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CHODZIEŻANIE POMAGAJĄ UCHODŹCOM Z UKRAINY

Dobro jest wśród nas
O tym, że chodzieżanie potrafi ą 
pomagać potrzebującym, wie-
my doskonale. Po raz kolejny 
potwierdziliśmy to, kiedy tylko 
zaczęła się rosyjska agresja na 
Ukrainę.

Tuż po rozpoczęciu wojennych działań odbyło się 
spotkanie władz miasta z lokalnymi organizacja-
mi, celem usystematyzowania pomocy. Z ramie-

nia Urzędu Miejskiego wyznaczono Koordynatora ds. 
pomocy dla Ukrainy. Jest to główny punkt kontaktowy, 
szczególnie we wszystkich kwestiach formalnych i 
administracyjnych (rejestracja mieszkańców, zakwa-
terowanie, pomoc prawna, pomoc medyczna, pomoc 
psychologiczna, pomoc tłumaczeniowa, itd.). 

Od początku akcję wszystkich zbiórek rzeczowych 
koordynuje chodzieski Hufi ec ZHP. Każdy oczywiście 
może organizować własną, ale należy szczegóły usta-
lać z harcerzami.

Fundacja Ukryte Marzenia zbiera środki z przezna-
czeniem na lokalne potrzeby - można wykonać prze-
lew, wysłać sms, wesprzeć przez portal siepomaga.pl. 

Grupa na Facebooku „Pomoc dla Ukrainy - Cho-
dzież i okolice” służy do drobnych ogłoszeń i wymiany 
najpotrzebniejszych rzeczy.

26 lutego  w Parku ks. Ostrowskiego, odbyło 
się spotkanie mieszkańców naszego miasta, 
któremu przyświecało hasło „Chodzież solidar-
na z Ukrainą”. Oprócz mieszkańców i lokalnych 
władz, uczestniczył w nim także senator RP 
Adam Szejnfeld. 

- Spotkaliśmy się, by dać wyraz wsparcia i 
podzielić się informacjami na temat lokalnych 
działań -  podkreślił Jacek Gursz.

Organizatorem było Koło Gospodyń Miej-
skich w Chodzieży, a o swoich dotychczaso-
wych już działaniach i najbliższych planach,  
mówili przedstawiciele Hufca ZHP i Fundacji 
Ukryte Marzenia. Ważnym punktem spotkania 
było odegranie hymnu Ukrainy. Stojący obok 
mnie młodzi ludzie nieśmiało, niezbyt głośno 
śpiewali. To zapewne Ukraińcy, mieszkający 
już  jakiś czas w Chodzieży. Chwytało za serce.

Koło Gospodyń Miejskich

Ponieważ potrzeby osób przybywają-
cych do Chodzieży są na bieżąco zaspo-
kajane, panie z KGM postanowiły, że ze-
brane pieniądze przeznaczą na specjalne 
potrzeby dzieci.

- Wiem, że nie naprawimy całego świa-
ta i nie mamy takich ambicji, ale wierzę, że 
dzięki tej akcji uśmiechną się dzieci i za-
sną spokojnie w ramionach swoich mam 
– podkreśla szefowa KGM Paulina Panek. 
- Dyskretnie natomiast się pochwalimy, że 
pierwsze spotkanie zorganizowane z my-
ślą o dzieciach z Ukrainy udało się na piąt-
kę z plusem. Była to też okazja do pozna-
nia się i integracji z dziećmi z Chodzieży. 

Burmistrz Jacek Gursz

W siedzibie Hufca ZHP Chodzież dzieją się cuda, Chodzież 
zdaje egzamin na... brakuje słów i skali.  Tam wrze jak w ulu.  
Aż się ciśnie jedno zdanie: to jest niesamowite! Ruszyła zbiór-
ka na nasze konto Fundacja Ukryte Marzenia, ale także w 
Anglii nasi mieszkańcy mają ponad 1.5 tyś £. W Nottuln nasi 
partnerzy też włączają się w pomoc dla Ukraińców – zebrali 
już niemałą sumę. W Chodzieży mamy kilka rodzin, które chcą 
dzielić swoje mieszkania. Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
jęli pod swój dach uchodźców.  Dobro jest wśród nas. 
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W ubiegły piątek Fundacja Ukryte Marzenia 
otrzymała darowiznę od przyjaciół z partnerskie-
go miasta Nottuln.

- Zdumiało to nas nas ogromnie! 91 646,00 zł - 
taka kwota zasiliła konto naszej fundacji. Środki w 
całości przeznaczone są na pomoc osobom ucie-
kającym przed wojną na Ukrainie. Dziękujemy za 
hojne serca – informuje Fundacja.

Centralizację wszelkich działań zwią-
zanych z pozyskiwaniem darów dla 
uchodźców, prowadzi chodzieski Hufi ec 
ZHP. W akcję zaangażowany jest cały 
Hufi ec, a także członkowie innych organi-
zacji, wolontariusze.  Przypominamy, że 
siedziba Hufca mieści się w Szkole Pod-
stawowej nr 1 (dawne gimnazjum) przy 
ul Paderewskiego 13 (wejście od tyłu 
budynku). Tam przyjmowane i wydawane 
są dary (w dni powszednie w godz. 16.00 
– 20.00, a w niedzielę – 10.00 -15.00).  
Dobrze też byłoby, aby po odbiór rzeczy 
przychodzić z Ukraińcami. Prowadzący 
indywidualne zbiórki proszeni są o prze-
kazywanie ich w soboty i niedziele. 

Nad całością działań czuwa komen-
dant Hufca Zuzia Wypusz, a w każdej 
sprawie wspiera ją m.in. Małgorzata Jeś-
ko- Doręgowska.

- Zbieramy dary - ubrania, środki hi-
gieny, jedzenie, zabawki dla dzieci, aby 
w pierwszych dniach przyjazdu naszych 
gości zapewnić im wszystko co potrzeb-
ne – informuje Z. Wypusz. - Przygotowa-
liśmy już wyprawki dla 30 rodzin. Współ-
organizujemy też transporty do Ukrainy 
– wysłaliśmy dotąd 9 takich transportów. 
Akcji charytatywnych organizowaliśmy 
już wiele, ale pierwszy raz na taką skalę. 
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyń-
com. 

- Zaczęła się akcja organizacji wypra-
wek szkolnych – dodaje M. Jeśko-Dorę-
gowska. - Bardzo ważne jest, aby pomoc 
na terenie Chodzieży była skoordynowa-
na. Stąd właśnie centralizacja zbiórek i 
wszystkich działań chodzieżan w Hufcu 
ZHP. Ważne jest bowiem, aby nie docho-
dziło do sytuacji, że jedne rodziny ukra-
ińskie mają czegoś w nadmiarze, a inne 
potrzebują większego wsparcia. 

OSP Chodzież przekazała strażakom w Ukrainie 
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Ma-
scott. Jest to jeden z trzech posiadanych obecnie 
przez OSP Chodzież samochodów, dlatego przeka-
zanie go nie wpłynie znacząco na gotowość bojową 
chodzieżan. 

- Jesteśmy przekonani, że jest on teraz bardziej 
potrzebny tam, na Ukrainie – informują druhowie 
chodzieskiej OSP.

 x x x
W pomoc dla uchodźców włączają się też lokalne 

zakłady pracy.
- Jesteśmy w stałym kontakcie z fi rmami, które 

oferują pomoc, głównie, choć nie tylko, w zatrudnie-
niu – informuje wiceburmistrz Piotr Witkowski.

W niedzielę  27 lutego i w Środę Popielcową w chodzieskich kościołach przeprowadzono zbiórki na 
rzecz uchodźców. W obu parafi ach odbywają się specjalne spotkania modlitewne - różańcowe, orga-
nizowane są też spotkania dla uchodźców.

Jak młodzi chodzieżanie potrafi ą 
pomagać potrzebującym, pokazały 
dzieci z chodzieskich przedszkoli, 
szkół podstawowych i młodzież szkół 
średnich. W akcję pomocy włączają 
się chodzieskie instytucje, jednostki 
miejskie, stowarzyszenia. Odbywa-
ją się spotkania, koncerty, o których 
dzisiaj także piszemy. 

Spotkanie w parafi i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Na brak pracy nie może narzekać Koordynator 
Miejski Krzysztof Ślósarski. To właśnie do niego 
(tel. 697 988 021) należy kierować wszelkie zapy-
tania, problemy związane z udzielaniem pomocy. 
Jest też prośba do chodzieżan, którzy mają u sie-
bie Ukraińców, o zgłaszanie tego faktu do Urzędu 
Miejskiego, celem nadania uchodźcom numeru 
pesel. Będzie im łatwiej załatwić wszelkie formal-
ności, a także będzie to bardzo pomocne w życiu 
codziennym. 

 x x x      
Informacji o chodzieskich akcjach pomocy 

uchodźcom z Ukrainy, mamy bardzo wiele.  Nie o 
wszystkich można było tu napisać, ale wszystkie 
zasługują na uznanie.

Dzięki takim wolontariuszom pomoc chodzieżan 
dla gości z Ukrainy jest tak skuteczna

Fot – Strona parafi i NNMP FB

Opracował Ryszard Cichocki
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Dochody

Wydatki

Przykładowe wydatki szczegółowo

Sprawdź skąd pochodzą pieniądze 
w budżecie naszego miasta.

Zobacz na co wyda 
pieniądze Miasto 
Chodzież w 2022 r. 
i sprawdź skąd pocho-
dzą pieniądze wydatko-
wane w tegorocznym 
budżecie.
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WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
PRZY UL. ZAMKOWEJ 13

Remont dachu 
n Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 13 w Cho-
dzieży już od dawna borykała się z problemem przeciekają-
cego i przemarzającego dachu. 

SPROSTOWANIE

Uciekło nam zero
n Taki błąd można przypisać „złośliwości chochlika”, ale mimo 
wszystko zdarzyć się nie powinien. W poprzednim wydaniu Naszej 
Chodzieży na pierwszej stronie „uciekło” nam zero z kwoty zebranej 
w naszym mieście na rzecz WOŚP. 

PROJEKT pn. „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM 
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”

Opinie mieszkańców fyrtla
W poniedziałek, 28 lutego, 
w Centrum Aktywnej Inte-
gracji i Rehabilitacji przy ul. 
Jagiellońskiej 5, odbyło się 
spotkanie warsztatowe w 
ramach konsultacji społecz-
nych, dotyczących opraco-
wania koncepcji zagospo-
darowania Sąsiedzkiego 
Ogrodu Społecznego. 

Na spotkanie przybyli zainteresowani 
mieszkańcy osiedla przy ul. S. Żerom-
skiego. Konsultacjom przewodniczył 
burmistrz Jacek Gursz. Zostały przed-
stawione trzy różne koncepcje zagospo-
darowania ogrodu z uwzględnieniem 
sugestii mieszkańców, które ujawniali 
w ankietach w grudniu 2021 r. Każdy 
mieszkaniec fyrtla mógł wyrazić swoją 
opinię na temat zaprezentowanych kon-
cepcji, a także nanieść swoje poprawki 
na mapę Ogrodu. 

Spotkanie było też okazją do dialogu 
z mieszkańcami w sprawie innych istot-
nych kwestii organizacji osiedla.

Na przedstawienie ostatecznych 
uwag dotyczących Ogrodu, mieszkań-
cy mieli czas do 14 marca br. Karty z 
uwagami i naniesionymi poprawka-
mi na mapę składać można było do 
skrzynki Centrum Aktywnej Integracji i 
Rehabilitacji. Czyste karty i rysunki z 
trzema koncepcjami dostępne były tak-
że w Centrum.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
czącym w spotkaniu mieszkańcom za 
aktywność i współpracę w tworzeniu 
Sąsiedzkiego Ogrodu Społecznego. 

 UM

Istotne jest stałe monitorowanie 
sytuacji osób pokrzywdzonych prze-
stępstwem oraz prowadzenie działań 
na rzecz poprawy ich trudnej sytu-
acji. W czasie trwania projektu pn. 
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem” trwającego 
od 21 do 27 lutego b.r. odbyły się  
dyżury m.in. radcy prawnego, psy-
chologa oraz funkcjonariuszy Policji 
KPP w Chodzieży, podczas których 

mieszkańcy Chodzieży mogli uzy-
skać informacje w zakresie zagrożeń 
związanych z występowaniem prze-
mocy w rodzinie oraz z konieczno-
ścią reagowania na wszelkie sygnały 
mogące mieć podłoże przemocy – 
przestępstwa.

Przeprowadzone warsztaty profilak-
tyczno-edukacyjne w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. S. Staszica w Chodzie-
ży,  przez funkcjonariuszy Policji jak i 

pracowników chodzieskiego MOPS, z 
pewnością zaowocują dobrymi prakty-
kami w przyszłości. 

Szansą dla przyszłości jest zawsze 
profilaktyka i edukacja, a przygoto-
wane i rozpowszechnione plakaty 
pomogły obrazem podkreślić tę pro-
blematykę. 

 Dyrekcja 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chodzieży

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE OGRODU SPOŁECZNEGO

n Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży wspólnie z Komendą 
Powiatową Policji w Chodzieży zrealizował projekt wpisujący się w coroczną akcję wiążącą się z obcho-
dzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą         
z 12 lutego 2003 roku. 

Budynek główny 
ma bardzo skompli-
kowaną zabudowę. 
Patrząc od strony 
ulicy Zamkowej, dach 
budynku posiada nie-
wielki spadek i jest 
pokryty warstwą papy 
termozgrzewalnej, natomiast dach od podwórza jest stromy i pokryty dachówką cera-
miczną: karpiówką kładzioną w podwójną „koronkę”.  I właśnie ta część dachu wyma-
gała całkowitej wymiany, łącznie z naprawą konstrukcji więźby dachowej. 

Właściciele podjęli decyzję o dofinansowaniu niezbędnego remontu dachu, ko-
rzystając z kredytu remontowego udzielonego przez Bank Pocztowy. Spłata kredytu 
będzie odbywać się z konta funduszu remontowego, według ustalonego wcześniej 
harmonogramu spłat. 

Współpraca z wykonawcą Firmą „Dach-Fach” - panem Szymonem Gryczką, do-
tycząca wszelkich ustaleń podczas trwania wymiany pokrycia dachowego i naprawy 
więźby dachowej, przebiegała w sposób fachowy i bezkonfliktowy.

Zarząd Spółki zawsze będzie popierał i współorganizował wszystkie działania Wła-
ścicieli, prowadzące do poprawy stanu technicznego ich budynków.

Zarząd Spółki ChTBS
 Grażyna Nowicka 

W tym przypadku zero miało znaczenie ogromne. I choć na 2 i 3 stronie po-
dana kwota była prawidłowa, wszystkich czytelników, a szczególnie harcerzy 
z druhną Zuzią na czele, wolontariuszy i pozostałych członków chodzieskie-
go Sztabu WOŚP, serdecznie przepraszam. 

 Ryszard Cichocki
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EKO LUDEK w plenerze Z serdecznymi 
życzeniami

Zmiany 
w regulaminie 
i cenniku

ILU NAS BYŁO 
W ROKU 2021

n ”Chodzieski Eko ludek - 
miejska edukacja ekologicz-
na” to projekt realizowany 
przez Gminę Miejską w Cho-
dzieży, którego celem jest 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
naszego miasta. 

Jedną z form tej edukacji są 
spotkania plenerowe. 8 marca taki 
miejski punkt edukacji ekologicznej 
zaistniał w parku ks. dr Ostrow-
skiego. Tematem warsztatów były 
świadome zakupy. Uczestnikom 
spotkania przedstawione zostały 
zasady, jakimi powinniśmy się kie-
rować, chcąc dbać o środowisko. 
Choć pewne rzeczy, jak używanie 
toreb wielokrotnego użytku, wydają 
się oczywiste, to wciąż wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy, jak istotne 
jest ograniczenie zużycia np. tacek 
plastikowych wykorzystywanych do 
pakowania wielu produktów spo-
żywczych. 

Zachęcamy mieszkańców mia-
sta do śledzenia profi lu Chodzie-
skiego Eko Ludka na Facebooku, 
gdyż w najbliższym czasie odbę-
dzie się wiele ciekawych spotkań o 
charakterze edukacyjnym. UM

n We wtorek, 8 marca,  wicebur-
mistrz naszego miasta Piotr Witkow-
ski, wręczał chodzieżankom kwiatki 
z okazji Dnia Kobiet. 

Ten symboliczny gest spotkał się z dużą 
sympatią pań. Wiceburmistrz każdej, spo-
tkanej tego dnia w chodzieskim parku pani, 
przekazał sadzonkę, a wraz z nią najlepsze 
życzenia. PP

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą nr XLV/328/2022 w sprawie ustale-
nia regulaminu oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania w Strefi e 
Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, zmiany wchodzą w 
życie od 1 kwietnia br.

Aktualny adres Biura Obsługi SPP to Chodzież, ul. Staszica 12 (czynne od 8.00 do 
18.00). Tak jak dotychczas, opłaty parkingowe obowiązują od poniedziałku do piątku 
(nie pobiera się opłat w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy). 

Nowe opłaty wynosić będą:

OPŁATY JEDNORAZOWE
- za parkowanie do 15 min. - 1,00 zł
- za parkowanie do 30 min. - 1,50 zł
- za parkowanie do 60 min. (pierwsza godzina) – 3,00
- za parkowanie kolejne 60 min. (druga godzina) – 3,60 zł
- za parkowanie kolejne 60 min. (trzecia godzina) – 4,20 zł
- za parkowanie kolejne 60 min. (czwarta i kolejne godziny) – 3,00 zł

Uchwała przewiduje możliwość zaopatrzenia się teraz w karty abonamentowe 
1-dniowe (oprócz 7. i 30. dniowych). Opłaty za nie wynosić będą odpowiednio:

OPŁATY ABONAMENTOWE
- opłata 1. dniowa – 20,00 zł
- opłata 7. dniowa (7 kolejnych dni) – 60,00 zł
- opłata 30. dniowa (30 kolejnych dni) – 150,00 zł

Od 1 kwietnia wzrastają też opłaty dodatkowe (za przekroczenie opłaconego czasu 
parkowania czy nieopłacony postój w SPP).

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w Internecie na str. Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Odpowiedzi na pytania uzyskać można w 
Biurze Obsługi SPP, a także udzielą ich kontrolerzy. RED

Na taką sytuację wpływ bardzo dużo czynników jak np. ubytek naturalny, zmiana miejsca zamieszkania z miasta na gminę, 
migracja za pracą, nauką, wyjazdy do innych miejscowości.

                                                                          

MIEJSKA EDUKACJA EKOLOGICZNA SYMBOLICZNY KWIATEK DLA CHODZIEŻANEK

Na koniec 2021 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 17 175. 
Jak widać, na przestrzeni ostatnich 10 lat tendencja  jest spadkowa.

INFLACJA I ROSNĄCE CENY WYMUSIŁY RÓWNIEŻ 
PODWYŻKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CHODZIESKICH 
MIEJSC PARKINGOWYCH.

W roku 2021 urodziło się w Chodzieży 116 nowych mieszkańców - 59 dziewczynek i 57 chłopców. W tym 
samym czasie zmarło 259 mieszkańców. 

Wśród urodzonych dziewczynek najpopularniejszymi imionami były Gabriela i Maria (po 3 dziewczynki), a wśród 
chłopców Aleksander i Jan (po 6 chłopców) oraz Adam, Antoni, Wojciech (po 3 imiona). Razem rodzice nadali chłop-
com w roku 2021  36 różnych imion, a dziewczynkom 42 różne imiona.

Dla porównanie najpopularniejszymi imionami w Polsce dla chłopców w 2021 roku (według danych Ministerstwa 
Cyfryzacji) były: Antoni, Aleksander, Franciszek, Jakub, a wśród dziewczynek: Zuzanna, Zofi a, Hanna, Julia i Maja.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
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Zdrowa i piękna JA
n Pod tym hasłem, 8 marca, Stowarzy-
szenie Bioderko zorganizowało spotka-
nie dla pań z okazji Dnia Kobiet.

Przy Centrum Aktywnej Integracji i 
Rehabilitacji mieszczącym się na ul. Ja-
giellońskiej 5, już od rana można było 
wykonać badanie gęstości kości. Licznych 
chętnych w swoim „osteo-busie” na zapro-
szenie BIODERKA przyjmował Grzegorz 
Pozorski. 

O godz. 14.30 natomiast wszystkie 
chętne panie zaprosiliśmy na spotkanie 
przy kawie. 

„Zdrowa i piękna JA – czyli: mój (każ-
dy) dzień z dietą dla urody”, to propozycja 
łącząca w sobie to, co najważniejsze dla 
każdej z nas – świadomość pięknej, zdro-

wej siebie. W tajniki codziennej troski o 
dobre samopoczucie wprowadziła nas die-
tetyk – Mirosława Trojanowska, która pod-
czas degustacji specjalnych „przystawek” 
przybliżyła temat diety w osteoporozie. W 
przygotowanych materiałach znalazły się 
także zalecane i niewskazane produkty 
oraz gotowe jadłospisy dla osób chcących 
zadbać o „mocne kości”. Na stole były 
m.in. pasty jajeczne, twarogowe, kiełki, 
wszelkie orzechy, pestki, suszone owoce, 
ciasto z kaszy czy „kulki mocy” z moreli.

Natomiast o tym, jak wyglądać pięknie 
w każdym wieku, podpowiedziała kosme-
tyczka i konsultant do spraw zdrowia i 
urody - Lena Grodź, która jest od kilku lat 
także przedstawicielem Arbonne. 

MÓJ (KAŻDY) DZIEŃ Z DIETĄ DLA URODY

Znane słuchaczom utwory, świetnie zaaranżowane i także 
świetnie zagrane, musiały się spodobać. Kilka znanych 
przebojów zaśpiewały solistki (także instrumentalistki) - 
panie Hanna Semrau i Adrianna Semrau.

Chodzież zawsze miała dobre orkiestry dęte, ale zespół pro-
wadzony przez S. Czaplę, to nie tylko „orkiestra dęta”, to po 
prostu rasowy big-band, który swoją grą zachwycić może wy-
brednych nawet odbiorców muzyki swingowej, jazzowej. Każdej 
zresztą.

- Przyjęliśmy trochę inny sposób działania i udało nam się za-
szczepić członkom naszej orkiestry muzykę na nieco wyższym 
poziomie – wyjaśnia kapelmistrz. - Okazało się, że oni też tego 
chcieli.

Program prowadził Maciej Strzeliński. Ryszard Cichocki 
Foto: Wolno Studio

To był super KONCERT
Takie muzyczne spotkania z okazji 
Dnia Kobiet stały się już tradycją. 
5 marca w sali widowiskowej ChDK 
po raz kolejny wystąpiła Orkiestra 
Chodzieskiego Domu Kultury pod 
batutą Sławomira Czapli. 

Z OKAZJI DNIA KOBIET – 
SOLIDARNI Z UKRAINĄ

5 MARCA ORKIESTRA CHDK ZAGRAŁA W SKŁADZIE:
Sławomir Czapla – kapelmistrz, trąbka – Mariusz Pałaszyński, Sławomir Koziński, Mateusz 
Bukowski, Natalia Grodzka, Wojciech Jęsiek, fl et – Ewelina Sobieralska, klarnet – Aleksandra 
Kadzban, sax alt – Jakub Podolski, Radosław Grabowski, sax tenor – Adrianna Semrau, Kata-
rzyna Jurczyk, Paweł Kokosz, Weronika Lenartowicz, puzon – Michał Banasiński, Joanna Ba-
nasińska, tuba - Michał Gapiński, piano – Michał Strzałkowski, git. bas – Jakub Skiba, perkusja 
– Hanna Semrau, Tymoteusz Kokosz

Gościnnie wystąpiła Chodzieska Grupa Harmonijki Ustnej ChDK, prowadzona przez Michała 
Kielaka, jednego z najwybitniejszych wirtuozów tego małego instrumentu.  
- Intensywnie pracujemy już od dłuższego czasu, ale to nasz drugi dopiero publiczny występ – 
podkreślił M. Kielak.
Zespół zagrał wraz ze swoim profesorem w składzie: Kazimierz Jerzykowski, Dariusz Kaniew-
ski, Karol Wincenciak, Włodzimierz Kaniewski, Zdzisław Kaczmarek. RC

- Zdrowy styl życia to wspieranie umy-
słu, ciała i skóry oraz dokonywanie lep-
szych wyborów. Przy takim podejściu, 
delikatny makijaż nada blasku, gdyż jest 
kontynuacją pielęgnacji według surowych 
zasad Arbonne – zapewniała pani Lena.

Radosne efekty było widać już na miej-
scu – odrobina troskliwych wskazówek, 

gładka skóra na dłoni, czy delikatny ma-
kijaż u każdej z kobiet wywoływał uśmiech 
i blask w oku. 

Wszystkim PANIOM dziękujemy za 
wspólne z nami spędzenie tego dnia. Cóż 
może być milszego niż kobieta – kobiecie 
serdecznym „kompanem” w codzienności. 
Jeszcze raz życzymy niekończących się 

źródeł doskonałej formy, dużo sił, zdrowia, 
dobrego humoru i poczucia piękna każde-
go dnia. 

Organizatorzy i Partnerzy spotkania: 
Honorata Pilarczyk , Małgorzata Jeśko- 
Doręgowska, Mirosława Trojanowska, 
Lena Grodź oraz Hanna Fredrych, Bożena 
Prusak. MJD
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PODSUMOWANIE KONKURSU „MAŁŻEŃSTWO W OCZACH DZIECKA”

TALENTY
plastyczne
i literackie

ŻYCZENIE WALENTYNKOWE
KONKURS LITERACKI - KLASY 4 - 8

W poprzednim wydaniu Naszej Chodzieży pisaliśmy o 7. Chodzieskim 
Forum Małżeństw. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy dzisiaj pod-
sumowanie ostatniego etapu tego wyjątkowego wydarzenia - konkursu 
plastycznego „Małżeństwo w oczach dziecka” i literackiego „Życzenie 
walentynkowe”.

Cały program Chodzieskiego Forum przygotowany był dużym nakładem sił wielu osób, a jak 
co roku patronat nad obchodami objęli: Starostwo Powiatu Chodzieskiego, Burmistrz Miasta Cho-
dzieży oraz Parafi a św. Floriana i Parafi a Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

                                                                      x x x
Konkurs „Małżeństwo w oczach dziecka” cieszył się również w tym roku dużym zainteresowa-

niem w każdej grupie wiekowej. Wpłynęło prawie 140 prac, a wybór najpiękniejszych był niezwy-
kle trudny. 

PRZEDSZKOLA

W najmłodszej kategorii I miej-
sce przyznano Oldze Kaczmarek 
- Wesoły Smyk (nagroda - sesja 
zdjęciowa ufundowana przez Pix-
sell Studio), II - zajęła Emilia Świer-
czyńska - Wesoły Smyk (nagroda: 
wizyta w gospodarstwie edukacyj-
nym Alpakoland ufundowana przez 
Jacka Ładę), III  – Julia Gębczyń-
ska - „Pod żaglami Piątki” oraz Zu-
zanna Knopińska - „Pod Dębusiem 
Olbrzymkiem” (nagrody: gra eduka-
cyjna ufundowana przez księgarnię 
„Benefi s” – Mateusz Kruszka). Wy-
różnieniami uhonorowani zostali: 
Joanna Gębczyńska (Pod żaglami 
Piątki), Jan Podolski (Pod Dębu-
siem), Karolina Kaczyńska (Wesoły 
Smyk), Olaf Ornawka (Oleśnica). 
Nagrody książkowe ufundowała 
Gmina Miejska Chodzież, a wręczył 
je wraz z organizatorami – wicebu-
rmistrz Piotr Witkowski. Nagroda 
specjalna przyznana została za 
pracę wspólną Grupie „Biedronki” z 
NP „Pod Dębusiem Olbrzymkiem”.

KLASY 1 - 3

W tej grupie I miejsce zajął Kuba Dyt-
man - Strzelce (nagroda - sesja zdjęciowa 
ufundowana przez „Patrząc z dołu foto-
grafi a”),  II – Jakub Gołębiowski - Budzyń 
(nagroda: wizyta w Alpakoland Klotyldzin, 
ufundowana przez Jacka Ładę), III – Alicja 
Podolska - SP3 Chodzież (nagroda: gra 
edukacyjna ufundowana przez Księgarnię 
Benefi s – Mateusz Kruszka).

Wyróżnienia otrzymali: Szymon Ku-
charski (Strzelce), Amelia Pietrzkiewicz 
(SP1 Chodzież), Stanisław Gapiński (Bu-
dzyń), Maciej Cieślik (SP3 Chodzież). I w 
tym przypadku nagrody książkowe ufun-
dowała Gmina Miejska Chodzież, a wrę-
czył je wraz z organizatorami obchodów 
– wiceburmistrz Piotr Witkowski. 

Organizatorzy serdecznie dziękowali także młodzieży za liczny udział w konkursie literackim,  gratulując 
uczestnikom dużego talentu. Po długich naradach 1. miejscem  uhonorowano Roberta Rogulę – Strzelce, 
a 2. - Wojciecha Zgorzelaka – Radwanki (nagrody dla laureatów I i II miejsca - wizyta w gospodarstwie 
edukacyjnym Alpakoland ufundował Jacek Łada). 3 miejsce zajął Krzysztof Gapiński - Budzyń (nagroda: 
gra edukacyjna ufundowana przez księgarnię Benefi s – Mateusz Kruszka). Wyróżnienia otrzymali: Julia 
Nowak, Wojciech Nowak, Filip Lochyński, Marianna Kuta (wszyscy SP3 Chodzież). Nagrodzeni i wyróż-
nieni otrzymali także pendrive oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe, w imieniu którego 
nagrody wraz z organizatorami obchodów „Chodzieskiego Tygodnia Małżeństwa” wręczyła sekretarz Sta-
rostwa Aneta Karbowniczak.

Przygotowanie i przeprowadzenie 
Chodzieskiego Forum Małżeństw 
wymagało poświęcenia, sił, czasu, 
ale też  kreatywności głównych or-
ganizatorów.  Bez tego nie można 
byłoby dzisiaj mówić o sukcesie 
całego przedsięwzięcia. Brawo 
więc Państwo Trojanowscy, brawo 
Państwo Doręgowscy.
Na zdjęciu z wiceburmistrzem Pio-
trem Witkowskim.

Ryszard Cichocki

Komitet Organizacyjny
Małgorzata i Piotr Doręgowscy 

Mirosława i Andrzej Trojanowscy
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n Alfred Aszkiełowicz to wyjątkowy artysta. Nie tylko niestrudzony w tworzeniu 
nowych dzieł malarskich i grafi cznych, ale też ciągle zaskakujący, a przez to podziwia-
ny i coraz częściej w pełni doceniany. My, chodzieżanie, możemy być dumni, że taki 
artysta wzbogaca naszą lokalną kulturę. 

Nie tak dawno informowaliśmy o ukazaniu się albumu Alfreda Aszkiełowicza „Małe formy 
grafi czne i ex librisy”. Dzisiaj mamy kolejną dobrą wiadomość. Alfred Aszkiełowicz uhono-
rowany został nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „twórczość 
artystyczna w 2021 roku”. Brawa i gratulacje! Ryszard Cichocki

Chodzieski 
twórca 
wyróżniony

Znamy już na przykład kadrę Cho-Jazz 2022. Jak 
zawsze będzie to grupa wybitnych muzyków – 
pedagogów, przyjeżdżających do Chodzieży od 

wielu lat, choć pojawią się też nowe nazwiska. Oprócz 
znanych polskich artystów, w tegorocznej kadrze bę-
dzie też grupa muzyków zagranicznych, co zresztą nie 
jest nowością. Warto również podkreślić, że rosnące 
z roku na rok zainteresowanie naszą imprezą woka-
listów, zaowocowało utworzeniem w tym roku trzech 
klas wokalnych. 

O właściwy poziom edukacyjny, artystyczny i orga-
nizacyjny zadbają dyrektorzy tegorocznej chodzieskiej 
szkoły jazzu – Janusz Szrom (dyrektor artystyczny), 
Rafał Sarnecki (dyrektor ds. zespołów) i Marcin Kita 
(dyrektor organizacyjny). 

W tym roku, równolegle z Warsztatami Jazzowy-
mi, odbędą się dwudniowe, weekendowe warsztaty 
harmonijki ustnej. Będą również dodatkowe zajęcia z 
wizerunku scenicznego. 

 Szczegóły na zamieszczonym obok plakacie oraz 
na stronie chojazz.com i na facebooku: https://www.
facebook.com/events/5535813183112631?ref=-
newsfeed

O szczegółach będziemy informować w następnych 
wydaniach Naszej Chodzieży.

Ryszard Cichocki

52. MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY JAZZOWE ROZPOCZNĄ SIĘ 24 LIPCA

Na tę wiadomość czeka za-
wsze wielu miłośników dobrej 
muzyki w naszym mieście 
i  tysiące fanów jazzu w całej 
Polsce.  Z satysfakcją możemy 
więc poinformować, że 52. już 
Międzynarodowe Warsztaty 
Jazzowe odbędą się w Cho-
dzieży w dniach od 24 lipca 
do 6 sierpnia. Przygotowania 
idą całą parą, a wiele ważnych 
spraw zostało już zapiętych na 
ostatni guzik.

Znamy 
już 
CAŁĄ 
KADRĘ

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO



10 Nr 3(54) • marzec 2022
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W zaborze pruskim, w którym znajdowała 
się wówczas Chodzież, system eduka-
cyjny był najbardziej rozwinięty, a eduka-

cja była obowiązkiem dzieci w wieku od 6. do 14. 
roku życia. Własne przykościelne szkoły posiadały 
też gminy protestancka i żydowska. Protestancka 
szkoła była prężnie działającą komórką, zorgani-
zowano w niej klasę rektorską o rozszerzonym 
profilu nauczania i przygotowującą do edukacji w 
szkole średniej.  

 Z końcem XIX wieku decyzją władz niemiec-
kich, połączono szkoły w jednym budynku przy 
obecnej ul. Staszica. Zachowany został w nim 
wewnętrzny podziału na wyznania: katolickie, 
ewangelickie i żydowskie. W mieście powstawały 
też mniej liczne koedukacyjne szkoły prywatne, 
przygotowujące do kształcenia w gimnazjum poza 
Chodzieżą.  

Wzrastała ponadto liczba szkół prywatnych, 
profilowanych dla chłopców i dziewcząt. Takimi 
placówkami była szkoła szkoła rolnicza dla chłop-
ców pochodzenia niemieckiego i żeńska szkoła 
wieczorowa gospodarstwa domowego. 

Szkoła rolnicza powstała w 1907 roku przy 

obecnej ul. Świętokrzyskiej 2 i kształciła tylko w 
okresie zimowym przyszłych rolników. Mieściła 
się w willi Richarda Hartmanna i wyposażona była 
we własną bibliotekę. Po wyzwoleniu w 1920 r. 
dyrektorem szkoły został Leon Pawiński, który w 
budynku szkoły miał też mieszkanie. 

W okresie międzywojennym szkoła ta cieszyła 
się popularnością kształcąc młodzież z okolicz-
nych powiatów. Finansowana i zarządzana była 
przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu. 
W programie oprócz profilu ogólnokształcącego 
(języka polskiego, matematyki, historii), wykła-
dano nauki przyrodnicze: botanikę, zoologię, 
gleboznawstwo, uprawę roślin, warzywnictwo, 
pszczelarstwo. Edukacja w szkole trwała dwa lata, 
składała się z dwupoziomowego kursu i nie wyma-
gała ukończenia szkoły podstawowej. 

Z końcem lat 90-tych XX wieku budynek prze-
budowano na mieszkania. W 1965 roku powstała 
natomiast w pobliskich Ratajach Szkoła Rolnicza, 
obecnie wieloprofilowy Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych.

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
MBP Dział Historii i Tradycji Miasta 

SYSTEMY EDUKACYJNE 
W DAWNEJ CHODZIEŻY

Pierwsza szkoła w mieście powstała przy ko-
ściele św. Floriana. Była to szkoła parafialna, 
istniejąca w Chodzieży już w początkach XVI 
wieku, kształcąca, uczniów z bogatych rodzin, 
m.in. przyszłych księży. Oprócz śpiewów gregoriańskich, uczono 
czytania, pisania, historii, arytmetyki, łaciny. 

Męska 
szkoła 
zimowa

Fragment zaproszenia dla pana Branitskiego 
na zabawę zimową od Towarzystwa Szkół Rolniczych, 
pocz. XX w



Kim są wysiedleni? To osoby, które musiały 
porzucić swoje domy, miasta, rodziny, swoje 
swobodne życie. Po II wojnie światowej zo-
stały zmienione granice Polski, wysiedleni ze 
wschodu Polski przenieśli się setki kilometrów 
na zachód lub północ kraju.  To dlatego mała 
Kazia Łodziec z rodziną musiała opuścić Gró-
dek Jagielloński niedaleko Lwowa i zamieszkać 
we wsi Żarek pod Wrocławiem. Dla wszystkich 
był to trudny czas, nawet Kazia nie wiedziała 
jak się zachować, czy się odzywać, czy szu-
kać rozmowy i kompanów do zabawy. Jednak 
z czasem główna bohaterka przekonuje się, że 
przyjaźń nie zna granic, nie widzi różnic w religii 
i kulturze. 

Polecam do wspólnego, rodzinnego przeczy-
tania! Dominika Nowak

MBP Chodzież

Wysiedleni
Dorota Combrzyńska-Nogala

Zachęcam do przeczytania książki „Wysie-
dleni”, jednej z serii „Wojny dorosłych – historie 
dzieci”. Osobiście uważam, że to  najodważniej-
sza seria książek dla młodego czytelnika. 

„Wysiedleni” to historia małej Kazi. Opowia-
danie nie jest łatwe, porusza trudne tematy: woj-
na, smutek, opuszczenie domu, brak zrozumie-
nia i utrata przyjaźni. Jednak napisana jest w 
taki sposób, że młody czytelnik rozumie powa-
gę opisanych sytuacji, ale nie jest przerażony.  
Głowna bohaterka zostaje zmuszona opuścić 
swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, 
wędruje w nieznane, obce tereny.  
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 „NA REGALE”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

Wanda. Opowieść 
o sile życia i śmierci

 Anna Kamińska

Pamiętam, jak  wędrując po Górach Soko-
lich, dotarłyśmy pod schronisko „Szwajcarka”. 
Na rozwidleniu, tuż przy wyjściu na szlak pro-
wadzący na Krzyżną Górę, napotkałyśmy dwoje 
młodych ludzi, którzy tworzyli właśnie mural ku 
pamięci Wandy Rutkiewicz. Dziś to jeden z naj-
bardziej charakterystycznych elementów tego 
szlaku. 

Rozmawiając z nimi pomyślałam sobie, że 
to kolejne pokolenie, które zachwyciła Wanda. 
Osobowość pionierki polskiego himalaizmu 
zaczarowała również Annę Kamińską, która 

SPOTKANIE 
AUTORSKIE

napisała biografi ę Wandy Rutkiewicz. Jako że 
gościliśmy autorkę w bibliotece, pomyślałam, 
że przypomnę tę książkę. Jeśli szukacie czegoś 
więcej niż wysokogórskich faktów, jeśli intere-
suje Was kobieta tajemnicza, silna, całkowicie 
ukierunkowana w stronę gór wysokich – sięgnij-
cie po książkę „Wanda. Opowieść o ile życia i 
śmierci” Anny Kamińskiej. Umiejętność budo-
wania intymnej relacji z opisywanym bohaterem 
sprawia, że nie tylko autorka, ale i my też w niej 
uczestniczymy. 

Obok tej biografi i nie można przejść obojęt-
nie. I lepiej rozumiemy słowa pierwszej Europej-
ki na Mount Evereście: „Jeśli igram ze śmiercią, 
widocznie tego potrzebuję. Kocham przygodę i 
ryzyko, one są częścią mojego życia”

Honorata Struzik 
MBP Chodzież

Bliżej 
świata

Regularnie przeglądamy zasoby Internetu w poszukiwaniu książek, bajek, koloro-
wanek i gier w języku ukraińskim dla dzieci i młodzieży. Dla osób, które przyjęły do 
siebie rodziny z Ukrainy, prowadzą zajęcia, uczą dzieci, stworzyliśmy zbiór stron i 
plików do pobrania w wersji elektronicznej, za darmo. Wystarczy skontaktować się 
z biblioteką pisząc mail: juniorzy@biblioteka-chodziez.pl  Dominika Nowak

Zapraszamy

Biblioteka - super miejsce

Z TEJ PROPOZYCJI WARTO KORZYSTAĆ

WIZYTA MŁODYCH CZYTELNIKÓW

n Zachęcamy do wzięcia udziału w wyzwaniu czytelniczym. 
Za nami dwa miesiące i sporo przeczytanych książek. W marcu również zachęcamy 

do odwiedzenia biblioteki i przeczytania książki, którą polecą Państwu bibliotekarze. 
Będzie ciekawie!  Dominika Nowak

n Bibliotekę odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zacharzynie i Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie. 

Uczniowie klas I-III oraz klasy specjalnej poznali zasady korzystania z biblioteki oraz 
księgozbiór działu dla dzieci i młodzieży.  Zwiedzili też wypożyczalnię dla dorosłych, dzia-
ły multimedialny oraz Historii i Tradycji Miasta.  Na zakończenie wizyty dzieci wysłuchały 
opowiadania pt. „Książki nie mają skrzydeł” i oczywiście wypożyczyły wybrane przez 
siebie książki. D. Nowak 
 MBP Chodzież

Było to spotkanie oplecio-
ne promieniami górskiego 
słońca, zapachem oraz ciszą 
Puszczy Białowieskiej. A 
wszystko za sprawą Anny 
Kamińskiej – autorki best-
sellerowych biografi i: Haliny 
Krüger-Syrokomskiej Halina 
(2019), Wandy Rutkiewicz 
Wanda (2017) i Simony Kos-
sak Simona (2015). Laureatka 
nagrody Literackiej Prezyden-
ta Miasta Białegostoku im. 
Wiesława Kazaneckiego za 
wydaną w 2017 roku książkę 
„Białowieża szeptem. Historie 
z Puszczy Białowieskiej”.

W Dniu Kobiet rozmawialiśmy 
o silnych, pełnych pasji znanych 
kobietach. Autorka z uśmiechem i 
dużą dawką wrażliwości, opowiada-
ła o mniej znanych faktach z życia 
bohaterek jej książek. Do swoich 
opowieści dołączyła prezentację 
zdjęć Simony Kossak oraz Wandy 
Rutkiewicz – nie wszystkie do tej 
pory były publikowane. Osobisty 
wydźwięk i intymność tych obrazów, 
dały szansę odbiorcom spotkania, 
by przez moment być bliżej ich świa-
ta. Honorata Struzik
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W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH

J POD ŻAGLAMI PIĄTKI

J U SZEWCZYKA DRATEWKIJ POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM J W WESOŁYM SMYKU

Warto sobie pomagać
W CHODZIESKIEJ JEDYNCE

n W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem” uczniowie klasy 2b wzięli udział w zajęciach warsztatowo 
– profilaktycznych, zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Komendę Powiatową Policji w Chodzieży.

n Uczniowie SP3 mieli okazję 
zaprezentować swoje umiejętno-
ści muzyczne podczas konkursu 
„Świat w muzyce”. Chętnych 
i utalentowanych artystów nie 
zabrakło i pokazali, jak pięknie, 
z głębi duszy można zaśpiewać 
swoją ulubioną piosenkę. 

Repertuar był bardzo zróżnico-
wany, można było usłyszeć popu-
larne i współczesne piosenki pop, 
królujące obecnie na listach prze-
bojów. Wszyscy uczestnicy wypa-
dli wspaniale, potrafili przenieść 
słuchaczy do świata magicznych 
dźwięków. 

Jury w składzie: Małgorzata Naj-
der, Małgorzata Jaroszyk, Marzena 
Szykowna miało ciężkie zadanie, 
aby wybrać tych najlepszych, ale 
zwycięskimi pozycjami okazało się 
wykonanie przez Julię Smażych 
piosenki „Kraj miłości” Blue Szafir 
oraz utwory „I’m Not the Only One” 
Sam Smith przez Liwię Grewling.

 Małgorzata Jaroszyk

Laureat z Jedynki
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

n Uczeń SP 1 Paweł Przybyszewski z klasy 8d, został laureatem Wojewódz-
kiego Konkursu  Języka Angielskiego. 

7 marca w Poznaniu odbył się ostatni, finałowy etap, w którym wzięło udział 
30 najlepszych „anglistów” z różnych szkół województwa wielkopolskiego. Paweł 
w pięknym stylu uporał się z częścią pisemną konkursu i awansował do części 
ustnej, w której przypieczętował swój  sukces. Warto podkreślić, że Paweł zakwa-
lifikował się do etapu wojewódzkiego z najlepszym wynikiem etapu rejonowego, 
natomiast laureatem został osiągając drugi wynik w całym województwie wiel-
kopolskim. Tym samym Paweł zostanie zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z j. 
angielskiego. Ogromne gratulacje dla Pawła, rodziców oraz nauczyciela języka 
angielskiego, Oskara Nojszewskiego. PJ

Kolorowa łąka Dbamy o zęby Dzieci dzieciom 

Dzieci dzieciom Dzień 
Dinozaura 

Grupa Skrzaty zajęła się wykonaniem prac plastycznych, pod wspól-
nym tytułem „Kolorowa łąka”.

4 marca dzieci z grupy Myszek  obchodziły w swojej grupie „Dzień 
Dentysty”. Miały okazję zapoznać się z pracą dentysty, przełamać 
lęk i nieśmiałość przed wizytą w gabinecie stomatologicznym oraz 
utrwalić wiedzę na temat profilaktyki oraz higieny jamy ustnej. 

Tak prezentują się przedszkolne miss z grupy „Kaczuszek”.

Serdecznie dziękujemy całej 
społeczności przedszkolnej za 
okazanie wielkiego serca i zaan-
gażowanie w akcję pomocy Ukra-
inie. Do przedszkola trafiło bardzo 
dużo produktów potrzebnych oso-
bom, które uciekają przed wojną. 
Wszystkie paczki zostały prze-
kazane do dalszego transportu. 
Serdeczne podziękowanie dla 
Państwa  J. T. Sobolewskich za 
transport darów. 

J. Bednarczyk

26 lutego to dzień, w 
którym obchodzimy 
Święto Dinozaura. Z tej 
okazji na dzieci czekało 
dużo ciekawych zadań 
i aktywności. Najwięcej 
emocji i przeżyć przynio-
sły odwiedziny bajkowe-
go dinozaura.

J. Bednarczyk

Wyniki VI edycji konkursu
ŚWIAT W MUZYCE” W SP3

WYŁONIONO NASTĘPUJĄCYCH LAUREATÓW:
Kategoria klasy I-III - I miejsce Julia Smażych z kl.2a, II - Maja Fenger z kl.3a, 
Kategoria klasy IV-VIII - I miejsce Liwia Grewling z kl. 8b, II - Wanessa Bogacka z kl. 5a, 
II - Wojtek Kaczmarek z kl. 4a, III - Maja Krzyżaniak z kl. 5b, III - Alicja Chejnowska z kl. 7a. 
Wyróżnienie: Olga Kulesza z kl. 7a i Zuzanna Winkiel z kl. 7a

Przeprowadzone zajęcia miały na celu uwrażliwić uczniów na konieczność 
reagowania i wspierania osób, które zostały dotknięte przemocą. Przez całe 
warsztaty towarzyszył dzieciom tajemniczy nieznajomy, nieposiadający imie-
nia jak i nazwiska, „dokuczacz”. Ukazywał on zachowania negatywne, spowo-
dowane często własnymi słabościami i problemami.

Dzieci wyszły z zajęć z przekonaniem, że nie warto dokuczać innym, nato-
miast warto pomagać sobie wzajemnie. Paulina Jabłońska
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Andrzej Smolarski jest instruktorem poznańskiej 
grupy „Marsz po zdrowie”. Kiedy dowiedział się, 
że w Chodzieży są chętni do uprawiania Nordic 

Walking, nie wahał się, by przekazać im swoje doświad-
czenie.

- Początkowo była to kilkuosobowa grupa, chcąca 
poznać abc Nordic Walking – wyjaśnia A. Smolarski. - 
Chodzi przede wszystkim o to, by prawidłowo korzystać 
z dobrodziejstwa tej dyscypliny.

Wkrótce wystąpili do Starostwa o zarejestrowanie się 
jako stowarzyszenie zwykłe, a w grudniu ubiegłego roku 
dodatkowo, jako bardziej profesjonalne stowarzyszenie 
kultury fi zycznej. Jedno i drugie to Kijomaniacy. Dla 
części członków liczą się przede wszystkim niedzielne 
spotkania, ale są też bardziej zaangażowani członkowie, 
starający się uczestniczyć w różnych zawodach poza 
Chodzieżą. 

Początkowo w niedziele spotykało się około dziesię-
ciu osób. Ale później, kiedy przekazywali najbliższym, 
jak „zdrowo jest z kijkami maszerować”,  bywało ich 
znacznie więcej. Jak była sprzyjająca spacerom pogo-

da, na spotkaniach zjawiało się nawet 30 osób. Są w 
rożnym wieku – starsi, młodsi i bardzo młodzi. Jak na 
przykład 6 – latka, która jakże cieszy się, gdy przema-
szeruje 5 km.

- Spotkania rozpoczynamy zawsze rozgrzewką, jest 
na początku trochę zabawy i … w drogę – kontynuuje 
pan A. Smolarski. - Jedni wolniej, inni szybciej. To nie 
ma większego znaczenia. Ważne tylko, by zachować 
odpowiednią technikę.

Kijomaniacy nawiązują kontakty z różnymi stowarzy-
szeniami, jak choćby z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

- Mamy wśród naszych członków też osobę niewido-
mą, z którą jeździmy na zawody osób niepełnospraw-
nych i która zdobyła tytuł wicemistrzyni Polski zawod-
ników niewidomych – dodaje A. Smolarski. - Barbara 
Szalbierz to ta pani, którą przewodnik za pomocą uprzę-
ży prowadzi szybkim marszem.

Nordic Walking to popularna forma spędzania czasu 
wolnego, a na dodatek  poprawia zdrowie i kondycję fi -
zyczną. Może warto się do chodzieskich Kijomaniaków 
zapisać? Ryszard Cichocki

CHODZIESCY 
KIJOMANIACY

Nad chodzieskimi jeziorami, w naszych pięknych la-
sach, na różnych ścieżkach dla pieszych, spotkać 
możemy wielu miłośników spacerów z kijkami. Jest 
też zorganizowana grupa, która 20 marca obchodzić 
będzie pierwszą rocznicę swojej działalności. To cho-
dziescy Kijomaniacy.

Zdrowe
MASZEROWANIE

Uczniowie SP3 pełni pasji
WARTO SIĘ TYM POCHWALIĆ

n Wyjątkowi uczniowie, obdarzeni niezwykłymi talenta-
mi. Czym jest dla nich pasja i od czego zaczęła się ich 
przygoda ze światem artystycznym?

- Pasję warto mieć nie tylko po to, by zająć się czymś w 
wolnej chwili (…).  Potrzebujemy pasji, by poprawiać swoje 
samopoczucie wykonując ulubione czynności w ciągu dnia, by 
czuć spełnienie gdy uda się nam osiągnąć coś nowego w ulu-
bionej dziedzinie - pisze Jagoda Szczygieł, siódmoklasistka, 
uczennica Trójki, zajmująca się szydełkowaniem. 

Iga Skibińska natomiast od jakiegoś czasu zajmuje się two-
rzeniem biżuterii. 

- Jest to moja pasja i poświęcam jej każdy wolny czas. Ro-
bię biżuterię z żywicy epoksydowej, oraz z koralików. (...) Z 
początku no nie powiem, te prace nie były idealne, jednak ja 
byłam bardzo zadowolona, że udało mi się zrobić takie ślicz-
ności. (…) Profi l na Instagramie mam do teraz i codziennie 
publikuję tam nową biżuterię. Jego nazwa to ,,Pink Circle ”. 

Lutowanie z kolei to pasja Krzyśka Łabędzkiego, który rów-
nież podzielił się z nami swoją opinią.

- W wolnym czasie najczęściej lutuję. Zestaw który zapre-
zentowałem, to zegarek cyfrowy. Użyłem do zrobienia tego ze-
stawu np: lutownica 350 stopni Celsjusza, opornik, tranzystor, 
przyciski, kondensator, wyświetlacze cyfrowe oraz diody. Jak 
ktoś lubi prace ręczne i lubi elektronikę, naprawdę polecam.

W Trójce są również uczniowie utalentowani muzycznie, jak 
siostry Nowak - Olga i Zuzia, których zdolności wokalne moż-
na podziwiać na występach Młodzieżowego Domu Kultury, czy 
Wiktor Zwierzykowski, który prezentuje swoją grę na perkusji 
na kanale YouTube. 

Podziwiamy prace wszystkich naszych uczniów - można je 
obejrzeć w prezentacji na stronie szkoły. Prezentowane tam 
prace należą do: Zuzanny i Roksany Łyko, Liwii Grewling, Mai 
Krzyżaniak, Agaty Ślęzak, Jagody Szczygieł, Igi Skibińskiej i 
Krzysztofa Łabędzkiego.   

Małgorzata Muzolf

Taniec pełen ekspresji
KONCERT W JEDYNCE

n 10 marca  na scenie 
Jedynki wystąpił zespół 
„FLAMENCO KWARTET”. 
Uczniowie poznali hisz-
pańską bajkę „Cygańska 
Księżniczka”. 

Prowadzący spotkanie 
Piotr Muszyński przybliżył 
historię pochodzącego z An-
daluzji (Hiszpania) Flamenco, 
którą należy traktować jako 
kulturę całościową, obejmu-
jącą muzykę, taniec, śpiew, 
poezję, styl życia i obycza-
jowość. Jednak największą 
uwagę widzów przyciągnął 
pełen ekspresji, autentycz-
nych emocji, piękny i wyrazi-
sty taniec. 

Artyści, poza muzyką, śpiewem i tańcem przygo-
towali na zakończenie mini konkurs z nagrodami dla 
uczestników - „Jaka to melodia?”, a zagranym świa-
towym przebojem „Bamboleo” wywołali spontaniczną 
reakcję młodzieży. PJ

Wyniki VI edycji konkursu
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Organizatorzy tego sportowego wydarzenia 
– PCH_RUN, mogą być zadowoleni. Zapla-
nowany na ten rok cykl „BIEG 3 JEZIOR”            
z sukcesem rozpoczął się 6 marca. 

Pierwszym jeziorem, przy którym usytuowano 
trasę biegu, był Karczewnik. Piękne okolice, 
sprzyjająca bieganiu, choć „marcowa” pogo-

da, a na dodatek tak wielu uczestników spoza Cho-
dzieży, dla których była to także możliwość pozna-
nia uroków naszej chodzieskiej ziemi, to dodatkowe 
atuty rywalizacji. Łatwo nie było, dlatego radość na 
mecie była ogromna.

 Na starcie, który odbył się na terenie Parku 3 
Maja, stanęło prawie 100 zawodniczek i zawodni-
ków.  A start poprzedził hymn Ukrainy, bo, jak pod-
kreślają organizatorzy, wszystkim biegaczom  przy-
świecało hasło „Solidarni z Ukrainą”. 

- Nie mogliśmy przejść obojętnie obok wydarzeń 
u naszych sąsiadów, więc postanowiliśmy przy-
odziać nasze stroje w barwy niebiesko-żółte, aby 
tym symbolem podkreślić solidarność z tymi co wal-
czą o swoją wolność – wyjaśniają na FB członkowie 

PCH_RUN. 
Cieszyć nas mogą wyniki rywalizacji. Zarów-

no wśród pań, jak i panów, najszybciej trasę 
pokonali chodzieżanie. W grupie mężczyzn I 
miejsce wywalczył Roman Kołodziejczyk, drugi 
był Piotr Rodzewicz z Łekna, a trzeci Norbert Zo-

drow.  Z dużej grupy pań jako pierwsza zameldowa-
ła się na mecie Justyna Skibińska, II miejsce zajęła 
Beata Glapa z Poznania, a III - również chodzieżan-
ka, Monika Grabowska.  RC

Foto: Wolno Studio 

Nad Karczewnikiem

POWIATOWY ZLOT MORSÓW

To jest kąpiel

n  Amatorów kąpieli w lodowa-
tej wodzie mamy coraz więcej. 
Przybywa ich także w naszym 
mieście i powiecie. Chodziescy 
LODOŻERCY dają przykład, jak 
takę pasję realizować.

27 lutego odbył się II Powiatowy Zlot Morsów 
w Chodzieży. Jego głównym organizatorem byli 
właśnie chodziescy Lodożercy.

Spotkanie „morsów” rozpoczęło się zbiórką 
przy pływalni Delfi n, skąd nastąpił przemarsz 
na teren Łazienek Chodzieskich. Tam, po od-
powiedniej rozgrzewce, rozpoczęła się główna 
część Zlotu – kąpiel w przyjaznych, choć o tej 
porze naprawdę zimnych, wodach Jeziora Miej-
skiego.

Oprócz chodzieskiego klubu LODOŻER-
CY, chodzieskich MORŚWIRÓW, w Zlocie 
uczestniczyli członkowie innych grup z po-
wiatu chodzieskiego – POLARNI Szamocin i 
LODOŁAMACZE – Margonin. Przyjechało też 
wielu gości - Pilski Klub Morsów Euforia, Klub 
Morsów Piła, Morsy Lubasz,  Morsy Swarzędz,  
Morsy Ostroróg.

O tym, że wszyscy byli zadowoleni z przyjaz-
du do Chodzieży, świadczą jednoznaczne opi-
nie - „Było świetnie! Do szybkiego zobaczenia!”.

Wszyscy też odpowiedzieli na zaprosze-
nie do dołożenia swojej cegiełki na pomoc dla 
Ukrainy.

- Z taką ekipą można złapać sporo energii i 
pozytywnego myślenia. Nawet słońce świeciło 
na zawołanie. Świetna organizacja szalonej 
grupy Lodożercy z dodatkiem zbiórki na szczyt-
ny cel. I jak zawsze serdeczne przyjęcie przez 
Łazienki Chodzieski. Dziękujemy za świetny 
czas – podsumowuje udział w Zlocie Małgorza-
ta Jeśko – Doręgowska. RC

Foto: Wolno Studio

CHODZIESKI BIEG TRZECH JEZIOR - SOLIDARNI Z UKRAINĄ
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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.

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

I RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI 
W PŁYWANIU W PŁETWACH 
POD PATRONATEM BURMISTRZA JACKA GURSZA

Najlepiej wśród 40 osobowej reprezentacji cho-
dzieskiego Klubu zaprezentowali się: Antonina 
Dudek - 5 złotych medali, Radosław Grabowski 

- 5 złotych medali.
W pierwszym dniu zawodów, Radosław Grabowski 

na dystansie 400 metrów w konkurencji BF juniorów 
starszych w czasie 3:38,69 ustanowił nowy rekord 
Polski.

W niedzielę Antonina Dudek zapewniła niesamowite 
emocje, poprawiając 3 rekordy Polski na 50 metrów SF 
w kategorii juniorek starszych (z czasem 0:18,19) oraz 
z fenomenalnym wynikiem 20,91 s. na 50 metrów BF, 
co jest  rekordem zarówno wśród juniorek, jak i senio-
rek. W fi nale zawodów chodzieska sztafeta kobiet na 
4x50m SF ustanowiła kolejny rekord Polski seniorek z 
czasem 1:14,56. Sztafeta Delfi nka popłynęła w skła-
dzie: Kinga Małachowska, Antonina Dudek, Victoriia 
Krasnokutska i Julia Małachowska.

Do wyróżniających się zawodników należeli także: 
Filip Nowak, Julia i Kinga Małachowskie, Kamil Pietras, 
Anastasiia Tymoshenko, Victoriia Krasnokutska, Ivan 
Krasnokutski, Marcin Humerczyk, Inez Jesiołowska, 

Natalia Gembiak i Oliwier Wisiński. Zawody były rów-
nież pierwszą próbą sił dla nowych małych Delfi nków 
- swój pierwszy medal zdobyła Oliwia Wendland. 

Pływacy Delfi nka łącznie zdobyli 81 medali -  33 zło-
te, 22 srebrne i 26 brązowych.

Wszyscy rekordziści Polski otrzymali nagrody ufun-
dowane przez Urząd Gminy w Chodzieży.

Rundę Klubowego Puchar Polski w Pływaniu w 
Płetwach w Chodzieży mogliśmy zorganizować dzięki 
wsparciu naszych partnerów i sponsorów, którymi byli: 
Urząd Miasta, Urząd Gminy, MOSiR Chodzież, Jenox 
Akumulatory, Kepka Sp. z o.o., Starostwo Powiatowe, 
Pater Salony Okien i Drzwi, Miel-Pol, Firma Budowlana 
Szajowski, Bank Spółdzielczy, Sommerzbi Sp. z o.o., 
MWiK w Chodzieży, Sieć Hurtowni Elektrycznych Alfa 
Elektro, Finswimming.pl, Zakład Wydobywania i Uszla-
chetniania Kruszywa w Walkowicach Danuta Wiśniew-
ska. Bardzo serdecznie dziękujemy!

Podziękowania należą się także wszystkim zaanga-
żowanym rodzicom oraz trenerom wspomagającym z 
Delfi nka.  Bartosz Smaruj

 trener UKS Delfi nek Chodzież

W dniach 12-13 marca UKS Delfi nek Chodzież zorganizował I rundę 
Pucharu Polski w Pływaniu w Płetwach, w której wystartowało łącznie 
169 zawodników z 12 polskich klubów.

WYGRANA
Delfi nka
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Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   5 kwietnia 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 lutego 
br. wylosowały panie Zdzisława Żebrowska i Katarzyna Olejniczak. O terminie i miej-
scu odbioru nagród laureatki zostaną powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 54

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

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

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

POZIOMO
  1. Bohatersko broniona stolica Ukrainy
  7. Znany klub piłkarski z Holandii
  9. Do całkowitego usunięcia w Polsce 
      do 2032 r.
10. Gęsty las tropikalny
14. Nazywany też prostokątem
15. Swiatowa organizacja Zdrowia
17. Tort bakaliowy
18. Biała szata liturgiczna
20. 44.Prezydent USA
21. Polski bramkarz
22. Okres w dziejach ludzkości
24. Warszawskie osiedle
25. Odjazdowy, odlotowy
26. Polski poeta, pieśniarz
27. Stolica najbardziej znienawidzonego 
      kraju świata

PIONOWO
 1. Tam bije Zygmunt

  2. Owoc – symbol zdrowia
  3. Rzymska bogini ogniska domowego
 4. Zmierzać do celu
 5. Kiedyś stolica RFN

  6. Odwieczny rywal Barcy
  8. Kosmita z fi lmu Spielberga
10. Po mgr
11. Poprawia jakość, np. lakieru
12. Wieś w sąsiednim powiecie
13. Stolica z Hagia Sophia
16. Bardzo ostra papryka
18. Azot z wodorem
19. Napój alkoholowy
23. Miniona moda
26. Skrót przedsiębiorstwa

!
CHARYTATYWNY KONCERT

Po raz kolejny można było się prze-
konać, jak świetnych mamy w naszym 
mieście młodych wokalistów, instrumen-
talistów, tancerzy. Brawo!

- Swoim śpiewem, słowem i tańcem 
pragniemy wyrazić jednogłośny sprzeciw 
wobec agresji i pokazać wsparcie tak, jak 
tylko potrafi my najlepiej. Bo nie ma naszej 

zgody na przemoc, opresyjne działanie i 
śmierć niewinnych…Podaj rękę Ukrainie 
– uzasadniali swój pomysł organizatorzy 
koncertu.

Przed rozpoczęciem programu pro-
wadzona była też zbiórka na pomoc dla 
uchodźców.

 RC

W miniony piątek, 11 marca, uczniowie z I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. św. Barbary w Chodzieży zaprezentowali w sali ChDK 
koncert, dedykowany uchodźcom z Ukrainy.  Do programu za-
prosili uczniów zaprzyjaźnionych szkół podstawowych oraz Elite 
Dance Complex.

PODAJ RĘKĘ UKRAINIE


