Chodzieskie Towarzystwo 
Rowerowe. Na czerwiec zaplanowane są 
dwie imprezy kolarskie, które będą pro-
mowały naturalne walory Szwajcarii Cho-
dzieskiej i ukształtowanie naszego miasta 
oraz najbliższej okolicy –  odbędzie się 
nocny wjazd na Gontyniec w najkrótszą 
noc roku (Noc Kupały) oraz zawody w 
kolarstwie górskim. Na okres wakacyjny 
przewidziany jest rajd rowerowy dla dzie-

ci i młodzieży, natomiast we wrześniu, jak 
co roku odbędzie się „Dzień bez samo-
chodu”. Połączeniem imprezy biegowej 
i rowerowej będzie planowana na paź-
dziernik sztafeta sportowa. PCH Run  ma 
już wyznaczony termin pierwszej w tym 
roku imprezy sportowej na powietrzu – 
w „Biegu 3 jezior” będzie można wziąć 
udział już 5 marca. 

Klub sportowy „Gontyniec” planuje zor-
ganizować, podobnie jak w zeszłym roku, 
„Nocny maraton biegowy”, czyli tzw. test 
Coopera, który sprawdza chętnych bie-
gaczy, jaki dystans są w stanie przebiec 
w ciągu 12 minut. Ponadto odbywać się 
będą biegi sztafetowe dla dzieci i mło-
dzieży – dokładne terminy nie są jeszcze 
znane, ale na pewno będzie to okres letni, 
który sprzyja takim wydarzeniom. W grud-
niu klub planuje przeprowadzić „Olimpiadę 
przedszkolaka”, a w okresie roku szkol-
nego odbywać się będą cotygodniowe 

„Czwartki Lekkoatletyczne” dla uczniów 
klas IV-VII. 

Stowarzyszenie Piłkarskie CHKS „Po-
lonia – Oldboy” Chodzież wyznaczyło już 
termin corocznego Międzynarodowego 
Turnieju Oldbojów – w tym roku przypada 
XIII edycja tego wydarzenia i będzie miała 
miejsce 25 czerwca na chodzieskim sta-
dionie. 

Dla miłośników i pasjonatów wędkar-
stwa Polski Związek Wędkarstwa Koło 
w Chodzieży organizuje jak dotychczas 
Puchar Burmistrza Miasta Chodzieży na 
Jeziorze Strzeleckim – wydarzenie prze-
widziane jest na 15 maja. Również dzieci 
i młodzież będą miały okazję wykazać się 
w otwartych zawodach także na Jeziorze 
Strzeleckim. Impreza organizowana jest 
z okazji Dnia Dziecka i odbędzie się 29 
maja.

Aktywność sportową w mieście kon-
tynuować będzie nadal Chodzieski Klub 

Sportowy Polonia, organizując bieżącą 
działalność treningową piłkarzy, obozy 
sportowe, czy biorąc udział w całorocz-
nych rozgrywkach piłkarskich. 

Działalność szkoleniową pływacką 
dzieci i młodzieży nieprzerwanie będzie 
realizował UKS Delfinek.

Ponadto szeroką ofertę edukacyjną i 
aktywizująco-integracyjną przez cały rok 
proponują takie organizacje jak: Fundacja 
Ukryte Marzenia, Stowarzyszenie „Bio-
derko”, Uniwersytet Trzeciego Wieku czy 
Dzienny Dom Senior-Wigor. Całoroczną 
działalność pożytku publicznego dla róż-
nych grup naszych mieszkańców nadal 
będą prowadzić Stowarzyszenie Cho-
dzieskich Amazonek „Różowa Wstążecz-
ka”, Polski Związek Niewidomych Koło 
Powiatowe w Chodzieży, a także Caritas 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej ze świetlicą 
„Promyk Dobra”.

Natalia Pawłowska

DZIAŁANIA POŻYTKU PUBLICZNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W CHODZIEŻY

Początek roku to zwykle okres postanowień            
i planowania. Podobnie jest w chodzieskich stowa-
rzyszeniach i organizacjach pożytku publicznego, 
które  przedstawiły właśnie ogólny harmonogram 
swoich działań.

UMOWY 
PODPISANE

n W styczniu br. nastąpiło podpisanie umów po-
między Gminą Miejską w Chodzieży, a organizacja-
mi pozarządowymi działającymi na terenie naszego 
miasta, dotyczących realizacji zadań publicznych z 
zakresu m.in. kultury, sportu i pomocy społecznej.

Zgodnie z umowami nastąpiło przekazanie dota-
cji na zasadach określonych w Ustawie o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pod-
pisano 18 umów dotacyjnych z 17. organizacjami 
pozarządowymi, które aktywnie działają na rzecz 
mieszkańców i z ich udziałem. W ramach podpisa-
nych umów z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzie-
ży zostało przekazane prawie 400.000 złotych.
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NIEDZIELA 30 stycznia 
– ZAPOWIEDŹ 

Inauguracja 7. obchodów Chodzieskiego Tygodnia 
Małżeństwa odbyła się już 30 stycznia na plaży przy 
Jeziorze Karczewnik, gdzie do wspólnego morsowania, 
pod hasłem: „Podarujmy sobie ciepło” – zaprosiliśmy nasze 
pary w partnerstwie z Lodożercami Chodzież. W ich towarzystwie 
z pewnością wszystkim było ciepło, mimo że pogoda tego dnia 
nie rozpieszczała. Pierwszej „gorącej” parze wręczyliśmy symbo-
liczny torcik ufundowany przez Cukiernię Piekarnię Piotrowscy, 
a wszyscy obecni otrzymali pamiątkowe dyplomy i pełne energii 
bezowe ciastka ufundowane przez burmistrza Jacka Gursza. 

NIEDZIELA 7 lutego
Ofi cjalne obchody Tygodnia  Małżeństwa rozpoczęliśmy mszą św. w kościele pw. NNMP. Podczas modlitwy  

powierzaliśmy Bogu miłość, zgodę i wierność  małżeństw naszego miasta i powiatu. Powierzaliśmy Bogu pary 
przeżywające trudności duchowe, kryzysy w relacjach, a także pary, które proszą o dar potomstwa.

Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jan Korygacz, który w  homilii mówił o powołaniu, jakie otrzymał 
każdy z nas. Zachęcał, abyśmy mogli każdego dnia stanąć w gotowości do wypowiedzenia słów: „Oto ja, poślij 
mnie”.

Na zakończenie ks. Jan zachęcał do skorzystania z przygotowanych przez Chodzieskie Forum Małżeństw 
propozycji. Poinformował także, że  członkowie Domowego Kościoła podejmą modlitwę w intencji małżeństw 
przeżywających trudności. 

PIĄTEK 11 lutego
„Twoje samopoczucie w moich rękach” - pod tym hasłem, w ramach obchodów Chodzieskiego Tygodnia 

Małżeństwa oraz zbliżających się WALENTYNEK – zaprosiliśmy PARY na randkę! Spotkanie WALENTYNKO-
WE odbyło się w kawiarni „Ogrody Smaku – Cztery Pory Roku”. 

Pary spotkały się przy niecodziennej kawie i zagadkowo przygotowanych przez panią Joannę Sarnę da-
niach, wysłuchały  ciekawostek na temat „afrodyzjaków w diecie”, przekazanych przez dietetyka – panią Miro-
sławę Trojanowską, a ten rozkoszny czas dopełniły podpowiedzi, jak zrelaksować partnera, co „warsztatowo” 
przekazał fi zjoterapeuta i masażysta - Jakub Spina Wójcik.

Na stołach zagościły też afrodyzjaki. Proste i nawet minimalistyczne przystawki z określonych składników, 
mogące być doskonałym elementem udanego wieczoru.  Afrodyzjaki przecież wprowadzają w miłosny nastrój, 
rozbudzając kreatywność i fantazje erotyczne… Jedzenie potrafi  rozpalić zmysły… nie tylko smaku.

W TYGODNIU 7-14 lutego 

Za nami wspaniały, 
wspólny czas! Tydzień 
poświęcony szczególnie 
naszemu mężowi/żonie, 
partnerowi/partnerce. 
Od 7 lat inicjatywę CHO-
DZIESKICH OBCHODÓW 
wspierają swoim patro-
natem burmistrz Jacek 
Gursz, starosta – Miro-
sław Juraszek oraz obie 
chodzieskie parafi e. 

7. CHODZIESKIE 
FORUM

MAŁŻEŃSTW
Na fi lmowo-literacki Chodzieski Tydzień Małżeństw zapraszała przez cały tydzień Anna Kaczmarczyk, 

której wspaniałe recenzje towarzyszą nam już od zeszłego roku – można je śledzić i korzystać z nich przez cały 
rok na profi lu FB - https://www.facebook.com/ChodzieskieForumMalzenstw

Obchodom towarzyszyła też nowa propozycja, przygotowana przez Ewę Piotrowską - ulotka, zawierająca 
cudowne  propozycje, które mogą  sprawiać, że każdy dzień będzie dla partnerów wyjątkowy.

W sobotę zachęcaliśmy do udziału w konferencji online „Dom pełen miłości, czyli jak budować bli-
skość w małżeństwie”.
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NIEDZIELA 13 lutego godz. 12.30

PONIEDZIAŁEK

n O tym, że chodzieskie 
Międzynarodowe Warszta-
ty Jazzowe pochwalić się 
mogą kadrą wykładowców z 
najwyższej półki, pisałem na 
naszych łamach już wielo-
krotnie. Dzisiaj mamy kolejny 
na to dowód. 

W najbardziej popularnym i 
wiarygodnym plebiscycie doty-
czącym muzyki jazzowej – an-
kiecie czytelników Jazz Forum 
- „Jazz Top 2021”, wielu „na-
szych” wykładowców uplasowa-
ło się na czołowych miejscach. 
Wyniki zamieściło ostatnie wy-
danie czasopisma.

Od kilku lat dyrektorem arty-
stycznym Cho-jazz jest Janusz 
Szrom – wspaniały wokalista, 
pedagog, a także cieszący się 
dużym uznaniem muzyczny 

dziennikarz, publicysta. Czy-
telnicy Jazz Forum kolejny raz  
docenili jego artystyczne osią-
gnięcia, przyznając II miejsce 
wśród polskich wokalistów. Dru-
gi nasz „warsztatowy dyrektor” 
Rafał Sarnecki uznany został za 
trzeciego gitarzystę w Polsce. 
Ogromnym sukcesem pochwa-
lić się może prowadząca od lat 
chodzieską klasę wokalną – Do-
rota Miśkiewicz, która zdobyła 
najwyższy laur w kategorii wo-
kalistek.

Inni muzycy związani z Cho-
-jazz też uzyskali uznanie czy-
telników Jazz Forum. Najlep-
szym saksofonistą został Maciej 
Sikała, również I miejsce zajął 
Kacper Smoliński (harmonijka 
ustna), a skrzypek Tomasz Chy-
ła był w swojej kategorii trzeci. 
Wśród laureatów jest jeszcze 
wiele innych muzycznych sław, 
związanych w poprzednich la-
tach z Chodzieżą.

Myślę, że podobnie jak ja, 
wielu mieszkańców naszego 
miasta cieszy się z osiągnięć i 
uznania „warsztatowych peda-
gogów”, bo świadczy to także 
o poziomie „Cho-jazz”. Liczymy 
oczywiście na to, że nie zabrak-
nie ich wśród kadry kolejnych 
edycji chodzieskich Warszta-
tów.  Ryszard Cichocki 

ANKIETA „JAZZ TOP 2021”

Wykładowcy Cho-jazz 
wśród najlepszych

n Michał Kielak od dłuższego 
już czasu związany jest z Chodzie-
żą, a ściślej z Chodzieskim Domem 
Kultury. Jest wykładowcą w klasie 
harmonijki ustnej w Ognisku Mu-
zycznym ChDK, a także liderem  
Chodzieskiej Grupy Harmonijki 
Ustnej. M. Kielak jest bardzo do-
brym pedagogiem, ale przede 
wszystkim doskonałym muzykiem. 

Najlepszym dowodem jego wyjąt-
kowych umiejętności i wszechstron-
nego wykorzystania możliwości, jakie 
daje ten mały instrument, jest docenienie go przez 
polskie środowisko muzyczne, szczególnie przez 
znawców i miłośników bluesa. Po raz dziewiąty z 
rzędu Michał Kielak zajął pierwsze miejsce w ankie-
cie Blues Top 2021 kwartalnika Twój Blues, i uhono-

rowany został tytułem  „Harmonijkarz 
Roku”.

Warto też podkreślić, że wydana 
przez Michała Kielaka płyta „Unique” 
uplasowała się na trzecim miejscu 
plebiscytu Blues Top 2021 - na najlep-
szą bluesową płytę roku.

- Dziękuje wszystkim, którzy w 
plebiscycie kwartalnika „Twój Blues” 
oddali na mnie swoje głosy – podsu-
mowuje muzyk.

W swojej artystycznej karierze Mi-
chał Kielak współpracował z wieloma 

najlepszym bluesowymi zespołami. Występował też 
na ważnych festiwalach, m.in. w Memphis, Los An-
geles, a w 2019 roku w Chinach. Jak swego czasu 
mnie zapewniał, z Chodzieżą związał się  na długie 
lata. Ryszard Cichocki

NAJLEPSZY HARMONIJKARZ BLUESOWY W POLSCE

Sukces instruktora ChDK

n Mija 50 lat od chwili, kiedy 
Edward Michor po raz pierwszy 
zasiadł za organami chodzie-
skiego kościoła św. Floriana. 
Przez pół wieku wspomaga 
wiernych w modlitwie, wzbo-
gaca msze święte i inne nabo-
żeństwa, zadziwia swoją grą i 
swoim śpiewem wszystkich, 
którzy z różnych okazji spo-
tkali się z jego artystycznym 
przekazem.

Chodzieska parafia nie była 
wprawdzie pierwszą, ale w po-
przedniej był bardzo krótko, by 
później na całe swoje zawodowe 
życie związać się z „Świętym 
Florianem”. On, chodzieżak, nie 
mógł sobie wyobrazić lepszego 
miejsca wypełniania swojej za-
wodowej pasji.

Organistą Edward Michor jest 
„z krwi i kości”. Jego wyjątkowy 
słuch znacznie ułatwia „prowa-
dzanie muzycznego dialogu” z 
kapłanami i wiernymi. 

Parafia św. Floriana pochwalić 
się może działającym od dzie-
sięcioleci chórem. To też dzieło 
Edwarda Michora, a „oczko w 
głowie” ks. proboszcza Ireneusza 
Szypury. 

Z okazji jubileuszu 50. lat pra-
cy w chodzieskiej parafii, gratu-
lacje, życzenia i okolicznościowy 
dyplom przekazali Edwardowi 
Michorowi burmistrz Jacek Gursz 
i przewodnicząca Rady Miejskiej 
Mirosława Kutnik.

- Wyobraża sobie ktoś inny 
głos i innego organistę w kolegia-
cie św. Floriana? - dość retorycz-
nie pyta burmistrz Jacek Gursz.

Nie wiem, ilu organistów w 
Polsce może pochwalić się pół-
wiekowym stażem. Ale wiem na 
pewno, że niewielu, jeżeli tacy w 
ogóle są, może  być w tak dobrej 
formie, tak sprawnym instrumen-
talnie i wokalnie. A więc graj nam 
Edwardzie przez długie jeszcze 
lata, bo jesteś mistrzem, którego 
tak łatwo zastąpić się nie da.

Ryszard Cichocki

„ZŁOTY JUBILEUSZ” 
EDWARDA MICHORA

W szkołach i przedszkolach zakończył się również termin 
nadsyłania prac konkursowych - plastycznych i literackich 
dotyczących małżeństwa oraz Walentynek – o wynikach po-
informujemy niebawem i z przyjemnością zaprezentujemy 
nadesłane prace. 

Nie odbyło się jedno z zaplanowanych wydarzeń, pt. 
„Ale za to niedziela… - Niedziela będzie dla nas!” – które 
miało być spotkaniem przy ognisku, ale przede wszyst-
kim na wspólnych sankach - kulig dla par. Niestety w tym 
terminie śnieg nam nie dopisał, ale mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku aura pogodowa- pozwoli naszym PAROM 
i na taką przygodę!

Nasz organista

NIEDZIELA 13 lutego godz. 9.30

Dla TYCH, których 
kochamy… 

Mszę św. w intencji 
„Tych, których kochamy 
i tych, którzy nas kocha-
ją”  rozpoczęły  organo-
we dźwięki  przepięknej 
pieśni Ave Maria. Ks. 
Krystian Molecki, mo-
derator kręgu DK przy 
parafii św.  Floriana, któ-
ry przewodniczył mszy 
św., w homilii przywołał  
słowa przysięgi małżeń-
skiej i zwrócił uwagę na 
ostatnie zdanie: „Tak mi 
dopomóż Panie Boże Wszechmogący..”. Nakłonił też do refleksji nad pytaniem: czy o własnych siłach dajemy 
radę realizować przyrzeczenia? Zapraszając Boga do swojego małżeństwa na pewno łatwiej nam dochować 
wierności wyboru. Po modlitwie do Ducha św., małżonkowie kolejny raz, z wzruszeniem wypowiedzieli słowa 
zapewniające o wierności. Po mszy św. chętne pary przyjęły indywidualne błogosławieństwo.

Uroczysty charakter liturgii zawdzięczamy również niezastąpionemu panu Edwardowi, który swoim śpiewem i 
grą wprowadził nas w wyjątkowy nastrój.

Dziękujemy Partnerom i Sponsorom, 
którymi w tym roku byli:

Gmina Miejska Chodzież, Starostwo 
Powiatu Chodzieskiego, Parawia pw. św. 
Floriana, Parafia pw. NNMP, Lodożercy 
Chodzież, Cukiernia Piekarnia Piotrowscy, 
Wolontariusze WOŚP Chodzież, Kijoma-
niacy Chodzież, CHDK, Ogrody Sma-
ku- Joanna Sarna, Jakub Wójcik- SPINA, 
Radio Poznań, Anna Kaczzmarczyk, Ewa 
Piotrowska, Małżeństwa Domowego Ko-
ścioła i Spotkań Małżeńskich. 

Komitet organizacyjny:
Mirosława i Andrzej Trojanowscy

Małgorzata i Piotr Doręgowscy
 

„Zapraszam Cię na spacer” – to kolejna aktywna, plenerowa, energetyczna i niecodzienna propozycja. Nie-
dzielny poranek spędziliśmy go na świeżym powietrzu i skorzystaliśmy z fachowego instruktażu spacerowania 
techniką Nordic Walking. Do współorganizacji wydarzenia zaprosiliśmy instruktorów z Klubu i Stowarzyszenia 
Kijomaniacy Chodzież wraz z jego członkami.

Była wspólna rozgrzewka, była zabawa z nagrodami dla par oraz zabawne ćwiczenia. Nie zabrakło gorącej 
herbaty, słodkiego poczęstunku od Cukierni Piotrowscy oraz okolicznościowych upominków. Starosta Mirosław 
Juraszek wręczył wylosowanej parze symboliczny WALENTYNKOWY TORT.

Wszystkim obecnym, a zwłaszcza instruktorom Magdalenie Tomkowiak i Andrzejowi Smolarskiemu, dziękuje-
my serdecznie za udział w wydarzeniu. 
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W sali wystawowej biblioteki zobaczyć 
można pamiątki powstańcze zwią-
zane z powstaniem, w tym m.in. 

płaszcz szeregowego kompanii CKM Pułku 
Strzelców Wielkopolskich z 1919 roku, wraz 
z czapką ułanów wojsk wielkopolskich z tego 
samego okresu.

Kolejnym, wartym obejrzenia obiektem, 
jest niemiecki płaszcz stacjonującego w Pile 
149 pułku piechoty, wz.1908, wraz z nara-
miennikami 149 PP i aluminiowym kubkiem 
jednostki z 1913 roku. Obok sylwety znalazło 
się wyposażenie żołnierza z I wojny świato-
wej - menażka, manierka, pojemnik na maskę 
gazową, czy karabin Mauser wz 1898. 

Ciekawym obiektem jest też niewątpliwe 
mundur weterana Powstania Wielkopolskie-
go z lat 30-stych XX wieku, a także mundury 
weteranów powstania wz. 1964, w tym ten po 
lokalnym powstańcu Aleksandrze Zamęckim, 
wraz z odznaczeniami. 

W pobliżu sylwet weteranów powstania 
wiszą portrety powstańców wielkopolskich, 
m.im por. Adama Kozłowskiego - z kompanii 
budzyńskiej, malowane  w latach 70. XX wie-
ku przez Zenona Kaczmarkiewicza. Swój ślad 
na wystawie zostawił także lokalny  powsta-
niec - rzeźbiarz, Sylwester Mańczak, zwią-
zany przez długie lata z chodzieską fabryką 
fajansu. Wykonał on drewnianą figurę po-
wstańca oraz wielkopolski krzyż powstańczy 
na desce, które prezentujemy na ekspozycji. 

Całość narracji dopełniają sztandary 
Związku Weteranów oraz Związku Inwalidów 
Wojennych, dyplomy z orderami za zasługi 
w powstaniu, m.in. mieszkańców Chodzieży: 
Antoniego Kapczyńskiego i Jerzego Kacz-
marka za uzyskanie tytułu weterana Powsta-
nia Wielkopolskiego za udział w walkach o 
Chodzież. 

Elementem ekspozycji jest pawilon (books-
chron) na terenie parku nieopodal biblioteki, 
w którym zaaranżowanych jest kilka pamiątek 
oraz kopii eksponatów, przywołujących okres 
walk o wyzwolenie Chodzieży. 

Dział Historii i Tradycji Miasta

KOLEJNA PROPOZYCJA DZIAŁU HISTORII I TRADYCJI MIASTA MBP

W 103. rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, 
decyzją Prezydenta RP, 27 
grudnia został ogłoszony Na-
rodowym Dniem Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego. 
W chodzieskim Dziale Historii 
i Tradycji Miasta otwarto nie-
dawno wystawę poświęconą 
Powstaniu Wielkopolskiemu. 
Powstała ona dzięki współpra-
cy DTHiM ze Szkołą Podstawo-
wą nr 3 w Chodzieży i Muzeum 
Okręgowym w Pile. 

Wystawa, 
którą warto 
zobaczyć

Dyplom z odznaką dla A.Kapczyńskiego 
za nadanie tytułu weterana, wł. MBP 
w Chodzieży

Czapa szeregowego 16 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich, 1919-1920, 
wł. MBP w Chodzieży

Płaszcz szeregowego kompanii CKM Pułku 
Strzelców Wielkopolskich z 1919 roku, 
wraz z czapką wojsk wielkopolskich, 
wł. MBP w Chodzieży

Sylwetka żołnierza niemieckiego 
w płaszczu 149 PP z Piły, wz. 1908, 
okres I wojny światowej

Drewniany Wielkopolski Krzyż 
Powstańczy, proj. S. Mańczak, 
lata powojenne, 
wl. MBP w Chodzieży

Mundur weterana powstania A.Zameckiego, wz.1964, 
wł. MBP w Chodzieży

Portret por. A.Kozłowskiego, 
mal. Z. Kaczmarkiewicz, lata 70 XX w, 
wł. SP 3 w Chodzieży

Drewniana figura powstańca, 
proj. S. Mańczak, lata powojenne, 
wł. SP 3 w Chodzieży



ma niesamowity, spokojny, nawet leniwy klimat 
słonecznego poranka. Jest intryga, planowana 
kradzież, tyle, że tym razem nie jest to bank, a 
biblioteka Uniwersytetu Princton, z której giną  
bezcenne manuskrypty.

Grisham udowadnia w tej powieści, że poza 
sądownictwem ma też inną pasję i  ogromną 
wiedzę na jej temat – świat literatury, pisarzy i 
antykwariuszy. Przemyca od niechcenia fakty 
związane z Ernestem Hemingweyem, czy też 
bawi nas anegdotami o pisaniu. Nietuzinkowa 
postać księgarza Bruca, miłośnika długich roz-
mów przy dobrym winie i niebanalnych kobiet, 
pięknie scala poboczne wątki, by nic nie umknę-
ło czytelnikowi. Czy nieśmiały inteligent Bruce 
jest wyrafi nowanym złodziejem sztuki? A może 
to ktoś z „przyjaciół domu”? Zapraszam Was do 
miasteczka Santa Rosa na wyspie Camino do 
rozwiązania tej tajemnicy.

Honorata Struzik 
Wypożyczalnia dla Dorosłych MBP

Wyspa Camino, 
Wichry Camino
  John Grisham 

Nazwisko Grisham jak do tej pory kojarzyło 
się czytelnikom przede wszystkim z tematyką 
prawniczą. Większość powieści opiera się na 
wątkach sądowniczych i są to płynące wartkim 
nurtem historie sensacyjne. 

Jak też przyjemnie zaskoczyła mnie więc 
dwutomowa (jak na razie) opowieść o wyspie 
Camino. Akcja dzieje się pośród ludzi, związa-
nych z literaturą – nie tylko pisarzy, ale również 
księgarzy. Powieść jest zadziwiająca, bo z jed-
nej strony czyta się ją jednym tchem, z drugiej – 
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 „NA REGALE”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

Lapońska przygoda Mai
Krzysztof Nowakowski 

Zachęcam do przeczytania książki K. Nowa-
kowskiego o przygodach 10 - letniej dziewczyn-
ki, mieszkającej wraz z rodzicami na dalekiej, 
ale ukochanej przez nich Laponii.

Książka pokazuje piękne relacje między 
ludźmi i zwierzętami, w tym przypadku psami 
z polarnych zaprzęgów. Autor zabierze Was 
na wyprawę, gdzie pies okaże się największym 
przyjacielem i ratunkiem dla zbłąkanego po-
dróżnika. Zobaczycie też jak Maja -choć jeszcze 
mała dziewczynka, musi podjąć bardzo ważną i 
niebezpieczną w swoich skutkach decyzję. 

Jeśli chcecie poznać mroźne krainy północy, 
zobaczyć jak mieszkańcy tamtych rejonów opie-
kują się zwierzętami i co należy zabrać ze sobą 
w na wyprawę psim zaprzęgiem, koniecznie 
sięgnijcie po książkę „Lapońska przygoda Mai”. 

TURNIEJ SZACHOWY W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Możecie ją wypożyczyć w Dziale dla Dzieci i 
Młodzieży chodzieskiej biblioteki.  Polecam!

Dominika Nowak 
MBP Chodzież

O Puchar
Dyrektora
W sobotę, 5 lutego, w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Chodzieży odbył się Zimowy Otwarty 
Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MBP. 

Szachiści zmierzyli się ze sobą „1 vs 1” w trzech kategoriach wieko-
wych. Bitwa była zaciekła i trwała dobre 4 godziny! Pozwoliła jednak w 
końcu wyłonić zwycięzców. Nagrodami były myszki, pendrive, power-
banki, słuchawki oraz oczywiście Puchar, który trafi ł do rąk Adriana 
Pogorzelskiego. 

Organizatorzy gratulują zwycięzcom oraz dziękują wszystkim obec-
nym za udział w turnieju. RED
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Projekt współfinansowany był ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-

wa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej”), realizowany w partnerstwie 
przez 4 organizacje pozarządowe: Fundacja eSzko-
ła, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Fundacja 
Wspieramy Wielkich Jutra oraz Związek Gmin Wiej-
skich RP. Główne cele projektu to rozwijanie kom-
petencji cyfrowych dzieci i młodzieży, realizowane 
poprzez szkolenia e-Citizen ECDL oraz warsztaty 
robotyki Lego Spike Prime. W projekcie udział wzię-
ło 8 uczestników w wieku od 10 do 18 lat. Program 
obejmował 60 godzin zajęć dla dzieci, 30 godzin 
ECDL e-Obywatel i 30 godzin Programowania LEGO 
Spike do konkursu z dziedziny robotyki FIRST LEGO 

LEAUGE. Głównym założeniem konkursu było za-
projektowanie, zbudowanie i zaprogramowanie au-
tonomicznego robota, który musi wykonać określone 
zadania - misje konkursowe.

Placówka została wyposażona w laboratorium ro-
botyki, dwa zestawy klocków LEGO SPIKE Prime, 
zestawu turniejowego FIRST LEGO Leauge, maty 
przejazdowej oraz klocków do budowy modeli, dwa 
tablety i dwa notebooki oraz materiały dydaktyczne 
zawarte w Notatniku Inżyniera, z których korzystały 
dzieci oraz trener. 

Przede wszystkim dobra zabawa - takie było na-
sze założenie i staraliśmy się do końca je realizo-
wać. Podczas nauki i zajęć warsztatowych towarzy-
szyło nam dużo śmiechu i pomysłów na realizację 
poszczególnych zadań.  Uczestnicy pokazali swój 

wielki zapał i chęć działania. Udało nam się zre-
alizować główne założenia lekcji. Zaczynając od 
nauki, testowania programów, konstrukcji robotów, 
aż po układanie konkretnych poleceń/programów, 
budowę robota zaawansowanego oraz wykonanie 
misji na macie konkursowej.  Dzieci stworzyły dwa 
projekty badawcze - maszynę do podnoszenia kręgli 
oraz masażer do zmęczonych po treningu mięśni. 
Wspólnie debatowały nad funkcją oraz ceną takich 
urządzeń. Przygotowały się do ostatecznego prze-
jazdu robota podczas 2,5 minutowego meczu Robot 
Game, wykonując 6 misji turniejowych.

8 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej został 
podsumowany projekt Liga eSzkoła. Na uroczystości 
pojawili się uczestnicy projektu wraz z opiekunami 
oraz Burmistrz  Miasta Chodzieży. Po omówieniu za-

łożeń projektu, zgromadzeni goście obejrzeli przygo-
towany film dokumentujący całość pracy. Następnie 
dzieci z rąk dyrektora MBP Honoraty Niemiro oraz 
burmistrza Jacka Gursza, otrzymały certyfikat ukoń-
czenia projektu, a także upominek nawiązujący do 
Lego. Lego specjaliści zaprosili bliskich do wspólnej 
zabawy i przetestowania nowych umiejętności w prak-
tyce. Okazało się, że wymaga to sporo cierpliwości i 
główkowania również od dorosłych. 

Filmy i zdjęcia z realizacji projektu można obejrzeć 
na stronie www.biblioteka-chodziez.pl oraz na profilu 
biblioteki na FB. 

Brawo dla całej grupy! Serdecznie pozdrawiamy 
Małgorzatę, Mikołaja S, Mateusza, Szymona, Nikode-
ma, Mikołaja P., Bruna i Wojciecha. 

Dominika Nowak

n 9 lutego Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedził Krzysztof Nowakowski - 
autor i wydawca książek, maszer, sportowiec, miłośnik przyrody i zwierząt.

Pan Krzysztof dosłownie i w przenośni zabrał nas „psim zaprzęgiem” do swo-
jego świata, opowiadając przeżycia z dalekich i mroźnych podróży w towarzy-
stwie ukochanych psów. Mówił o Arktyce, zamieszkujących ją ludziach i zwie-
rzętach. Często nawiązywał do ekologii, podkreślając, jak ważne jest dbanie o 
środowisko.

Autor zaprosił dzieci to przeczytania książki „Lapońska przygoda Mai”, za-
znaczył, że znajdą w niej dużo ciepła i serca mimo mroźnych warunków, jakie 
panują w Laponii.

Podczas spotkania towarzyszyła nam urocza suczka Henia, 10 letnia liderka 
prowadzącą psi zaprzęg.  MBP Chodzież

PROJEKT LIGA E-SZKOŁA DOBIEGŁ KOŃCA

To była dobra zabawa

Psim zaprzęgiem 
przez życie

AUTORSKIE SPOTKANIE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Od października do stycznia dwa razy w ty-
godniu Dział dla Dzieci i Młodzieży zmieniał 
się w centrum robotycznego dowodzenia. 
To właśnie w chodzieskiej bibliotece odbyły 
się zajęcia w ramach projektu Liga e-szkoła. 



13Nr 2(53) • luty 2022

Muzealne lekcje Ciekawszy, 
nieszablonowy

Międzynarodowy 
DZIEŃ PIZZY

Przez 
różowe 
okulary

n Chodzieskie muzeum MBP 
odwiedzili uczniowie klas 4a i 
4c ze Szkoły Podstawowej nr 
3 im. Powstańców Wielkopol-
skich wraz z nauczycielkami: 
paniami M. Balicką i A. Ja-
worską. 

n Trwają przygotowania do wydania nowego planu miasta. Niebawem 
trafi on do dystrybucji. 

- Chcemy by był nieszablonowy i zawierał wiele ciekawych punktów – informuje 
burmistrz Jacek Gursz.

n 9 lutego dzieci obchodziły Międzynarodowy 
Dzień Pizzy. Sale zamieniły się w prawdziwe wło-
skie pizzerie, a zapach roznosił się po całym przed-
szkolu. 

DZIAŁ HISTORII I TRADYCJI MIASTA ZAPRASZA BĘDZIE NOWY PLAN CHODZIEŻY

WARTO MYŚLEĆ POZYTYWNIE

n Z okazji Dnia Pozytywnego Myślenia 
dzieci z klas młodszych wzięły udział w 
krótkiej pogadance na temat tego, jak 
ważny w życiu jest uśmiech, wiara we 
własne możliwości, pozytywne nasta-
wienie, które działa jak lekarstwo. 

Na uczniów czekała wyjątkowa lekcja historii. Najpierw 
obejrzeli film pt. „Bitwa o Chodzież”, a następnie zwiedzili 
tematyczną wystawę pt. „Chodzieżanie w imię wolnej Pol-
ski”, dotyczącą walk powstańczych 1918-1919. 

Każde spotkanie dotyczące Powstania Wielkopolskie-
go w Chodzieży ujęte jest w formie lekcji muzealnej, która 
znajduje się w ofercie Działu Historii i Tradycji Miasat MBP 
i składa się z następujących części:

1. Prezentacja filmu „Bitwa o Chodzież”
2. Prezentacja multimedialna dotycząca najciekaw-

szych eksponatów na wystawie z omówieniem
3. Zwiedzanie wystawy.
Cała lekcja trwa do 45 minut. Zapisy przyjmowane są 

pod numerem telefonu 792 400 720.  TM

Każde dziecko mogło tego dnia wylosować karteczkę, na której znajdowały się 
miłe słowa i podzielić się nimi ze swoimi rówieśnikami, wychowawcami i innymi pra-
cownikami szkoły. Na szkolnym korytarzu pojawiły się wykonane przez świetliczaków 
plakaty, zachęcające do patrzenia na świat przez różowe okulary. 

Klasy starsze na godzinach wychowawczych obejrzały prezentację „Jak trenować 
pozytywne myślenie”. Klasa 4a po obejrzeniu filmu zrobiła z papieru „pozytywną łapkę”, 
na której zapisała dobre rzeczy o sobie. Bądźmy optymistami! Paulina Jabłońska

Dziadek, stołek i rosołek

n Dzieci z grupy „Żeglarzy” przedstawiły 3 lutego dla młodszych 
kolegów z przedszkola zabawną historyjkę pt. „Dziadek, stołek i 
rosołek” D. Gellner . Wszyscy świetnie się bawili - śmiechu było 
co niemiara. J. Bednarczyk

n W grupie Żabek, teatrzyk „Raz, dwa, trzy” przedstawił spek-
takl pt. „Czerwony Kapturek
 Martyna Krzyścin

Czerwony Kapturek

Tak było „Pod Żaglami Piątki”,

... u „Szewczyka Dratewki”,

... czy w „Wesołym Smyku”.

TEATRALNE PRZEDSTAWIENIA „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”
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Warto dobrze się uczyć
STYPENDIA ZA DOBRE WYNIKI W NAUCE

ŚRODKI DLA STRAŻAKÓW - OCHOTNIKÓW

POMOC W ODNALEZIENIU ZAGINIONEJ OSOBY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

n Gmina Miejska w Chodzieży 
na podstawie Ustawy o Ochot-
niczych Strażach Pożarnych 
przekazała (jak co roku) środki fi-
nansowe na działalność chodzie-
skiej OSP, z przeznaczeniem na: 
utrzymanie samochodów, ba-
dania lekarskie i ubezpieczenie 
strażaków, utrzymanie remizy, 
paliwo, zakup umundurowania i 
sprzętu oraz remont i utrzymanie 
remizy. RED

n Młodzi ludzie w wieku 13-
19 lat prowadzą intensywne 
działania na rzecz ochrony 
przyrody w ramach projektu 
„Zwierzakowo na gotowo”. 

- Nareszcie udało nam się 
zakończyć prace w stolarni! Je-
steśmy dumni z efektów. Wyko-
naliśmy 50 budek lęgowych dla 
ptaków, 8 platform na gniazda, 
2 duże „hotele” dla owadów 
(1,3x0,45 m) oraz 4 średnie i 4 
małe, 5 domków dla jeży. Część 
z nich została już rozmieszczo-
na w terenie, reszta trafi na 
swoje miejsca do końca lutego 
- informuje Patrycja Doręgow-
ska, odpowiedzialna za wyko-
nanie domków dla owadów, 
jeży i budek dla ptaków. 

Kilkadziesiąt godzin w stolar-
ni przepracował  Oskar Ferfet.

- Dni spędzone w warsztacie 
uznaję za udane. Niemały wysi-
łek włożony w pracę nad bud-
kami po to, żeby chronić zwie-
rzęta, jest tego warty – uważa 
Oskar. 

Pierwszy raz w stolarni były 
Wiktoria Jóźwiak i Matylda Ka-
mińska. Dziewczyny nie tylko 
ciężko pracowały, ale również 
dobrze się bawiły. Pozytywne 
odczucia mają też Michał Ław-
niczak i Marcel Pawłowski. 

Projekt „Zwierzakowo na 
gotowo” realizowany jest w ra-
mach Program Równać Szanse 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności administrowanym 
przez Fundację Civis Polonus.
 TMZCh

n Jak poinformowała Komenda 
Powiatowa Policji w Chodzieży, 
kilkudziesięciu policjantów i 
blisko trzydziestu strażaków z 
PSP i OSP brało udział w akcji 
poszukiwawczej 74-letniego 
mężczyzny. 

Do trwającej kilka godzin akcji 
włączyli się także okoliczni miesz-
kańcy. Był wśród nich 13 – letni 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Chodzieży Wiktor Zwierzykowski, 
którego spostrzegawczość pozwo-
liła na znalezienie 74-latka w lesie.

Za udzieloną pomoc w odnale-
zieniu zaginionego podziękowali 
uczniowi burmistrz Jacek Gursz 
i komendant KPP Piotr Gruszka. 
Panowie dziękowali też wszystkim 
pozostałym osobom, które przy-
czyniły się do uratowania życia 
mężczyzny. RED

n W I semestrze roku szkolnego 
2021/2022 w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Chodzieży przyznano 
14 stypendiów za wyniki w nauce 
w kwocie po 150 zł oraz 5 sty-
pendiów za osiągnięcia sportowe 
w kwocie po 150 zł.  Stypendia 
za wyniki w nauce otrzymało 5 
uczniów klas piątych, 7 uczniów 
klas siódmych i 2 uczniów klas 

ósmych.  Stypendia za osią-
gnięcia sportowe otrzymało 3 
uczniów klas piątych, 1 uczeń 
klasy siódmej i 1 uczeń klasy 
ósmej. 

Natomiast w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Chodzieży stypen-
dia za wyniki w nauce otrzymało  
13 uczniów, w tym 7 uczniów klas 
piątych, 3 uczniów klas szóstych, 

2 uczniów klas siódmych i 1 
uczeń z klasy ósmej. Przyznane 
stypendia opiewały na kwoty od 
110,00 zł do 150,00 zł.

Stypendium za wyniki w na-
uce przysługuje uczniowi, który 
uzyskał średnią ocen co najmniej 
5,20 oraz  ma co najmniej bardzo 
dobrą ocenę z zachowania. 

 UM

n Gabinet pielęgniar-
ki w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 w 
Chodzieży przy ul. 
Paderewskiego bar-
dzo ładnie prezentuje 
się po remoncie. 

Burmistrz Jacek 
Gursz podziękował 
pracownikom i dyrek-
cji szkoły za osobiste 
zaangażowanie w re-
alizację prac remonto-
wych. 

RED

n Tuż po feryjnym wypoczynku (w piątek 4 lutego), 
w ramach działań profilaktycznych oraz zbliżającego 
się Dnia Bezpiecznego Internetu, uczniowie Trójki 
z klas 4-8 ponownie mieli okazję spotkać się z nad-
komisarz Elżbietą Żulewską z Komendy Powiatowej 
Policji w Chodzieży. 

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej i dotyczyło 
dwóch bardzo ważnych tematów: przemocy i agresji ró-
wieśniczej  - przemocy w szkole oraz cyberzagrożeń, a 
dla klas starszych dodatkowo wspomniano o zagroże-
niach związanych z  dopalaczami, narkotykami i środkami 
odurzającymi. 

Pani nadkomisarz jak zawsze wyczerpująco przedsta-
wiła zagadnienia, a uczniowie mieli również okazję zadać 
pytania.  Marta Kaczmarek

By mogli realizować 

Akcja zakończona sukcesem

Odnowiony gabinet

Ważne spotkanie

Trwają intensywne prace
MŁODZI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA 
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ



W pierwszym Polonia zagrała z So-
kołem Szamocin, wygrywając zdecy-
dowanie – 19:0. Znacznie trudniejszy 
był drugi mecz kontrolny, rozegrany 
w minioną sobotę w Wałczu z tamtej-
szym Orłem. Wałczanie to przecież 
wyżej notowana drużyna, a jednak 
chodzieżanie pokazali co potrafi ą i 
spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

Jak wynika z rozmowy, jaką prze-
prowadził Kamil Federkiewicz z tre-
nerem Sergiuszem Grabowskim (za-
mieszczoną na FB), przygotowania 
do wiosennych rozgrywek przebiegają 
zgodnie z planem. Trener liczy na po-
wrót do gry kontuzjowanych zawodni-
ków, a czy będą nowe twarze, okaże 
się tuż przed rozpoczęciem wiosennej 
rundy.

W rozmowie padło też pytanie, jaki 
cel stawia sobie klub na drugą część 
sezonu?

- Cel jest ten sam. Będziemy wal-
czyć do upadłego o jak najwyższe 
miejsce w lidze – odpowiedział trener 
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II EDYCJA BIEGU
ROWERZYŚCI BĘDĄ MIELI ŁATWIEJ

CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE

KS POLONIA CHODZIEŻ

n Coraz więcej chodzieżan za-
miast do samochodu, wsiada na 
rower. Dzieje się tak m.in. dlatego, 
że można swobodniej jeździć po 
naszym mieście jednośladem. W 
budowie są nowe ścieżki rowero-
we, o których informujemy czytel-
ników na bieżąco. 

Aktualnie inwestycje „chodnikowe” re-
alizowane są także na ul. Ujskiej. 

- Od Łąkowej powstaje ciąg pieszo-ro-
werowy, którym dojedziemy z tego miej-
sca nad Jezioro Strzeleckie...potem nad 
Karczewnik, a jak sił wystarczy to nawet 
nad Miejskie – podpowiada burmistrz Ja-
cek Gursz. RED

n Z opóźnieniem, bo dopiero 13 lutego, ale Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe też za-
grało dla WOŚP. 

- Wjechaliśmy na Chodzieski Stok Narciarski, potem minęliśmy zamknięty już zakład nr 3 Porcelany i dalej 
już leśnymi ścieżkami na szczyt Gontyńca – informuje Zbigniew Fórman. Źródło – FB  Zbigniew Fórman

Zespół seniorów Polonii Chodzież intensywnie przygotowuje 
się do rundy wiosennej ligowych rozgrywek. Ma za sobą dwa 
ważne mecze sparingowe.

Na Ujskiej

Mamy nadzieję, że nikt nie odmówi sobie przyjemności uczestnictwa w lokalnym wydarzeniu i po-
biegnie chociażby na krótszym dystansie. 

Uczestnicy wystartują z Parku 3 Maja w Chodzieży, położonego w lesie przy Jeziorze Strze-
leckim. Większość tras będzie przebiegała ścieżkami leśnymi na żółtym i czerwonym szlaku na 
Gontyniec. Impreza ma charakter biegu górskiego i trailowego. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
 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 informa-
cje, 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.

n Chodzież charakteryzuje się pięknymi tere-
nami o sporych przewyższeniach i z uwagi na 
te walory w  maju 2021 odbyła się I edycja biegu 
zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe, 
PCH_RUN i Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe, 
przy współuczestnictwie licznej grupy wolontariuszy 
(młodzieży, członków ZHP), sponsorów oraz Urzędu 
Miejskiego, Urzędu Gminy, Nadleśnictwa Podanin, MOSiRu czy CHDKu. 
W biegu udział wzięło ok. 400 zawodników z całej Polski. 
W tym roku impreza odbędzie się w sobotę 7 maja.

GONTYNIEC ULTRA TRAIL

Przed sezonem

Zapraszamy, przede wszystkim chodzieskie fi rmy produkcyjne, handlowe, 
inne zakłady, organizacje, licząc na dobrą współpracę.

Biegacze będą mieli do wyboru 3 dystanse, których nazwy 
zostały zainspirowane Muminkami: 
 Mała Mi Trail 12 km+ i około 200 metrów przewyższeń, 
 Migotka Trail 26 km+ i około 600 metrów przewyższeń, 
 Buka Trail 52 km+ i około 1300 metrów przewyższeń. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.
Zapisać na bieg można się poprzez panel zapisów na stronie Maratończyk Pomiar Czasu: 
https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/gut2022  
Więcej informacji na Facebooku.

polonistów.
Wszystko wskazuje na to, że 

już niebawem będzie ciekawie, a  
kibice, którzy zasiadać będą na 
trybunach stadionu przy ul. Sta-
szica, na brak emocji na pewno 
narzekać nie będą mogli.

x x x
Cały czas swoje treningi mają 

też młodzi piłkarze Polonii. Jak 

przeczytać można na stronie KS 
Polonia Chodzież - FB, uczestni-
czą także w halowych turniejach. 
Zawodnicy rocznika 2011 bardzo 
dobrze spisali się w turnieju or-
ganizowanym przez Akademię 
Lecha Poznań. W fazie grupowej 
odnieśli trzy zwycięstwa, a w fi -
nale wygrali po rzutach karnych. 

RC

Dopominaliśmy się i jest!
n Pasażerowie mają już możliwość zakupu biletu za pośrednictwem automatu biletowego 
na stacji w Chodzieży. 

Koleje Wielkopolskie konse-
kwentnie zwiększają standard 
obsługi, a jednym z udogod-
nień jest stale rozbudowywana 
sieć sprzedaży biletów, ponie-
waż ich dostępność i łatwość 
zakupu jest niezwykle istotna 
dla podróżujących. Warto 
podkreślić, że lokalizacje dla 
biletomatów każdorazowo są 
ustalane na podstawie potrzeb 
zgłaszanych przez pasażerów 
i samorządy. RED

Na Gontyniec dla WOŚP



str. 16 - krzyżówka będzie jutro, ale dzisiaj można już przy-gotować cały dół strony. Jak zwykle z prawej pod kuponem „Rozwiąza-nie”, a pod nim w układzie jak zawsze, „Z TEKI  Z RYSUNKAMI DONATY OTTO” z dopiskiem:IWONA KOSTRZEWA-LEWIŃSKA - RADNA RADY MIEJ-SKIEJ W CHODZIEŻYZ lewej strony natomiast te dwa tekściki z 1 zdj do każdego, a całość jako nowa rubryka z tytułem „Z LEKKIM PRZYMRUŻE-NIEM OKA”
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KRZYŻÓWKA NR 53

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   8 marca 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 stycznia 
br. wylosowały panie Sylwia Siemieniewska i Krystyna Łokietek. O terminie i miejscu 
odbioru nagród laureatki zostaną powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 53

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

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

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

POZIOMO
  1. Aktualny powód szczepień 
  4. Niejeden w chodzieskiej stacji
  7. Odpad z pieca, żużel
  8. Nitka w tkaninie lub miłosny w fi lmie
  9. Znany włoski malarz
10. Obwódka wokół czapki
12. Nobel
14. Kompozytor niemiecki
15. Izba kontrolna
17. Dusiciel
18. Stan w USA
19. Najbardziej znana liczba
20. Najszybszy człowiek na świecie
21. Glony
22. Dawany z nieba
23. Cztery kółka na samochodzie

24. Droga do kłębka
25. Na honorze jej nie widać
26. „Dzień dobry” na Hawajach

PIONOWO
 1. Stolica Warmii i Mazur

  2.  Symbol targów poznańskich
 3. Dźwiga cały handel

  4. Dzięki niej Aleja Gwiazd Jazzu 
      w Chodzieży 
  5. Rzymska enklawa
  6. Były premier Polski
11. Miasto piękne jak Eden
13. Rodzaj pomnika
14. Dziennikarz sportowy
16. Tam w Anglii jeździł Tomasz Gollob

n W Miejskim Przedszkolu nr 5 „Pod Żaglami Piątki” było tego dnia  głośno, wesoło i kolorowo! Dzieci w ciekawych 
przebraniach bawiły się i tańczyły pod kierunkiem DJ Pana Piotra, a potem ze smakiem zjadły małe co nieco. 

n Podobnie było m.in. w Niepublicznym Przedszkolu 
nr 4 „Pod Dębusiem Olbrzymkiem”.

!
W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH

POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEMPOD ŻAGLAMI PIĄTKI

BALE W KARNAWALE


