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PRZEDŚWIĄTECZNE PROPOZYCJE BIODERKA

n 14 grudnia, w atmos-
ferze Świąt Bożego Na-
rodzenia, przy zapachu 
świerku, barszczu, kapu-
sty z grzybami, pierników 
i innych smakołyków, od-
było się spotkanie wigilij-
ne „bioderkowej rodziny” 
i zaproszonych gości. 

Było tradycyjne prze-
łamania opłatkiem wraz 
z życzeniami płynącymi 
od zarządu Stowarzysze-
nie Bioderko, złożonymi 

n Tego samego dnia, 
po wigilijnym spotka-
niu, już po raz drugi 
Stowarzyszenie Bioder-
ko było organizatorem 
świątecznego wydarze-
nia „Kolęda dla sąsia-
da”. 

Przed siedzibą BIO-
DERKA zgromadzili się 
licznie sąsiedzi oraz miło-
śnicy świątecznych melo-
dii z innych części miasta. 
W świąteczny nastrój 
wprowadziły uczestników 
spotkania wspaniałe pa-
nie z zespołu wokalnego 
UNIWEREK, działają-
cego przy chodzieskim 
UTW, a kontynuowali to 
dżentelmeni z zespołu 
Jan Boys. Oprawę mu-
zyczną wsparł niezawod-
ny Marcin Kotowicz z 
ChDK. 

Na wszystkich czekał 
ciepły barszcz, pierogi z 
kapustą oraz pyszne pier-
niczki, którymi częstowali 
młodzi wolontariusze z 
SP1 oraz Młodzieżowej 
Rady Miejskiej. W mroź-

ne, zimowe popołudnie 
rozgrzewał nie tylko ra-
dosny śpiew, ale także 
ogień, dzięki MEC sp.z 
o.o., o którego żar zadbali 
strażacy z OSP Cho-

dzież. 
Wszystkim serdecznie 

dziękujemy za wspól-
ny czas i zbliżenie nas 
do przeżywania radości 
Świąt.

Wydarzenie odbyło się 
dzięki współfinansowaniu 
ze środków Owes Etap w 
ramach Inicjatywy Lokal-
nej.  Małgorzata 

Jeśko-Doręgowska

n Jeszcze tylko kilka dni potrwa facebookowa akcja świąteczna, której organizatorem jest 
Urząd Miejski w Chodzieży wraz z 23 partnerami akcji, którymi są chodzieskie firmy, instytu-
cje i organizacje. 

Kalendarz adwentowy znajduje się w budynku Urzędu i ma formę 24 bombek wiszących na choin-
ce. Codziennie, aż do wigilii Bożego Narodzenia, otwierana jest jedna bombka z zadaniem i nagrodą 
innego partnera. 

Wykonanie zadania potwierdza się poprzez dodanie komentarza pod postem na facebooku part-
nera lub pod udostępnieniem burmistrza Jacka Gursza. Każde zadanie kończy się o 21.00, a zwy-
cięzca ogłaszany jest tego samego dnia lub następnego rano. 

Liczą się najbardziej kreatywne odpowiedzi. Dla najbardziej aktywnego uczestnika akcji przewi-
dziana jest nagroda specjalna, przyznana w wigilię Bożego Narodzenia.
Regulamin akcji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

ŚWIĄTECZNA AKCJA INTERNETOWA 
CHODZIESKICH FIRM I ORGANIZACJI

Wigilijne spotkanie

Kolęda dla sąsiada

przez prezes Honoratę 
Pilarczyk. Życzenia świą-
teczne przekazali także 
zaproszeni partnerzy Sto-
warzyszenia, wspierający 

działania od kilku już lat 
- burmistrz Jacek Gursz, 
wicestarosta Mariusz Wit-
czuk oraz reprezentująca 
Bank Spółdzielczy - dy-

rektor Hanna Gałązka. 
 Wspólny czas i rozmo-

wy, to z pewnością dowód 
na to, że takie miejsce jak 
BIODERKO, jest potrzeb-

ne i sprawia, że dbałość o 
swoje zdrowie w serdecz-
nej atmosferze i przy fa-
chowej opiece, poprawia 
naszą formę i nastrój. 

Honorata 
PILARCZYK
Jesteśmy od 
dziesięciu już lat 
na tym „fyrtlu” 
i zawsze jeste-
śmy otwarci dla 
każdego. Nie 
tylko z okazji takich 
wyjątkowych, 
zbliżających nas do 
siebie wydarzeń jak 
te, zorganizowane 
14 grudnia.



konsultowania dokumentu. 
Konsultacje społeczne projektu Stra-

tegii ZIT MOF Piły prowadzone były od 
26 października do 7 listopada br. Każdy 
zainteresowany mógł zgłaszać w tym cza-
sie swoje uwagi, opinie i propozycje do 
projektu dokumentu na formularzu, który 
dostępny był online na stronach www i w 
mediach społecznościowych wszystkich 
jedenastu gmin członkowskich ZIT MOF 
Piły. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną 
przeanalizowane w pracach nad ostatecz-
ną wersją dokumentu.

x x x
Umowy już podpisane i teraz czeka-

my na pieniądze. Z ogólnej puli środ-
ków ponad 10 mln zł trafi do Chodzieży.

Wspólnie pozyskanie 23 milionów euro 
dla naszego subregionu z Funduszy Eu-
ropejskich dla Wielkopolski na lata 2021 
– 2027 i realizacja wspólnych zintegro-

wanych przedsięwzięć rozwojowych, stało 
się faktem!

To historyczny moment, bo po raz 

pierwszy od czasu likwidacji województwa 
pilskiego, tak wiele samorządów występu-
je ramię w ramię, by wspólnie osiągnąć 

cel, którym jest rozwój naszego regionu.
Pozyskane środki będą wydatkowa-

ne na inwestycje w następujących ob-
szarach: 
• Gospodarka: publiczne e-usługi
• Środowisko: plany adaptacji do zmian 
klimatu - powodzie, burze, susze, go-
spodarka wodna; infrastruktura trans-
portu miejskiego w tym infrastruktura 
rowerowa
• Społeczeństwo: dostosowanie do 
zmian; edukacja; dostęp do usług 
społecznych i zdrowotnych; integracja 
społeczna

Współpracę podjęły: Miasto Piła, Cho-
dzież - zielony zakątek Wielkopolski, 
Gmina Chodzież, Miasto i Gmina Kaczo-
ry, Gmina i Miasto Krajenka, Gmina Szy-
dłowo, Miasto i Gmina Trzcianka, Gmina 
i Miasto Ujście, Miasto i Gmina Wysoka, 
Miasto Złotów oraz Gmina Złotów. 

 RED

W PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W PLENERZE

Chodzież ma zapewnione 
ponad 10 milionów 

Szanowni 
mieszkańcy 
Chodzieży

URZĄD MIEJSKI W CHODZIEŻY 
SPRZEDAJE WĘGIEL

Dobiegły końca konsultacje 
społeczne projektu dokumen-
tu Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Piły. Strategia ta 
będzie pełnić rolę dokumentu, 
umożliwiającego realizację 
wspólnych zadań w ramach 
porozumienia międzygmin-
nego, pozwoli na zacie-
śnianie współpracy między 
jednostkami samorządów 
terytorialnych. Umożliwi też 
formalny dostęp do środków 
zewnętrznych na finansowa-
nie realizacji przedsięwzięć 
samorządowych. 

n Cieszymy się, że w końcu mogliśmy roz-
począć dystrybucję węgla dla gospodarstw 
domowych na terenie Chodzieży. Dopiero 
28 listopada 2022 r. otrzymaliśmy umowę, 
która pozwala nam sprowadzić węgiel do 
Chodzieży. 

Informujemy, że cena węgla 1850 zł/tona 
jest niższa niż w innych miejscowościach, co 
jest wynikiem pracy i dużego zaangażowania 
pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży. 
Możemy powiedzieć, że miasto Chodzież oso-
bom uprawnionym  do zakupu węgla przyznało 
specjalny dodatek 350+.

Jednocześnie nadmieniamy, że za jakość i 
terminowość dostaw węgla z Indonezji i Tan-
zanii do Chodzieży odpowiada Rząd RP i pań-
stwowe spółki. 

Kolejny wniosek o dostawę węgla mogą 
Państwo złożyć od 2 stycznia 2023 r. do 14 
kwietnia 31 marca 2023 r. 

Ważne informacje:
- punkt odbioru węgla mieści się w siedzi-
bie firmy Insmont Plus, ul. Notecka 36, Cho-
dzież
- kontakt do osoby odpowiedzialnej za dys-
trybucję węgla tel. 696-403-991,
- transport węgla do domu prosimy organi-
zować we własnym zakresie, 
- informujemy jednak, że możliwość trans-
portu oferuje również firma Insmont Plus, 
dystrybuująca węgiel 

Urząd Miejski w Chodzieży

Zrównoważony 
ROZWÓJ

RANKING SAMORZĄDÓW

W tegorocznej edycji rankingu dobrze 
wypadła Chodzież, która wśród miast 
powiatowych północnej Wielkopolski 
uplasowała się na trzeciej pozycji.

Kryteria oceny ustala niezależna ka-

pituła pod przewodnictwem prof. Jerze-
go Buzka, byłego premiera RP, w skład 
której wchodzą przede wszystkim 
przedstawiciele organizacji samorządo-
wych.  PW

7 listopada br. w Hotelu Gromada w 
Pile odbyło się otwarte spotkanie dla 
interesariuszy gmin objętych ZIT MOF 
Piły, kończące proces konsultacji społecz-
nych. Uczestniczyli w nim samorządow-
cy, przedstawiciele biznesu, organizacji 
społecznych oraz mieszkańcy. Spotkanie 
prowadzili konsultanci z firmy LPW sp. z 
o.o. z Katowic, odpowiedzialni za sporzą-
dzenie strategii, którzy przedstawili zarys 
dokumentu, przedsięwzięcia zgłoszone 
przez gminy, a także podsumowali proces 

nW specjalnym Rankingu Samorządów oceniane są dokonania miast 
i gmin pod kątem zrównoważonego rozwoju, czyli działań, które są 
wyrazem dbałości o lokalną społeczność i środowisko przy zachowa-
niu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania.
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WSPOMNIENIE
DECYZJĄ MIESZKAŃCÓW

1 grudnia 2006 roku po raz pierwszy Jacek Gursz złożył przysięgę 
przed Radą Miejską, po pierwszych wygranych, bezpośrednich wy-
borach na burmistrza Chodzieży.
- Dziękuję wszystkim za współpracę w czasie tych 16 lat – podkre-
śla J. Gursz. RED

Wiosną będą nowe
CHODZIESKI ROWER MIEJSKI

n Za nami już piąty sezon funkcjonowania Chromka - Chodzie-
skiego Roweru Miejskiego. Tradycyjnie podsumowano jego roczne 
statystyki. A te robią wrażenie! 

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

Remonty, które 
trzeba przełożyćTo już 16 LAT

Ostatnia 
w tym roku

Szanowni Mieszkańcy Chodzieży

Nowe rowery 
są już składane

TRWA KOLEJNA AKCJA, INFORMUJĄCA MIESZKAŃCÓW ILE MIASTO CHODZIEŻ 
STRACIŁO NA ZMIANACH W PODATKACH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PIS.

Bilbordy w mieście informują o 15.7 mln 
strat i o tym z jakich kluczowych inwe-
stycji musiało zrezygnować miasto w tym 
roku. 

Nie można było rozpocząć remontów:
- Chodzieskiego Domu Kultury i hotelu
- Basenu Delfi n
- Amfi teatru Miejskiego

- Budowy pola kampingowego i miejsc dla 
kamperów na terenie OPTY 
Akcja informacyjna sfi nansowana została 
ze środków prywatnych.

n 7 grudnia odbyła się sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Chodzieży. 

Zgodnie z planem posiedzenia, 
dyskutowano nad projektem uchwały 
budżetowej, którą omówił skarbnik 
miejski - Radosław Federkiewicz. Po 
dyskusji radni MRM projekt uchwały 
zaopiniowali pozytywnie. 

W dalszej części sesji przedstawio-
no sprawozdanie z bogatej działalno-
ści międzysesyjnej oraz zaplanowano 
dalsze działania na rok 2023. Obra-
dom przysłuchiwał się burmistrz Jacek 
Gursz, który odpowiadał też na pyta-
nia młodzieży. 

W posiedzeniu uczestniczyły rów-
nież przewodnicząca Rady Miejskiej 
- Mirosława Kutnik oraz opiekun MRM 
- Małgorzata Jeśko-Doręgowska.

Był też słodki akcent i życznia z 
okazji Mikołajek i zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia.  RED

n Przypominamy o obowiązku wyni-
kającym z art. 5 ust. 1 pkt 4, ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
tj. „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości 
przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego położo-
ną bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości; właściciel nieruchomości 

nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczo-

ny płatny postój lub parkowanie po-
jazdów samochodowych”. 
Utrzymanie czystości i porządku w 
gminie jest ustawowym obowiązkiem 
każdego z nas.
W związku z powyższym, zwraca-
my się do wszystkich mieszkańców 
oraz właścicieli i zarządców posesji 
o bieżące utrzymanie chodników po-
łożonych wzdłuż Państwa nierucho-
mości.  UM

Mamy też kolejną świetną wiadomość. Miłośnikom Chromka niespodziankę zrobił 
Mikołaj. 6 grudnia dowiedzieliśmy się, że Chodzieski Rower Miejski wzbogaci się 
o 50 nowych rowerów. Będą 7. biegowe (dotychczas 3 biegi), mocniejszy GPS, 
mocniejsza konstrukcja, zabudowane lampki. Wiosną pierwsze przejażdżki! RED
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MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Szanuj WODĘ 
- łap DESZCZÓWKĘ!

n Powoli do powszechnej świadomości przebija 
się informacja dotycząca coraz mniejszych za-
sobów wody, jakimi dysponujemy.  Niewątpliwie 
wpływ na spadek ilości dostępnej wody mają ob-
serwowane zmiany klimatu. Wymuszają one dzia-
łania zapobiegające negatywnym skutkom tych 
procesów. Każdy z nas może, a nawet powinien, 
coś  w tym zakresie zrobić. Jednym z obszarów 
jest zagospodarowanie deszczówki.

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jakie znaczenie dla obiegu 
wody mają opady atmosferyczne? Czy wiemy co dzieje się z 
wodą, która w ich wyniku dociera do powierzchni naszej pla-

nety? Naturalny obieg wody na ziemi to cykl hydrologiczny. Odbywa 
się on w obiegu zamkniętym, a energię, która go napędza zapewnia 
słońce. Co ciekawe tylko 20% opadów ma miejsce nad lądami, a aż 
80% nad oceanami. 

Z tych 20% część wody odpływa z powrotem do mórz i oceanów 
(odpływ powierzchniowy i podziemny), część ponownie trafia do at-
mosfery poprzez parowanie. Wreszcie część zasila wody podziem-
ne, w tym te, z których czerpiemy wodę dla zaspokojenia naszych 
potrzeb. 

Już z tego uproszczonego i skróconego opisu wynika, że to ile wody 
mamy lokalnie dostępnej, wynika z ilości odpadów oraz ilości wody, 
którą potrafimy zatrzymać. Nie mamy wpływu na ilość opadów. Te 
przez ostatnie lata utrzymują się sumarycznie w skali roku na stałym 
poziomie, zmienia się jednak ich rozkład w czasie oraz natężenie. W 
wyniku zmian klimatycznych, coraz częściej mamy do czynienia z tzw. 

Więcej na www.wody.gov.pl w zakładce Mała retencja 
oraz w mediach społecznościowych #StopSuszy. Jeśli chcesz 
być na bieżąco zajrzyj na stronę chodzieskich wodociągów 
www.mwik.pl lub na profil na fb www.facebook.com/mwikchodziez

deszczem nawalnym, kiedy to w wyniku nagłej ulewy, w krótkim czasie może spaść 
tyle deszczu, ile zwykle pada w ciągu kilku tygodni. Między kolejnymi ulewami wystę-
pują coraz dłuższe okresy bez opadów. Opady śniegu, którego woda stopniowo jest 
uwalniana podczas roztopów, zastąpiły deszcze. 

Stąd czym bardziej spowolnimy procesy odpływu i parowania, tym więcej wody 
zostaje do wykorzystania. Takie czasowe zatrzymywanie lub ograniczenie pręd-
kości krążenia wody w przyrodzie (np. gromadzenie wody w jeziorze, w rzece, w 
sztucznym zbiorniku, renaturyzacja małych rzek, ochrona terenów podmokłych, za-
drzewianie) nazywa się retencją. 

Każdy z nas, o ile ma takie możliwości, powinien podejmować w tym zakresie dzia-
łania w ramach tzw. małej retencji, zagospodarowując deszczówkę na swojej posesji. 

W ten sposób nie tylko będziemy przeciwdziałać suszy, zwiększymy zasoby dostęp-
nej wody, poprawimy mikroklimat w naszej miejscowości, ale także w przyszłości ob-
niżymy obciążenia finansowe z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji te-
renowej czy odprowadzanie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej. 

Pamiętajmy, że każda kropla, która może wsiąknąć w glebę, ma znaczenie!
 MWiK

Beczki i zbiorniki są jednymi z najprostszych i najpo-
pularniejszych metod zagospodarowania deszczówki. 
Podczas 15 minutowego deszczu o umiarkowanym 
natężeniu, z dachu o pow. 100 m2 może spłynąć nawet 
ok. 1500 l wody.
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Promocja 
nowej książki

ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI CHODZIESKIEJ

n 9 grudnia w Chodzieskim Dom Kultury odbyła się długo 
wyczekiwana promocja książki „Ziemia chodzieska. Terra 
incognita - terra cognita”, autorstwa dwójki chodzieskich 
archeologów - Katarzyny Kuczara-Alagierskiej i Piotra Ala-
gierskiego. 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
ZAPROSIŁ NA WYJĄTKOWE SPOTKANIE

Tradycyjnie już, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, uczestnicy chodzie-
skiego Warsztatu Terapii Zajęciowej proponują pod choinkę swoje dzieła. 
Tym razem taki „świąteczny kiermasz” odbył się 10 grudnia w sali Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

Przez wiele lat podobne przedświąteczne 
spotkania, połączone z wystawą prac, odby-
wały się w sklepie Arka Zimnego. Uczestnicy 

WTZ serdecznie panu Arkowi dziękowali podkre-
ślając, że prace bożonarodzeniowe nadal można 
kupować w sklepie „Arka” w Chodzieży przy ul. 
Reymonta. Dziękowano też prezesowi Tomaszowi 
Bartkowiakowi za udostępnienie sali w tym roku.

Pięknie przygotowana wystawa w sali SM za-
chwycała, a twórcy bożonarodzeniowych dzieł nie 
kryli zadowolenia, że ich prace się podobają i znaj-
dują nabywców.

Gości witała Małgorzata Staszewska – kierownik 
WTZ, a do kupowania prac namawiała też Jolanta 
Kowal. Przez cztery godziny wystawę odwiedziło 
wielu chodzieżan, a wszyscy podkreślali jej wspa-
niały przekaz i … gościnność organizatorów. Pani 

kierownik zachęcała nie tylko do nabywania dzieł 
swoich podopiecznych, ale też do korzystania ze 
słodkiego poczęstunku.

Ważnym punktem sobotniego spotkania był 
występ męskiego zespołu wokalnego ChDK Jan 
Boys. Jak podkreślają uczestnicy, zespół stwo-
rzył niepowtarzalną atmosferę, a zaproszenie do 
wspólnego śpiewania kolęd przyjęte zostało wprost 
entuzjastycznie. 

- Nie przypuszczałam, że poczuję tu magię świąt 
– powiedziała nam pani Ewa.

Faktycznie tak było. Pani kierownik, jej współ-
pracownicy i uczestnicy warsztatowych zajęć - 
wszyscy w „świątecznych strojach”, stwarzali taki 
właśnie nastrój. A do tego te „zaczarowane dzieła”.  
Uczestnicy WTZ po prostu tak wiele dobrego potra-
fi ą robić. Ryszard Cichocki

ŚWIĄTECZNY 
KIERMASZ

Autorzy oraz dyrektor ChDK Marcin Kita, opowiedzieli o książce i 9-let-
nich badaniach, które doprowadziły do jej publikacji w ramach projek-
tu badawczego „Rozpoznanie zasobów dziedzictwa kulturowego ziemi 
chodzieskiej”, realizowanego przez Chodzieski Dom Kultury, Pracownię 
Archeologiczną Alagierscy oraz Stowarzyszenie Chodzieżak Pro Hobby. 
Mówiono także o innych badaniach, zlecanych pracowni Państwa Ala-
gierskich.

O znaczeniu studiów mikroregionalnych oraz badań terenowych, opo-
wiedział dr Krzysztof Tunia z Instytut Archeologii i Etnologii PAN, który 
połączył się uczestnikami imprezy przez Internet. 

Na scenie podziękowania i pamiątkowe egzemplarze książki otrzymali 
sponsorzy. Na zakończenie w holu ChDK można było nabyć książkę z 
dedykacją i podpisem autorów. MS
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n 3 grudnia br. słuchacze Uni-
wersytetu trzeciego Wieku w 
Chodzieży wraz ze wicestarostą 
Mariuszem Witczukiem, uczestni-
czyli w marszu mikołajkowym na 
Gontyniec. 

Była nas spora gromada, bo aż 50 
osób. W zimowej scenerii dotarliśmy 
na Gontyniec, gdzie czekało ognisko, 
certyfi katy „Zdobywcy Wzgórza Gon-
tyniec”,  no i kiełbaski. Wróciliśmy inną 
drogą, podziwiając rzeźby – ule fi guralne 
– PERYNY, TRYGŁAWA, SWAROGA i 
WELESA.

Dziękujemy  staroście M.  Witczukowi 
za ciekawe i pełne nowych wiadomości 
przewodnictwo naszej wyprawie oraz 
interesujące opowieści o naszym rejo-
nie. Czekamy na dalsze wędrówki, które 
pozwolą nam poznać lepiej naszą piękną 
okolicę.   Jadwiga Należyty

CHODZIESKIE 
KOŁO SYBIRAKÓW

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Tegoroczne przedświątecz-
ne spotkanie chodzieskich 
Sybiraków było pod kilkoma 
względami wyjątkowe. Roz-
poczęło się od części ofi cjal-
nej, podczas której wręczone 
zostały Krzyże Honorowe Sy-
biraków.

Członków Koła i zaproszo-
nych gości powitał prezes 
Wojciech Balicki. Podkre-

ślił, jak ważne dla Sybiraków są 
takie spotkania, tym bardziej, że 
z naturalnych względów liczba 
członków Koła z roku na rok się 
zmniejsza.

W chodzieskim Kole Sybiraków  
zostało już tylko 7 osób z naszego 
miasta. Dlatego warto podkreślić, 
że Koło „wzbogaciło się” ostatnio o 
trzy rodziny, przybyłe na chodzie-

ską ziemię z Kazachstanu.
- Jest nas coraz mniej, dlate-

go naszym obowiązkiem jest nie 
tylko dbanie o nasze sprawy, 
ale też przekazywanie wiedzy o 
tamtych czasach, o tragediach 
przez nas przeżytych, kolejnym 
pokoleniom – mówił Wojciech 
Balicki.

Prezes wspomniał też o swoich 
spotkaniach z młodzieżą, których 
było już ponad 125. Szczególne 
znaczenie mają te ostatnie.

- Niedawno spotykałem się z 
klasami maturalnymi i młodszymi 
Liceum Ogólnokształcącego św. 
Barbary – informował W. Balicki. 
- Trzy tygodnie temu zaprosiła 
mnie na kolejne pani Agnieszka 
Ptakowska-Sysło. Spotkanie od-
było się w Bibliotece Pedagogicz-
nej i było bardzo owocne dla obu 
stron.

Szczególnym momentem 
pierwszej części spotkania było 
wręczenie odznaczeń. Krzyż Ho-

norowy Sybiraków otrzymali tego 
dnia ks. prałat Ireneusz Szypura 
i były starosta chodzieski Julian 
Hermaszczuk, którzy przez wiele 
lat w różny sposób wspomagali 
działalność Koła, którzy starali się 
pomagać w kultywowaniu pamięci 
o bestialstwie wobec Polaków ze-
słanych na Sybir.  Wręczył je, w to-
warzystwie Wojciecha Balickiego, 
prezes pilskiego Koła Sybiraków 
Jan Skrobot.

Jedno z najważniejszych sy-

birackich odznaczeń miała otrzy-
mać Zofi a Farfurowska. Ponieważ 
wręczyć je może tylko osobiście 
wojewoda, a tego dnia nie mógł 
do Chodzieży przyjechać, akt ten 
dokonany zostanie w terminie póź-
niejszym.

Druga część uroczystości, to 
spotkanie opłatkowe. Rozpoczął 
je ks. Ireneusz Szypura, życząc 
sybirakom dużo zdrowia, szczę-
śliwych Świąt i cieszenia się ła-
skami, płynącymi z narodzenia 

Chrystusa. Po złożeniu sobie 
wzajemnych życzeń przy łama-
niu się opłatkiem, przy pięknych, 
polskich kolędach, przy wigilijnym 
poczęstunku, toczono rozmowy o 
ważnych, nie tylko dla sybiraków, 
sprawach.

Spotkanie odbyło się w Cho-
dzieskich Łazienkach, a uczestni-
cy za jego wspaniałą organizację, 
dziękują Kasi i Przemkowi Balic-
kim.

Ryszard Cichocki

Marsz mikołajkowy na Gontyniec

Spotkanie 
OPŁATKOWE
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2 grudnia sala widowiskowa Chodzieskiego Domu Kultury wy-
pełniła się wyjątkową publicznością. Bo też okazja była wyjąt-
kowa – uroczystość poświęcona obchodom Międzynarodowe-
go Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Całość przygotowała 
Agnieszka Kowalska - Miejski Pełnomocnik ds. Osób Niepełno-
sprawnych, której za zaangażowanie w realizację tego przedsię-
wzięcia, należą się słowa wielkiego uznania. Wspólnie z wieloma 
instytucjami i  organizacjami, udało się przygotować piękne wi-
dowisko, podkreślające znaczenie wspólnego zmieniania nasze-
go świata.  RC

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RAZEM 

zmieniamy 
nasz świat

n Tegoroczne Chodzieskie Obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Osób z Niepełno-
sprawnościami odbyły się pod hasłem 
„RAZEM ZMIENIAMY NASZ ŚWIAT”. Była 
doskonała okazja do zwiększenia świado-
mości społecznej o możliwościach i korzy-
ściach płynących z integracji osób z nie-
pełnosprawnościami w każdym aspekcie 
życia. To bardzo ważne, aby społeczeństwo 
rozumiało potrzeby i problemy tych właśnie 
osób. 

Społeczeństwo tworzymy wszyscy, nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania, wieku, wy-
kształcenia czy sprawności. Wspólne zaanga-
żowanie w działaniach na rzecz lepszego jutra 
nas wszystkich to sprawy, dla których warto się 
poświęcać. Tak bardzo ważne jest, aby zoba-
czyć uśmiech drugiego człowieka.

W naszej lokalnej społeczności jesteśmy 
żywym dowodem na to, że potrafimy się 
wspierać, integrować, pomagać, po prostu być 

razem, chociaż nie obok siebie, co doskonale 
odzwierciedla obecna sytuacja pandemiczna.

W zorganizowanie szóstych Chodzieskich 
Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z 
Niepełnosprawnościami zaangażowali się mło-
dzi ludzie wraz z nauczycielami, wychowaw-
cami, prezentując swoje kreatywne i ciekawe 
pomysły, na które złożył się przygotowany 
przez nich przepiękny, a zarazem wzruszający 
program artystyczny. Na scenie ChDK wystąpi-
li reprezentanci Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej 
nr 3, Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, 
I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary, 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, 
Społecznej Szkoły Podstawowej „Dobra Szko-
ła”,  Miejskiego Przedszkola nr 5 „Pod Żaglami 
Piątki”. Uroczystość zakończyła projekcja fil-
mu „Cyrk motyli”. Wielką pomoc okazali także 
członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w 
Chodzieży.

x x x
Z  okazji Międzynarodowego Dnia Osób z 

Niepełnosprawnościami chciałabym złożyć 
serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pogo-
dy ducha, wielu radości, życzliwości i wyrozu-
miałości wszystkich ludzi. Niech każdy dzień 
dostarcza niezapomnianych wrażeń i pozwoli 
zapomnieć o troskach życia codziennego. Ży-
czę również, aby na trudnej drodze rehabilitacji 
i odzyskiwania samodzielności nie opuszczało 
Was przekonanie, że niepełnosprawność nie 
powinna stać na przeszkodzie w dążeniu do 
realizacji pragnień, pasji i marzeń. Dużo uśmie-
chu oraz sił w przezwyciężaniu życiowych 
trudności, aby otaczający świat był przyjazny 
i bliski, samych szczęśliwych dni, pełnych cie-
pła i spełnionych marzeń, aby każdy następny 
przynosił radość i nowe pokłady sił. 

Wierzę, że tylko  RAZEM i wspólnymi si-
łami możemy zmieniać nasz świat każdego 
dnia.

n Podczas uroczystości w ChDK roz-
strzygnięty został konkurs plastyczny 
pt. „Wszyscy jesteśmy tacy sami. Razem 
tworzymy nasz  świat lepszym”.

Nagrodzonym uczestnikom konkursu plastycznego nagrody razem z Agnieszką Kowalską wręczał wiceburmistrz Piotr Witkowski

Agnieszce Kowalskiej i wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania uroczystości, po-
dziękował burmistrz Jacek Gursz

Głównej organizatorce uroczystości Agnieszce Ko-
walskiej pomagali członkowie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej

Agnieszka KOWALSKA - Miejski Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

KONKURS PLASTYCZNY

Prace  uczniów szkół podstawowych oceniane były w 
dwóch kategoriach wiekowych:  
KATEGORIA KLAS  I-IV:
I miejsce – Artur Michniak  kl. IV - Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa Specjalna, II  – Julia Cofta kl. IV – Dobra 

Szkoła Rataje, III – Maria Przybylak kl. IV – Dobra Szko-
ła Rataje
KATEGORIA KLAS V-VIII:
I miejsce – Maciej Kowalski  kl. VII – Niepubliczna Szko-
ła Podstawowa Specjalna, II – Błażej Skotarek kl. V – 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, III - Anna Jaśkowiak 
kl. V - Dobra Szkoła Rataje
Ponadto komisja postanowiła wyróżnić pracę Cy-
priana Pradziada kl. VIII - Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa Specjalna.
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RAZEM
zmieniamy
nasz świat

Współorganizatorzy uroczystości przygotowali 
piękny i wzruszający program artystyczny

CZAS 
RADOŚNIE SPĘDZONY

Chodzieskie 
MIKOŁAJKI

n 3 grudnia z propozycji wspólnego 
przeżycia kilku godzin skorzystała 
duża grupa dzieci. Na Chodzieskie 
Mikołajki młodzi mieszkańcy nasze-
go miasta przybyli wraz z rodzicami 
i opiekunami, aby razem zbliżyć 
się już do świątecznego klimatu i 
nastroju. Uśmiechom i radosnym 
okrzykom nie było końca! A to 
wszystko za sprawą atrakcji, jakie 
w Centrum Aktywności Seniora 
przygotowali organizatorzy.

W programie tego wyjątkowego spotkania znalazło się deko-
rowanie pierniczków upieczonych przez seniorów z Dzien-
nego Domu Senior-Wigor, warsztaty z tworzenia ozdób 
świątecznych ze Studiem Papiernia oraz fotografi czne sesje 
świąteczne z fotografi ą PstrykSzkole. Ponadto dzieci mogły 
dołożyć swoje życzenie do wielkiego chodzieskiego listu do 
św. Mikołaja, wykonać świąteczny rysunek oraz zagrać w gry 
planszowe w wersji XXL. Nie zabrakło także Mikołaja rozdają-
cego cukierki i drobiazgi dla dzieci. 

Tekst i foto - Natalia Pawłowska

- Czyż nie wszyscy jesteśmy Świętymi Mi-
kołajami? Na nasze Mikołajki dotarły całe 
rodziny i każdy radośnie spędził czas –
twierdzi burmistrz Jacek Gursz

Chodzieski list do Św. Mikoła-
ja piszą dzieci, rodzice, bab-
cie, dziadkowie, dziewczyny    
z urzędu i ... burmistrz.



SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

180 ROCZNICA URODZIN MARII KONOPNICKIEJ
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PRACOWNICY ZAKŁADU 
INŻYNIERII KOMUNALNEJ

Spotkanie w bibliotece
n Inicjator spotkania – Antoni Rozwadowski, przedstawił  
zarys genezy Zakładu Inżynierii Komunalnej (1979-1994), 
który powstał w wyniku licznych przekształceń Pracowni 
Projektowej przy PPGKiM w Chodzieży, przy ul. Młyńskiej 
3 (1974 r.). 

Szczególnie podkreślał znaczenie twórcy inż. Bolesława Po-
znańskiego, znakomitego organizatora i osobowości, która wy-
kraczała poza ramy gospodarki socjalistycznej, w realiach której  
pracował. Na spotkaniu była córka zmarłego, przebywająca 
wówczas w Polsce.

Zakład Inżynierii Komunalnej był jedynym w Chodzieży miej-
scem zatrudnienia Tadeusza Siejaka, któremu zebrani poświę-
cili wiele uwagi, opowiadając anegdoty i wspominając pisarza, 
wspólnie z obecną panią Zofi ą Siejak. MBP

SPOTKANIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Przyjaciele biblioteki

n 22 listopada uczestnicy projektu zebrali się, 
aby stworzyć własne ilustracje do wierszy Marii 
Konopnickiej. Tematyką były oczywiście posta-
ci z ulubionych bajek, szczególnie tych, związa-
nych z twórczością Marii Konopnickiej. 

Na kartkach pojawiły się zatem zwierzątka, lu-
dzie, rośliny, zjawiska przyrodnicze i całe sceny z 
bajek. Wszystko w żywych i cieszących oko kolo-
rach. Elżbieta Habet

Zakończenie i podsumowanie kilkumiesięcz-
nych działań klasy 3B ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Chodzieży odbyło się w sali 

W środę, 14 grudnia, odbyło się fi na-
łowe spotkanie projektu „Wierszem 
malowane w rocznicę 180 urodzin 
Marii Konopnickiej”, fi nansowanego 
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury – pań-
stwowego funduszu celowego. 

Jak zostać 
bohaterem?

Spotkanie FINAŁOWE

konferencyjnej chodzieskiej MBP. Dzieci 
otrzymały dyplomy i okolicznościowe pamiąt-
ki, a także nieco słodyczy. Nie obyło się bez 
wzruszeń, gdy prowadząca projekt, bibliote-
karka Elżbieta Habet, wspominała mile spę-
dzone z dziećmi chwile. 

Burzą braw podopieczni podziękowali tak-
że swej wychowawczyni, Dorocie Janowiak, 
która towarzyszyła uczniom w zmaganiach z 

poezją Mari Konopnickiej i innych autorów, 
piszących dla dzieci. 

Rysunki na podstawie wierszy sławnej 
autorki, które uczniowie stworzyli podczas 
jednych z projektowych zajęć, będzie można 
oglądać już niebawem w parku przy bibliote-
ce. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
mile spędzony czas, a mieszkańców miasta 
zapraszamy na wystawę.  MBP

25 listopada w  Pałacu Dzia-
łyńskich w Poznaniu,  Nagrodę 
Główną im. Andrzeja  Wojt-
kowskiego w uznaniu zasług w 
działalności na rzecz bibliotek 
i czytelnictwa, odebrała nasza 
koleżanka, dyrektor  Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w  
Margoninie - Ewa Zamiara, 
bibliotekarka z wieloletnim 
stażem pracy, od 2009 roku 
dyrektor biblioteki,  wyróżnio-
na ostatnio również tytułem 
Wielkopolski Bibliotekarz Roku 
2021.

Pani Ewa Zamiara od wielu 
lat aktywnie działa w środowi-
sku na rzecz rozwoju bibliotek 
i czytelnictwa. W ostatnich la-
tach, dzięki jej staraniom, po-
wstały w Margoninie, Radwan-
kach i Lipinach nowoczesne 

obiekty bibliotek, w których 
przeprowadzane są ciekawe  
projekty  dla zróżnicowanych 
grup odbiorców, aktywizujące 
czytelnictwo i wzbogacające 
ofertę kulturalno- edukacyjną. 
Koleżance Ewie gratulujemy!

Bibliotekarze MBP 
w Chodzieży 

NAGRODA GŁÓWNA
im. Andrzeja Wojtkowskiego
dla Ewy Zamiary
n Nagroda przyznawana jest bibliotekarzom województwa 
wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w pracy zawodo-
wej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i 
bibliotekoznawstwa. Patronem przyznawanej od 1999 roku 
nagrody jest zasłużony Wielkopolanin, Andrzej Wojtkowski 
(1891-1975), historyk, bibliotekarz i bibliograf, wieloletni 
dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Fundatorem 
jest  Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

n Bibliotekarki MBP w ramach Mikołajek i nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia, odwiedziły swoich przyjaciół z 
Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Towarzyszyła im 
przyjaciółka biblioteki - Dorotka, która przepięknie zagrała i 
pośpiewała z mieszkańcami. 

Porozmawialiśmy o 
nadziei, bliskości i rozwią-
zywaniu wszelkich trudno-
ści przy pomocy książek. 
Wzruszyło nas tak serdecz-
ne przyjęcie i gościnność 
mieszkańców, opiekunów 
i samej przesympatycznej 
pani dyrektor, która też 
świetnie śpiewa.

Serdecznie dziękujemy 
DPS. Aaa .. i nie zabrakło 
również książkowych upo-
minków. MBP

n Na tak postawione pytanie próbowali zna-
leźć odpowiedź młodzi uczestnicy projektu 
pod okiem autorki i ilustratorki książek dla 
dzieci, Joanny Rusinek. 

Spotkanie  było kolejnym etapem projektu 
„Wierszem malowane w rocznicę 180. urodzin Ma-
rii Konopnickiej”, fi nansowanego ze środków Mi-

Ilustracje 
do wierszy

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury – państwowego funduszu celowego.

Autorka rozmawiała z dziećmi o ich 
ulubionych postaciach literackich, a tak-
że fi lmowych, pochodzących z bajek. 
Szukano takich, których dzieci cenią naj-
bardziej,  nie zapominając o tych, którzy 
występowali w wierszach Marii Konopnic-
kiej. Następnie, przy użyciu materiałów 
plastycznych i zwyczajnej, papierowej 
torby, uczniowie wykonywali maski wy-
branych przez siebie bohaterów. 



Została podzielona na 25 roz-
działów, co sprawia, że możecie 
czytać ją każdego dnia, aż do 
Świąt Bożego Narodzenia. Nie 
jest to jednak łatwe, po przeczy-
taniu pierwszego rozdziału chce 
się przewrócić kartkę i czytać 
kolejne. Bo przecież każdy z 

nas ma świąteczne marzenia! 
Tak też główny bohater Stig ma-
rzy o dwóch rzeczach ... chciał-
by dostać rower i poznać tatę. 

Czy marzenia się spełnią, czy 
Cebulce w jakiś sposób uda się 
pomóc w ich realizacji? Sięgnij-
cie po książkę pełną prawdy i 

wrażliwości. Możecie czytać ją 
w pojedynkę lub z dorosłymi. 
Zaproście do świątecznego 
czytania rodziców, dziadków, 
ukochaną ciocię lub wujka. Jed-
no jest pewne, ta książka swoim 
przekazem potrafi  przytulić, po-
cieszyć i rozwiązać wiele pro-

blemów.  Dodatkowo pokazuje, 
że marzenia dają nam więcej 
niż możemy sobie wyobrazić. 

Wesołych Świąt! 
Dominika Nowak

Dział dla Dzieci 
MBP Chodzież

Po raz trzeci                
w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej 
spotkali się byli 
pracownicy cho-
dzieskich zakładów 
ceramicznych w ra-
mach „wspomnień 
Dnia Chemika”. 
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Inicjatorka wydarzenia 
Dorota Marciniak, konty-
nuowała wnioski dotyczą-

ce produkcji w zakładach, 
omawiając lata świetności 
fabryk, głównie rok 1976. 
Wspomnieniami o historii 

szkolnictwa branży cera-
micznej w Chodzieży dzie-
lił się Ryszard Cichocki, 
dyrektor dawnej, przyza-
kładowej szkoły ceramicz-
nej, w latach 1984-1999. 
Lucyna Sworowska, była 

dyrektor Zespołu Szkół im. 
H. Cegielskiego kontynu-
owała temat, informując o 
szkolnictwie zawodowym z 
akcentem na branżę cera-
miczną, ,,dopowiedzianą” 
bogatym materiałem ikono-

grafi cznym. 
Tematów do wspomnień 

było sporo, stąd kolejne 
spotkanie zaplanowane jest 
pod koniec lutego przyszłe-
go roku.

 MBP

WSPOMNIENIA DNIA CHEMIKA

Historia 
szkolnictwa 
ceramicznego

MUZEUM – PODSUMOWANIE ROKU

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Darczyńcy
nie zawodzą
n Koniec roku jest 
czasem podsu-
mowań zarówno 
osobistych, jak 
i zawodowych, 
a zbliżające się 
Święta przypomi-
nają o dobrych 
gestach dzielenia 
się. Chodzieskie 
muzeum mogło i 
w tym roku liczyć 
na darczyńców. 
Obiekty, dokumen-
ty, które przynosi-
cie nam Państwo 
w darze, dotyczą 
różnych dziedzin, 
ale wnoszą kolejną, 
małą cegiełkę do 
zobrazowania 
dziejów miasta. 

Eksponaty służą 
opracowaniu i zobrazo-
waniu historii Chodzieży 
dla mieszkańców i tury-
stów. W tym roku cho-
dzieskie muzeum wzbo-
gaciło się o dokumenty 
- biogramy  powstań-
ców wielkopolskich, 
dokumenty analiz go-
spodarczych byłych za-
kładów ceramicznych, 
dyplomy z miejskiego 
przedsiębiorstwa go-
spodarki komunalnej, 
dokumenty dotyczące 
parafii powiatu cho-
dzieskiego, czy akta 
sądowe w sprawie 
dawnej fabryki fajansu. 

Najwięcej przybyło 
nam wyrobów ceramicz-
nych z czasów okupacji 
i późniejszych, w tym 
mleczniki, porcelanowa 
płaskorzeźba bamberki, 
powojenny serwis por-
celanowy ,,Grunwald”, 
patera z płaskorzeźbio-
ną głową Chrystusa, pa-
tera ze sceną ,,Ostatniej 
wieczerzy”, naczynia 
laboratoryjne oraz cie-
kawa forma naczynia 
do zapiekania drobiu. 
Wszystkim darczyńcom  
bardzo dziękujemy. 

 DHiTM

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  „Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
KSIĄŻKA 
POLECANA DZIECIOM
Prezent dla Cebulki
 Frida Nilsson

Prezent dla Cebulki to książka 
adwentowa, w której ewidentnie 
czuć skandynawski klimat. 
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TMZCH I ZHP

n 25 listopada przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzie-
skiej Dariusz Sałata i Oskar Ferfet (z Zespołu Młodzieżowego TMZCh) od-
wiedzili harcerzy z ZHP Hufiec Chodzież. Na zaproszenie Agaty Zagrodnik 
wzięli udział w zbiórce 30 Drużyny Starszoharcerskiej. 

Początek współpracy

Harmonijki od mistrza

Uczniowie Trójki „mają moc”
- Mieliśmy przyjemność gościć człon-

ków Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Chodzieskiej, którzy przybliżyli nam hi-
storię naszego miasta. Opowiedzieli o 
ważnych wydarzeniach, które wpłynęły 
na losy samej Chodzieży, ale też Polski. 
Na koniec odbył się quiz, a chętni, któ-
rzy wzięli w nim udział, otrzymali wspa-
niałe nagrody - relacjonuje Agata.

Dziękując za gościnę, członkowie 
TMZCh zaprosili harcerzy na spotkanie 
Zespołu Młodzieżowego TMZCh w ra-
mach jednego z realizowanych projek-
tów. Przedstawicielki Drużyny również 
wyraziły nadzieję, że nawiązana współ-
praca będzie kontynuowana. TMZCh

Sekcja Taneczna Chodzieskiego Domu Kultury ogłasza nabór do grup 
tanecznych na zajęcia w roku 2023. Od stycznia grupy będą zamykane 
i nie będzie możliwości zapisu na zajęcia. Liczba miejsc ograniczona.
n poniedziałki: grupa 9-11 lat street dance i grupa 12+ street dance 
n czwartki : grupa 6 lat dance mix i grupa 7-8 lat dance mix/street dance 
n nowość: TANIEC DLA PAŃ - zapisy high heels
Zapisy będą przyjmowane do końca roku 2022 wyłącznie emailem na adres
gosiaziemba96@gmail.com lub w wiadomości prywatnej do strony sekcji na 
facebook.com/Zajęcia taneczne Chodzieski Dom Kultury.

ZAPISY TYLKO DO KOŃCA ROKU

DZIEŃ Z BURMISTRZEM

Grupa uczniów z klasy 8b podjęła wyzwanie i napisała tekst piosenki przeciwko przemocy. 
Był to udział w konkursie „Razem maMY moc” w ramach Kampanii 19 dni. Z wielką radością 
przyjęliśmy wiadomość, że tekst na tyle się spodobał komisji konkursowej, że zdobył I miej-
sce, a tym samym nagrodę dla całej klasy.

Nagrodą był DZIEŃ Z BUR-
MISTRZEM, dzień pełen atrak-
cji. Zaczęliśmy od spotkania 
w Urzędzie Miasta, w którym 
zajrzeliśmy w miejsca niedo-
stępne dla wszystkich, pozna-
liśmy pracę urzędu i porozma-
wialiśmy z Burmistrzem. Pan 
Jacek Gursz bardzo szybko 
skraca dystans i zachęcił tym 
uczniów do zadawania pytań o 
pasje, hobby i wszystko to, co 
pozwoliło go poznać nie tylko 
przez funkcję, jaką sprawuje.

Drugim punktem była wizy-
ta pod basenem. Tak właśnie 

OGNISKO MUZYCZNE CHDK

n Z okazji Mikołajek oraz w uznaniu po-
stępów w nauce, najmłodsi adepci gry 
na harmonijce ustnej, szkolący się pod 
okiem Michała Kielaka w Ognisku Mu-
zycznym Chodzieskiego Domu Kultury, 
dostali nowe instrumenty.

Harmonijki podarował im ich nauczyciel - 
Michał Kielak. To bardzo miły i motywujący 
do dalszej nauki gest ze strony polskiego 
bluesowego mistrza tego instrumentu. MS

Fot - Natalia Pawłowska

- „pod”. Mogliśmy wejść pod 
nieckę basenu, zajrzeć do po-
mieszczeń, których nie widać, 
a w których znajdują się urzą-
dzenia niezbędne do funkcjo-
nowania pływalni.

Korzystając z przewozu ko-
munikacją miejską, dostaliśmy 

się na teren oczyszczalni ście-
ków. Tu czekali na nas pra-
cownicy, którzy podzielili się z 
nami wiedzą o tym, jak działa 
oczyszczalnia, jakie ma zada-
nia. Niesamowita pani Magda 
wciągnęła nas w pasjonujący 
świat żyjątek wodnych. Miło 

słuchać ludzi, którzy łączą pa-
sję z pracą.

Zakończenie dnia było 
smaczne - pełni wrażeń, pozy-
tywnych emocji i już z planami 
na następne spotkanie, zasie-
dliśmy do pizzy. Byliśmy razem 
- mocni, chłonęliśmy wiedzę i 

poznawaliśmy nasze miasto. To 
był wspaniale spędzony czas. 

DZIĘKUJEMY! Wszyst-
kim, którzy nas tak wspa-
niale przyjęli.

Uczniowie klasy 8b 
z wychowawczynią 

Joanną Winiecką

FOTO KAWA, CZYLI ...

Sposób 
na jesienną chandrę
n Jesień dopiero niedawno 
ustąpiła miejsca zimie. Dzięki 
konkursowi fotograficzne-
mu „Jesienny pejzaż” udało 
się utrwalić jej malownicze 
aspekty na zdjęciach. 

Mile zaskoczyła nas liczba 
uczestników i nadesłanych 
fotografii. To niesamowite, jak 

różnie można odbierać jesień! 
Jury stanęło przed trudnym 
wyborem i postanowiło wrę-
czyć więcej nagród.  Odnotujmy 
jednak, że I miejsce przyznano 
Agnieszce Ryczek i Przemysła-
wowi Oziemblewskiemu.

Zwycięzcy spotkali się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, gdzie 

oprócz rzeczowych niespodzianek, 
mogli przy kawie (w końcu to Foto 

Kawa) porozmawiać o wspólnej 
pasji fotografowania. Dziękujemy 

współpartnerom (MORPA i CHDK) 
za organizację – uczestnicy w ra-

mach nagrody mogą wybrać się do 
kina. Honorata Struzik
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Gala laureatów

Wspólne kolędowanie

Profi laktyka raka piersi

Mikołajki w SP3

Ze świątecznym kolędowaniem 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ I PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIA 
W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 „WESOŁY SMYK”

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 „POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM”

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. SZEWCZYKA DRATEWKI

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

n Grupa „Żeglarzy” odwiedziła Urząd Miejski, żeby złożyć życze-
nia panu burmistrzowi i wszystkim pracownikom urzędu. 

n Przyszedł wytęskniony, długo oczekiwany, najlepszy na świe-
cie – Mikołaj. Przyniósł wiele emocji,  radości i prezentów.

n Grupa „Krasnoludki” miała swój pierwszy zimowy występ, po 
ktorym zaprosiła do wspólnego kolędowania swoich bliskich. Kra-
snali odwiedził również długo oczekiwany gość, przynosząc dla 
nich worek pełen prezentów. 

n W grupie „Słoneczka” czuć już było świąteczną atmosferę. 
Dzieci ubierały swoją choinkę, malowały gipsowe drzewko, de-
korowały pierniki.

n Z okazji zbliżających się Świąt odbył się konkurs „Najpiękniej-
sza bombka rodzinna. Jury miało ogromny problem z wyłonie-
niem najpiękniejszej pracy, dlatego nagrody i dyplomy otrzymali 
wszyscy uczestnicy.

n Grupa „Żegla-
rzy” przy pomocy 
swoich pań oraz 
mam Zosi i Antka, 
upiekła pierniki, 
które następnego 
dnia zostały udeko-
rowane

n W tym roku Przedszkole „Wesoły Smyk”  po raz kolejny przy-
stąpiło do akcji „Szlachetna Paczka”. Paczkę przygotowano na 
święta dla pani Teresy z rodziną. 

n Warsztaty 
zdobienia 
pierniczków 
w grupie 
Słoneczka 
pokazały, 
jakie talenty 
mają dzieci   
z  Przedszko-
la nr 4.

n Wyjątkowe jasełka dla całej społeczności przedszkolnej i ro-
dziców przygotowała grupa Biedronki.

Wizyta w urzędzie

Konkurs

Pierniki

Długo oczekiwany

Pierwszy występ Świąteczna atmosfera

Szlachetna Paczka

Słoneczka potrafi ą Odwiedziny Mikołaja

Jasełka

n 22 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury ,,Iskra’’ w Pile odbyło się uro-
czyste podsumowanie XIII Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej 
Wielkopolski. 

Laureatem w kategorii klas 7 - 8 został  Wiktor Zwierzykowski  z klasy 8b chodzie-
skiej Trójki. Marzena Szykowna

n 12 grudnia klasa III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 wybrała się do Domu 
Pomocy Społecznej w Chodzieży. 

n 2 grudnia odbyło się spotkanie 
uczennic z klas ósmych z przedsta-
wicielkami Stowarzyszenia Chodzie-
skiego Klubu Amazonek - paniami 
Małgorzatą Polzin i Mariolą Bączek. 
Miało ono na celu, zapoznanie mło-
dych kobietek z profi laktyką nowo-
tworową piersi. 

Ważną częścią spotkania było szko-
lenie samobadania piersi. Ciekawy wy-
kład oraz ćwiczenia ugruntowały wśród 
uczennic  świadomość, że lepiej zapo-
biegać niż leczyć, a nowotwór wcze-
śnie wykryty daje ogromną szansę na 
wyleczenie. Monika Łochowicz

n 6 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole „Mikołajki”. Zrobiło się bardzo 
świątecznie i czerwono. 

n 15 grudnia grupa 
uczniów Trójki udała się 
do Domu Pomocy Spo-
łecznej w Chodzieży. 

Dla  pensjonariuszy 
przygotowano montaż 
słowno-muzyczny z okazji 
zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia.

Uczniowie chętnie wzięli udział w akcji Samorządu Uczniowskiego i dołączyli do 
swojego ubioru mikołajkowe czapki lub motyw świąteczny. Dodatkowo na koryta-
rzach zawisły przepiękne gazetki, przypominające wszystkim o tym wyjątkowym 
czasie i zbliżających się Świętach. 

Z okazji „Mikołajek” samorząd szkolny dla uczniów z klas 5. i 6. przygotował 
seans  mikołajkowy, a z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy 
wszystkim serdeczne życzenia.                            Samorząd Uczniowski Trójki

Były łzy wzruszenia w trakcie i po specjalnym występie, wspólne kolędowanie 
oraz wiele ciepłych słów od pensjonariuszy i dyrekcji placówki.

Uczniowie klas 1 - 4 wykonali też świąteczne kartki. Wszystkie trafi ły w ręce 
podopiecznych DPS Chodzież. SP 1

n To był 
wyjątkowy 
dzień. Św. 
Mikołaj nie 
zapomniał 
o Dębusiu 
Olbrzymku.



14 Nr 12(63) • grudzień 2022

Jak przystało na poważne zawody, młodzi pływacy startowali w róż-
nych stylach i na różnych dystansach. Były też sztafety rodzinne, 
w których z dziećmi płynęli ich ojcowie. Jak podkreśla Małgorzata 

Kurowska z MOSiR, zawodom towarzyszyła „mikołajkowa, radosna at-
mosfera”, a swój w tym udział  miał św. Mikołaj, który przyjechał wraz 
ze swoją ekipą ze Złotowa i z radością rozdawał dzieciom słodycze. 
Program zawodów wzbogaciła ekipa wróżek z Centrum KANWEX, a 
kartki z wynikami rozdawał wszystkim specjalny elf.

W tej radosnej atmosferze liczyły się oczywiście wyniki rywalizacji. Za 
pierwsze trzy miejsca były dyplomy, puchary, a nagrody uczestnicy sami 
sobie wybierali z dużej puli, przygotowanej dzięki sponsorom, którymi 
byli m.in. Piotr Kruszka – BENEFIS, Profesor Zabawka, Urząd Miejski.

Zawody Pływackie, jakie odbyły się 6 grudnia, 
zgromadziły na pływalni Delfi n dużą grupę dzieci, 
w wielu przypadkach z rodzicami. Organizatorami 
imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
wspólnie z UKS Przygoda i Miejskim Ośrodkiem 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

RC  
Fot. Wolno Studio

Pływanie Pływanie 
z radościąz radością

n Dziewczęta kat. A 12,5 m – 1. Julia Kuca, 2. Blanka Jerzykowska, 3. Amelia Marciniak
n Sztafety gr. I – 1. Gabriel Małecki + tata Maciej, 2. Lena Mieloch + Darek, 3. Nina Janicka + Mirosław
n Sztafety gr. II – 1. Marcel Margowski + tata Szymon, 2. Ola Strumnik + Michał, 3. Kubuś Talar + Maruś
n Sztafety gr. III – 1. Artur Weber + Wojtek, 2. Wiktoria Kasprzyk + Wiesław
n Dz. kat. B 25 m. dowolny – 1. Iga Mieloch, 2. Alicja Piasecka\
n Chł. kat. B 25 dow. - 1. Leon Pietkiewicz, 2. Hugo Piszke, 3. Dawid Wicik
n Dz. kat. C 25 dow. - 1. Barbara Pawlak, 2. Barbara Wiklandt, 3. Julia Łuszczak
n Chł. kat. C 25 dow. - 1. Fabian Ciskowski, 2. Paweł Pałuczak Kowalski, 3. Miłosz Szymański
n Dz. kat. D 25 dow. - 1. Ola Szejnfeld, 2. Maja Biszof, 3. Lena Mieloch
n Chł. kat. D 25 dow. - 1. Franciszek Grabowski, 2. Marcel Szmajda, 3. Gabriel Bielecki
n Dz. kat. E 25 dow. - 1. Lena Wendland, 2. Laura Frąckowiak, 3. Tosia Igman
n Chł. kat. E 25 dow. - 1. Ivan Krasnokutskiy, 2. Adrian Koźlarek, 3. Kacper Michałek
n Dz. kat. F 50 dow. - 1. Wiktoria Łuczak, 2. Patrycja Skibińska, 3. Wiktoria Gąsior
n Chł. kat. F 50 dow. - 1. Krystian Droszcz, 2. Olek Gałkowski, 3. Daniel Grochowalski
n Dz. kat. G 50 dow. - 1. Kornelia Bielecka, 2. Amelia Hajduk, 3. Agata Grela
n Chł. kat. G 50 dow. - Jakub Talar, 2. Marc el Margowski, 3. Bartosz Butja
n Dz. kat. D 50 dow. - 1. Daria Załachowska, 2. Wiktoria Kasprzyk, 3. Alicja Chejnowska

n Chł. kat. H 50 dow. - 1. Wojciech Weber, 2. Ksawery Szabuniewicz, 3. Oskar Wegner
n Dz. kat I 50 dow. - 1. Monika Droszcz, 2. Zuzanna Szewczak
n Chł. kat I 50 dow. - 1. Kamil Muszczak, 2. Konstanty Sobkowiak, 3. Paweł Szcześniak
n Dz. kat. C 25 grzb. - 1. Nina Janicka, 2. Julia Łuszczki, 3. Barbara Wiklandt
n Chł. kat. C 25 grzb. - 1. Maksymilian Kwaśniewski, 2. Fabian Cisowski, 3. Szymon Miłosz
n Dz. kat D 25 grzb. - 1. Maja Biszof, 2. Ola Szejnfeld, 3. Lena Lendzion
n Chł. kat D 25 grzb. - 1. Franciszek Grabowski, 2. Marcel Szmajda, 3. Gabriel Bielecki
n Dz. kat. E 25 klas. - 1. Lena Wendland, 2. Laura Frąckowiak, 3. Tosia Igman
n Chł. kat. E 25 klas. - 1. Adrian Koźlarek, 2. Ivan Krasnokutskiy, 3. Piotr Kieruj
n Dz. kat. F 50 klas – 1. Wiktoria Gąsior, 2. Aleksandra Nowak, 3. Wiktoria Łaczak
n Chł. kat. F 50 klas. - 1. Krystian Droszcz, 2. Olek Gałkowski, 3. Aleksander Tadych
n Dz. kat. G 50 klas. - 1. Nadia Rzeźnik, 2. Agata Grela, 3. Nel Staszewska
n Chł. kat. G 50 klas. 1. Bartłomiej Jastrzębski, 2. Filip Kowalski, 3. Jakub Żbikowski
n Dz. kat. H 25 motyl. - 1. Olga Szlezak, 2. Klaudia Kwaśniewska
n Chł. kat. H 25 motyl. - 1. Wojtek Weber, 2. Ksawery Szaubniewicz, 3. Oskar Wegner
n Dz. kat. I 25 motyl. - 1. Marika Droszcz, 2. Zuzanna Szewczak
n Chł. kat. I 25 motyl. - 1. Kamil Muszczak, 2. Bartosz Ciozda, 3. Paweł Szcześniak

A OTO NAJLEPSI NA POSZCZEGÓLNYCH DYSTANSACH:

MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE
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BARDZO UDANY ROK CHODZIESKIEGO DELFINKA

W dniach 26-27 listopada w Jastrzębiu Zdroju odbyły się 
Zimowe Mistrzostwa Polski na krótkim basenie wraz z 
Finałem Klubowego Pucharu Polski w Pływaniu w Płe-
twach. Chodzieskiego Delfi nka reprezentowało łącznie 
26 fi nswimmerów.

Chodzieżanie wygrali klasyfi kację medalową z 62 medalami, 
z czego aż 36 było złotych, 14 srebrnych i 12 brązowych.

Najlepszy start odnotowała Anto-
nina Dudek na dystansie 100 m BF, 
ustanawiając z czasem 0:46,62 nowy 
rekord Polski juniorek B i seniorek. 
Rewelacyjnie popłynęła także sztafeta 
kobiet (Antonina Dudek, Julia Mała-
chowska, Kinga Małachowska, Vikto-
riia Krasnokutska) na dystansie 4x50 
m BF, uzyskując czas o 3 sek. lepszy 
od rekordu Polski na tym dystansie.

Najlepszymi zawodnikami rundy 
fi nałowej zostali: Krzysztofa Dudek w 
kat. C dziewcząt, Kamil Pietras w kat. 
B juniorów, Antonina Dudek w kat. B 
juniorek i Kinga Małachowska w se-
niorkach. 

Miejsce w trójce najlepszych za-
wodników w poszczególnych katego-
riach z całego roku wywalczyli:
n Ivan Krasnokutskiy 
    w kat. E chłopców - III miejsce
n Ksawery Chałubek 
    w kat. D chłopców - III miejsce
n Marcin Humerczyk 
    w kat. C chłopców - III miejsce
n Kamil Pietras 
    w kat. B chłopców - I miejsce
n Radosław Grabowski 
    w kat. B chłopców - II miejsce
n Filip Nowak 
    w kat. seniorów - II miejsce
n Kornelia Bielecka 

    w kat. D dziewcząt - III miejsce
n Krzysztofa Dudek 
    w kat. C dziewcząt - II miejsce
n Antonina Dudek 
    w kat. B dziewcząt - I miejsce
n Viktoriia Krasnokutska 
    w kat. B dziewcząt II miejsce
n Julia Małachowska 
    w kat. A - I miejsce
n Kinga Małachowska 
    w kat. A - II miejsce

W klasyfi kacji generalnej fi nału 
oraz całej edycji tegorocznej Pu-
charu Polski, Delfi nki zajęły I miej-
sce z ogromną przewagą i są niepo-
konane od 2015 roku. 

Jest to efekt ciężkiej pracy za-
wodników i całej kadry instruktorsko-
-trenerskiej (Bartosz Smaruj, Maciej 
Jęsiek, Kinga Małachowska, Marek 
Kasperczak i Viktoriia Krasnokutska) 
oraz wsparcia w całym roku przez 
wielu sponsorów i Urząd Miasta w 
Chodzieży. W rundzie fi nałowej opłaty 
startowe zostały pokryte z dotacji UM 
w Chodzieży, a dodatkowo wsparła za-
wodników, w kosztownym i dalekim wy-
jeździe, fi rma Sommerzbi z Poznania, 
produkująca płyty akustyczne m.in. do 
obiektów sportowych, za co serdecznie 
dziękujemy. Bartosz Smaruj

 Trener UKS Delfi nek Chodzież

PUCHAR POLSKI
ZDOBYTY

CHODZIESKA REKORDOWA SZTAFETA:
Antonina Dudek, Julia Małachowska, 
Kinga Małachowska, Viktoriia Krasnokutska
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KRZYŻÓWKA NR 63

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   8 stycznia 2023 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: Justyna Chwaliszewska i Dorota Ufl and. O terminie i miejscu odbioru na-
gród laureatki zostaną powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 63

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

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

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

POZIOMO

  1. Jedna z potraw wigilijnych
  8. Kobieta kształcąca się w jakiejś 
      dziedzinie
  9. Zimowy sprzęt sportowy
10. Ze stolicą w Strasburgu
11. Na Wschodzie świecka rezydencja
12. Archipelag na Morzu Egejskim
14. Wzór, ideał
17. Nie wyrywa, a zaprasza na kawę
18. Popularne ćwiczenia w grupie
19. Forma monopolu
20. Korzenna przyprawa

PIONOWO

  1. Z marchwią i węglem  
  2. Agresywny, wyrazisty
  3. Zdrobniałe imię męskie
  4. Mieszkaniec Zadaru
  5. Słynna „wojskowa” wieś w okolicach 
      Słupska
  6. Jest w Szamocinie ale bez pociągu
  7. Nazwa jednej z warszawskich stacji  
      metra
13. Gruby kij
14. Kiedyś był podporą Lecha Poznań
15. Imię Dichtera – izraelskiego polityka
16. Rodzaj bielizny

!
Kolejny turniej szachowy zorganizowany przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną, dostarczył sporą dawkę 
emocji. Mikołajkowe zmagania rozgrywane były w 
dwóch kategoriach wiekowych - starsi (grupa I) od 
lat 15 oraz młodsi (grupa II) do lat 14 włącznie.

Cóż to były 
za zmagania

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY

Rywalizacja trwała prawie 4 godziny. W końcu udało się 
jednak wyłonić zwycięzców wśród 30 osób zapisanych na 
turniej. Kto zdobył podium?

GRUPA I
I m. - Winicjusz Fengier (7 pkt.)
II m.  - Adrian Pogorzelski (7 pkt.)
III m.  - Arkadiusz Buchelt (6 pkt.)
IV m.  - Radosław Kilar (6 pkt.)
Najlepsza kobieta - Róża Piaskiewicz (2 pkt.)
Grupa II
I m.  - Szymon Pogorzelski (9 pkt.)
II m.  - Łukasz Kabatek (8 pkt.)
III m.  - Nina Hołubowska (6 pkt.)
IV m.  - Jeremi Cyrulik (5,5 pkt.)
Najlepsza kobieta - Nina Hołubowska (6 pkt.)

Zwycięzcy otrzymali nagrody przewidziane w regulaminie 
+ słodycze. 

Partnerem turnieju był Miejski Ośrodek Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Chodzieży. RED


