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104. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Radosne świętowanie
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI TO ŚWIĘTO, KTÓRE ŁĄCZY WSZYSTKICH POLAKÓW. 

PODOBNIE JAK W WIELU MIEJSCACH NASZEGO KRAJU, W CHODZIEŻY PO RAZ KOLEJNY 
11 LISTOPADA BYLIŚMY ŚWIADKAMI PATRIOTYCZNYCH UROCZYSTOŚCI

Od wielu już lat, za 
wyjątkiem roku 2020, 

kiedy to na pełne świętowa-
nie nie pozwoliła pandemia, 
główne, ofi cjalne uroczy-
stości obchodzenia Święta 
Niepodległości w Chodzieży 
przebiegają podobnie, za-
wsze pokazujące jak ważne 
miejsce w sercu chodzieżan 
zajmuje patriotyzm.
Obchody 104. rocznicy Od-
zyskania Niepodległości w 
naszym mieście rozpoczę-
ły  się więc tradycyjnie od 
mszy św. w intencji Ojczy-
zny, odprawionej przez ks. 
prałata Ireneusza Szypurę 
w kościele św. Floriana. Jak 
zwykle świątynia była wy-
pełniona po brzegi, a rangę 
mszy wzbogaciły poczty 
sztandarowe.

Ryszard Cichocki
Fot - Natalia Pawłowska

Kulminacyjna część uroczystości, prowadzona przez harcerzy chodzieskiego 
Hufca ZHP, odbyła się pod pomnikiem. Okolicznościowe przemówienie wygło-

sił burmistrz Jacek Gursz.
- Dzień Odzyskania Niepodległości to czas radości i świętowania. Ale także zobo-
wiązanie, by każdego dnia, w każdym miejscu dbać o naszą Ojczyznę. Trzeba mieć 
odwagę, by upominać tych, którzy symbole Ojczyzny wykorzystują do niewłaści-
wych celów -  podsumował swoje wystąpienie Jacek Gursz.
Po krótkiej modlitwie, poprowadzonej przez ks. Ireneusza Szypurę, rozpoczęło się 
składnie wiązanek kwiatów pod pomnikiem przez delegacje chodzieskich zakładów 
pracy, stowarzyszeń, organizacji, szkół, przedszkoli. 

Po nabożeństwie jego 
uczestnicy, do których dołą-

czyła spora grupa innych chodzie-
żan, prowadzeni przez Orkiestrę 
Chodzieskiego Domu Kultury pod 
batutą Sławomira Czapli, przema-
szerowali ulicami  miasta pod Po-
mnik Poległym i Pomordowanym 
za Polskę i Wolność.
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W PLENERZE

ROCZNICA ZBRODNI W GÓRACH MORZEWSKICH

Hołd ofiarom 
hitlerowskiego mordu
n 7 listopada 1939 roku hitlerowscy najeźdźcy w bestialski sposób zamordowali 
40 obywateli Chodzieży i ziemi chodzieskiej w Górach Morzewskich.  Mimo zapla-
nowanych działań, nie udało się oprawcom zataić tej zbrodni. 

W dniu Święta Niepodle-
głości Chodzież odwiedził 

Jacek Wojciech Bogusławski, 
członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego. Już wcześnie 
rano razem z burmistrzem Jac-
kiem Guirszem złożył wiązan-
kę kwiatów pod chodzieskim 
pomnikiem.
Po południku nasz gość wziął 
także udział w koncercie ze-
społu Jan Boys.
- Uwielbiam spędzać czas z 
ludźmi, którzy potrafią Dzień 
Niepodległości spędzać ra-
dośnie. Tak jest właśnie w 
Chodzieży. Jesteście unikalni 
– podsumował swój pobyt 11 
listopada w naszym mieście 
Jacek Bogusławski.
- Chodzież świętuje rado-
śnie, bo ma najwspanialszych 
mieszkańców – dodał Jacek 
Gursz.

n Podczas uroczystości pod pomnikiem, burmistrz Jacek Gursz 
wręczył nagrody laureatom konkursu „Zaprojektuj plakat na obchody 
Święta Niepodległości”. Nagrody otrzymali: Matylda Sznajdrowicz - SP 1, 
Kinga Cichocka - SP 3, Zofia Głąb – SP 3, Julianna Szwarczewska – 
SP 1, Michalina Winiecka – SP 3, Antonina Nowak - SP 1, Igor Idczak 
– SP 1. 
- Najlepsza praca posłużyła nam jako wzór na plakat, a także innych 
symboli graficznych uroczystości w Chodzieży. Brawo! Nasi uczniowie 
mają niezwykłe talenty – podsumował konkurs burmistrz.

n To też już tradycja – po zakoń-
czeniu uroczystości pod pomni-
kiem, burmistrz Jacek Gursz zapro-
sił chodzieżan na kawę i marcińskie 
rogale. Jak mówią ci, którzy z za-
proszenia skorzystali, były pyszne.

Oficjalne świętowa-
nie Dnia Niepod-

ległości zakończyło się 
w Chodzieży koncertem 
zespołu Jan Boys w Par-
ku Odpoczywaj z Kulturą. 
Koncert zatytułowany  był 
„Śpiewająca husaria”, a 
razem z zespołem patrio-
tyczne pieśni i piosenki 
śpiewali uczestniczący w 
spotkaniu chodzieżanie i 
ich goście.

Każdego roku 7 listopada oddawany jest hołd zamordowanym. W imieniu mieszkańców 
naszego miasta, razem z innymi przedstawicielami samorządów powiatu chodzieskiego, 
wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Gór Morzewskich złożył wiceburmistrz Piotr Wit-
kowski. RED

Patriotyczny koncert
W KOŚCIELE NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY

n To nie pierwszy 
w kościele NNMP  
koncert pieśni pa-
triotycznych.  

Tym razem wy-
konawcami byli na-
uczycieli i uczniowie 
działającej przy para-
fii Szkoły Muzycznej 
Pro-Arte.

 RED
Fot – ks. Piotr Szcześniak

UNIKALNA CHODZIEŻ

PODSUMOWANIE 
ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU

ZAPROSZENIE 
NA ROGALE

ŚPIEWAJĄCA 
HUSARIA

Ryszard Cichocki
Fot - Natalia Pawłowska
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Obszar ZIT obejmuje jedenaście 
gmin: Miasto Chodzież, Miasto Piła, 
Gmina Szydłowo, Gmina Chodzież, 
Miasto Złotów, Gmina Krajenka, Gmina 
Kaczory, Gmina Złotów, Gmina Ujście, 
Gmina Wysoka oraz Gmina Trzcianka.

W ramach współpracy opracowywa-
na jest Strategia Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Piły co stanowi podsta-
wę realizacji zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego w latach 2021 - 2027. 
Dokument będzie umożliwiał realizację 
wspólnych zadań w ramach Związku 
ZIT zawartego w formie porozumienia 
międzygminnego. W ramach tego do-
kumentu przewiduje się realizację pro-
jektów dofi nansowanych z Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS+)

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego określił wstępnie wy-
sokość alokacji środków fi nansowych 
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Piły, a zakres wsparcia został podzielo-
ny na cele szczegółowe, które wynikają 

Grupę docelową projektu stanowi 50 
osób (37 kobiet) będącymi osobami za-
grożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym 35 osób biernych 
zawodowo, 15 osób bezrobotnych, oraz 
z ogółu 10 osób z orzeczeniem o stop-
niu niepełnosprawności.

Wsparcie w projekcie przewiduje za-
dania z zakresu aktywizacji społecznej 
m.in.:
n spotkania z pracownikiem socjalnym,

trening umiejętności społecznych,
n poradnictwo obywatelskie, 
n poradnictwo psychologiczne,
n poradnictwo pedagogiczne,
n poradnictwo rodzinne,
n poradnictwo prawne indywidualne 
    oraz grupowe,
n asystentura rodzinna,
n spotkania edukacyjne i integracyjne,
    warsztaty terapeutyczne,
n zajęcia taneczne,

Celem Projektu jest przygotowanie 
mieszkańców Chodzieży do trwałych 
zmian w postrzeganiu ich wpływu na 
środowisko naturalne poprzez edukację 
i działania praktyczne w poniższych ob-
szarach tematycznych:
n  Zmniejszenie ilości odpadów – se-
gregacja, recykling, upcykling, less wa-
ste/zero waste
n  Czyste powietrze/niska emisja/odna-
wialne źródła energii
n  Zdrowie z natury/chrońmy przyrodę.

W ramach projektu zakupiono urzą-
dzenia do segregacji odpadów i urządze-
nia dostarczające energię odnawialną 
wraz z funkcjami pomiaru jakości powie-
trza: automat do odbioru butelek PET i 
puszek ALU, zgniatarki wraz z kubłami 
oraz ławkę solarną z ładowarką USB i 

sensorem smogu. Na obszarach przy 
Jeziorze Miejskim, Jeziorze Karczewnik 
i Jeziorze Strzeleckim zamontowano 5 
tablic edukacyjnych z zakresu ochrony 
lokalnego ptactwa wodnego. Tablice 

w treści zawierają informacje o ga-
tunkach ptactwa występujących na/
nad chodzieskimi jeziorami oraz o ich 
potrzebach bytowych, pożyteczności i 
zagrożeniach, którymi podlegają.

Realizowano zajęcia i warsztaty edu-
kacyjne dla dzieci i dorosłych, które miały 
na celu przekazanie ogólnej wiedzy eko-
logicznej i wykorzystanie jej w praktyce. 
Spotkania odbywały się w przedszkolach, 
szkołach podstawowych, szkołach śred-
nich, stowarzyszeniach oraz podczas im-
prez plenerowych. Przekaz był dostoso-
wany do poszczególnych grup odbiorców.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA 
W POZYSKIWANIU FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027 (FEW 2021+)
Gmina Miejska w Chodzieży podjęła współpracę w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły czego rezultatem będzie podpisa-
nie umowy partnerskiej z gminami w formie porozumienia międzygminnego.

Celem głównym projektu jest wzrost szans na rynku pracy wśród 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym zawodowym oraz zdrowotnym w terminie 01.09.2022 r. - 
31.08.2023 r., co poskutkuje rozpoczęciem poszukiwania pracy przez 9 osób i rozpoczęciem pracy przez 4 osoby. Ponadto, planuje się organizację działań o charakterze 
środowiskowym dla wszystkich uczestników projektu (50 osób) i 40 osób z ich otoczenia.

Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna” jest 
projektem kształtującym świadomość ekologiczną oraz utrwa-
lającym proekologiczne nawyki mieszkańców Chodzieży, z 
uwzględnieniem różnych grup wiekowych, społecznych oraz 
hobbystycznych.

z Programu Funduszy Europejskich dla 
Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021+). 

Intensywne działania władz miasta 
doprowadziły do tego, że w przyszłej per-
spektywie unijnej miasto pozyska co naj-
mniej 10 mln złotych do wykorzystania na 
inwestycje i in. cele w Chodzieży.

Podjęcie współpracy o charakterze 
ponadlokalnym pozwala zachować spój-

ność oraz zacieśnić współpracę między 
jednostkami sąsiadujących samorządów 
terytorialnych. Wspólne cele, wyzwania 
i skoordynowane działania połączonych 
gmin podkreślają ich potencjał i mocne 
strony, co ma znaczący wpływ na dostęp-
ność źródeł zewnętrznego fi nansowania z 
programów zarówno unijnych jak i krajo-
wych.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY ROZPOCZĄŁ 
REALIZACJĘ PROJEKTU nr RPWP.07.01.02-30-0005/22 

„Chodzież OdNowa - Aktywna Integracja w zielonym zakątku Wielkopolski”

DOBIEGA KOŃCA REALIZACJA PROJEKTU
„Chodzieski Eko Ludek - miejska edukacja ekologiczna nr RPWP.04.05.04-30-0036/19 

PROJEKT POZOSTAWI TRWAŁE ZMIANY W POSTRZEGANIU NASZEGO WPŁYWU
NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Przewidziano również wsparcie z za-
kresu aktywizacji zawodowej, takie jak:
n spotkania z doradcą zawodowym,
n szkolenia zawodowe dla 44 osób 
    nadające kompetencje oraz kwalifi kacje,
n staże zawodowe dla 10 osób,

Ponadto, dla 15 osób zaplanowano 

działania mające na celu wyeliminowa-
nie lub złagodzenie barier zdrowotnych 
utrudniających funkcjonowanie w społe-
czeństwie lub powodujących oddalenie 
od rynku pracy w postaci spotkań z tera-
peutą oraz zajęć rehabilitacyjnych.

W ramach uczestnictwa w szkoleniach 

i stażach przewidziana jest wypłata sty-
pendium.

Zapraszamy chętne osoby do kon-
taktu! Biuro projektu znajduje się w 
siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chodzieży, ul. Zygmunta 
Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież.

W projekcie przewidziano również 
funkcjonowanie multimedialnych/interak-
tywnych form edukacji takie jak m.in. mo-
bilna aplikacja edukacyjna „Chodzieski Eko 
Ludek” czy krótkometrażowe fi lmy związa-

ne z edukacją ekologiczną, co umożliwia 
dotarcie z przekazem ekologicznym do 
mieszkańców poruszających się w świecie 
mediów wirtualnych, preferujących cyfrowe 
nośniki informacji. Projekt ma charakter 

edukacyjny zarówno dla najmłodszego po-
kolenia jak i starszego. Zapewnia informa-
cję i w ciekawy sposób zachęca do działań 
z zakresu edukacji ekologicznej, oraz po-
znawania walorów przyrodniczych.
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Przedmiotem sprzedaży jest lokal miesz-
kalny oznaczony numerem 3, stanowiący 
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, znaj-
dujący się na poddaszu budynku wieloro-
dzinnego położonego w Chodzieży, przy ul. 
Tadeusza Kościuszki 4, o powierzchni 26,70 
m2, zapisany w księdze wieczystej KW nr 
PO1H/00023385/5. Z lokalem związany jest 
udział wynoszący 2670/17361 części w prawie 
własności działki gruntu oznaczonej numerem 
1727 o pow. 0,0690 ha i w częściach wspól-
nych budynku. Lokal nie posiada pomieszczeń 
przynależnych.

Cena wywoławcza w II przetargu wynosi 
82.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt 
dwa tysiące 00/100). Sprzedaż zwolniona jest 
od podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt.10 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od to-
warów i usług (Dz.U.2022 r. poz. 931 ze zm.).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 
07.12.2022 R. W URZĘDZIE MIEJSKIM W 
CHODZIEŻY PRZY UL. IGNACEGO JANA 
PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305, GO-

DZINA 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 
10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć ty-
sięcy 00/100), w takim terminie, aby w dniu 
01.12.2022 r. znalazło się na koncie Gminy 
Miejskiej w Chodzieży: Santander Bank Pol-
ska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczo-
ne na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim 
w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej w Chodzieży: bip.chodziez.pl, a także 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Chodzieży: https://samorzad.gov.pl/web/mia-
sto-chodziez, natomiast w gazecie „Chodzie-
żanin” zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu 
sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Chodzieży w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Terenami, ul. Ignacego Jana 
Paderewskiego 2, pokój nr 410, tel. (067) 
2827171 wew. 412, 414.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal miesz-
kalny oznaczony numerem 5, stanowiący 
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, znaj-
dujący się na poddaszu budynku wielorodzin-
nego położonego w Chodzieży przy ul. Pieka-
ry 17,  o powierzchni 48,38 m2, zapisany w 
księdze wieczystej KW nr PO1H/00022850/9. 
Z lokalem związany jest udział wynoszący 
4838/31789 części w prawie własności dział-
ki gruntu oznaczonej numerem 2458/2 o pow. 
0,0182 ha i w częściach wspólnych budynku. 
Lokal nie posiada pomieszczeń przynależ-
nych.

Cena wywoławcza w I przetargu wynosi 
60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt 
tysięcy 00/100). Sprzedaż zwolniona jest od 
podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt.10 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od to-
warów i usług (Dz.U.2022 r. poz. 931 ze zm.).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 
30.11.2022 R. W URZĘDZIE MIEJSKIM W 
CHODZIEŻY PRZY UL. PADEREWSKIEGO 

2, SALA NR 305, GODZINA 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 
10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć ty-
sięcy 00/100), w takim terminie, aby w dniu 
24.11.2022 r. znalazło się na koncie Gminy 
Miejskiej w Chodzieży: Santander Bank Pol-
ska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczo-
ne na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim 
w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej w Chodzieży: bip.chodziez.pl, a także 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Chodzieży: https://samorzad.gov.pl/web/mia-
sto-chodziez, natomiast w gazecie „Chodzie-
żanin” zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu 
sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Chodzieży w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Terenami, ul. Ignacego Jana 
Paderewskiego 2, pokój nr 410, tel. (067) 
2827171 wew. 412, 414.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia 
o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, 

stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, 
położonego w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 4/3.

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia 
o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, 

stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, 
położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 17/5.

INFORMACJA O OKRESOWYCH 
KONTROLACH 

PRZEWODÓW KOMINOWYCH

W związku z informacjami o próbach wyłudzenia dodat-
ków węglowych poprzez świadome działanie polegające 
na zmodyfikowaniu złożonej wcześniej deklaracji CEEB, w 
celu uzyskania uprawnienia do pobrania świadczenia (np. 
poprzez zamianę zgłoszonego kotła gazowego na kocioł 
węglowy lub dopisania kozy czy kominka), w związku z 
nowelizacją przepisów ustawy o dodatku węglowym (art. 3 
ust. 5) informuję, że na właścicielach i zarządcach obiek-
tów budowlanych ciąży obowiązek poddania użytkowane-
go obiektu budowlanego co najmniej jednej w roku kontroli 
okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu techniczne-
go m.in. przewodów kominowych: dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Kontrole stanu 
technicznego przeprowadzają osoby posiadające kwali-
fikacje kominiarskie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
24 sierpnia 1997 r. o ochronie pożarowej lub specjaliści 
posiadający uprawnienia budowlane. Przypominam rów-
nież, że właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek 
usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spa-
linowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów).

Burmistrz Miasta Chodzieży 
/-/ Jacek Gursz

więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/sites/
default/files/attachment/ceeb_komunikat_na_strone_gunb.pdf

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY
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Zarząd powołany
WAŻNE ZEBRANIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

n W środę 9 listopada, w chodzieskim UTW  
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze. Na obrady przybyło 99 słuchaczy 
(spośród 186). Byli też goście, a wśród  nich 
wicestarosta Mariusz Witczuk oraz sekretarz 
Gminy Chodzież Katarzyna Staśkowiak. 

Po przedstawieniu porządku obrad, głos za-
brała prezes Jadwiga Należyty. Przedstawiła 
sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 
minionej kadencji (od 5.11.2019 r- 5.11.2022 r). 
Poinformowała m.in., że wśród wszystkich stu-
dentów 20 osób ma wyksztalcenie zawodowe,  
108 - średnie i 58 - wyższe. 

Wiceprezes Zarządu Maria Andrzejczak 
opowiedziała o swojej wizycie w Warszawie. W 
poniedziałek 7 listopada pani Maria była dele-

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHODZIEŻY 

W październiku 2022 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 
3 w Chodzieży”. Na miejscu starego, asfaltowego boiska, powstał 
nowy obiekt sportowy, który jest bezpieczny i nowoczesny.

Najważniejsze udogodnienia to: nawierzchnia poliuretanowa, pełno-
wymiarowe boisko do piłki ręcznej i kort do tenisa ziemnego, boisko do 
koszykówki i siatkówki. Dodatkowo zagospodarowany został teren wokół 
boiska w postaci trybuny, elementów małej architektury, placu manewro-
wego, systemu odwodnienia sepracyjno-rozsączającego oraz zieleni. 

W ramach inwestycji powstała też bieżnia rozgrzewkowa oraz rozbieg 
i zeskocznia do skoku w dal. Wartość ogółem poniesionych nakładów 
wyniosła 2.534.275,97 zł brutto, całość zadania sfi nansowana została ze 
środków Gminy Miejskiej W Chodzieży. PP

NOWE
wielofunkcyjne 
BOISKO

gatem na  VIII Sesję Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie  RP. Następnie 
zostały przedstawione sprawozdania  skarbnika, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń-
skiego.

Zarząd UTW otrzymał absolutorium i został powołany na następną kadencję w 
składzie: Jadwiga Należyty – prezes, Maria Andrzejczak – wiceprezes, Henryka Su-
morek-Zalwert – wiceprezes, Jolanta Spitulska – skarbnik, Maria Peche – sekretarz, 
Małgorzata Serafi n – skarbnik, Bogusław Matraszek. RED

 Uroczyste, ofi cjalne otwarcie obiektu

Pod nadzorem znakomitej polskiej sprinterki Klaudii Adamek, uczniowie SP3 
sprawdzili nawierzchnię nowej bieżni – rywalizowali na dystansach 60 i 400 metrów

Jak żonglować piłką, pokazał uczniom 
Dawid Krzyżowski

Boisko poświęcił ks. prałat Ireneusz Szypura
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Wspieranie lokalnego rynku pracy

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Inwestycje

Szkolenia

nych i ucieczkowych.  „Dzień 
bezpieczeństwa” był również 
doskonałą okazją do wymiany 

doświadczeń między wodo-
ciągowcami, dotyczących nie 
tylko bhp. Chętni mogli również 

zapoznać się z chodzieską 
oczyszczalnią i stosowanymi 
na niej rozwiązaniami.

n Również w październiku 
Spółka wzięła udział w Nocy 
Zawodowców, która odbyła 
się  na terenie Zespołu Szkół 
im. H. Cegielskiego. To akcja, 
której celem jest promocja 
kształcenia branżowego i 
technicznego na terenie po-
wiatu chodzieskiego wśród 
uczniów, którzy stoją przed 
wyborem ścieżki edukacyjno-
-zawodowej. 

MWiK przygotowała stoiska 
i warsztaty pod wspólnym 
hasłem „Nowoczesne techno-
logie w pracy wodociągów”. 
Młodzi ludzie mogli zapoznać 
się z rozwiązaniami stosowa-
nymi na oczyszczalni ścieków, 
z cyfrowymi mapami czy zdal-
nie sterowaną automatyką na 
Stacjach Uzdatniania Wody i 
sieci wodociągowej. Przed bu-
dynkiem czekał specjalistycz-
ny samochód diagnostyczny 
wyposażony m.in. w kamerę 
do inspekcji kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej. Wszystko 

służyło temu, aby pokazać 
uczniom tę mniej znaną stro-
nę pracy w wodociągach i 
zerwać ze stereotypami, że 

podstawowymi narzędzia-
mi są nadal jedynie łopaty. 
Młodzi ludzie mogli także 
dowiedzieć się jakich kierun-

ków absolwentów poszukują 
do pracy chodzieskie wodo-
ciągi. 

 MWiK

n W październiku w Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków odbył 
się „Dzień bezpieczeństwa”, 
zorganizowany przez Firmę 
Sundoor Tech we współpra-
cy z MWiK. 

9 wystawców zaprezentowa-
ło środki ochrony indywidualnej 
pracowników, odzież roboczą 
dedykowaną branży wod-kan, 
sprzęt zabezpieczający do pra-
cy w studniach i zamkniętych 
zbiornikach. Z ofertą zapoznało 
się 150 pracowników z prawie 
30 firm wodociągowych i zwią-
zanych z gospodarką wodno-
-ściekową. Podczas wydarzenia 
przeprowadzono również sze-
reg szkoleń dotyczących bhp. 

Na wykładach i prezenta-
cjach mówiono m.in. o zabez-
pieczeniach w pracy na wyso-
kościach, asekuracji podczas 
pracy w studniach, zamkniętych 
zbiornikach, detekcji gazów, wy-
korzystania aparatów powietrz-

n Dobiega końca inwesty-
cja obejmująca  przebudowę 
sieci wodociągowej w ul. 
Traugutta - Jagiełły. W miej-
sce wyłączonej z eksploatacji 
starej sieć z azbestocementu, 
wybudowanej w latach 60-
tych XX wieku, powstał nowy 
odcinek sieci z PE Ø160 o 
długości 995 m. Podobnie jak 
stary rurociąg, zasila on w 
wodę zachodnią część mia-
sta oraz stację podwyższania 
ciśnienia Borka, przez którą 
płynie woda do wsi Studzie-
niec, Milcz i Nietuszkowo. 

Na ul. Gajowej dotychczas 
eksploatowany rurociąg zo-
stał wyłączony, a jego funkcje 

na ulicy Gajowej, w miejsce 
starego, zbudowano nowy od-
cinek rurociągu technologicz-
nego wody surowej PE Ø160 
o długości 300 m, łączącego 
ujęcie wody przy ul. Ujskiej ze 
Stacją Uzdatniania Wody przy 
ul. Chopina. 

Wykonawcą robót była 
firma Insmont Plus. Inwe-
stycja realizowana jest 
przez MWiK Sp. z o.o. przy 
wsparciu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ra-
mach programu „Adaptacja 
do zmian klimatu oraz ogra-
niczenie skutków zagrożeń 
środowiska”.

przejął nowo wybudowany z 
PE Ø 110 o długości 200 m. 

Wymieniono również 13 przy-
łączy wodociągowych.  Także 

Zakup węgla 
przez mieszkańców 
miasta
n INFORMUJEMY, ŻE GMINA MIEJSKA W CHODZIEŻY 
PRZYSTĄPIŁA DO DYSTRYBUCJI WĘGLA, ZGODNIE 
Z USTAWĄ Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. 
O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO 
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w 
ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1,5 tony do 31 grudnia 
br. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. 

Węgiel będą mogły kupić gospodarstwa domowe, które są 
uprawnione do tzw. dodatku węglowego i które zgłosiły węgiel 
jako podstawowe źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Aby zakupić węgiel w preferencyjnej ce-
nie należy złożyć w urzędzie wniosek o zakup węgla. Wniosek 
jest dostępny na miejscu w urzędzie oraz na stronie www.cho-
dziez.pl.

GMINA MIEJSKA INFORMUJE

Sekcja brydża sportowego
PROPOZYCJA CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY

n Chcesz miło spędzać czas 
grając w brydża? Spotkać się 
osobami, które podzielają Twoje 
zamiłowanie do tej gry? Teraz 
masz okazję. Sekcja Brydża 
Sportowego działająca w Cho-
dzieskim Domu Kultury ogłasza 
nabór chętnych. 
 Zajęcia w sekcji odbywają się w 
poniedziałki w sali nr 15: 
- grupa początkująca godz. 17.00, 
- grupa zaawansowana godz. 18.00.
Zajęcia prowadzi instruktor Sebastian Nowak. 
Zapisy u koordynatora sekcji ChDK pod numerem telefonu: 665 755 227.

 MS 

WAŻNE POMOCE NAUKOWE

Będą dobrze wykorzystane
n Burmistrz Jacek Gursz, wspólnie z dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 3 
Iwoną Petrykowską i SP 1 Tomaszem Jagodzińskim, odebrali w Pile od dyrek-
torów WORD Piła fantomy. 

- Oczywiście nauczyciele dobrze wykorzystają je na lekcjach w naszych szko-
łach – podkreśla Jacek Gursz. - Dziękujemy za te cenne dary. RED
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Każda kolejna inauguracja roku akademickiego 
chodzieskiego UTW to ważne wydarzenie dla 
członków stowarzyszenia i ich przyjaciół. 17 paź-
dziernika była to jednak inauguracja szczególna, 
bo jubileuszowa, rozpoczynająca 15. rok działalno-
ści Uniwersytetu. 

Do sali Chodzieskiego Domu Kultury oprócz słuchaczy UTW, przybyło 
też wielu gości. O dotychczasowych dokonaniach i planach na nowy rok 
akademicki, mówiła prezes UTW Jadwiga Należyty. Podkreśliła znaczenie 
systematycznego wzbogacania swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności, 
czy możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego ludzi w starszym 
wieku.

O tym, jak wszystko się zaczęło, przypomniała pierwsza prezes UTW, 
Gabriela Margowska.

- Nurtowało nas wówczas przede wszystkim to, czy nasza inicjatywa 
znajdzie aprobatę wśród mieszkańców Chodzieży – mówiła G. Margow-
ska. - Ale kiedy na pierwsze spotkanie przyszło 60 osób, a pierwszy rok 
rozpoczęło 112 studentów, byłyśmy przekonane, że warto było wcielić 
pomysł w życie. Po siedmiu latach pałeczkę przejął nowy zarząd, który 
bardzo dobrze prowadził UTW.

Jak zwykle ważnym punktem spotkania było przyjęcie w poczet słucha-
czy UTW nowych osób. Indeksy 16. studentom pierwszego roku wręczył 
przedstawiciel uczelni patronackiej - Akademii Nauk Stosowanych im Sta-
nisława Staszica w Pile, prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów dr 
Paweł Dahlke.

Gratulacje i życzenia przekazali słuchaczom m.in. senator RP Adam 
Szejnfeld, przedstawiciele władz samorządowych powiatu, miasta, gminy 
i zaprzyjaźnionych z UTW instytucji i organizacji. 

- Wspaniałe jest to, że uczestniczycie w każdym ważnym wydarzeniu 
w naszym mieście – mówił m.in. burmistrz Jacek Gursz. - A życzę przede 
wszystkim tego, by nikt nie zamykał przed wami drzwi, a wszystko to, co 
się wokół was dzieje, nie ograniczało realizacji waszych marzeń.

Wykład inauguracyjny „Rdzeniowy zanik mięśni – choroba, która moż-
na leczyć”, wygłosiła dr Alina Grochowalska z ANS, a na koniec wystąpili 
zespół wokalny UTW „Uniwerek”, prowadzony przez  Beatę Spychalską 
(brawa dla pań!) i solistka z Młodzieżowego Domu Kultury Katarzyna Ku-
bińska. 

- Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność, przekazane życzenia, 
gratulacje i wyrazy uznania dla całej naszej społeczności – podsumowała 
uroczystość prezes Jadwiga Należyty. - Spotkamy się już niebawem przy 
promenadzie, gdzie uroczyście postawimy furtkę i ławkę, upamiętniające 
nasz jubileusz XV-lecia. Zatem do zobaczenia.  Ryszard Cichocki

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W CHODZIEŻY

Jubileuszowa inauguracja

15-LECIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

n W roku 2022 chodzieskie UTW obchodzi jubileusz 15 - lecia istnie-
nia stowarzyszenia. Rocznicę  upamiętniać będzie symboliczna ŁAWKA, 
jako miejsce spotkań, dyskusji i odpoczynku. Furtka (która powstała na 
10-lecie)  i ławka – to zaproszenie do współpracy z UTW instytucji, sto-
warzyszeń, organizacji.

ŁAWKAŁAWKA 
- symbol- symbol

- Pomysł i realizacja to efekt współpra-
cy UTW z  lokalnymi twórcami -  Izabelą 
Kostrzewą i Kazimierzem Słodowym.  
Pan Kazimierz wykuł w swej kuźni za-
równo furtkę jak i ławkę, tworząc wspa-
niałą wizytówkę chodzieskiego rzemiosła. 
Stolarkę przy ławce natomiast wykonał 
Jarosław Jurek. Furtka i ławka zaistniały  
10 listopada w przestrzeni publicznej, w 

pięknej enklawie wśród traw, przy prome-
nadzie nad Jeziorem Miejskim – wyjaśnia 
prezes UTW Jadwiga Należyty.

 Symbolicznego otwarcia  dokonali 
autorzy - Izabela Kostrzewa i Kazimierz 
Słodowy, oraz przewodnicząca  Rady 
Miejskiej Mirosława Kutnik i prezes UTW 
Jadwiga Należyty.  Na scenie wystąpił 
zespół UTW UNIWEREK, a wszyscy 

uczestnicy uroczystego spotkania odśpie-
wali hymn narodowy. 

- Dziękujemy władzom miasta, że mo-
żemy spotykać się, odpoczywać i działać 
w tak pięknym miejscu Chodzieży. Do 
zobaczenia w szerszym gronie, wiosną 
przyszłego roku – dodaje Jadwiga Nale-
żyty.

RED



Przez pięć dni (26 – 30 października) w chodzieskim kościele Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny oglądać można było wystawę „Historia Biblii”. 
Otwarcie wystawy poprzedzone było spotkaniem w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej.

 x x x
Dodatkową wartością 

zorganizowania wykładów w MBP 
i wystawy w chodzieskim kościele 
było to, że projekt zrealizowany był z 
zaangażowaniem przedstawicieli kilku 
chrześcijańskich kościołów. Jakże jest 
to spójne z tym, co powiedział papież 
Franciszek, podczas ekumenicznego 
spotkania i modlitwy o pokój w katedrze 
Matki Bożej Arabskiej w Awali (źródło – 
DEON.PL):

- Nie można prawdziwie świadczyć 
o Bogu miłości, jeśli nie jesteśmy 
zjednoczeni między sobą, jak On tego 
pragnie; a nie możemy być zjednoczeni, 
gdy każdy z nas pozostaje osobno, 
bez otwarcia się na świadectwo, 
bez poszerzania granic naszych 
zainteresowań i naszych wspólnot w 
imię Ducha, który ogarnia każdy język 
i chce dotrzeć do wszystkich.

Fot – Honorata Struzik
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Ryszard Cichocki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

- Inicjatywa zorganizowania wystawy 
wyszła od ks. Krzysztofa Kłuska – pastora 
parafi i ewangelicko – metodystycznej, 
już pod koniec 2019 roku – informuje 
dyrektor MBP Honorata Niemiro. - 
Byliśmy przygotowani,  by otworzyć ją 
13 marca roku następnego. Pandemia 
spowodowała jednak, że trzeba było się 
z pomysłem wstrzymać. We wrześniu 
ks. Kłusek pojawił się ponownie w 
bibliotece z propozycją, by do projektu 
tego powrócić. I tak, po przeszło dwóch 
latach, na sam koniec posługi pastora w 
Chodzieży, udało nam się doprowadzić 
do zorganizowania spotkania i otwarcia 
wystawy.

Spotkanie odbyło się 25 października 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a 
prowadzili je dyrektor MBP Honorata 
Niemiro i  ks. Krzysztof Kłusek. Na 
początek poinformowali o tym, jak doszło 
do zorganizowania wystawy, jak wiele 
instytucji i osób odpowiedziało pozytywnie 
na apel o wsparcie tej inicjatywy. 

Głównymi punktami spotkania 
były wykłady zaproszonych gości. 
O wystawie, przygotowanej z okazji 
200. lecia Towarzystwa Biblijnego w 
Polsce, mówiła dyrektor generalna tego 
stowarzyszenia Iga Zalisz. Zachęcając 
do zwiedzenia wystawy, podkreśliła 
wyjątkową wartość prezentowanych 
na niej eksponatów, pozwalających na 
poznanie historia Biblii, księgi, która 
przetrwała wieki. Chyba pierwszy raz 
chodzieżanie mogli zobaczyć historyczne 
wydania Biblii w oryginalnych językach, a 
także cały zestaw współczesnych wydań. 
Pani dyrektor znaczną część swojego 
wystąpienia poświęciła na historię 
polskich przekładów Biblii.

Bardzo ciekawy był wykład ks. prof. 
dr. hab. Pawła Podeszwy, wykładowcy 
UAM w Poznaniu. Ksiądz profesor 
swoje wystąpienie poświęcił przykładom 
wykorzystania przekazów  biblijnych w 
kulturze. O „Biblii jako źródle życia” mówił 
natomiast honorowy zwierzchnik Kościoła 
ewangelicko – metodystycznego ks. dr 
Edward Puślecki.

Kilka słów do uczestników spotkania 
skierowali także proboszcz parafi i św. 
Floriana, ks. prałat Ireneusz Szypura, 
superintendent  Kościoła ewangelicko-
metodystycznego, były pastor parafi i w 
Chodzieży ks. Sławomir Rodaszyński 
i przewodnicząca Rady Mi8ejskiej 
Mirosława Kutnik.

Całe spotkanie wzbogacił zespół 
instrumentalno – wokalny zboru Kościoła 
zielonoświątkowego w Chodzieży.

x x x
Wystawa w kościele NNMP była 

profesjonalnie przygotowana, a zobaczyło 
ją wielu chodzieżan. 

- Ks. proboszczowi Janowi Korygaczowi 
należą się szczególne podziękowania 
za pomoc w przygotowaniu wystawy i  
udostępnienie świątyni – podkreślił ks. 
Krzysztof Kłusek.

KSIĘGA, KTÓRA PRZETRWAŁA WIEKI

Historia Biblii

Sala MBP wypełniona była po brzegi

W przerwach między wykładami wystąpił zespół chodzieskiego zboru Kościoła zielonoświątkowego

Wystawę „Historia Biblii” można  było oglądać w kościele NNMP

Spotkanie prowadzili dyrektor MBP 
Honorata Niemiro i pastor parafi i ewangelicko 
– metodystycznej ks. Krzysztof Kłusek

Ks. dr Edward  Puślecki Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Mirosława Kutnik

Wykładowcy:

Iga Zalisz - dyr. Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce

Ks. prof. dr. hab. Paweł Podeszwa

O znaczeniu wystawy mówili też: 

ks. superintendent 
Sławomir Rodaszyński

Ks. prałat Ireneusz Szypura



SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Gościliśmy osoby prywatne 
i zorganizowane grupy 
w każdym wieku - od 

najmłodszych przedszkolaków 
bo seniorów. Przybyli do  DTIHM 
oglądali, a niekiedy nawet 
zachwycali się, wciąż dostępną 
wystawą z Toruńskiego Muzeum 
Etnografi cznego „Zabawki z 
lamusa”. Tutaj zarówno dzieci, 
jak i dorośli zwracali uwagę na 

jakość i „serce” włożone przy 
produkcji dawnych, drewnianych 
zabawek. Furorę wśród 
eksponatów szczególnie zrobił 
drewniany, malowany, bocian, 
trzepocący skrzydłami przy 
wprawieniu go w ruch za pomocą 
sznurka.

Zabawki to jednak nie 
wszystko. Bardzo wielu gości 
przyglądało się eksponatom 

historycznym, wystawom - 
„Chodzieżanie w imię wolnej 
Polski”, dotyczącej Powstania 
Wielkopolskiego oraz stałym 
ekspozycjom ceramicznym. 
Wśród zwiedzających pojawił 
się m.in. nowy burmistrz 
Nottuln, Dietmar Thönnes, a 
także przedstawiciele szkoły 
z partnerskiego dla powiatu 
chodzieskiego, niemieckiego 

powiatu Lippe.
Jak zatem ten miesiąc 

przedstawia się w statystyce? 
W październiku muzeum 
odwiedziło 420 osób, co 
okazało się najwyższym 
„liczbowym” wynikiem w tym 
roku. Co więcej, w tym jednym 
miesiącu DHiTM odwiedziło 
więcej osób niż w całym 
trudnym, pandemicznym roku 

2020 (kiedy to instytucje m.in. 
kultury były czasowo zamykane 
bądź czynne w limitowanym 
zakresie), a także prawie 
50% wszystkich odwiedzin 
w kolejnym, także znacznie 
ograniczonym przez Covid-19, 
2021 roku. 

Dziękujemy za przybycie i 
zapraszamy do zwiedzania.

DHiTM

W CHODZIESKIM MUZEUM

Owocnym, ale także pra-
cowitym, można nazwać 
dla bibliotecznego Działu 
Historii i Tradycji Miasta 
miniony październik. W 
chodzieskim muzeum 
pojawiło się rekordowo 
wiele osób. 
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Owocny i pracowity miesiąc

n Projekt „Wierszem malowane 
w rocznicę 180 urodzin Marii 
Konopnickiej”, fi nansowany 
ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji 
Kultury – państwowego funduszu 
celowego, nie zwalnia tempa. 

26 października do biblioteki zawitała 
poetka, autorka wierszy dla dzieci, Mał-
gorzata Strzałkowska (ur. 1955). Napisa-
ła ponad sto pięćdziesiąt książek (część 

Spotkanie 
z poetką

W RAMACH OBCHODÓW 180. ROCZNICY URODZIN MARII KONOPNICKIEJ

z nich także zilustrowała). Jest autorką 
bajek, piosenek i scenariuszy dla TVP1 
(Jedyneczka, Budzik, Babcia Róża i 
Gryzelka). Współpracowała lub współ-
pracuje z czasopismami, takimi jak m.in: 
Świerszczyk, Dziecko czy Miś. 

Poetka w sposób obrazowy i łatwy 
do zrozumienia dla dzieci przyrównała 
utwory Marii Konopnickiej do wierszy 
współczesnych autorów, w tym także 
do swoich, a dodatkowo wprowadziła 
młodych słuchaczy w świat ilustratorów, 

gdyż sama zajmuje się podstawami do 
ilustracji jej utworów. 

Małgorzata Strzałkowska rozmawia-
jąc z dziećmi zwracała uwagę na fakt, że 
warto, ale także powinno się dbać o po-
prawność i estetykę języka ojczystego. 

Przy okazji opowiedziała im m.in. skąd 
wzięły się nazwy miesięcy. 

Następnym gościem projektu będzie 
już niebawem ilustratorka książek dla 
dzieci, Joanna Rusinek.  

 Elżbieta Habet



9 listopada w kameralnym gronie wysłuchaliśmy wykładu Marka Fijałkow-
skiego - kustosza Muzeum Okręgowego w Pile na temat Józefa Wybickiego 
i jego powiązań z regionem północnej wielkopolski  (w tym z Margoninem          
i niedalekimi Manieczkami), na tle burzliwych dziejów kraju.
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Prelekcja wsparta była 
materiałem ikonografi cznym 
m.in. faksymilą (kopią) Wybic-
kiego pod „Pieśnią legionów 
polskich we Włoszech”, czyli 
naszym hymnem narodowym. 
Sfotografowane obiekty po-
chodziły ze zbiorów pilskiego 
muzeum oraz nieodległej wy-
stawy w muzeum w Szamotu-
łach. DHiTM

ROK JÓZEFA WYBICKIEGO

Związki 
z naszym regionem

Nowi czytelnicy
SPOTKANIE 
Z UKRAINKAMI

MŁODZI GOŚCIE

NATALIA BELCHENKO – UKRAIŃSKA POETKA

n Jakiś czas temu panie 
z Ukrainy stworzyły w 
chodzieskiej bibliotece 
gliniane sówki. 

Teraz dzieła te zostały 
wypalone w piecu, a na 

ostatnim spotkaniu na-
szych gości - pomalowane. 
Każda sowa zyskała wła-
sne, nowe barwy. 

Lepienie z gliny i 
wspólne malowanie to 

z pewnością niezwykle 
relaksujące zajęcia, by 
móc odprężyć się i przez 
chwilę nie myśleć o pro-
blemach świata. 

 MBP
n Wodniki z Miejskiego Przedszkola nr 5 odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Dzieci poznały zasady korzystania z biblioteki, zostały przyjęte w do grona czytelników i wy-
pożyczyły swoją pierwszą książkę. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Spotkanie autorskie

n Tradycyjnie, podczas odbywającego się 
w Poznaniu, Międzynarodowego Listopa-
da Poetyckiego, w naszej bibliotece mamy 
przyjemność gościć zagranicznego pisa-
rza. Tym razem odwiedziła nas ukraińska 
poetka i tłumaczka - Natalia Belchenko. 

Autorka kilkunastu zbiorów poezji, laureat-
ka prestiżowych nagród literackich, w 2017 r. 
otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Gaude Polonia”. Jej 
wiersze zostały przetłumaczone na wiele ję-
zyków, m.in. język polski, niemiecki, francuski, 
belgijski, bułgarski i koreański. Oprócz pisania 
Natalia Belchenko pracuje jako tłumaczka lite-
racką. Jeśli chodzi o polską literaturę to tłuma-
czyła m.in. utwory Jarosława Iwaszkiewicza, 
Zuzanny Ginczanki i Bolesława Leśmiana.

Na spotkaniu poetka opowiadała o swojej 
drodze literackiej, recytowała wiersze i wspo-
minała okoliczności ich powstania. Opowiada-
ła skąd konkretny wybór utworów do tłuma-
czenia z języka polskiego, dlaczego ci pisarze 
są jej bliscy. 

Wiersze Natalii Belchenko w polskim tłu-
maczeniu prezentowała moderatora i inicja-
torka poetyckiego spotkania - Zofi a Grabow-
ska-Andrijew. Justyna Belter-Rusek

da to wiele powiedziane! Nikt 
nie widział zbyt wielu gwiazd na 

nocnym niebie, zielonej trawy, 
wschodzącego słońca czy kolo-
rowych jesiennych drzew.  Jego 
azyl, obawa przed światem i tym 
co może go spotkać, paraliżuje 
i nie pozwala na otwarcie się, 
eksperymentowanie i poznawa-
nie nowego. 

Nagle w życiu Nikta pojawia 
się Zielony, który namawia i 
zachęca do wyjścia z kryjów-
ki.  Daje mu wsparcie, zapewnia 
o swojej pomocy i zachęca do 
wspólnego spaceru po pięk-
nych zielonych łąkach. Zielony 
ma świadomość, że nie może 
zmusić przyjaciela, nie może 

też wykonać za niego pewnych 
czynności. To Nikt sam musi 
podjąć decyzję i wykonać zada-
nie, które wymaga wiele zapału 
i wiary. 

Książka dedykowana jest 
dzieciom w wieku 7+. Myślę, 
że czytelnicy w wieku szkolnym 
odnajdą się w tym opowiadaniu. 
Tekst ma wiele walorów tera-
peutycznych, pokazuje piękne 
wartości: przyjaźń, pomoc i 
współpracę. Pozwala oswoić lęk 
przed nieznanym. Serdecznie 
polecam!

 „Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

Zielony i Nikt
Małgorzata 

Strzałkowska
Na jesienne długie wieczory i 

chwilę wytchnienia po zajęciach 
szkolnych polecam książkę „Zielo-
ny i Nikt”. Dzięki niej zrozumiecie, 
że warto odkrywać, stawiać na 
nowe, poszukiwać i nie bać się 
swoich marzeń. 

Główny bohater Nikt żyje w sta-
rej, wyschniętej studni. I to właśnie 
studnia jest miejscem jego kry-
jówki, z której tylko w określonym 
stopniu może oglądać świat. Oglą-

Dominika Nowak
Dział dla Dzieci i Młodzieży MBP 

Barwne 
sowy
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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ KONKURS PLASTYCZNY

Propozycja 
dla  młodych 
chodzieżan

n 28 października w gościnnych progach Miejska Biblioteka Publiczna odbyło się podsumowanie 
projektu  „Obozowisko-rozlewisko”, podczas którego młodzi ludzie w wieku 14-16 lat zapoznawali 
się z walorami przyrodniczymi doliny Noteci, a zwłaszcza z jej awifauną. 

n 19 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste spotkanie TMZCh, pod-
czas którego wręczono nagrodę Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej im. Henryka Zydor-
czaka za rok 2021, przyznaną podczas walnego zebrania stowarzyszenia 26 marca 2022 roku.

n W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego 
Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, zachęcamy dzieci i młodzież 
szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. 

Konkurs zatytułowany jest „Wszyscy jesteśmy tacy sami. Razem tworzymy nasz świat 
lepszym”. Jego celem jest uwrażliwienie młodych chodzieżan na problemy osób z niepeł-
nosprawnością, kształtowanie pełnych tolerancji, szacunku, równości, integracji postaw i 
zachowań wobec niepełnosprawności oraz burzenie barier i wzmacnianie pozytywnych 
więzi społecznych. Te właśnie problemy powinny  być tematyką prac konkursowych.

Obozowisko - rozlewisko

Nagroda im. Henryka Zydorczaka 

Młodzież przedstawiła swoje działania: 
-  przygotowanie stoisk podczas 
  7 Pikniku Naukowego i gry terenowej 
  MobilOrient, 
- spotkania ze swoimi rówieśnikami 
  w szkołach, 
-  rejs po Jeziorze Miejskim 
  Chodzieżanką II,
- relacje w mediach społecznościowych,
-  3-dniowy obóz w dolinie Noteci, 

  podczas którego młodzież pomagała 
  ornitologowi w obrączkowaniu ptaków. 

O swoich wrażeniach i wynikach 
obrączkowania ptaków podczas obozu 
i wcześniejszych prac w dolinie Noteci 
opowiadał Jerzy Dąbrowski z Muzeum 
Regionalnego w Rogoźnie- znany orni-
tolog, który sprawował opiekę meryto-
ryczną podczas tej akcji. 

Zespół projektowy, wręczając okolicz-

nościowe dyplomy, dziękował wszyst-
kim, którzy mu pomogli. 

Dzień później, 29 października uczest-
nicy projektu spotkali się we własnym 
gronie, aby świętować jego realizację.

Projekt „Obozowisko-rozlewisko” 
prowadzony był w ramach Program 
Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, administrowanego 
przez Fundację Civis Polonus.

Z rąk prezesa TMZCh Dariusza Sała-
ty i Teresy Zydorczak statuetkę odebrał 
Ryszard Cichocki, znany wszystkim 
dziennikarz i redaktor lokalnych mediów. 
Otrzymał nagrodę za propagowanie 
działań organizacji pozarządowych i 
oddolnych inicjatyw, dając wgląd w te 
działania, przynosząc inspiracje i nowe 
pomysły, wzmacniając tym działalność 
społeczną chodzieżan.

Nominacje do nagrody otrzymali 
również: Powiat Chodzieski - Starostwo 
Powiatowe w Chodzieży, za działania 
w zakresie promocji turystyki, rekreacji  
i sportu - pamiątkowy dyplom odebrali 
starosta Mirosław Juraszek i wicestaro-
sta Mariusz Witczuk, a także Salon Ar-
tystyczny działający przy Młodzieżowym 
Domu Kultury, za organizację wydarzeń 
artystycznych i promowanie chodzie-
skich twórców. 

Uroczystość uświetnił znakomity reci-
tal Estery Naczk – Suskiej.

Nagroda Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Chodzieskiej im. Henryka Zydor-
czaka przyznawana jest od roku 2019. 
Jej patron to zmarły w 2018 roku wybitny 
regionalista, wychowawca młodzieży, 

działacz społeczny i wieloletni prezes 
TMZCh. Na statuetce wręczanej laure-
atowi znajduje się parafraza słów Karola 
Bohdanowicza- wybitnego geologa z 
przełomu XIX i XX wieku: „Być sterem 
dla swojego pokolenia, lecz i pochodnią 
dla następnych”. TMZCh

2 grudnia br. w Chodzieskim Domu Kultury o godz. 11.00 
odbędzie się uroczystość z okazji Międzynarodowego 
Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. 

W programie występy artystyczne dzieci i młodzieży 
oraz wiele niespodzianek.

Na spotkanie zaprasza Miejski Pełnomocnik ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Chodzieży - Agnieszka Kowalska. 
Patronat honorowy – burmistrz Jacek Gursz.

ZAPROSZENIE
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W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH

W WESOŁYM SMYK

SZEWCZYK DRATEWKAPOD ŻAGLAMI PIĄTKI

n Z okazji  Święta Niepodległości przedszkolaki z „5” przez cały tydzień utrwalały wiadomości 
na temat symboli narodowych, zabytków wybranych miast oraz wydarzeń historycznych naszego 
kraju. 10 listopada dzieci oraz pracownicy przedszkola zebrali się, aby uroczyście świętować ten 
wyjątkowy dla Polaków czas. Wszyscy z wielką powagą odśpiewali hymn Polski na znak miłości i 
przywiązania do Ojczyzny. Justyna Bednarczyk

n W Dniu Postaci z Ba-
jek „Żabki” zaprosiły dzieci 
z całego przedszkola na 
przedstawienie pt. „Jak paw 
przez jezdnię przechodził”. 
Oprócz dobrej zabawy dzieci 
utrwaliły wiadomości o ruchu 
ulicznym.
 Ewa Wilczyńska

n Przedszkolaki z grup 
„Szewczyki” i „Kaczuszki” 
wybrały się na chodzieski 
cmentarz, aby zapalić zni-
cze na grobach Powstań-
ców Wielkopolskich oraz w 
Zakątku Katyńskim. 

n 3 listopada w Niepublicznym Przedszkolu nr 3 odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Po części artystycznej 
nastąpił akt pasowania - pani dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka” dotknęła ramienia każdego przed-
szkolaka. Dla każdego z nich było to wielkie przeżycie i duma, że zostały Wesoły Smykami. 

Wyjątkowe święto

Teatrzyk 

Znicze 
pamięci

Pasowanie

Razem maMY moc
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY CO W TRÓJCE PISZCZY…?

Chodzieski MOPS, w ramach KAMPANII 19 DNI, zorganizował 8 listopada w Chodzieskim 
Domu Kultury spotkanie pt. „StacJA empaTYczni”. Były interesujące  wykłady, było pod-
sumowanie konkursu. Cały projekt objął swoim patronatem burmistrz Jacek Gursz.

terapii - wspólne wyjścia na seans 
filmowy, Zespół Szkół im. Hipolita 
Cegielskiego - nagrodzona została 
praca z klasy 3 technikum logistycz-
nego oraz z klasy 3c (Oliwia Krawiec) 
- wspólne wyjście na pizzę, ufundo-
wane przez Restaurację Adwokacka 
oraz wejście na basen sponsorowa-
ne przez MOSiR Chodzież .

- Okazuje się, że w Chodzieży 
młodzież ma sprawczą moc, jest 
zaangażowana i ma potencjał, jest 
kreatywna i odpowiedzialna za słowa 
– podkreślają organizatorzy.

Dodajmy, że cały program wzbo-
gacili tancerze i wokaliści  Chodzie-
skiego Domu Kultury.  

 Źródło – FB MOPS

Do Chodzieskiego Domu 
Kultury zostały zapro-
szone klasy siódme i 

ósme ze szkół podstawowych oraz 
klasy ze szkół ponadpodstawowych, 
które wzięły udział w skierowanym 
do nich konkursie pt. „Razem maMY 
moc!” na zwrotkę piosenki na temat 
przemocy i agresji w środowisku ró-
wieśniczym.

Młodzież wysłuchała wystąpień 
dotyczących życiowych niebezpie-
czeństw m.in. Kamili Bejmy z Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjoterapii, 
Elżbiety Żulewskiej z Komendy Po-
wiatowej Policji, Michaliny Kozanec-
kiej-Kmiecik z Fundacji AKME oraz 
Fundacji Ukryte Marzenia, Romany 
Otto z Miejskiego Ośrodka Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
a także członków Młodzieżowej 
Rady Miasta Michaliny Kozioł i Bar-
tosza Gałązki.

 Ważnym punktem spotkania 
było ogłoszenie wyników konkursu 
ogłoszonego przez MOPS. Rów-
norzędne nagrody zdobyli: Szkoła 
Podstawowa nr 3, z której trzy klasy 
podjęły wyzwanie (kl. 7b, 8b i 8c) i 
dwie z nich zostały nagrodzone, w 
tym zwrotka klasy 7b (wych. p. Mi-
rosława Stube) z nagrodą w postaci 
wejściówek na koncert Grubsona 
(podziękowanie dla Chodzieskiego 
Domu Kultury) oraz klasy 8b (wych. 
p. Joanna Winiecka) z nagrodą 
„Dzień z burmistrzem Jackiem Gur-
szem”, Młodzieżowy Ośrodek Socjo-

Moda na czytanie

Etap Powiatowy
Olimpiady Ekologicznej 
n 20 października w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się Etap Powiatowy XII 
Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Udział w nim wzięli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, wyłonieni podczas etapu szkolnego. 

n W październiku w klasach pierwszych rozpoczęła się innowacja pedagogiczna 
„Moda na czytanie”, upowszechniająca czytelnictwo wśród uczniów. 

Konkurs odbył się w 
kategoriach dla klas 
5 i 6 oraz 7 i 8. Do 
kolejnego etapu Olim-
piady Ekologicznej, 
który odbędzie się w 
Pile, zakwalifikowało 
się trzech uczniów 
z ,,Trójki’’: Szymon 
Nowak, Aleksander 
Dembski oraz Wiktor 
Zwierzykowski.

Katarzyna Gról
Katarzyna Kozakiewicz

Jej głównym celem jest budzenie ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytel-
niczej, doskonalenie techniki czytania oraz aktywnego słuchania. Innowacja także ma 
zachęcić rodziców i dzieci do wspólnego spędzania czasu z książką oraz zintegrować 
zespół klasowy.
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Sport w życiu pana Zbyszka był 
zawsze. Z powodzeniem w mło-
dości uprawiał lekkoatletykę, grał 

w piłkę nożną, czy później w ręczną. Ale 
wszystko zmieniło się pod koniec 2000 
roku, gdy … pojawiła się choroba. Oka-
zało się, z czego nie zdawał sobie spra-
wy, że dopadła go białaczka. Pewnego 
dnia w pracy, w Europolu Meble, bardzo 
źle się poczuł, zabrało go pogotowie i 
natychmiast przewieziono do szpitala w 
Poznaniu. 

- Wyniki krwi były bardzo złe i ko-
nieczne było długie leczenie – wspo-
mina pan Zbyszek. - Po trzech mie-
siącach, już w 2001 roku, wróciłem do 
domu. Lekarz zalecił mi rekreacyjną 
jazdę rowerem. I tak zacząłem sobie 
jeździć po chodzieskich lasach. 

Przez 6 lat był pod kontrolą przyszpi-
talnej przychodni. Lekarze byli zadowo-

leni, bo wszystkie wyniki krwi w szybkim 
tempie wracały do normy. 

7 lat temu, dzięki wsparciu Łukasza 
Sędłaka i Sebastiana Roguszki, Zbi-
gniew Fórman został członkiem Cho-
dzieskiego Towarzystwa Rowerowego. 
Od tego czasu z rowerem, już na po-
ważnie, się nie rozstaje. 

x x x
- Dlaczego to robię? Bo bo to samo 

zdrowie, bo czuję się nawet młodszy, 
bo przy okazji można podziwiać piękno 
przyrody. A wokół nas jest ona tak pięk-
na, że czasem aż dech zapiera. No i na 
dodatek pomaga mi to cieszyć się ko-
lejną moją pasją - fotografią – wyjaśnia 
pan Zbyszek.

Na rower wsiada przynajmniej dwa, 
trzy razy w tygodniu. Bo, jak podkre-
śla -  trenować trzeba systematycznie, 

oczywiście dostosowując to do swoich 
możliwości. 

Każda trasa jest dobra, ale Zbigniew 
Fórman najbardziej lubi jeździć tam, 
gdzie są podjazdy i zjazdy. Lubi więc 
wyprawy na Gontyniec, stok narciarski 
czy okolice Parku 3 Maja. Pokonywanie 
kilometrów szosą oczywiście też ma 
swoje uroki. W tym roku, latem, pan 
Zbyszek osiągnął swój „odległościowy 
rekord” – 102 km. Zaliczył wtedy m.in. 
Oborniki, ale bywał też w Pile, Gołań-
czy, Rogoźnie, czy Ryczywole. Za naj-
większe, typowo sportowe osiągnięcia, 
uważa dwukrotny udział w zawodach z 
cyklu Electric KACZMAREK MTB.

- W zeszłym roku byłem piąty, a w 
tym roku trzeci, oczywiście w kategorii 
open na dystansie 10 km. A startowali 
też dużo młodsi ode mnie – podkreśla 
Zbigniew Fórman.

x x x  
Nasz bohater nie opuści żadnej re-

kreacyjnej imprezy w Chodzieży i oko-
licach, gdzie może nie tylko pokonywać 
kolejne kilometry, ale też włączać się 
czynnie w akcje charytatywne.  Każdy 
kto go poznał, miał okazję przekonać 
się, że to  nie tylko wielki pasjonat ko-
larstwa, ale też po prostu … człowiek z 
dobrym sercem.

x x x
- Czasem na FB widzę, jak moi 

równolatkowie emeryci pokazują fotki 
z „autobusowych wycieczek”. I wtedy 
myślę sobie ...  kurczę, ja jednak wolę 
moje wycieczki rowerowe, czy to indy-
widualne czy grupowe z CHTR. I zdro-
wiej i chyba przyjemniej – dodaje pan 
Zbyszek.

 Ryszard Cichocki

Zdrowiej, przyjemniej
PASJE CHODZIEŻAN

ZBIGNIEWA FÓRMANA 
najczęściej spotkać można 
w różnych miejscach 
naszego miasta na rowerze. 
Wyjeżdża także daleko poza 
granice Chodzieży, 
bo pokonywanie kilometrów 
rowerem jest jego pasją. 

29 sierpnia br. Zb. Fórman osiągnął 
życiowy, jak dotąd, sukces 
– przejechał ponad 100 km.

Pan Zbyszek czynnie uczestniczy w każdej imprezie biegowej, 
kolarskiej, charytatywnej, organizowanej na naszym terenie.

Zbigniew Fórman wspólnie z Anetą Superczyńską,
 jako reprezentanci ChTR, zabezpieczali Bieg Niepodległości.

Po raz 
czwarty
n Chodzieskie Stowarzyszenie 
Patriotyczne zorganizowało 5 listo-
pada „IV Chodzieski Bieg Niepod-
ległości”. Impreza odbyła się pod 
patronatem pani wójt Gminy Cho-
dzież i burmistrza naszego miasta, 
a organizatorów wsparło wiele firm, 
instytucji i stowarzyszeń. 

Tym razem miłośnicy biegania mieli 
do pokonania trasę ze startem i metą 
w Oleśnicy. Dorośli biegacze pokonać 
musieli 5 km,  podobnie jak miłośni-
cy Nordic Walking. Dzieci natomiast 
przebiec musiały trasę ok. 1 km.

Do zawodów zgłosiło się około 250 
uczestników. Opinia wszystkich jest 
zgodna – była to wspaniale zorganizo-
wana impreza. RED

 Fot - Zb, Fórman, ChSP
 

CHODZIESKI 
BIEG 
NIEPODLEGŁOŚCI
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FINAŁ PUCHARU ŚWIATA

W dniach 28-30 października na poznańskich 
Termach Maltańskich odbył się Złoty Finał 
Pucharu Świata w Pływaniu w Płetwach. 

Do rywalizacji z 37 innymi klubami stanął UKS Delfinek Cho-
dzież, zajmujący pierwszą pozycję w rankingu PŚ po dwóch wcze-
śniejszych rundach (Lipsk -Niemcy i Coral Springs - USA). Szesna-
stoosobowa reprezentacja chodzieskiego Klubu zdobyła łącznie 30 
medali - 10 złotych, 12 srebrnych i 8 brązowych. 

MEDALE DLA DELFINKA ZDOBYWALI:

n  Antonina Dudek: złoty na 50 i 100 m BF oraz 50 m SF, srebrny 
     na 50 m AP
n  Viktoriia Krasnokutska: złoty na 100 i 200 m SF, srebrny 
     na 50 m AP i 50 m SF
n  Radosław Grabowski: złoty na 200 m BF, srebrny na 50 m 
     BF na 400 m BF i 100 m BF
n  Kinga Małachowska: srebrny na 50 m AP, 50 m SF i 50 m BF, 
     brązowy na 100 m SF
n  Kamil Pietras: złoty na 800 m SF, brązowy na 400 m SF
n  Julia Małachowska: brązowy na 50 50  BF
n  Filip Nowak: brązowy na 50 m AP, 
n  Aleksandra Chmielewska: złoty na 400 i 200 m BF, srebrny 
     na 100 m BF brązowy na 50 m BF
n  Oskar Margol: srebrny na 200 m BF
n  sztafeta mikstowa juniorów 4x100 m BF złoty (Antonina Dudek, 
     Radosław Grabowski, Aleksandra Chmielewska, Kamil Pietras)
n  stafeta mikstowa seniorów 4x100 m BF srebrny (Oskar Margol, 
     Kinga Małachowska, Julia Małachowska, Marcin Humerczyk)
n  sztafeta kobiet 4x100 m SF złoty (Viktoriia Krasnokutska, 
     Antonina Dudek, Julia i Kinga Małachowskie)
n  sztafeta juniorów 4x100 m SF brązowy (Radosław Grabowski, 
     Oskar Margol, Yaroslav Morozov, Kamil Pietras)

W zawodach pierwsze szlify w Pucharze Świata zdobyli także: 
Krzysztofa Dudek, Kornelia Bielecka, Ksawery Chałubek, Anasta-
siia Tymoshenko.

PUCHAROWY FINAŁ STREFY PILSKIEJ

SUKCES Polonii
n Chodzieska Polonia ma aktualnie dobry czas. Świadczą o tym wyniki 
w rozgrywkach ligowych, ale przede wszystkim sukces w finałowym me-
czu rozgrywek w ramach Pucharu Polski w okręgu pilskim.

Dodajmy, że najlepszą juniorką w roku 2022 została Antonina 
Dudek, a Radosław Grabowski zajął III miejsce wśród juniorach. 
W seniorkach II miejsce zajęła Julia Małachowska, a trzecie jej 
siostra Kinga, podobnie jak Oskar Margol -  III miejsce w senio-
rach.

Ogrom wykonanej pracy wielu osób: Zarządu Klubu, całej 
kadry instruktorsko-trenerskiej (Bartosz Smaruj, Maciej Jęsiek, 
Kinga Małachowska, Filip Nowak, Marek Kasperczak),  a także 
pomocy niezawodnych rodziców oraz samych zawodników nie 
poszedł na marne i możemy się cieszyć z tegorocznego zwy-
cięstwa.

Chcielibyśmy bardzo podziękować naszym sponsorom, dzięki 
którym w tej rundzie najlepsi zawodnicy pokryte mieli wszelkie 
opłaty ze środków pozyskanych od: Spółki KEPKA, Jenox Aku-
mulatory Sp. z o.o., MWiK z Chodzieży.

Dziękujemy także wszystkim firmom i instytucjom wspierają-
cym- Gminie Miejskiej w Chodzieży, KEPKA Sp. z o.o, Jenox 
Akumulatory, Kopalni Kruszyw Państwa Wiśniewskich, MWiK, 
Sommerzbi z Poznania, Bankowi Spółdzielczemu, Sieci Hurtow-
ni Elektrycznych Alfa-Elektro, Miel-Pol, Gminie Chodzież, Salo-
nowi Okien i Drzwi PATER, Intermarche Chodzież, Komisowi sa-
mochodowemu Sz. Margowskiego, Gabinetowi Masażu Ceglana 
Komnata, Barowi Tlenowemu Spina&Szyna, MOSiR Chodzież, 
Finswimmingpl

Trener UKS Delfinek Chodzież 
Bartosz Smaruj

PUCHAR 
dla 
Delfinka

                                                             
CHODZIESKI KLUB WYGRAŁ RUNDĘ FINAŁOWĄ I PO RAZ PIERWSZY W HISTORII KLUBU 
JAK I POLSKI, ZDOBYŁ PUCHAR ŚWIATA W PŁYWANIU W PŁETWACH.

Taki mecz ważny jest zawsze z kliku powodów. Po pierwsze rozgrywany jest w Dniu 
Narodowego Święta, po drugie mobilizuje piłkarzy do pokazania, kto tak naprawdę 
dominuje w piłkarskim okręgu, a po trzecie jest to wydarzenie w sposób szczególny 
świętowane przez kibiców.

11 listopada na wysokości zadania stanęli zarówno zawodnicy Polonii Chodzież, 
jak i ich kibice. Finałowy mecz w Gołańczy był zacięty, ale to chodzieżanie mogli po 
jego zakończeniu cieszyć się ze zwycięstwa. Wygrana z miejscowym Zamkiem 3:2 
zagwarantowała polonistom zdobycie cennego pucharu, a kibicom, którzy wybrali się 
do Gołańczy specjalnym autokarem, dała powód do szczególnej radości. Chodzie-
żanie przez cały mecz dopingowali swoich piłkarzy, co na pewno było ogromnym dla 
nich wsparciem.

Polonia zdobyła to ważne trofeum nie pierwszy raz, a przy tej okazji wielu starszym 
kibicom przypomniały się poprzednie pucharowe mecze, które złotymi zgłoskami za-
pisały się w historii chodzieskiej piłki nożnej. RC

Fot Wolno Studio
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KRZYŻÓWKA NR 62

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   5 grudnia 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 wyloso-
wały panie: Alicja Michalak i Małgorzata Buczkowska. O terminie i miejscu odbioru 
nagród laureatki zostaną powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 62

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

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

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

POZIOMO
  1. Za oknem jeszcze trwa
  4. Miejscowość z zakładem karnym
  7. Ma 192 m n.p.m.
  8. Mówią, że dusi
  9. Słynna biegaczka NRD-owska
10. Stolica Armenii
11. Stolica nad Dunajem
13. Nie cięższy
16. Organizm jednokomórkowy
19. Program dla dzieci lub cukierek
21. Tam Planty i Błonia
22. Nie darowali mu nocy
23. Prosić bardzo mocno
24.  Werdykt, nota

PIONOWO
  1. Chodzieska ulica 
  2. Sympatia, serdeczność
  3. Imię żeńskie
  4. Sejm Czteroletni 
 5. Amunicja

  6. Stan w USA
11. Elementarna jednostka języka
12. Wigilijne imię
14. Wada drewna
15. Nuta F
17. Ma 31 dni
18. Zewnętrzna część mieszkania
20. Oderwana rozżarzona cząstka

!
W ostatnim dniu października w sali klubowej ChDK wystąpił zespół TARAKA. 
W zaduszkowy repertuar grupa wplotła swój najbardziej rozpoznawany utwór „Podaj 
rękę Ukrainie”. Jak wspominają sami muzycy - reakcje publiczności były żywiołowe.

Warto dodać, że poza liderem 
Taraki Karolem Kusem, wszyscy 
pozostali członkowie zespołu są in-
struktorami w Ognisku Muzycznym 
ChDK. Stanisław Kończewski pro-

wadzi klasę instrumentów perku-
syjnych,  Zenon Kończewski - klasę 
gitary basowej i gitary elektrycznej, 
a Cezary Górski - klasę pianina i in-
strumentów klawiszowych.

Koncert zaduszkowy był doskona-
łą okazją, aby przekonać się, jak wy-
sokiej klasy muzykami są nauczyciele 
w chodzieskim Ognisku. MS

Fot. Natalia Pawłowska

Zaduszki muzyczne

n Studenci chodzieskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ostatnich dniach 
uczestniczyli w kilku ważnych dla stowarzyszenia wydarzeniach. Najpierw 
inauguracja nowego roku akademickiego, potem zebranie sprawozdawczo 
– wyborcze i jeszcze, zakończone pełnym sukcesem, ustawienie w parku 
przy Promenadzie nad Jeziorem Miejskim specjalnej jubileuszowej ławki. 

O tym wszystkim piszemy w dzisiejszym numerze. A że członkowie UTW są cały czas 
w znakomitych nastrojach i tak samo znakomitej kondycji, najlepiej świadczy to, że mając 
na uwadze Święto Niepodległości, wybrali się także na dynamiczny spacer Chodzieską 
Promenadą.

 RC

ŚWIĄTECZNY SPACER
W CHODZIESKIM DOMU KULTURY


