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9 stycznia Jacek Gursz uczestniczył w Pałacu 
Prezydenckim w uroczystości Polonia Rediviva, 
która wieńczyła Narodowe Obchody Setnej Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej (realizowane w latach 2018–2022 w celu 
upamiętnienia i uroczystego uczczenia wydarzeń 
oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem 
przez Polskę niepodległości).

Burmistrz Chodzieży 
w Pałacu Prezydenckim

VIVAT POWSTANIE WIELKOPOLSKIE! VIVAT NIEPODLEGŁA!

Prezydent RP Andrzej Duda podsumowując trwające pięć lat narodowe 
obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości, wśród najcenniejszych, 
trwałych inicjatyw organizowanych w całej Polsce, obok wybudowa-

nia nowego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wymienił inicjatywę 
ustanowienia nowego święta państwowego - Narodowego Dnia Zwycięskie-
go Powstania Wielkopolskiego. 

Ustawa wniesiona w 2021 roku do parlamentu przez Prezydenta RP była 
odpowiedzią na oddolną inicjatywę szefów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski, na czele którego stoi burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, Wiel-
kopolskiego Muzeum Niepodległości, Fundacji Zakłady Kórnickie, Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, poznańskiego IPN oraz poparta przez blisko 10 tysięcy podpi-
sów, setki uchwał lokalnych samorządów i szkół. 

VIVAT POWSTANIE WIELKOPOLSKIE, VIVAT NIEPODLEGŁA! RED

    23 listopada 2021 roku Prezydent 
RP Andrzej Duda podpisał ustawę 
o ustanowieniu 27 grudnia Narodo-
wym Dniem Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego. Jednym z sześciu 
sygnatariuszy apelu do prezydenta 
w tej sprawie, był burmistrz naszego 
miasta Jacek Gursz.

Przez wiele poprzednich lat pierwsza corocz-
na w Chodzieży uroczystość poświęcona Po-
wstaniu Wielkopolskiemu, odbywała się w drugi 
dzień Świąt Bożego Narodzenia. Była msza św. 
w kościele św. Floriana, a potem spotkanie pod 
kamieniem poświęconym powstańcom przy ul. 
Dworcowej.

W 2021 roku po raz pierwszy po ustano-
wieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycię-
skiego Powstania Wielkopolskiego, uroczyście 
obchodzono to wielkie dla nas święto właśnie 
27 grudnia. Podobnie było tym razem. 

27 grudnia 2022 roku najpierw była msza 
święta w kościele św. Floriana w intencji Ojczy-
zny, której przewodniczył ks. proboszcz Irene-
usz Szypura. W homilii ks. prałat wskazał przy-
kłady poświęcenia dla Ojczyzny i znaczenie jej 
umiłowania.

PAMIĘTAMY
Po mszy św. jej uczestnicy przeszli pod Po-

mnik Wdzięczności za Wolność. Tu uroczystości 
przewodniczył Marek Fifer, prezes chodzieskiego 
Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego. W swoim wystąpieniu przypomniał naj-
ważniejsze daty powstańczej batalii na przełomie 
lat 1918/1919 na terenie Chodzieży i ziemi cho-
dzieskiej. Wspomniał o zaangażowaniu ówcze-
snego chodzieskiego proboszcza ks. Ignacego 
Czechowskiego, a także o sukcesie chodzieskie-
go oddziału powstańczego, do jakiego doszło 6 
stycznia 1919 roku, a dzięki któremu udało się, 
wprawdzie na bardzo krótko, wyzwolić Chodzież 
z rąk niemieckiego okupanta.  Mówił również o 8. 
stycznia tego roku, gdy po odbiciu miasta przez 
Niemców, doszło do krwawej bitwy o Chodzież, a 
także o innych ważnych wydarzeniach z okresu 
powstańczych walk, jak choćby odbiciu mostu na 
Noteci, czy zdobycie 7 lutego 1919 roku po nie-
zwykle odważnym czynie powstańców, niemiec-
kiego wozu pancernego pod Budzyniem.

Kulminacyjnym punktem spotkania było zło-
żenie przez różne delegacje wiązanek kwiatów. 
Uroczystość zakończyła krótka modlitwa za du-
sze powstańców, poprowadzona przez ks. Irene-
usza Szypurę. Ryszard Cichocki
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W PLENERZE

Umowa podpisana
Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Chodzieży” została podpisana 27.12.2022 r. Całkowita wartość projek-
tu: 5.371.245,23 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne: 4.977.233,91 zł. 

Przedmiotem inwestycji jest ter-
momodernizacja budynku Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cho-
dzieży. Zakres prac do wykonania 
obejmuje m.in.:  
n  modernizację instalacji c.o.;
n  wymianę stolarki okiennej 
    i drzwiowej na nową; 
n  docieplenie stropodachu płytami 
    styropianowymi dachowymi;
n  docieplenie ścian zewnętrznych;
n  modernizację instalacji c.w.u.; 
n  docieplenie ścian zewnętrznych 
    cokołowych i  ścian piwnic 
    w gruncie; 
n  ocieplenie podłogi na gruncie 
    styropianem twardym/podłogowym;
n  montaż instalacji; 

n  modernizacja systemu oświetlenia; 
n  montaż instalacji fotowoltaicznej;
n prace remontowe towarzyszące, w 
tym m.in.: wymiana poręczy na ze-
wnętrznych schodach wejściowych 
do budynku,  demontaż starych krat 
i montaż nowych, oczyszczenie mur-
ków, przetarcie i wykonanie tynków 
na murku przy zejściu do pomiesz-
czeń piwnicznych, wykonanie dasz-
ków przy wejściach zewnętrznych, 
wykonanie opaski ograniczonej 
krawężnikiem betonowym z kostki 
betonowej wokół budynku, montaż 
zewnętrznej drabiny stalowej pro-
wadzącej na dach, wymiana istnie-
jących studzienek przy zejściach 
piwnicznych, oczyszczenie i uzupeł-

nienie ubytków schodów i podestów 
za budynkiem wykonanych z płyt 
lastriko.

Zamówienie pn. „Termomo-
dernizacja budynku Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Chodzieży” realizowane jest w 
ramach projektu współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Osi priorytetowej 3 – 
Energia, Działania 3.2. - Poprawa 
efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i mieszkanio-
wym, Poddziałania: 3.2.1. - Kom-
pleksowa modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności 
publicznej.  

POD POMNIKIEM POLEGŁYM I POMORDOWANYM 
ZA POLSKĘ I WOLNOŚĆ

Kolejne rocznice

W piątek, 20 stycznia, z okazji 103. rocznicy powrotu naszego miasta do Macierzy, a także kolejnej, 77. 
rocznicy wyzwolenia Chodzieży spod hitlerowskiej okupacji, przedstawiciele władz samorządowych 
miasta i powiatu złożyli wiązanki kwiatów pod chodzieskim pomnikiem. RED

Wpisujemy się w krajowy trend spadku ilości urodzeń. 
Pokazuje to tabela z urodzeniami i zgonami w latach 
2019-2022.

Ciekawostka: najbardziej popularnymi imionami nadawa-
nymi chłopcom były: Franciszek i Marcel, natomiast wśród 
dziewczynek dominowały  Hanna i Maja.

URODZENIA I ZGONY W 2022 R. W CHODZIEŻY 

IMIONA

W 2022 r w Chodzieży urodziło się 87 dzieci, w tym 48 chłopców i 39 
dziewczynek. Rok do roku rodzi się w naszym mieście mniej dzieci. 

Wynika z tego, że w bieżącym roku saldo dynamika przyrostu ludności 
wyniosła minus 145 osób. Jest to jedną z przyczyn, które powodują, 

że Chodzież ma coraz mniej mieszkańców. Co roku urodzeń jest coraz 
mniej, natomiast liczba zgonów utrzymuje się mniej więcej na tym 

samy poziomie – ponad 220 zgonów rocznie.

Jeśli chodzi o nowo narodzone dzieci najbardziej popularnymi 
nadawanymi imionami chłopców były: Franciszek i Marcel, natomiast 

wśród dziewczynek: Hanna i Maja. 

Rzadkie imiona chłopców nadane przez rodziców to: 
Hektor, Kosma, Wincent.

Rzadkie imiona dziewcząt to: Aurelia, Emma, Ida, Nela, Rita, Sofia.
PW

TAK JEST W CHODZIEŻY

x x x
 - Umowa podpisana, 

przetarg ogłoszony – pod-
kreśla burmistrz Jacek 
Gursz. -  4 230 648,82 zł 
z kolejnej dotacji unijnej. 
Czekamy na rozpoczęcie 
prac na budynku dawnego 
żłobka, dziś siedziby Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chodzieży. W 
takich chwilach cieszę się, 
że są przy mnie przyjaciele 
naszego miasta.

 RED
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0D 3 STYCZNIA 2023 ROKU 
Nowa odsłona programu 
„Czyste powietrze”
n Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest 
poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i po-
prawę efektywności energetycznej budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofi nansowanie przedsięwzięć reali-
zowanych przez benefi cjentów uprawnionych do podstawowego pozio-
mu dofi nansowania (część I Programu), benefi cjentów uprawnionych 
do podwyższonego poziomu dofi nansowania (część II Programu) oraz 
benefi cjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofi nansowa-
nia (część III Programu).

FORMY DOFINANSOWANIA
- dotacja (dotyczy części I, II i III Programu), 
- dotacja z prefi nansowaniem (dotyczy części II i III Programu – wyma-
gane jest załączenie do wniosku o dofi nansowanie podpisanej umowy 
z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z 
opcją prefi nansowania), 
- dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy 
części I i II Programu). 

ROZPOCZĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
- nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o 
dofi nansowanie. 

OKRES REALIZACJI
- dla dotacji w ramach części I i części II Programu: do 30 miesięcy od 
daty złożenia wniosku o dofi nansowanie, 
- dla dotacji w ramach części III Programu: do 36 miesięcy od daty 
złożenia wniosku o dofi nansowanie, 
- dla dotacji z prefi nansowaniem: do 18 miesięcy od daty złożenia wnio-
sku o dofi nansowanie, 
- dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od 
daty złożenia wniosku o dofi nansowanie w banku, który przystąpił do 
Programu 

Warunkiem otrzymania dofi nansowania do przedsięwzięcia z KOM-
PLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie au-
dytu energetycznego. Dofi nansowanie audytu energetycznego budyn-
ku do kwoty 1 200 zł, nie będzie wliczane do limitu maksymalnej wartości 
dofi nansowania. Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Pro-
gramu to przedsięwzięcie, w wyniku realizacji którego nastąpi zmniejsze-
nie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) budynku:

a) do wartości nie większej niż 80 kWh/(m²*rok)
lub
b) o minimum 40%
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OBOWIĄZEK 
MELDUNKOWY

nWielokrotnie mówiło się już o zniesieniu obowiązku meldun-
kowego w Polsce, jednak prawo to nadal obowiązuje i dotyczy 
zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

Między zameldowaniem a zamieszkaniem istnieją istotne różnice, 
jednakże muszą się one z sobą wiązać. Miejsce zamieszkania po-
winno być tożsame z miejscem zameldowania osoby na pobyt stały 
lub czasowy  najpóźniej  w 30 dniu  od przebywania w tym miejscu.  

Każdy, kto przebywa na terytorium RP, powinien zameldować się w 
miejscu pobytu stałego lub czasowego (cudzoziemcy planujący po-
byt powyżej 90 dni  muszą najpóźniej 30 dnia od przyjazdu do Polski 
dokonać meldunku). 

Obowiązek meldunkowy to nie tylko zameldowanie się w miejscu 
pobytu stałego lub czasowego, ale też wymeldowanie się z tych 
miejsc. O obowiązku meldunkowym mówi się także w kontekście 
zgłoszenia wyjazdu za granicę i zgłoszenia powrotu z wyjazdu z za-
granicy.

Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich osób mieszkających 
w Polsce, bez wyjątku. Osoby, które nie mają zdolności do czynności 
prawnych lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
powinny być zameldowane przez rodziców, opiekunów prawnych lub 
opiekunów faktycznych.

Nikt nie może być zameldowany w dwóch miejscach na pobyt stały 
lub czasowy, ale można równocześnie mieć meldunek stały i czaso-
wy. Obowiązek meldunkowy można spełnić przez Internet, wystarczy 
mieć profi l zaufany, certyfi kat kwalifi kowany lub e-dowód. Możliwe 
jest także zameldowanie się we właściwym urzędzie osobiście lub 
przy pomocy pełnomocnika. Chcąc zameldować się na pobyt stały 
lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące, poza dokumentami potwierdza-
jącymi tożsamość konieczne jest przedstawienie umowy cywilno-
prawnej, np. umowy najmu nieruchomości, odpisu z księgi wieczy-
stej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu. Do tego należy 
dołączyć także formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego. 
Usługa zameldowania jest bezpłatna. 

Więcej informacji na: 
https://obywatel.gov.pl/meldunek/obowiazek-meldunkowy?isLogin=0
https://www.gov.pl/web/ia/zameldowanie2

ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Uhonorowanie
BURMISTRZA 
CHODZIEŻY

Z RĄK MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA 
BURMISTRZ JACEK GURSZ ODEBRAŁ OZNAKĘ HONOROWĄ 
„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”.

- Dla mnie to ogromny honor, wzru-
szenie, ale też powód do dumy – pod-
kreśla J. Gursz. - W każde swoje dzia-
łanie wkładam wielkopolskie wartości. 
Ale pamiętam też, że moja działalność 
to codziennie praca w zespole. W wie-
lu zespołach. Dlatego dziękuję kapitule 
za przyznanie wyróżnienia i wszystkim, 
którzy pracują ze mną w każdej sferze 
mojej działalności. 

Odznaka honorowa „Za zasługi dla 
województwa wielkopolskiego” jest 
najwyższym honorowym wyróżnieniem 
regionalnym. Ustanowiona uchwałą nr 
XXX/469/2000 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 
roku. 

Odznaczenie mające charakter 
jednostopniowy, jest uznaniem sta-
nowiącym gratyfi kację dla instytucji 
państwowych, jednostek samorządu 
terytorialnego, organizacji społecznych, 
organizacji zawodowych, osób fi zycz-
nych, osób prawnych, które swoją pracą 
(realizacją zadań) przyczyniły się do go-
spodarczego, kulturalnego, naukowego 
oraz społecznego rozwoju wojewódz-
twa wielkopolskiego. 

Odznaka jest przyznawana decyzją 
specjalnej Kapituły, którą powołuje 
Sejmik Województwa Wielkopolskie-
go. RED

Sprzedaż 
WĘGLA

WARUNKIEM JEST 
DOSTARCZENIE PRZEZ PAŃSTWOWĄ SPÓŁKĘ

nWchodzimy w drugi etap dystrybu-
owania węgla w naszym mieście. W 
pierwszym okresie nastąpiły pewne 
niedogodności. Największą z nich 
była przerwa w dostawie węgla, spo-
wodowana przez dostarczającą go do 
naszego miasta państwową spółkę, 
wyznaczoną do obsługiwania miesz-
kańców Chodzieży. 

Dopiero zdecydowana interwencja bur-
mistrza spowodowała, że węgiel znowu do 
naszego miasta zaczął dojeżdżać.

- Początek 2023 roku to zdecydowanie 
większe zainteresowanie zakupem węgla, 
stąd konieczność przypomnienia, że sprze-
daż przez gminę odbywa się pod warunkiem 
dostawy przez państwową spółkę – wyjaśnia 
burmistrz Jacek Gursz. - Pamiętać należy, 
że mieszkańcy odbierają węgiel zgodnie z 
kolejnością zgłoszonych wniosków. Ważne 
jest też to, że istnieje możliwość sprawdzania 

jakości węgla przez mieszkańców na placu, z 
którego dystrybuowany jest do domów.

Ta ostatnia informacja jest o tyle ważna, 
że były przypadki niezadowolenia z jakości 
kupionego węgla.

- Podkreślić również warto, że miasto tak 
poprowadziło przygotowanie dystrybucji wę-
gla, że można go kupić w cenie 1850 zł za 
tonę, co jest znacznie taniej, niż w niektórych 
innych miejscowościach, gdzie cena za tonę 
wynosi 2000, a nawet 2200 zł – dodaje bur-
mistrz Chodzieży. RC

Rozmowa o przyszłości
SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

n Członkowie Chodzieskiego Klubu Gospodarczego Roman Pietruszka, Krystyna Gleń i Teresa Kanke, 
przyjęli zaproszenie na spotkanie z Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, w 
którym udział wzięła też wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki, posłanka Maria Janyska.

Celem spotkania było omówienie 
pogarszającej się w galopującym tem-
pie sytuacji małych przedsiębiorstw. 
Przedstawiciele naszych przedsię-
biorców mówili, że zagrożona jest 
działalność małych fi rm. Jako powo-
dy wskazywali: niestabilność prawa, 
obciążenia nowymi, często ukrytymi, 
podatkami, ogromne koszty pozapła-

cowe, trudności na rynku pracy. Pod-
kreślali też nieprzewidywalną sytuację 
na rynku energii oraz niemożność 
planowania działalności i jakiegokol-
wiek rozwoju, znaczenie rujnującej 
składki zdrowotnej, czy pogarszający 
się stan rynku  zamówień publicznych. 
Wskazali, że podobnie jak w innych 
częściach kraju, w naszej okolicy za-

czynają już kończyć działalność małe, 
często rodzinne fi rmy. 

To była ważna rozmowa dotyczą-
ca  przyszłości. 

- Pracujemy nad rozwiązaniami, 
musimy być gotowi do podejmowa-
nia nowych decyzji - tak podsumował 
wypowiedzi przedsiębiorców Donald 
Tusk.  RED
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W ramach przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego 
wykonano:
  I. dalszą przebudowę ścieżek 

pieszo-rowerowych (8,680 
km) uzupełniających istnieją-
cą infrastrukturę;

 II. przebudowę oświetlenia 
drogowego (98 nowych 
punktów świetlnych) przy tych 
ścieżkach;

III. budowę nowej stacji rowerów 
miejskich w rejonie Szpitala 
Powiatowego wraz z rozbudo-
wą fl oty rowerów (50 szt.);

IV. działania informacyjne, 
promocyjne i edukacyjne;

V. regulacja gruntów w pasie 
drogowym przebudowanych 
ścieżek pieszo-rowerowych;



7Nr 1(64) • styczeń 2023

MO
BIL

NO
ŚĆ

 II 
14

 40
8 3

43
,95

 zł

TAK ZMIENIALIŚMY RAZEM CHODZIEŻ W 2022 ROKU cz.I

IV. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, PROMOCYJNE I EDUKACYJNE

n  ul. Miodowej na odcinku od ul. Ofi ar Gór Morzewskich 
do ul. Wiejskiej, tj. 390 m;

n  ul. Akacjowej na całej jej długości, tj. 322,21 m;
n  ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Ofi ar Gór 

Morzewskich, tj. 424,82 m;
n  ul. Adama Mickiewicza na całej jej długości, tj. 286,20 m;
n  ul. ks. Ignacego Czechowskiego na całej jej długości, 

tj. 151,62 m;
n  ul. Ignacego Jana Paderewskiego na całej jej długości, 

tj. 599,12 m;
n  ul. Dworcowej i Tadeusza Kościuszki na całym odcinku 

ul. Dworcowej oraz na krótkim odcinku ul. Tadeusza 

Kościuszki od ul. Dworcowej do ul. Jana Matejki, 
tj. 474,14 m;

n  ul. Ujskiej na całym jej odcinku, tj. 692 m;
n  ul. Tadeusza Siejaka na całym jej odcinku, tj. 1 026,86 m;
n  ul. Jana Kochanowskiego na odcinku od ul. Tadeusza 

Siejaka do ul. Osiedle Piaski, tj. 430,46 m;
n  ul. Budzyńskiej na odcinku od ul. Grudzińskich 

do promenady, tj. 105,08 m;
n  w rejonie ul. Świętokrzyskiej stanowiącej gruntowy 

odcinek Promenady nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, 
tj. 1 245,85 m;

n  ul. Jana Matejki i Jagiellońskiej na całym odcinku ul. Jana 

Matejki oraz na krótkim odcinku ul. Jagiellońskiej od 
ul. Jana Matejki do ul. Jana Kilińskiego, tj. 150,76 m;

n  ul. Jana Kilińskiego na całym jej odcinku, tj. 323,44 m;
n  ul. Juliusza Słowackiego na odcinku od ul. Jana 

Kilińskiego do ul. Karola Marcinkowskiego, tj. 106,00 m;
n  ul. Leśnej na odcinku od tzw. drogi do OHP do ul. Osiedle 

Leśne, tzn. kontynuacja istniejącej już ścieżki, 
tj. 324,20 m;

n  ul. 3 Maja i Osiedle Leśne na odcinku od ul. Leśnej 
do pętli autobusowej przy tzw. sanatorium, tj. 1 165,70 m;

n  w rejonie ul. Strzeleckiej stanowiącej odcinek 
z Chodzieskiego Domu Kultury do ul. Leśnej, tj. 461,55 m;

n  ul. Budzyńskiej 
n  w rejonie ul. Świętokrzyskiej stanowiącej gruntowy odcinek 

Promenady nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży 
(37 punktów świetlnych)
n  ul. ks. Ignacego Czechowskiego (4 punkty świetlne)
n  ul. Ignacego Jana Paderewskiego (13  punktów świetlnych)
n  ul. Dworcowej (13 punktów świetlnych)
n  ul. Tadeusza Siejaka (28 punktów świetlnych)

W rejonie Szpitala Powiatowego im. prof. 
Romana Drewsa na skrzyżowaniu ulic 
Stefana Żeromskiego i Karola Marcinkow-
skiego powstała 21-sza stacja rowerów 
miejskich. Nawierzchnia łączącego te ulice 
chodnika została przebudowana w ścieżkę 
pieszo-rowerową, a centralne jej miejsce 
wyposażone zostanie w stojaki na 16 ro-
werów.
Wyznaczenie nowej stacji wiąże się rów-
nież z rozbudową fl oty rowerów o 50 no-
wych sztuk, co zwiększyło ich łączną do-
stępną ilość do 123 rowerów.

W ramach projektu przeprowadzono 4 kampanie informacyjno-
-promocyjne (zrealizowana MobilOrient). Celem kampanii było w 
głównej mierze zachęcenie do korzystania z alternatywnych źródeł 
transportu (w postaci roweru), czy też poprawa bezpieczeństwa 
ruchu dzięki nowoczesnej infrastrukturze. W ramach powyższego 
zadania zakupiono  również tablice informacyjne/pamiątkowe, ulot-
ki, plakaty, gadżety związane z tematyką rowerową itp.

W ramach projektu  wykupiono grunty od osób fi zycznych i prawnych, celem uporządkowania granic pasa dro-
gowego. 
Projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatem Chodzieskim.

I. PRZEBUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH - ZREALIZOWANO PRZY:

II. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ŚCIEŻEK 
PIESZO-ROWEROWYCH - ZREALIZOWANO PRZY:

IV. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, PROMOCYJNE 
I EDUKACYJNE

III. ROZSZERZENIE SYSTEMU CHROMKA – CHODZIESKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO

V. REGULACJA GRUNTÓW W PASIE DROGOWYM PRZEBUDOWANYCH ŚCIEŻEK 
PIESZO-ROWEROWYCH
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Najważniejszym, ustawowym i statutowym zadaniem biblioteki publicznej jest popu-
laryzacja czytelnictwa. W tym zakresie w ubiegłym roku chodzieska MBP odnotowa-
ła ponownie wzrost liczby czytelników aktywnie wypożyczających książki. Utrzymuje 
się tendencja rosnąca – jest to dla biblioteki bardzo dobra informacja zwrotna, gdyż 
świadczy o trafi onej propozycji czytelniczej. W ubiegłym roku  czytelnicy wypożyczy-
li 79114 książek tradycyjnych  oraz ponad 3000  elektronicznych pozycji z bibliotek 
cyfrowych, do których MBP wykupiła dostęp. Dodatkowo w czytelni korzystano z  
tytułów prasowych.  Pozyskano też dodatkowe środki  na zakup księgozbioru (z  
dotacji Biblioteki Narodowej).

Dział Historii i Tradycji Miasta nieustannie kolekcjonuje artefakty związane 
z naszą przeszłością. Najważniejszym obiektem, jaki udało się pozyskać 
w roku 2022, było unikatowe popiersie Adama Mickiewicza, wytworzone 
w chodzieskiej fabryce S. Mańczaka w latach 1921-1928.
Dział Historii i Tradycji przechowuje eksponaty często wymagające facho-
wej konserwacji. Dlatego w trakcie poprzedniego roku do konserwacji w 
pracowni toruńskiej trafi ł kolejny sztandar - Towarzystwa Powstańców i 
Wojaków im. Ks. Józefa Smolińskiego w Morzewie, z roku 1925.
Sztandar, będący w zbiorach MBP w Chodzieży, został ufundowany przez 
ówczesną elitę – p. Mańczaka i p. Poznańskiego - fabrykantów z Cho-
dzieży, Starostę Chodzieskiego p. Jeżykowskiego oraz przede wszystkim 
Powstańców Morzewskich.
Dodajmy, że w trakcie całego roku wystawy Działu Historii i Tradycji zwie-
dziło prawie 2000 osób.

Informacje o przeprowadzonych w ubiegłym roku w MBP 
imprezach, spotkaniach, uroczystościach – w drugiej części 
„Podsumowania 2022 roku”.

Biblioteka w swych działaniach wykorzystywała  teren zrewitalizowanego parku „Od-
poczywaj z kulturą”. W celach promocyjnych aranżowano  wystawy w pawilonie, 
nawiązując do nadchodzących lub bieżących wydarzeń w siedzibie MBP. Miała tam 
swoją  prezentację m.in. wystawa czasowa, poświęcona Bractwu Strzeleckiemu w 
Chodzieży, a także we wrześniu wystawa „ Zabawki z Lamusa”, udostępniona ze zbio-
rów Muzeum Etnografi cznego w Toruniu,  
Ważnym obiektem edukacyjnej działalności MBP stał się zabytkowy lamus tkacki, 
przyciągający uwagę zwiedzających ekspozycję w parku i wystawy w Dziale Historii i 
Tradycji Miasta.

Wiele działań w minionym roku poświęcono pani Krystynie Miło-
będzkiej - Honorowej Obywatelce Chodzieży, z racji 90. rocznicy 
urodzin i 5.lecia nadania tego tytułu. Z tej właśnie okazji przenie-
siono jeden z jej wierszy na ścianę budynku biblioteki, zachowując 
oryginalne liternictwo i barwy druku, zgodnie z życzeniem Autorki. 
Mural odsłonięto podczas uroczystości poświęconych Autorce.
Finałem różnorakich działań związanych z twórczością p. Krystyny 
Miłobędzkiej było dofi nansowanie wydania albumu złożonego z wy-
boru wierszy poetki oraz płyty z muzyką Hani Rani, światowej klasy 
polskiej artystki - pianistki, połączonej z głosem poetki, recytującej 
własne utwory. Album ukazał się w końcu listopada ubr.

Po 20 latach funkcjonowania hali przy 
ul Paderewskiego wykonano komplek-
sowy remont wnętrza, polegający na 
renowacji tynków, usunięciu pęknięć, 
malowaniu ścian i sufi tów oraz wymia-
nie zużytych elementów i części. Ro-
boty wykonała wyłoniona w przetargu 
chodzieska fi rma PeBeRol. 

REMONT
sali SP1
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MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

CHODZIESKI DOM KULTURY

PRZYGOTOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO 
W UBIEGŁYM ROKU

Główne zadania 
inwestycyjno-remontowe
w budynkach 
mieszkalnych gminy 

1. Termomodernizacja 
    części ścian budynku 
    przy ul. Świętokrzyskiej 1A 
2. Wymiana pokrycia dachu 
    wraz z termomodernizacją 
    poddasza na budynku 
    przy ul. Kościuszki 18 
3. Wymiana pokrycia 
    dachowego na budynku   
    przy ul. Marcinkowskiego 5 

Łączny koszt – 403.957 zł

Kilka bardzo ważnych zadań inwestycyjnych zrealizował w ubiegłym roku Chodzieski Dom Kultury. 

Projekty pozwalające na rozpoczęcie inwestycji w 2023 r. - prawie 900 tys. zł 

n  Nowe przyłącze wodkan oraz in-
stalacje wewnętrzne wodkan w piwni-
cach budynku Hostelu ChDK - koszt – 
41 000,00 zł. 

Pozostałe zadania remontowe:
1. Wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej oraz przestawie-
nie  pieców kafl owych w róż-
nych lokalach mieszkalnych 
gminy: koszt – 76.149 zł

2. Remonty siedmiu lokali 
mieszkalnych gminy, w tym 
5 lokali przygotowano do 

ponownego zasiedlenia:  
koszt - 58.462 zł 

3. Remont pokrycia 
dachowego budynków 
użytkowych przy ul. 
Młyńskiej 3: 
koszt - 32.120 zł. 

4. Remont ściany 
fundamentowej budyn-

ku mieszkalnego przy 
ul. Tadeusza  Siejaka 
25A, remont schodów 
w budynkach przy ul. 
Tadeusza Siejaka 25B 
oraz przy ul. Kościelnej 
14a: 
koszt – 37.268 zł 

5. Awaryjne naprawy 

dachów przy ul. Ko-
ścielnej 14a, Leśnej 
11, Świętokrzyskiej 
1a; przemurowanie 
otworów  (okiennych, 
drzwiowych) w budyn-
kach przy ul. Rynek 20, 
Rynek 1, Raczkowskie-
go  8; montaż daszków 

nad drzwiami przy ul. 
Łukasiewicza 10, Mar-
cinkowskiego 5, Jagiel-
lońskiej 8, przebudowa 
nawierzchni wjazdu przy 
ul. Leśna 11: 
koszt – 27.650 zł. 

6. Remonty i konserwacje 
instalacji wodno-kana-

lizacyjnych, gazowych, 
elektrycznych, montaż 
ogrzewania panelowe-
go IR, biały montaż w 
lokalach do ponownego 
zasiedlenia  oraz usu-
wanie awarii w zasobie 
mieszkaniowym gminy:  
koszt - ok. 130.000 zł 

n  Pogłębienie piwnic budynku Hostelu ChDK  - koszt - 125 500,00 zł. 

n  Wykonanie pierwsze-
go etapu prac przyłącze-
nia do sieci ciepłowniczej 
MEC, połączenie budyn-
ków ChDK i Hostelu, li-
kwidacja pieca w budynku 
Hostelu ChDK.

n  Zakup procesora dźwię-
ku i zespołu głośników 
z strojeniem oraz zakup 
nowego komputerowego 
systemu sprzedaży zinte-
growanego ze sprzedażą 
internetową – kino Noteć. 
Koszt – 96 000,00 zł – w 
tym PISF – 59 000,00 zł 
dotacji.

n Z a c h o w a n i e 
dziedzictwa przy-
rodniczo kultu-
rowego przez 
wzbogacenie bio-
różnorodności la-
sów chodzieskich 
- budowa pasieki 
edukacyjnej w for-
mie postaci sło-
wiańskich bożków. 
Koszt - 35 000,00 
zł, w tym WFOŚi-
GW - 21 000,00 zł 
dotacji.

Informacje o działalności merytorycznej ChDK w minionym roku w kolejnej części „Podsumowania”.

- Modernizacja najbardziej 
zdegradowanych dróg (446 844,66 
zł) - Leśna, Gałczyńskiego, Miodowa, 
Wiejska, Asnyka, Pogodna, Kusociń-
skiego, Notecka, Łukasiewicza

- Budowa oświetlenia przejść 
dla pieszych - projekty (47 224,50 zł)

- Przebudowa Targowiska 
Miejskiego - projekty (76 260,00 zł)

- Kanalizacja deszczowa 
na ul. Gałczyńskiego - projekty 
(27 270,00 zł)

- Oświetlenie ul. Gałczyńskiego 
- projekty (14 760,00 zł)

- Modernizacja stadionu 

oraz infrastruktury sportowej  
(110 700,00 zł)

- Dokumentacja na  Termomodernizację 
MOPS budynek na Reymonta 12 
(114 976,00 zł)

- Zagospodarowanie terenu 
przy budynku byłego gimnazjum 
(4 920.00 zł)

- Utworzenie zaplecza sanitarnego 
oraz  WOPR przy jeziorze Karczewnik 
(17 220.00 zł)

- Szlak chodzieskich karzełków 
(2952.00 zł)

- Pocztówka z Chodzieży 
  (5100.00) 
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Obecnie w Polsce działa około 1800 
klubów. Program adresowany jest 
przede wszystkim do czytelników 

korzystających z bibliotek publicznych 
oraz szkolnych. Spotkania i dyskusje o 
książkach mają charakter nieformalny. 
Ideą DKK jest przede wszystkim promo-
cja czytelnictwa poprzez zebranie osób 
czytających książki i zainspirowanie ich do 
dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i do-
świadczeniami, wynikającymi z obcowania 
z lekturą. Aby wziąć udział w spotkaniu, 
nie trzeba posiadać żadnej legitymacji czy 
płacić składek członkowskich, nie trzeba 
też być znawcą literatury. Jedyne co się 
liczy to otwartość, miłość do książek i przy-
jemność rozmawiania o nich.

Nasz chodzieski klub powstał już kilka 
miesięcy po ofi cjalnym rozpoczęciu dzia-
łalności dyskusyjnych klubów w Polsce. 
Okazało się, że była wielka potrzeba utwo-
rzenia takiego miejsca, gdzie miłośnicy 
literatury mogą raz w miesiącu spotkać się 
przy, często burzliwych, dyskusjach o lite-
raturze. Po kilku spotkaniach, członkowie 
chodzieskiego klubu nazwali go Klubem 
Dobrego Smaku. Nazwa ta odnosi się nie 
tylko do wysublimowanych gustów literac-
kich, ale również jest pochwałą pysznych 
smakołyków, które klubowicze przynosili 
na spotkania. Rozmowa o książkach przy 
aromatycznej kawie i domowych słodko-
ściach, staje się zdecydowanie przyjem-
niejsza.   

Przez 15 lat przeczytaliśmy i omówi-
liśmy około 140 książek. A skąd lektury? 
Zasada jest taka -  koordynator klubu 
otrzymuje listę dostępnych lektur z Woje-
wódzkiej Biblioteki, spośród nich wybiera 
odpowiadające mu tytuł i po zamówieniu 
otrzymuje książki na każdy miesiąc w dzie-
sięciu egzemplarzach. Wybiera koordyna-
tor, ale klubowicze również decydują, które 
książki chcieliby czytać.

Stałych członków klubu jest 18 osób, 
zwykle na spotkaniach jest od 12 do 14 
osób. Część klubowiczów, ok. 10 osób, 
jest w klubie całe 15 lat, inni pojawiali się 
przez kilka lat, a potem sytuacje życiowe 
sprawiły, że musieli się z nami rozstać. 
Rozpiętość wieku jest też duża - mamy 

W grudniu 2006 roku Instytut Książki w ramach projektu „Tu czytamy” oraz British Council         
w ramach programu „Faces&Places” stworzyły sieć Dyskusyjnych Klubów Książkowych (DKK) 
w całej Polsce. Pierwsze kluby, w tym i chodzieski, zainaugurowały swoją działalność w kwietniu 
2007 roku. 

Klub Dobrego Smaku

Wieczór z planszówkami

n „Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i du-
żych” – tak brzmi hasło tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Z tej okazji 21 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Chodzieży odbył się „Wieczór z planszówkami”, organizowany przez 
Sztab WOŚP w Chodzieży, we współpracy z chodzieskim klubem 
gier planszowych „Planszołaki”, oraz oczywiście biblioteką. 

W ten wyjątkowy wieczór każdy chętny mógł przyjść, wpłacić datek na WOŚP 
i oczywiście pograć w planszówki, a także poznać ciekawe gry taktyczne. Odbyła 
się również prawdziwa sesja RPG. MBP

wśród nas osoby trzydziestoletnie i osiem-
dziesięciolatków, reprezentujemy różne 
zawody i różne poglądy na świat, ale 
dzięki naszej różnorodności spojrzenie 
na lekturę jest inne, dyskusja ciekawsza. 
W ostatnich kilku latach, na spotkania na-
szego Klubu zaczęły chętnie przychodzić 
nowe osoby, wnosząc świeże spojrzenie 
na współczesną literaturę. 

Często zadajemy pytanie - czy coś 
zmienić, poprawić w funkcjonowaniu na-
szego DKK? Przy okazji 15 – lecia zapy-
tałyśmy o to uczestniczki spotkania. Naj-
częstszą odpowiedzią była jednak prośba 
o to, by nic nie zmieniać. Komfort jaki daje 
wolność myśli i wypowiedzi w tym gronie, 
jest w dzisiejszych czasach bezcenny. 
Klub motywuje i zachęca wszystkich do 
sięgania po literaturę spoza obszaru 

własnych zainteresowań. Często zdarza 
się, że po daną lekturę, gdyby nie była 
obowiązkowa w ramach klubu, większość 
nigdy by nie sięgnęła. Ciekawość nowego 
rodzaju literatury i możliwość bezpieczne-
go dzielenia się  opinią i wrażeniami, jest 
spoiwem, które trzyma nas od 15 lat.

19 stycznia odbyły się małe obcho-
dy jubileuszu. Były wspomnienia, które 
uświadomiły jak bardzo zmienił się świat 
dookoła nas, a pomimo tego my pozo-
stajemy wierne swoim przemyśleniom i 
przekonaniom, i nadal dobrze czujemy 
się w gronie Dyskusyjnego Klubu Książki 
– Klubu Dobrego Smaku, do którego ser-
decznie zapraszamy.

Justyna Belter-Rusek
Honorata Struzik                                                                                                                                          

                                   Koordynatorki DKK

Gratulacje członkiniom DKK 
złożył burmistrz Jacek Gursz
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Opieka artystyczna i reżyseria 
całego programu, to dzieło Este-
ry Naczk - Suskiej. Wokalistom 
towarzyszyli instruktorzy Ogniska 
Muzycznego ChDK - Cezary Gór-

ski (pianino), Stanisław Kończew-
ski (perkusja), Zenon Kończewski 
(gitara). 

Koncert rozpoczął się pio-
senką tytułową, napisaną przez 

Esterę Naczk-Suską, którą za-
śpiewali wszyscy występujący 
w programie wokaliści. Młodzi 
artyści prezentowali się solowo i 
przy akompaniamencie chórku. 

Zgromadzona w sali widowisko-
wej ChDK publiczność gromkimi 
brawami nagradzała piękne wy-
konania polskich kolęd i innych 
świątecznych piosenek. 

Swoje miejsce na scenie zajęła 
również grupa ukraińskich arty-
stów, działających od niedawna w 
ChDK pod kierownictwem woka-
listki Natalii Dulysh. 

Koncert zakończyła wspólnie 
wykonana piosenka „Z kopyta 
kulig rwie” z repertuaru zespołu 
Skaldowie.

Tekst i fot. Natalia Pawłowska

Słuchaczy przywitał ks. Piotr 
Szcześniak, a jako pierwszy wy-
stąpił chór CAMERATA, działają-
cy od wielu lat przy parafi i NNMP. 
Od dłuższego już czasu dyrygen-
tem tego chóru jest Marcin Men-
dlik.

Po Cameracie zaprezentował 
się chór kameralny EXAUDI. 
Wokaliści tego zespołu po raz ko-
lejny udowodnili, że pracując pod 
okiem takiego fachowca, jakim 
jest Beata Zdunek, są gwarantem 
chóralnego śpiewu na najwyż-

szym poziomie.
- Chór Exaudi podniósł wysoko 

poprzeczkę – podsumował ks. P. 
Szcześniak. - A teraz przygotujmy 
się na kolejną porcję artystycz-
nych wrażeń, bo wystąpi nasz 
gość specjalny.

Kameralny Chór Męski SZPAKI 
z Gniezna przyjechał na zapro-
szenie chodzieskiej parafi i po raz 
drugi. Kolędy w jego wykonaniu 
przypadły do serca słuchaczom, 
czego dowodem były gorące bra-
wa. Ale nic w tym dziwnego, bo 

były po prostu świetnie zaśpie-
wane.

Trzem chórom za występ po-
dziękował ks. proboszcz Jan Ko-
rygacz. Na pytanie, czy goście 
mają przygotowane coś na bis, 
dyrygentka Szpaków Paulina 

Kuczyńska – Siwka odpowiedzia-
ła wprawdzie, że nie, ale … za 
chwilę cały zespół pojawił się zno-
wu przed ołtarzem, a do wspólne-
go wykonania ostatniej tego dnia 
kolędy zaprosił też Exaudi. 

Ryszard Cichocki

Pierwszy koncert w Chodzieskim Domu Kul-
tury w 2023 roku odbył się już 2 stycznia. Był 
to koncert świąteczny, zatytułowany „Płatek 
przy płatku”, którego wykonawcami byli 
uczestnicy Studia CHDK HIT.

     KONCERT ŚWIĄTECZNY 
W CHODZIESKIM DOMU KULTURY

W KOŚCIELE NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Płatek 
przy płatku

Trzy chóry Każdego roku duszpasterze chodzieskiej parafi i Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny organizują religijne koncerty w swoim kościele. Ostatni odbył się 
w niedzielę, 8 stycznia, a poświęcony był pięknym polskim kolędom.
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Dojrzałość społeczna
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW 
ZIEMI CHODZIESKIEJ

n Zgodnie z przyjętym zwyczajem, członkowie Zespołu Młodzieżowego 
TMZCh kończący 18 lat, otrzymują świadectwo dojrzałości społecznej (z 
czerwonym paskiem). 

22 grudnia, w I Liceum Ogólnokształ-
cące im. św. Barbary odbyło się spotka-
nie, podczas którego uhonorowano w 
ten sposób Patrycję Doręgowską, Ame-
lię Górzyńską, Aleksandrę Korol i Zosię 
Kuleszę (z przyczyn niezależnych nie-
obecną). Odebrały one świadectwa wraz 
z gratulacjami z rąk burmistrza Miasta 
Chodzieży Jacka Gursza oraz prezesa 
TMZCh Dariusza Sałaty. 

Jak podkreślał burmistrz, miasto doce-
nia pracę młodych ludzi z Towarzystwa i 
ich zaangażowanie na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Wspólnie z prezesem TMZCh 
życzył solenizantkom, aby zawsze były 
aktywne i zmieniały świat na lepsze. Do 
życzeń i gratulacji przyłączyły się dyrektor 
I LO Regina Nalepa i wicedyrektor Ewa 
Wichłacz, które wyraziły też dumę ze 
swoich uczennic. 

Patrycja, Zosia, Amelia i Aleksandra 
działają w TMZCh od kilku lat. Dzisiaj 
należą do liderek, nadających ton dzia-
łalności Zespołu Młodzieżowego TMZCh 
i całego stowarzyszenia. RED

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

Harcówka jak nowa 
KOMENDA HUFCA ZHP

Wsparcie 
i integracja
n Od 1 stycznia ruszył projekt „Działalność Centrum Aktyw-
ności Seniora” realizowany przez Chodzieski Klub Gospo-
darczy, a współfi nansowany ze środków z Gminy Miejskiej w 
Chodzieży.

Centrum Aktywności Seniora (CAS) – ul. Dworcowa 1, jest miej-
scem spotkań osób starszych. Są to grupy nieformalne, tworzone 
spontanicznie. Miejsce to ma integrować i wspierać aktywność osób 
starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, 
w pobliżu miejsca zamieszkania. Centrum Aktywności Seniora jest 
otwarte dla wszystkich mieszkańców Chodzieży, a jedynym uniwer-
salnym kryterium jest wiek minimum 60 lat.

 W ramach działań odbywać będą się bezpłatne zajęcia gimna-
styczne, zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację, spotkania świe-
tlicowo-towarzyskie, a także raz w miesiącu spotkania z ciekawymi 
ludźmi lub wykłady dotyczące ważnych tematów.  Ponadto każdego 
dnia od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 seniorzy będą mogli 
spotykać się tu i spędzić swój wolny czas ze znajomymi czy przy-
jaciółmi. 

Agnieszka Nowicka
Chodzieski Klub Gospodarczy

Tygodniowy harmonogram zajęć na plakacie.

5 stycznia 2023 r. 
otwarta została nowo 
wyremontowana har-
cówka chodzieskiego 
Hufca ZHP. 

Harcerze tak podsumowali 
związaną z tym uroczystość i re-
montową akcję:

- Gościliśmy wielu cudownych 
przyjaciół naszego Hufca, przed-
stawicieli władz powiatu oraz 
miasta, pana dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1, druha Ko-
mendanta Chorągwi Wielkopol-
skiej oraz druhnę zastępczynię, 
rodziców, harcerzy, instruktorów i 
kadrę. Dziękujemy bardzo wszyst-
kim, którzy dotarli, ale także tym, 
którzy z różnych przyczyn nie mo-
gli być z nami. 

Ofi cjalnie kończymy remont har-
cówki - przed nami nowe wyzwania 
i dalsze etapy renowacji naszej sie-
dziby. Pracy jest jeszcze sporo, ale 
to wszystko robimy po to, aby nasz 
Hufi ec stał się miejscem jeszcze 

bardziej przyjaznym. 
Dziękujemy za wszystkie pre-

zenty, gratulacje, miłe słowa i 
rady. Ale przede wszystkim dzię-
kujemy za to, że otaczają nas 
ludzie, którzy są dla nas zawsze 
wtedy, kiedy tego potrzebujemy. 
Ludzie, którzy zawsze odbiorą od 
nas telefon i choćby musieli sta-
nąć na głowie zrobią wszystko, 
aby nam pomóc. To niesamowite 

jakie szczęście mamy! Gdyby nie 
ta cudowna społeczność zgro-
madzona przy naszym Hufcu, 
nie udałoby nam się zrealizować 
tego remontu.

Dziękujemy także wszystkim 
darczyńcom, dzięki którym na 
naszej zrzutce zebraliśmy aż 15 
tysięcy złotych.  

Źródło – FB 
Komenda Hufca ZHP Chodzież
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Adwentowy kalendarz

Śpiewać wszyscy lubimy

ORGANIZATORZY - GMINA  MIEJSKA CHODZIEŻ 
Z PARTNERAMI

W KOŚCIELE ŚW. FLORIANA

W wigilię Bożego Narodzenia zakończyła się akcja na Facebooku pn. Cho-
dzieski Kalendarz Adwentowy. Przez cały grudzień można było przesyłać 
komentarze, zamieszczane pod filmikami z zadaniami, wyznaczonymi przez 
partnerów akcji. Filmiki można było zobaczyć rano, a wieczorem tego samego 
dnia ogłaszano już zwycięzcę.

Takie spotkania uświetniają i przedłużają czas radowania się ze świąt Bożego Naro-
dzenia. Na dodatek potwierdzają, że wszyscy lubimy śpiewać kolędy.

24 grudnia nie było już zwyczajo-
wego zadania. Tego dnia burmistrz 
Jacek Gursz wręczył nagrody za 
największą aktywność w całej 
świątecznej akcji. Największą ilość 

zadań wykonała pani Aleksandra 
Kelm i to ona została laureatem 
nagrody głównej. Postanowiono 
również docenić trzy inne bardzo 
aktywne osoby, które były w ran-

kingu tuż za panią Aleksandrą.  
Zestawem miejskich gadżetów 
nagrodzono panie Sylwię Siemie-
niewską, Angelikę Przybylak i Jo-
annę Żurek. Natalia Pawłowska

6 stycznia w święto Trzech Króli, w kościele św. Flo-
riana po raz drugi już odbył się Przegląd Kolęd i Pasto-
rałek. Całość przygotowały siostry Serafitki, a program 
prowadziła niezawodna siostra Sylwia.

Przed głównym ołtarzem prezentowali się różni wy-
konawcy. Były występy solowe, duety i większe zespo-
ły wokalne, w tym typowo rodzinne. Wystąpił też chór 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Uniwerek”, a także 
grupa tancerek i wokalistów, reprezentujących świetli-
cę Promyk Dobra. 

Po raz kolejny okazało się, że siostra Sylwia nie tyl-
ko śpiewa (czego dowodem  było piękne wykonanie 

wyjątkowej kolędy), gra na gitarze, ale też posiada nie-
zwykły dar mobilizowania do aktywnego uczestnictwa 
w takich wydarzeniach. Zebrani w kościele słuchacze 
początkowo nieśmiało, ale z czasem coraz głośniej 
odpowiadali na wezwania, związane z przesłaniem 
każdego z trzech króli, przybyłych do betlejemskiego 
żłóbka.

Wszystkich wykonawców oceniało jury, pod prze-
wodnictwem ks. proboszcza Ireneusza Szypury. Już 
na wstępie jednak siostra Sylwia zapewniła, że jurorów 
nie należy się bać, bo … poprosiła ich o łaskawe oce-
ny. Ryszard Cichocki
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Zespoły i soliści

Niezwykłe chwile

n 10 stycznia odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespo-
łów i solistów Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży. 

n Babcie, a nawet prababcie są również członkiniami Sto-
warzyszenia Bioderko. Systematycznie spotykają się w 
siedzibie, przy ulicy Jagiellońskiej 5, aby dbać o swoją for-
mę i sprawność. Jednak „Bioderko”, to nie tylko ćwicze-
nia i rehabilitacja, to przede wszystkim miejsce integracji, 
gdzie przy wspólnej kawie można porozmawiać, wspierać 
się nawzajem, posłuchać cennych wskazówek, czy razem 
pośpiewać, albo nawet zatańczyć. Dzień Babci- był do 
tego doskonałym pretekstem. 

n 21 i 22 stycznia z okazji świąt Babci i Dziadka,  przed-
szkolaki z „5” przygotowały w każdej grupie wzruszające 
programy artystyczne złożone z tańców, piosenek i wierszy. 

n Świąteczne spotkanie w świetlicy Promyk Dobra Caritas, prowadzonej 
przez siostry Serafi tki, to zawsze niezwykłe chwile. Piękne jasełka w wy-
konaniu dzieci ze świetlicy chwytały za serca. RED

21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci, 
a 22 stycznia Dzień Dziadka. Dla wielu z 
nas to ważne święta. Ważne dla osób star-
szych, ale ważne także dla ich wnuków, 
prawnuków.
Te dwa dni świętowano w rodzinach, ale 
również w różnych grupach społecznych.

WAŻNE TO SĄ ŚWIĘTA

Centrum Aktywności Seniora Spotkanie w Bioderku

„Pod Żaglami Piątki”

Dzień Babci, 
Dzień Dziadka

Przybyłych gości powitały prezes Stowarzyszenia Honorata 
Pilarczyk wraz z Małgorzatą Jeśko-Doręgowską. Były życzenia 
złożone m.in.przez przewodniczącą Rady Miejskiej - Mirosławę 
Kutnik, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, o które syste-
matycznie dba przedstawiciel policji- pani Elżbieta Żuławska, a 
także wiele rozmów przy wspaniałych smakołykach. Spotkanie 
umilił cudowny zespół (Natalia Dulysh, Taras Dulysh, Roman 
Dulysh, Maria Maron). Spotkanie było jednocześnie zakończe-
niem projektu, w ramach którego osoby z Ukrainy mogły sko-
rzystać z oferowanych przez „Bioderko” zabiegów. Inicjatywa 
odbyła się w ramach zadania „Otwarte Drzwi”, współfi nanso-
wanego ze środków Gminy Miejskiej Chodzież. MJD

Wnuczęta złożyły dziadkom życzenia i obdarowały własno-
ręcznie wykonanymi laurkami. Były również wspólne zabawy 
i słodki poczęstunek.  J. Bednarczyk

n Kawa i pyszne ciastko w towarzystwie seniorów w Cen-
trum Aktywności Seniora w Chodzieży, to zawsze miłe 
chwile. Tym razem okazją były święta babć i dziadków. 
- To początek świętowania w Chodzieży tych wyjątkowych dni 
– podkreślił zaproszony przez seniorów burmistrz Jacek Gursz.

Młodzi wykonawcy prowadzeni przez instruktorów: Beatę Zdunek, Krzysz-
tofa Jarochę i Jakuba Podolskiego, zaprezentowali wiele pięknych kolęd i 
dostarczyli słuchaczom wielu wzruszeń. Źródło – FB MDK

ŚWIETLICA PROMYK DOBRA

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
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- Serdeczne podziękowania kierujemy także do sędziów, panów Zbigniewa Łu-
kawskiego, Tomasza Sędłaka oraz Jana Rajka - informują organizatorzy ze sztabu 
WOŚP Chodzież. - Dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Chodzieży za nieodpłatne udostępnienie hali sportowej, niezastąpione-
mu Marcinowi Inny Poziom DJ - Wodzirej Marcin Krupa za udostępnienie nagło-
śnienia i oczywiście Starostwu Powiatowemu za patronat oraz wsparcie fi nansowe 
naszego wydarzenia. 

Spotkanie  było też okazją do podziękowania za 
wspierania dotychczasowych zawodów w ramach 
Grand Prix Kaczmarek Electric MTB i upowszech-
nianie kolarstwa, przekazane przez organizatorów 
cyklu Łukaszowi Sędłakowi z Chodzieskiego Towa-
rzystwa Rowerowego, burmistrzowi Jackowi Gur-
szowi i wiceburmistrzowi  Piotrowi Witkowskiemu 
oraz Małgorzacie Kurowskiej – Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Chodzieży. RED

GRAND PRIX 
KACZMAREK ELECTRIC 
MTB

18 czerwca po raz kolejny już w 
Chodzieży, kolarze ścigać się będą 
w ramach jednego z etapów Grand 
Prix Kaczmarek Electric MTB. W tej 
właśnie sprawie odbyły się rozmo-
wy w Urzędzie Miejskim z koor-
dynatorem cyklu, panią Joanna 
Balawajder. 

W tym roku też w Chodzieży

Turniej 
siatkówki

W RAMACH 31. WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Na turnieju na rzecz 31. Finału WOŚP 
udało się zebrać 1525 zł. 

W hali sportowej SP 1 przy ulicy Paderew-
skiego, odbył się IV turniej piłki siatkowej na 
rzecz WOŚP pod patronatem Starosty Cho-
dzieskiego. W turnieju udział wzięło 9 drużyn 
z różnych zakątków Wielkopolski - łącznie 
ponad 60 zaangażowanych zawodników. 

Turniej zakończył się wynikiem:
 1. Volleybulls
 2. Odlewnia Gawrych
 3. SKS Chodzież

Źródło tekst 
– FB Sztab WOŚP 

w Chodzieży
Fot. Wolno Studio 

WolnoPhoto 
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KRZYŻÓWKA NR 64

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   8 lutego 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-
wali: Stefania Zalewska i Ireneusz Droszcz. O terminie i miejscu odbioru nagród laure-
atki zostaną powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 64

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

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

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

POZIOMO

  1. Dał sygnał do rozpoczęcia Powstania  
      Wielkopolskiego
  7. Kłamca
  9. Wieś w powiecie pilskim
10. Wstępna koncepcja malarska
11. Uczelnia
12. Stan konta w księgowości
16. Bez szampana też może być 
      szampańska
17. Imię męskie
18. Bystrzyca na Słowacji
19. Zgoda
20. Pełno ludzi w tramwaju
21. Zająć czyjąś uwagę rozmową
22. Zażywana przy skurczach mięśni 
      gładkich

PIONOWO

  1. Miasto z hotelem Bazar
  2. Tam zginął Prezydent John Kennedy
  3. Naczynie do smażenia
  4. Wejść do rodziny
  5. Drużyna piłkarska z Budzynia
  6. Część zdania
  8. Związek chemiczny pochodzenia 
      roślinnego
12. Jedno z miast naszego powiatu
13. Huczna impreza towarzyska
14. Przepływa przez Kołobrzeg 
15. Ojczyzna Usaina Bolta
19. Fortyfi kacja

!

W Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się nieco-
dzienne spotkanie społeczności szkolnej i zapro-
szonych gości, wśród których byli m.in. burmistrz 
Jacek Gursz, przedstawicielka  Wydziału Oświaty 
Agnieszka Kiedrowska-Pietruszka, przewodniczą-
ca Rady Rodziców Kamila Dębska oraz przedsta-
wiciele klasowych rad oddziałowych.

Świąteczne
kolędowanie

W CHODZIESKIEJ TRÓJCE

W sali gimnastycznej zamienionej w teatr, zaprezento-
wano „Jasełka”, w których wystąpili pracownicy SP3. Spek-
taklowi wtórowali uczniowie ze szkolnego chórku i soliści. 
Okazało się, że wśród osób z nauczycielskiego grona drze-
mie wiele ukrytych talentów. Całość przedstawienia dopeł-
niła ciekawa dekoracja i kostiumy bohaterów.

Mirosława Stube


