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WIELKA ORKIESTRA  ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W CHODZIEŻY GRAŁA PIĘKNIE

U nas też 
REKORD
W minioną niedzielę w całej Polsce, a także w 
wielu innych krajach, po raz 28. zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny też 
rekord obywatelskiego zaangażowania został po-
bity. W Chodzieży także dotąd tak wielkiego 
sukcesu Orkiestra nie zanotowała.

Kochani, brak nam słów
Po cichu liczyliśmy na rekord, ale nikt 
nie spodziewał się, że zbierzemy o ponad 
20 tysięcy zł. więcej niż w poprzednim 
roku. Sztab 5458 Hufi ec ZHP Chodzież 
zebrał podczas kwesty na rzecz 28. Fina-
łu WOŚP 86 760,17 zł. Bardzo 
dziękujemy, mamy powód do dumy.

Nasza szefowa Zuzia zakończyła liczenie 
we łzach - to wyraża więcej niż tysiąc słów.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za Wasze 
zaangażowanie, otwarte serca. Obiecujemy, 
że widzimy się za rok. SIEMA!

Burmistrz Jacek Gursz - Wielkie brawa dla tej grupy kierującej sztabem. 
I dla wszystkich innych zaangażowanych w organizację WOŚP w naszym mieście.

Nowa, ale bardzo udana akcja WOŚP, 
zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miejską.

Taka nauka nie pójdzie na marne.

Podczas fi nału w ChDK licytowano wiele atrakcyjnych przedmiotów.

W programie fi nałowym wystąpiły zespoły taneczne, muzyczne.

Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej przygotowali „orkiestrowe 
kawiarenki”. Na zdjęciu – ze swoją opiekunką Małgorzatą Jeśko – 
Doręgowską i przew. Rady Miejskiej Mirosławą Kutnik.

Imprezy organizowane w związku z WOŚP, rozpoczęły się w 
naszym mieście już kilka dni przed fi nałową niedzielą.  4 stycz-
nia odbył się turniej piłki siatkowej (czytaj str. 15). W sobotę 

można było wesprzeć akcję przeprowadzoną przez Młodzieżową 
Radę Miejską „Ubrania do oddania”, a także kibicować druży-
nom, biorącym udział w turnieju halowej piłki nożnej. Były też inne 
imprezy towarzyszące, jak choćby „Bieg rodzinny”, czy „Sztafeta 
pływacka”, której uczestnicy przepłynęli ponad 73 km.

 W niedzielę od rana na ulicach Chodzieży pojawili się wolon-
tariusze, kwestujący na rzecz WOŚP. Wśród przede wszystkim 
młodych i bardzo młodych, byli również starsi, m.in. burmistrz 
Jacek Gursz, czy chodzieska radna Małgorzata Jeśko - Do-
ręgowska.  

- Z puszkami Orkiestry chodzę już czwarty raz, ale nigdy 
jeszcze takiej ofi arności mieszkańców nie było - powiedziała 
nam jedna z harcerek.

Finałowe spotkanie chodzieskiej WOŚP odbyło się w godzi-
nach popołudniowych i wieczornych w Chodzieskim Domu Kul-
tury. Były występy różnych zespołów muzycznych, tanecznych, 
były licytacje, było dużo dobrej zabawy. A zakończenie, z ogni-
stym pokazem i „światełkiem do nieba”, odbyło się na placu przed 
amfi teatrem. RC

SZTAB INFORMUJE
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ROZMOWA Z BURMISTRZEM JACKIEM GURSZEM 
– CO MA WPŁYW NA TO, ŻE ROSNĄ CENY 
ZA WYWÓZ ŚMIECI

Wszystko wskazuje na to, że nasze życie w 2020 
roku będzie droższe.

 Jako burmistrz, ale też jako mieszkaniec wspólnoty 
samorządowej, zaczynam coraz bardziej martwić  się 
podejściem władz centralnych do naszych codziennych 
spraw. To właśnie ono powoduje, że niestety teza, że 
życie będzie droższe, jest prawdziwa. Samorządy nie 
mają na to prawie żadnego wpływu, choć  …  rękoma 
samorządu wprowadza się ostatnio wiele podwyżek  - 
podatki, opłaty lokalne i najbardziej chyba odczuwalne 

podwyżki cen wywozu śmieci. Wyraźnie trzeba powie-
dzie, że w przypadku każdej gminy, a więc i naszego 
miasta, podwyżki te nie są wprowadzane ze względu 
na jakiś nasz kaprys, czy chęć wyciągnięcia tą drogą 
dodatkowych pieniędzy od mieszkańców. Samorząd 
chodzieski, jak każdy inny, działa w oparciu o prawo, 
stanowione przez rządzących naszym krajem. 

Główne powody wzrostu opłat za śmieci leżą więc 
po stronie rządzących?

 Oczywiście, że tak. Z jednej strony składają się na 
to opłaty środowiskowe, które ustala rząd, a które np. 
3 lata temu wynosiły 24 zł za tonę, a dzisiaj – 270 zł. 
Rząd nie radząc sobie z całym systemem gospodar-
ki, doprowadził też do swoistej 
monopolizacji rynku i dopuścił 
do zalegania takich odpadów 
jak plastik, papier, czy szkło. 
Jeszcze niedawno za 1 tonę 
tych odpadów płaciliśmy sym-
boliczną złotówkę, a w tej chwili 
płacimy 300 zł. Oczywiście duży wpływ na cenę śmieci 
ma też wzrost płacy minimalnej, obiecany przed wy-
borami. Warto także dodać, że rządzący doprowadzili 
do powstania wielu niekontrolo-
wanych wysypisk śmieci, które 
ulegały podpaleniom, wywołując 
ogromne pożary. Jedynym roz-
wiązaniem zastosowanym przez 
rząd, jest wprowadzenie tzw. monitoringu śmieci. Wią-
że się z montażem kilkudziesięciu kamer na każdym z 
wysypisk, co powoduje znaczny wzrost stawki. 

Samorządy nie mają w tak ważnych dla siebie spra-
wach nic do powiedzenia?

 Niestety, przy uchwalaniu podstaw prawnych bar-

Miał być porządek,
jest bałagan i drożyzna

Ilu nas jest

LICZBA MIESZKAŃCÓW CHODZIEŻY W UBIEGŁYM 
ROKU SPADŁA, URODZIŁO SIĘ TYLE SAMO DZIEWCZY-
NEK CO CHŁOPCÓW

PLANOWE WYŁĄCZENIA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE m. CHODZIEŻ

SPRAWDŹ – PRZECZYTAJ
TERMIN OBSZAR

27 stycznia 2020 
godz. 8 – 14 

ul. Orzeszkowej 1, 4, , 6, 8, ul. Kochanowskiego 8
ul. Tuwima 1, 1 A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 
dz. 3745, ul. Ogrodowa 1, 2, 4, 6, 6 A, 8, 8 A, 10, 10 A

28 stycznia 2020 
godz. 8 – 14

ul. Orzeszkowej 1, 4, , 6, 8, ul. Kochanowskiego 8
ul. Tuwima 1, 1 A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 
dz. 3745, ul. Ogrodowa 1, 2, 4, 6, 6 A, 8, 8 A, 10, 10 A

29 stycznia 2020 
godz. 8 – 14

ul. Orzeszkowej 16, 18
ul. Ogrodowa 3, 5, 7, 9, 11 do 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37

30 stycznia 2020
godz. 8 – 14

ul. Orzeszkowej 16, 18
ul. Ogrodowa 3, 5, 7, 9, 11 do 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37

dzo rzadko uwzględniany jest głos samorządow-
ców, którzy na co dzień odpowiadają za gospo-
darkę odpadami na terenie swoich miast i gmin.  
Większość wprowadzanych przepisów przez rząd 
odbywa się tzw. „szybką ścieżką”, która nie do-
puszcza  dyskusji, konsultacji i opinii na temat tych 
przepisów. To sprawia, że przyjęte ustawy uderzają 
w większości w samorządy, a przez samorządy w 
mieszkańców. 

Ofi cjalnie przekazywane przez rząd informacje, 
problem ten pokazują w innym świetle.

 Uważam, że bezczelnością rządzących jest pró-
ba tłumaczenia Polakom, iż wina leży, i to wyłącznie, 

po stronie samorządów. Rów-
nież nakazywanie konkretnych 
działań Regionalnym Izbom 
Obrachunkowym, a więc in-
stytucjom kontrolującym pracę 
samorządów,  jest czymś do-
tąd niespotykanym.  Z niecier-

pliwością będę oczekiwał wyników kontroli w Cho-
dzieży i innych miastach, a szczególnie na ocenę, 
czy podniesienie cen za wywóz śmieci jest winą sa-

morządu. Warto podkreślić, że 
do tej pory żaden z ministrów 
takich działań nie zlecał i nigdy 
RIO nie kwestionowało proce-
dur zmian cen za wywóz śmie-

ci. Według mnie jest to kolejny pijarowski zabieg, 
który ma wskazać na samorządowców, jako winnych 
zaistniałej sytuacji. Powtarzam więc -  samorządy 
działają w oparciu o prawo stanowione przez parla-
ment i rząd i wszystkie skutki naszych decyzji mają 
swoje źródło w Warszawie. Miał być porządek, jest 
bałagan i drożyzna.

Rozmawiał Ryszard Cichocki

SAMORZĄD CHODZIESKI,
jak każdy inny, działa w oparciu 
o prawo, stanowione przez rzą-
dzących naszym krajem.

PRZY UCHWALANIU podstaw 
prawnych bardzo rzadko uwzględ-
niany jest głos samorządowców.

STAN LUDNOŚCI MIASTA NA 31.12.2019 r.

Liczba ludności miasta na koniec 2019 roku wynosiła 17 764 mieszkańców (na 
koniec roku 2018 mieszkańców było 18 026).

W roku 2019 urodziło się 152 dzieci, a zmarło 225 osób, więc przyrost naturalny 
wyniósł minus 73 osoby.

URODZENIA DZIECI

W roku 2019 urodziło się 76 dziewczynek i 76 chłopców. Najbardziej popularnymi 
imionami wśród dziewczynek były:

Z pozostałych imion nadawanych dziewczynkom najrzadsze to: Blanka, Diana, Ka-
lina, Luana, Mia, Nel, Vanessa. 

Natomiast wśród chłopców popularne imiona w 2019 r. to:

Pozostałe rzadkie imiona chłopców  to bardziej tradycyjne niż wśród dziewczynek: 
Aleks, Edmund, Henryk, Ignacy, Juliusz i Kornel.

Wszystkim chodzieskim

BABCIOM I DZIADKOM
SERDECZNE ŻYCZENIA

z okazji ich święta 
składa 

burmistrz Miasta Chodzieży 
Jacek Gursz
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GOSPODARKA 
ODPADAMI

TE INFORMACJE WARTO ZAPAMIĘTAĆ

PAMIĘTAJMY, ŻE OD POCZĄTKU TEGO ROKU 
OBOWIĄZUJE NAS SEGREGACJA ODPADÓW. 
NIE MAMY WYBORU, MUSIMY JE ODDZIELAĆ                    
I DOPIERO TAK PRZYGOTOWANE WYSTAWIAĆ        
W ODPOWIEDNICH WORKACH (POJEMNIKACH) 
DO WYWOZU. 

TAK BYŁO ...                  TAK JEST

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustalone zostały 
następujące stawki opłaty:

1. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektyw-
ny stawka miesięczna wynosi 28,00 zł od każdego mieszkańca

2. jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych          
w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, która wynosi dwukrotność stawki opłaty określonej w  pkt. 1, tj. 56,00 zł.

Odpady bio w 2020 roku odbierane będą sprzed nieruchomości 
jednorodzinnych w okresie od marca do listopada.
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MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Węzeł cieplny
MEC sp. z o.o. w Chodzie-

ży wykonuje prace inwestycje 
związaną z budową węzła 
cieplnego w budynku przy ul. J. 
Matejki 3. Zakończone zostały 
prace instalacyjne, polegające 
na połączeniu urządzeń węzła 
cieplnego  z instalacją we-
wnętrzną budynku.

Próbne uruchomienie węzła 
cieplnego ma umożliwić ocenę 
poprawności działania urzą-
dzeń i dostarczenie ciepła do 
pomieszczeń , w których prowa-
dzone są prace budowlane.

  Piotr Matyja
MEC Chodzież

BUDYNEK PRZY UL. SŁOWACKIEGO 13

Zakończono wymianę dachu 
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miej-

skiej Chodzież odebrał roboty budow-
lane polegające na wymianie pokrycia 
dachu i przemurowaniu kominów na 
budynku mieszkalnym Gminy Miej-
skiej przy ul. Słowackiego 13. 

Nowe pokrycie zostało wykona-
ne z blachodachówki. Jednocześnie 
wymieniono dwa okna w połaci da-
chowej, osadzone zostały wyłazy 
kominiarskie i zamontowane ławy ko-
miniarskie, wymieniono rynny i rury 
spustowe. Sukcesywnie przywracany 
jest prawidłowy stan techniczny i sani-
tarny budynku.

 Dyrektor MZGM
 Iwona Szmyt

SPOTKANIE W URZĘDZIE MIEJSKIM

Początek roku to dobra okazja do spotkania burmistrza z emerytami, byłymi 
pracownikami Urzędu Miejskiego. 

Dobra okazja
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI CHODZIEŻ

NOWY MERCEDES 

W nowym autobusie znaj-
duje się 15 miejsc sie-
dzących oraz miejsca 

usytuowane  przy II drzwiach 
wejściowych, dostępne z niskiej 
podłogi,  stanowisko do mocowa-
nia wózków inwalidzkich wraz  z 
przyciskiem w zasięgu ręki nie-
pełnosprawnego, informujące o 
zamiarze wysiadania przez osobę 
niepełnosprawną z sygnalizacją 
na pulpicie kierowcy. Stanowisko 
jest wyposażone w pas bezpie-
czeństwa i uchwyt z paskiem 
pozwalającym przypiąć wózek 
dziecięcy.  Łączna  liczba  prze-
wożonych pasażerów to 34 osoby.

Autobus wyposażony jest w sil-
nik Mercedesa o pojemności 2143 
ccm i mocy 163kM z 7 stopniową 
automatyczną skrzynią biegów. 
Silnik spełnia wymagania normy 
emisji spalin EURO 6, jest bardzo 
ekonomiczny, w trasie spala około 
10 litrów ON na 100 km, a w cy-
klu miejskim spalanie nie powinno 
przekroczyć 15 litrów/100 km.

Mercedes posiada fotele typu 

miejskiego z tapicerką siedzisk i 
oparć oraz uchwytami dla osób 
stojących i pasy bezpieczeństwa, 
hamulec hydrauliczny dwuobwo-
dowy z systemem ABS,ASR i EBV. 
Dodatkowo wyposażony jest mię-
dzy innymi w asystent hamowania 
(BAS), niezależną klimatyzację 
kierowcy, dachową klimatyzację 
dla pasażerów z centralnym roz-
prowadzeniem, dwie  pary  drzwi 
w układzie 1-2 sterowane au-
tomatycznie z pulpitu kierowcy,  
wyposażone w system ochrony 
pasażera przed ściśnięciem przy 

zamykaniu,  podwójne szyby – 
hermetyczne- przyciemniane, 
webasto  wodne-niezależne od 
pracy silnika, elektroniczny układ 
stabilizacji toru jazdy (ESP), czuj-
nik światła i deszczu, tachograf cy-
frowy EU z licznikiem oraz gniazda 
USB do ładowania telefonów ko-
mórkowych i smartfonów, a także 
świetlne tablice informacyjne. 

Cena zakupu wyniosła 355 tys. 
zł netto, którą w całości pokrył Miej-
ski Zakład Komunikacji, a autobus 
objęty jest 24. miesięczną gwaran-
cją producenta. Roman Golcz

Pod koniec grudnia chodzieski MZK dokonał zakupu, w drodze przetargu, małego autobusu 
miejskiego, zbudowanego na bazie Mercedesa 516 Sprinter, firmy Mercus z Grodziska Mazo-
wieckiego. Autobus stanowi uzupełnienie taboru szczególnie na trasach i w godzinach mniej 
obciążonych liczbą pasażerów.

NASZ OBOWIĄZEK
Urząd Miejski w Chodzieży informuje mieszkańców 

o obowiązku oddawania we własnym zakresie choinek 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), 
który zlokalizowany jest 
przy ul. Młyńskiej 3. 

Zabrania się 
wystawiania choinek 
wewnątrz 
i na zewnątrz 
boksów 
śmietnikowych!
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MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

Aktywny koniec roku

Jak co roku
SPOTKANIE W ŚWIETLICY „PROMYK DOBRA”

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, w 
świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez 
siostry Serafi tki, odbyło się wigilijne spotka-
nie, połączone z prezentacją przygotowanego 
przez dzieci i młodzież pięknego widowiska. 
Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości, 
był m.in. burmistrz Jacek Gursz.

- Świetlica „Promyk Dobra” to jedno z naj-
lepszych miejsc na tak uroczyste, pełne mi-
łości przedświąteczne spotkanie – podkreślił 
burmistrz. RC

  Grudzień w Miejskim Ośrodku Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Chodzieży 
przebiegał bardzo aktywnie. Odbyły się prelek-
cje profi laktyczno-edukacyjne nt. uzależnień dla 
dzieci i młodzieży oraz dla seniorów. 

Ostatnie spotkanie, podsumowujące realizację 
zadań profi laktycznych w miionym roku, miała Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
MORPA. Grupy wsparcia AA i Al-anon wzięły udział 
w spotkaniu opłatkowym, w którym uczestniczyły 
także dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej wraz 
z rodzicami. 

Jak co roku MORPA-owski Mikołaj obdaro-
wał dzieci paczkami świątecznymi oraz aktywnie 
uczestniczył w wigilii dla społeczności lokalnej na 
chodzieskim Rynku „W święta razem”.

W 2020 roku MORPA realizować będzie kolejne 
programy, mające na celu promowanie zdrowego 
stylu życia bez używek.  Kierownik MORPA

Romana Otto  

Ponownie chcemy uhonorować 
tych, którzy działają na rzecz mia-
sta, robią rzeczy ciekawe i poży-
teczne. To okazja, żeby docenić 
Państwa wysiłki, zmotywować do 
dalszej pracy, a także zachęcić in-
nych do kierowania się przykładem 
laureatów. Chcemy znowu pokazać, 
że w Chodzieży „się dzieje”.

Ideą plebiscytu jest pokazanie sze-
rokiemu gronu mieszkańców, jak wiele 
wartościowych inicjatyw i nietuzinko-
wych organizacji mamy w Chodzieży, 
i co tracą ci, którzy nie włączają się w 
nurt życia kulturalnego, sportowego i 
społecznego w naszym mieście.

Laureaci konkursu zostaną uhono-
rowani podczas uroczystej gali, która 
odbędzie w sali widowiskowo-kinowej 
Chodzieskiego Domu Kultury, na po-
czątku marca 2020 roku. 

Przebieg plebiscytu oraz relacja 
z gali znajdą się w bezpłatnym mie-
sięczniku Nasza Chodzież. Liczymy 
również, że przykładem roku ubiegłe-
go, plebiscyt będzie obecny w innych 
popularnych mediach naszego regio-
nu.

Do naszego plebiscytu zgłaszać 
można organizacje, instytucje i gru-
py nieformalne za konkretne działa-
nia i osiągnięcia w roku 2019.

ZGŁOSZENIA POWINNY 
ZAWIERAĆ:

1. nazwę zgłoszonej organizacji/
instytucji/grupy nieformalnej

2. opis uzasadniający zgłoszenie, 
zawierający informację o wyróżnia-
jących osiągnięciach, działaniach 
podjętych przez zgłaszany podmiot 
w roku 2019 (opis nie powinien być 
dłuższy niż 2000 znaków ze spacja-
mi – około pół strony A4 standardo-
wą czcionką 12).

3. w tytule zgłoszenia należy 
wpisać: „Zgłoszenie do plebiscytu 
Chodzież Potrafi !”

Zgłoszenia prosimy nadsyłać 
do  31 stycznia 2020r. na adres: 
panek.paulina@chodziez.pl 
bądź składać w kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Chodzieży 
w godzinach pracy urzędu.

W trosce o to, aby nie pominąć żad-
nej inicjatywy, prosimy Państwa o 
współpracę polegającą na wysyłaniu 
zgłoszeń oraz rozpropagowaniu ple-
biscytu wśród jak największej liczby 
mieszkańców.

 Paulina Panek

Można zgłaszać KANDYDATÓW

W ZWIĄZKU Z DUŻĄ POPULARNOŚCIĄ I POZYTYWNYM ODZEWEM, Z JAKIM SPOTKAŁY SIĘ DOTYCHCZA-
SOWE EDYCJE „CHODZIEŻ POTRAFI!”, PODJĘTA ZOSTAŁA DECYZJA O KONTYNUACJI PLEBISCYTU. 



O godz. 10.00 społeczność szkol-
na i przyjaciele SP 3 wzięli 
udział w mszy św. w kościele 
św. Floriana w intencji szkoły, 

jej pracowników, uczniów. Mszy przewod-
niczył ks. proboszcz Ireneusz Szypura, 
a służbę liturgiczną stanowili uczniowie 
Trójki. 

W drugiej części obchodów jubileuszu, 
w sposób szczególny oddano hołd Patro-
nom Szkoły - Powstańcom Wielkopolskim, 
w rocznicę bitwy o Chodzież, podczas 
capstrzyku przy powstańczej mogile na 
cmentarzu (więcej o tym wydarzeniu na 
str. 10). 

W murach szkoły natomiast odbyły 
się jubileuszowe koncerty. Pierwszy dla 
uczniów klas 1-5, drugi, o godz. 14.00 - dla 
zaproszonych gości, absolwentów, eme-
rytowanych pedagogów, przedstawicieli 
rodziców i przyjaciół szkoły oraz uczniów 
klas starszych. 

W przekazie słowno - muzycznym, 
wzbogaconym ciekawym fotoreportażem, 
uczestnicy spotkania mogli „przeżyć”  hi-

storycznych 60 lat Szkoły Podstawowej nr 
3 w Chodzieży. Cały program zatytułowa-
ny był „Wspomnień czar”. 

Jeśli spojrzymy za siebie daleko, otwo-

rzymy karty starych kronik – możemy zo-
baczyć, jak wiele działo w szkole. „Dzieci 

zdobywały medale, tytuły laureatów i fi-
nalistów konkursów przedmiotowych. Nie 
wszystkie działania szkoły ograniczały się 
do izb lekcyjnych. Kreatywność nauczy-
cieli i talent uczniów umożliwiły  realizowa-
nie wielu pomysłów, dzięki którym szkoła 
stała się znana w środowisku.  Organizo-
waliśmy konkursy powiatowe, współpra-
cowaliśmy z wieloma instytucjami i włą-
czaliśmy się w wiele akcji ogólnopolskich.  
Otrzymaliśmy też wiele certyfikatów”. 

Był czas na refleksje i humor. Słowo, 
recytacja, śpiew i taniec nie tylko w wyko-

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH ŚWIĘTOWAŁA SWOJE 60. LECIE

Wspomnień CZAR…
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Nieco zmienione słowa 
piosenki „Sześćdziesiąt 
lat minęło jak jeden 
dzień…” rozbrzmie-
wały w murach Trójki 
8 stycznia 2020 roku. 
Uroczystości urodzinowe 
rozpoczęły się jednak 
od mszy w chodzieskiej 
kolegiacie.

naniu  uczniów i nauczycieli, prezentowały 
kolejne dziesięciolecia funkcjonowania 
szkoły. Zaproszeni goście życzyli chodzie-
skiej Trójce realizacji zamierzonych celów 
i wielu dalszych sukcesów. Jak podkreślali 
w swoich wystąpieniach wicedyrektor 
Magdalena Umeniuk oraz burmistrz Jacek 
Gursz - Trójka to nie tylko mury i piękne 
zmiany wnętrza, ale to przede wszystkim 
tworzący jej „życie” pracownicy. Ta Szkoła 
zawsze miała wielkie szczęście do ludzi.

Burmistrz Jacek Gursz dumnie podkre-
ślał także, że z Trójką związany jest od 
wielu lat. Do tej szkoły uczęszczał jego 
syn, on sam był przez kilka lat przewod-
niczącym Rady Rodziców, a teraz ma ją w 
swojej „opiece”, jako burmistrz. 

Życzenia wraz z kwiatami i upominka-
mi na ręce dyrekcji złożyli wicestarosta 
– Julian Hermaszczuk, przedstawiciele 
chodzieskich jednostek oświatowych, 
instytucji, Rady Miejskiej. Uroczystość 
zwieńczył słodki poczęstunek, którym 
był okolicznościowy tort i specjalnie dla 
uczniów przygotowane słodkie babeczki 
z chorągiewkami z jubileuszowym logo, 
rozdawane przez przedstawicieli Rady 
Rodziców. Wszyscy goście otrzymali wy-
daną na pamiątkę 60. lecia jednodniówkę, 
a dla każdego ucznia przygotowano oko-
licznościowy magnes z logo obchodów 
oraz kolorową smycz. 

Dyrekcja Szkoły dziękowała wszystkim 

za udział w uroczystej akademii, 
rodzicom za pomoc w organiza-
cji imprezy, a gościom za wyrazy 
sympatii kierowane pod adresem 
społeczności szkolnej.

 RED
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Uwierz w święta…
Pod tym magicznym hasłem, a zarazem przesłaniem, minął 
ostatni przed świętami dzień w Trójce.  A wszystko za sprawą 
wolnego od zajęć dnia spędzonego w klasach z wychowawcami 
przy kolędach, świątecznych stołach i życzliwych uśmiechach – 
zwłaszcza podczas obdarowywania się upominkami. 

Świąteczne kartki
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dzieci uczestniczące w projekcie realizowanym przez chodzieski Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, odwiedziły Urząd Miejski, by przekazać burmistrzowi Jac-
kowi Gurszowi i jego zastępcy Piotrowi Witkowskiemu, samodzielnie wykonane 
kartki ze świątecznymi życzeniami.  RE

Dary od Smyka

Koncert noworoczny

Czas przedświąteczny był najlepszym okresem, aby uświadomić dzieciom jak 
ważne jest niesienie pomocy potrzebującym. Niepubliczne Przedszkole „Weso-
ły Smyk” po raz kolejny przystąpiło do akcji „Szlachetna Paczka”, przygotowując 
prezent na święta dla 19-letniej Basi. I znowu można było się przekonać, że wśród 
przedszkolnej społeczności jest naprawdę dużo ludzi o wielkim sercu. 

W sobotę 4 stycznia, w sali widowiskowej ChDK odbył się koncert noworoczny Joanny 
Aleksandrowicz, zatytułowany „Od nocy do nocy”. Wokalistka wystąpiła  z zespołem 
akompaniującym, prezentując niezapomniane utwory z polskich i światowych musicali. 

SZLACHETNA PACZKA

W CHODZIESKIM DOMU KULTURY

Punktem specjalnym progra-
mu tego dnia było natomiast 
przedstawienie pod tym sa-

mym tytułem, które na deskach 
Chodzieskiego Domu Kultury za-
prezentowali rodzice uczniów – 
zapraszając całą szkolną społecz-
ność.

Rodzice pokazali nie tylko swo-
je fantastyczne zdolności aktor-
skie, ale w „nowoczesnym” ujęciu 
tradycyjnych JASEŁEK, poruszyli 
problemy obecnej rzeczywistości. 

WSPANIAŁY DEBIUT TEATRALNY RODZICÓW UCZNIÓW SP 3

Słowno – muzyczno – ruchowy 
przekaz, stroje oraz zauważal-
na duma z własnej, rodzicielskiej 
postawy, skutkowały owacjami 
na stojąco. Dyrektor Hanna Lohr 
podsumowując występ powiedział 
krótko  „…jestem pod wrażeniem!”.

Spektakl „Uwierz w święta” moż-
na było zobaczyć w sali widowi-
skowej ChDK także w sobotę, 11 
stycznia. MJD
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Dwa piękne koncerty zorganizowano w ostatnim cza-
sie w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Ks. proboszcz Jan Korygacz zaprosił na nie 
swoich parafian i ich gości.

KOLĘDY, PASTORAŁKI, PIOSENKI
W KOŚCIELE NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

29 grudnia gorącymi brawami nagra-
dzano solistki i akompaniujący im zespół. 
Artyści zaprezentowali program złożony 
z kolęd i znanych piosenek, związanych 
z okresem Bożego Narodzenia. Datki ze-
brane podczas tego koncertu, w całości 
przeznaczone zostały na wspomożenie 
leczenia Natana.

x x x

W dniu Święta Trzech Króli natomiast, 
parafia gościła góralski zespół ZOSPA. 
Goście najpierw swoim śpiewem wzbo-
gacili mszę św. o godz. 16.00, a po jej 
zakończeniu wystąpili z koncertem, owa-
cyjnie przyjętym przez zgromadzonych 
w kościele słuchaczy. Był wśród nich 

również burmistrz Jacek Gursz, który 
podsumował krótko: 

- Fantastyczny koncert góralskiego 

zespołu, no i.. tłumy wsłuchujące się ory-
ginalne aranżacje kolęd i pastorałek.

Dodajmy, że burmistrz jedną kolędę 

zaśpiewał razem z góralami (patrz str. 
16). Jak podkreśla ks. proboszcz Jan 
Korygacz, koncert ten mógł się odbyć 

dzięki finansowemu wsparciu chodzie-
skiego burmistrza i Rady Miejskiej oraz 
pani wójt i Gminy Chodzież. RC

W święta 
RAZEM
Tradycyjnie już w przedświąteczną niedzielę - 22 grud-
nia, chodzieżanie zebrali się na Rynku, by wziąć udział 
w spotkaniu zatytułowanym „W święta razem”. 

W specjalnie na tę okoliczność przygotowanym olbrzy-
mim namiocie, wystąpili lokalni artyści - wokaliści STUDIA 
HIT Chodzieskiego Domu Kultury, zespół harmonijkarzy 
ustnych ChDK, chór „Uniwerek” chodzieskiego UTW, ze-
spół wokalny Jan Boys. Każdy występ nagradzany był 
należnymi oklaskami, a wielu mieszkańców nie opuściło 
namiotu przez cały czas trwania wigilijnego spotkania. 
Atmosfera była jak zwykle wyjątkowa i jak podkreślają 
uczestnicy spotkania, niech żałują ci, którzy tym razem na 
program „W święta razem” się nie wybrali.

Bożonarodzeniowe życzenia chodzieżanom złożyli bur-
mistrz Jacek Gursz oraz proboszczowie obu naszych pa-
rafii - ks. prałat Ireneusz Szypura i ks. Jan Korygacz.  RC

KOLEJNE SPOTKANIE CHODZIEŻAN 
PRZED BOŻYM NARODZENIEM



Przy powstańczej mogile

W ramach uroczystości 
związanych z obchodami 
60. lecia Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Powstań-
ców Wielkopolskich (pi-
szemy o nich na str. 7), 
8 stycznia społeczność 
szkolna i zaproszeni go-
ście oddali hołd powstań-
com w rocznicę bitwy o 
Chodzież.

Takie patriotyczne cap-
strzyki przy mogile Po-
wstańców Wielkopolskich 
na chodzieskim cmentarzu, 
Trójka organizuje każdego 
roku. RC
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Dzięki nim mamy wolność
6 stycznia, w dniu Święta 

Trzech Króli, o godz. 10.00 w ko-
ściele św. Floriana odprawiona 
została msza św. w intencji Oj-
czyzny. Mszę odprawił i kazanie 
wygłosił ks. proboszcz Ireneusz 
Szypura. Podkreślił, jak ważne 
jest pielęgnowanie pamięci o 

wszystkich naszych poprzed-
nikach, którzy walczyli i oddali 
swoje życie w obronie Ojczyzny. 
To dzięki nim możemy dzisiaj 
cieszyć się wolnością.

Po zakończeniu mszy, jej 
uczestnicy procesyjnie przeszli 
pod Pomnik Wdzięczności. Tam 

POD POMNIKIEM WDZIĘCZNOŚCI

przemówienia wygłosili przed-
stawiciel Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego Ro-
man Grewling i wicestarosta Ju-
lian Hermaszczuk, a modlitwę za 
obrońców Ojczyzny poprowadził 
ks. Ireneusz Szypura. Uroczy-
stość wzbogacił chór parafi alny 

pod batutą Edwarda Michora, a 
zakończono ją złożeniem pod 
pomnikiem wiązanek kwiatów. 
W imieniu chodzieskiego samo-
rządu, wiązankę złożyli burmistrz 
Jacek Gursz i przewodnicząca 
Rady Miejskiej Mirosława Kutnik.

 RC

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 
– 101 LAT TEMU

Chodzieżanie pamiętają
W 101. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, 
ODBYŁY SIĘ W CHODZIEŻY TRADYCYJNE JUŻ UROCZYSTOŚCI.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 
PAMIĘTA O SWOICH PATRONACH

Wdrugi dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia najpierw w kościele 
św. Floriana odprawiona zo-

stała msza św. w intencji powstańców, a 
po jej zakończeniu odbyło się spotkanie 
pod obeliskiem przy ul. Dworcowej. Wy-
darzenia z 1918 roku przypomniał pre-
zes chodzieskiego Koła TPPW Marek 
Fifer, a modlitwę w intencji powstańców 
poprowadził ks. prałat Ireneusz Szypu-
ra. Po wystąpieniu starosty Mirosława 
Juraszka, złożono pod  obeliskiem wią-
zanki kwiatów. Uroczystość zakończo-
no odśpiewaniem „Roty”.

Dodajmy, że to patriotyczne spo-
tkanie przygotowali członkowie cho-
dzieskiego koła Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

RC
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NAGRODA WIELKOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

Chodzieski AKCENT W grudniowym wydaniu Naszej Chodzieży informowa-
liśmy o wręczeniu wyróżnienia - nominacji do nagrody 
głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, 
przyznanego Towarzystwu Miłośników Ziemi Chodzie-
skiej.

Podczas gali, jaka odbyła się z tej okazji w Poznaniu 3 grudnia, 
w kategorii indywidualnej to samo wyróżnienie otrzymał Jerzy Tar-
kowski. W uzasadnieniu Kapituły podkreślono działalność miesz-
kańca Chodzieży w ramach  Stowarzyszenie Miłośników Tradycji 
Mazurka Dąbrowskiego - oddziale wojewódzkim, a potem powia-
towym, prowadzoną przez ponad 23 lata. Jerzy Tarkowski był też 
członkiem redakcji „Pieśni Skrzydlatej” - kwartalnika poświęconego 
hymnom całego świata (wydawanego do 2018 roku), gdzie publiko-
wał wiele swoich tekstów. Laureat nagrody WTK jest również au-
torem m.in. monografi i „W ostępach Nadleśnictwa Sarbia” (2014)  
i „Lasy i ludzie Nadleśnictwa Podanin” (2018), a także publikacji 
na temat leśnictwa i łowiectwa, drukowanych w „Przeglądzie Leśni-
czym” i „Zachodnim Poradniku Łowieckim”.  RC

Jeszcze 100 lat temu, w swojej „Kronice”, Wil-
helm Fratzke podawał, że zagadkowym jest, iż 
Chodzież nie posiadała ratusza zlokalizowa-

nego na rynku. Śladów istnienia takiego budynku 
próżno było szukać i jeszcze kilka lat temu i cho-
dziescy historycy przyjmowali, że taki gmach, w tym 
konkretnym miejscu, z jakichś powodów po prostu 
nie został postawiony.  

Nowe światło na te kwestię rzucił „odzyskany” 
niedawno „Kodeks praw i przywilejów” nadanych 
Chodzieży przez Zygmunta Grudzińskiego w 1768 
roku, który od niedawna jest dostępny jako źródło 
do badania historii miasta. Co prawda nie ma w nim 
bezpośrednio wskazanego miejsca, w którym stał 
ratusz, jednak można wyczytać „między wierszami” 
pewne mówiące o tym wskazówki. Dowiadujemy 
się zatem, że w pobliżu ratusza stała miejska waga, 
a ta z całą pewnością musiała znajdować się na 
centralnym placu, gdzie sprzedawano wszelkiego 
rodzaju towary. Podobnym argumentem może być 
ten, że niemal wszystkie sprzęty przeciwpożarowe 
znajdowały się przy ratuszu. Dobrze wiemy, że w 
późniejszych czasach wozy strażackie, a także 
beczki gaśnicze, znajdowały się na rynku. Może to 
oznaczać, że od zawsze akcje pożarnicze rozpo-
czynano z centrum,  z rynku, skąd o wiele łatwiej 
było dotrzeć do pozostałych części miasta. Jeszcze 
jednym, prawdopodobnie „koronnym” argumentem 
przemawiającym za istnieniem ratusza właśnie na 
rynku, jest zapis mówiący o handlu chlebem. Ten 
miał być prowadzony „na rynku pod ratuszem”. 
Oznacza to z całą pewnością, że taki budynek mu-
siał znajdować się w centrum Chodzieży. Od kiedy? 
Być może od momentu nadania praw miejskich. 
Niestety nie wiemy, jak długo się tam znajdował. 
Pierwszy w historii plan centrum miasta, stworzony 
przez Prusaków po wielkim pożarze z 1798 roku, 
nie zawiera ani zapisu, ani symbolu świadczącego 
o istnieniu ratusza na rynku, nazywanym wówczas 
„Der March Platz”. Nie wiemy także, jak wyglądał 
ratusz: czy był oddzielnym budynkiem na środku 
rynku, czy może jego funkcję spełniała jedna z ka-
mienic otaczających centralny plac targowy. 

Nie mamy pewności co do pierwszego ratusza, 
wiemy jednak, jak jego losy przedstawiały się dalej. 
Najstarszy, znany nam bliżej, ratusz mieścił się od 
1893 roku w kamienicy przy dzisiejszej ulicy T. Ko-
ściuszki (do teraz budynek ten przyozdobiony jest 
plafonem z herbem miejskim). W 1939 roku prze-
niesiono go nieco dalej, do dzisiejszej siedziby Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Władze miejskie miały 
tam swoją siedzibę do roku 1975, kiedy to reforma 
administracyjna zlikwidowała powiaty. W związku 
z tym, ratusz przeniesiono do budynku starostwa, 

przy ulicy I. Paderewskiego, gdzie znajduje się do dziś. 
Obecna siedziba Urzędu Miejskiego powstała, jako wspomniana siedziba starostwa powiatowego, w 

1897 roku i nie zmieniła wyglądu do czasu pożaru w 1962 roku, a o jej pierwotnym wyglądzie przypo-
mina budynek znajdujący się obok – siedziba biura geodezji, który powstał w tym samym okresie, jako 
willa chodzieskiego starosty.  Tadeusz Matraszek 

 DHiTM

Śladów nie ma,
a jednak...

NAJSTARSZE DZIEJE CHODZIESKIEGO RATUSZA
Chodzież uzyskała prawa miejskie na mocy przywileju Władysława 
Jagiełły, 3 marca 1343 roku. Lokacja miasta na prawie magdebur-
skim niosła ze sobą liczne korzyści, ale także zasady, stosowane 
nie tylko w Polsce, ale w zasięgu całego tego typu osadnictwa. 
Jedną z tych reguł było określenie centralnego placu i wyprowa-
dzanie z niego prostopadłych ulic. Inną stałą praktyką lokacji na 
tym prawie, zwanym także niemieckim, było umiejscawianie na 
centralnym placu ratusza – siedziby władz miejskich. 



12 Nr 1(28) • styczeń 2020

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  „Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
Lustrzany świat 
Melody Black
  Gavin Extence

Gavin Extence, bazując na swo-
ich doświadczeniach psychotycz-
nych, napisał książkę „Lustrzany 
świat Melody Black”, która pozo-
staje w myślach czytelnika na dłu-
gi czas. Bazuje ona na codziennej 
egzystencji Abigail Williams, która 
przekraczając obcy sobie świat 
sąsiada, staje się obiektem badań 
lekarzy specjalizujących się w psy-
chiatrii.

Czytając historię Abby mamy 
wrażenie, że to jeden epizod, który 
nie ma racji bytu jakoby poza opisa-
ną historią. Czyżby jednak historia 

napotkanej dziewczyny Melody 
Black miała przynieść ocalenie i 
ukojenie? Wytrzymałość psychicz-
na Abigail zostaje wystawiona na 
próbę, kiedy nie można zaakcep-
tować jej jednorazowych wyborów, 
które doprowadzają do posłania jej 
na terapię. Jednocześnie to błogo-
sławieństwo, gdy okazuje się, że w 
szpitalu jest „ktoś inny”, nie osoba 
leczona naprawdę. Ale to już jest 
tajemnica Melody.

Rodzina Abby jest jej oparciem, 
a jednocześnie wydaje się być jak 
gorzka pigułka, kiedy wiadomo już, 
że nie jest kompletna. Dziewczy-
na ma wielkie szczęście liczyć na 
osoby, które nie widzą w niej istoty 
zła i rozczarowania. Extence deli-
katnie dozuje nam fabułę, w której 

dominuje zwyczajność i brak 
problemów natury psychicznej, 
aby następnie zadać nam cios 
w postaci leczenia Abigail, a 
skończyć na powrocie bohaterki 
do siebie, na zajęciu się tym, co 
zostało zaplanowane przed epi-
zodem w szpitalu. Dziewczyna 
potrafi  wrócić do tego, co wyda-
wało się zapomniane i utracone. 
Jakże urocze jest pokazanie 
nam krótkich chwil szczęścia, 
zamkniętych choćby w zdobyciu 
puszki pomidorów od kogoś, 
kogo się w ogóle nie zna.

Można zauroczyć się stylem 
prozatorskim, który jest w każ-
dym zdaniu niezbędny i czytel-
ny. Zdania układają się w łatwą 
do przyswojenia historię, gdzie 

każdy ma swoje miejsce, każdy 
znajduje zaabsorbowanie ze strony 
czytelnika, który czuje się komforto-
wo również w sali szpitalnej. 

Może dzięki tej książce, można 
lepiej zrozumieć izolację i życie w 
stresie, które nie jest rozciągliwe jak 
guma, bywa tragedią, farsą, kome-
dią zawartą w jednej chwili, „pudeł-
kiem na buty” – jak nazywa swoje 
małe mieszkanie z ukochanym 
Beckiem sama Abigail. Jest krótkie, 
ale jakie sensowne, gdy pojmiemy 
w jaki sposób odczytują nas inni, 
którzy być może wyciągną pomocną 
dłoń, albo w porywie szału, zaataku-
ją nasze ego. Świat bohaterki jest 
stabilny i jakby wymyślony przez nią 
samą, z szansą na happy end.

  Anna Kaczmarczyk 

Kochanie 
ŻYCIA

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – HUFIEC CHODZIEŻ

Nowa komendantka
Maja Poznańska uroczyście przeka-

zała sznur funkcyjny swojej następczyni. 
Delegaci podziękowali druhnie Mai za 
wszystko, co przez tak długi okres dla 
chodzieskiego harcerstwa zrobiła, a dru-
hnie Zuzannie życzyli powodzenia i za-
pewnili, że będą „mocno trzymać za nią 
kciuki”. RC  Przez 13 lat funkcję 

komendanta chodzie-
skiego Hufca ZHP peł-
niła harcmistrzyni Maja 
Poznańska. 21 grudnia 
przekazała obowiązki 
nowej komendantce. 
Tego dnia odbył się 
„zjazd zwykły” Hufca, 
podczas którego de-
legaci wybrali na tę 
zaszczytną funkcję  Zu-
zannę Wypusz. 

PASJE DRUHA NIEZAPOMNIANEGO

W poprzednim 
wydaniu Naszej 
Chodzieży pi-
sałem o „Druhu 
niezapomnia-
nym”, harcmi-
strzu Zenonie 
Goślińskim. Pi-
sałem dlatego, 
że minęła akurat 
100. rocznica 
jego urodzin 
i 20. śmierci 
i z tej okazji 
odbyło się kilka 
uroczystości. 
Zgodnie z 
obietnicą dzisiaj 
kilka jeszcze 
wspomnień o  
chodzieżaninie, 
który w swoim 
mieście ma już 
swoją ulicę.

Zenon Gośliński miał wiele pasji, które 
świadczyły o jego „kochaniu życia”. 
Oczywiście nie sposób o wszystkich 

w jednym tekście napisać, dlatego wspomnę 
tylko o kilku. Wybór jest jak najbardziej su-
biektywny i zapewne każdy, kto druha Zeno-
na znał, mógłby wymienić pasje całkiem inne.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
W wcale niełatwych czasach, harcerz „z 

krwi i kości” Zenon Gośliński nie tylko miał 
pełno pomysłów, ale wiele z nich wcielał w 

życie. Najlepszym przykładem był Harcerski 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chodzieskiej, któ-
ry powstał właśnie z inicjatywy ówczesnego 

zastępcy komendanta Hufca ZHP. Było to we 
wrześniu 1959 roku. Kiedy udało się Zenonowi 
Goślińskiemu namówić m.in. dh. Klarę Bud-
nowską, dh. Edwarda Peksę, a później jeszcze 
Jana Sobańskiego i dużą grupę nauczycieli, 

na pierwszy program 
zespołu nie trzeba było 
długo czekać. Z senty-
mentem zresztą wspomi-
nam ten wyjątkowy, 120 
- osobowy zespół, bo 
dh Gośliński wyznaczył 
właśnie mnie, wspólnie 
z Danutą Napierałą, jako 
konferansjerów całego 
programu.

BADACZ LOKALNEJ 
HISTORII

Zenon Gośliński należał do niezbyt licznej 
grupy chodzieżan, zafascynowanych historią 
swojej ziemi. Zbierał dokumenty, pamiątki, 

najróżniejsze przedmioty, które świadczyły o 
dokonaniach chodzieżan. Gromadził je w Mło-
dzieżowym Domu Kultury, a w późniejszym 
czasie również w specjalnej izbie muzealnej, 
wygospodarowanej w podziemiu nowego ko-
ścioła.

ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE
Starsi mieszkańcy Chodzieży na pewno 

pamiętają jedyne chyba w historii miasta zoo. 

Mieściło się na placu przy MDK, a można 
było podziwiać w nim bardzo malutkie, ale 
też i większe zwie-
rzęta. O wszystkie 
druh dyrektor dbał z 
ogromnym zaanga-
żowaniem. Wpraw-
dzie zoo to istniało 
tylko kilka lat, ale w 
historii naszego mia-
sta na pewno odno-
towane będzie.

MIŚ BARYŁKA
Kiedy w 1993 i na początku 1994 roku Ze-

non Gośliński sporadycznie przesyłał swoje 
teksty do  jedynej wówczas gazety lokalnej, 
postanowiłem zaprosić go do stałej współpra-

cy. Długo namawiać nie trzeba było. Bo 
dh Zenon miał w sobie również zacięcie 
dziennikarskie. I tak od kwietnia 1994 roku 
w każdym kolejnym numerze „Chodzieża-
nina” pojawiały się jego felietony, zwane 
gawędami. Pisał je jako Miś Baryłka, i za-
pewne wielu ówczesnych czytelników do 
dziś tego Misia pamięta. 

Pierwszą gawędę rozpoczął słowami: 
„Jako starszy druh, harcerz, czy jak kto 

woli – brat wcześniej urodzony, czuję 
wielką potrzebę rozmowy z Wami. Tyle 
jest spraw przecież do załatwienia”.

Swoje teksty zawsze pisał ręcznie 
(charakteru tego pisma nie da się za-
pomnieć), a kartki najpierw przynosił 
do redakcji sam, a potem przez kilka 
lat jego syn. 

Tekst z nadtytułem „Czuwaj Dru-
hny i Druhowie! Witajcie dziewczęta 
i chłopcy! Mówi do Was Miś Baryłka” 
po raz ostatni zamieściłem w gazecie 
17 grudnia 1999 roku. Autor zapowie-

dział, o czym chciał napisać w następnym 
numerze. I, jak zwykle, zakończył tekst „do 

usłyszenia”. Ale następnej gawędy już nie 
było. Dh harcmistrz Zenon Gośliński „od-
szedł na wieczną wartę” 28 grudnia 1999 
roku. Ryszard Cichocki

SMUTNA 
WIADOMOŚĆ 
Z OSTATNIEJ CHWILI

Odszedł 
dh Piotr 
Biszof

n Komenda chodzieskiego 
Hufca ZHP poinformowała, że 
11 stycznia „w wieku 63 lat na 
Wieczną Wartę odszedł Druh 
Harcmistrz Piotr Biszof.  

Druh Piotr był niezwykle zaangażo-
wanym instruktorem. W latach 1981-
1992 pełnił funkcję Komendanta Huf-
ca. Zapamiętamy go jako wspaniałego 
człowieka, pełnego pasji, oddanego 
służbie. Druhu Piotrze, dziękujemy za 
wszystko”. 

Dodajmy, że jeszcze kilka tygodni 
temu, Piotr Biszof tak wiele serca 
włożył w przygotowanie uroczystości, 
związanych z uczczeniem 100. rocz-
nicy urodzin Zenona Goślińskiego. 
Odszedł z naszej społeczności kolejny 
chodzieżanin, dla którego  umiłowanie 
Małej Ojczyzny, nie było pustosło-
wiem. 



PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIA

PIERWSZY TYDZIEŃ 
27.01 - 2.02 2020 r.
l Poniedziałek 27.01, 
    godz. 11.00: 
warsztaty kuglarskie 
dla dzieci i młodzieży, 
sala kinowa. prowadzenie: 
„KULNATURA”
l Wtorek 28.01, 
    godz. 11.00: 
feryjny seans filmowy 
dla dzieci, sala kinowa.
l Czwartek, 30.01, 
    godz. 11.00: 
feryjny seans filmowy 
dla dzieci, sala kinowa.
l Piątek, 31.01, 
    godz. 11.00: 
warsztaty „Wielbiciele Przy-
rody” dla dzieci 
i młodzieży, sala kinowa, 
prowadzenie: „KULNA-
TURA”
l Sobota, 01.02, 
    godz. 9.00 – 11.00: 
warsztaty taneczne 
dla dzieci i młodzieży (7-10 
lat), sala baletowa, prowa-
dzenie: instruktorzy Studio 
Tańca ChDK
l godz. 12.00: 
przedstawienie teatralne 
dla dzieci „Bajki 
na jednej nodze” sala kino-
wa prowadzenie: „Grupa T” 
z Torunia

l Niedziela, 02.02, 
    godz. 9.00 – 11.00: 
warsztaty taneczne 
dla dzieci i młodzieży 
(11-16 lat), sala baletowa, 
prowadzenie: instruktorzy 
Studio Tańca ChDK

DRUGI TYDZIEŃ 
3.02 - 9.02 2020 r.
l Poniedziałek 03.02, 
    godz. 10.00 – 14.00: 
warsztaty wokalne 
dla dzieci i młodzieży 
(od 8 roku życia), sala 
nr 16, prowadzenie: in-
struktorzy „Studia Piosenki 
Hit ChDK”
l godz. 12.00: 
przedstawienie teatralne 
dla dzieci „Gąsienica”
l godz. 13.00: 
warsztaty lalkarskie, sala 
kinowa, prowadzenie: 
„Studio Złota Kaczka”
l Wtorek 04.02, 
    godz. 10.00 – 14.00: 
warsztaty wokalne 
dla dzieci i młodzieży 
(od 8 roku życia), 
sala nr 16 prowadzenie: 
instruktorzy „Studia Piosen-
ki Hit ChDK”
l godz. 11.00: 
feryjny seans filmowy 
dla dzieci, sala kinowa

l Środa 05.02, 
    godz. 10.00 – 14.00: 
warsztaty wokalne 
dla dzieci i młodzieży 
(od 8 roku życia), 
sala nr 16, prowadzenie: 
instruktorzy „Studia Piosen-
ki Hit ChDK”
l Czwartek 06.02, 
    godz. 10.00 – 14.00: 
warsztaty wokalne 
dla dzieci i młodzieży 
(od 8 roku życia), 
sala nr 16, prowadzenie: 
instruktorzy „Studia Piosen-
ki Hit ChDK”
l godz. 11.00: 
feryjny seans filmowy 
dla dzieci, sala kinowa
l Piątek 07.02, 
    godz. 10.00 – 14.00: 
warsztaty wokalne 
dla dzieci i młodzieży 
(od 8 roku życia), 
sala nr 16, prowadzenie: 
instruktorzy „Studia Piosen-
ki Hit ChDK”
l godz. 16.00 - 17.00: 
koncert finałowy 
warsztatów wokalnych, 
sala klubowa
l Niedziela 09.02, 
    godz. 12.00 – 15.00: 
balik karnawałowy dla dzie-
ci, sala klubowa, prowadze-
nie: „Grupa T” z Torunia.

Polski Związek Niewidomych

n Wigilię zorganizowaną przez chodzieski oddział Polskiego 
Związku Niewidomych, ubarwiły pięknym występem dzieci z 
Niepublicznego Przedszkola nr 3 Wesoły Smyk. 

Wigilia ekumeniczna
n Chodzieski oddział 
Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej od wielu 
lat organizuje spotkania 
wyjątkowe – wigilie eku-
meniczne. Tak było i tym 
razem. 

Chodzieska Rada Seniorów

n Przedświąteczne spotkanie członków Chodzieskiej Rady 
Seniorów, w którym uczestniczył  burmistrz Jacek Gursz, miało 
także  „roboczy” charakter.

Stowarzyszenie 
Chodzieskich Amazonek 

n Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia członkiń „Różo-
wej Wstążeczki” było uroczystym, niepowtarzalnym wieczorem. 
Przekazane sobie życzenia były jednoznaczne -  niech wiara i 
nadzieja nigdy nie gasną.

Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego

n Spotkanie wigilijne Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego 1918-1919 w Chodzieży odbyło się w gościnnych 
murach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Było dzielenie się opłat-
kiem i składanie życzeń, a także niespodzianka - niepowtarzal-
ne kartki bożonarodzeniowe autorstwa Małgorzaty Marszałek 
oraz rozetki powstańcze, pozyskane przez Zenona Srokę z 
Instytutu Pamięci Narodowej. 

Chodzieskie Koło ZERiI

n Razem z członkami Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów do wigilijnego zasiedli goście - burmistrz Jacek Gursz i 
przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik.

Chodziescy Sybiracy 

n Przed świętami Bożego Narodzenia spotkali się także człon-
kowie chodzieskiego Koła Sybiraków. Zebrali się, by podsu-
mować swoją działalność i złożyć sobie  życzenia świąteczne 
i noworoczne. 

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Chodzieskiej

n Członkowie TMZCh świąteczne spotkanie zorganizowali w 
gościnnych progach Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. Wspa-
niały program artystyczny zaprezentowali uczniowie pod kie-
runkiem Beaty Felcyn oraz śpiewająca młodzież z GOK w Bu-
dzyniu pod opieką Krystyny Świniarskiej, a napisany specjalnie 
na tę okazję wiersz zaprezentowała pani Teresa Januchowska.

 

Stowarzyszenie Bioderko

n Jak zawsze w miłej atmosferze przedświąteczne spotkanie 
zorganizowali członkowie Stowarzyszenia BIODERO.

Diabetycy

n Członkami Koła Diabetymów są w większości panie, które 
na swoje wigilijne spotkanie zaprosiły burmistrz Jacka Gursza.
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NA WSZYSTKIE ATRAKCJE WSTĘP WOLNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 
OPIEKUNOWIE ZA WSTĘP DO KINA PŁACĄ 10 ZŁ.

Z CHODZIESKIM DOMEM KULTURY I KINEM NOTEĆ

    Jak każdego roku, przed świętami Bożego Narodzenia na wigilijnych 
spotkania zbierali się członkowie różnych organizacji, stowarzyszeń, 
instytucji. Spotkania te przebiegały w uroczystej,  radosnej atmosferze, 
a wiele z nich wzbogaconych było programami artystycznymi.
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WIGILIA 2019 W 
ZESPOLE SZKÓŁ 
IM. HIPOLITA 
CEGIELSKIEGO 
W CHODZIEŻY

Dać 
świadectwo

JASEŁKA W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH
We wszystkich chodzieskich przedszkolach w przedświątecznym tygodniu, odbyły się spotkania 
jasełkowe. Dzieci każdej grupy zaprezentowały swoje artystyczne talenty, a poszczególne przed-
stawienia wzbogacone były pięknymi strojami i bożonarodzeniową scenografi ą.  Jasełka oglądali 
nie tylko rówieśnicy, ale także wychowawcy i rodzice.

 POD ŻAGLAMI PIĄTKI

 U SZEWCZYKA DRATEWKI

 W WESOŁYM SMYKU

 POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM

Było to ważne dla całej 
szkoły wydarzenie. „Jeże-

li tak uroczyście obchodzimy 
narodzenie Jezusa, czynimy 
to dlatego, aby dać świadec-
two, że każdy człowiek jest 
kimś jedynym i niepowtarzal-
nym” (św. Jan Paweł II). 

 Źródło – FB Zespołu Szkół 
 im. H. Cegielskiego

APEL STARSZYCH HARCERZY

Bądźmy 
RAZEM
n Jeśli byłaś/byłeś kiedyś harcerką/
harcerzem i byliście szczęśliwi reali-
zując zadania wynikające z metodyki 
harcerskiej, wróć do nas. Krąg Starszy-
zny Harcerskiej i Seniorów Hufca ZHP w 
Chodzieży zaprasza Cię do wspólnego 
działania w związku ze zbliżającym się 100. leciem harcerstwa na ziemi 
chodzieskiej. W tym jubileuszu bądźcie z nami. 

Czekamy na Was, bo nie jesteście nam obcy. Jesteśmy powiązani z sobą przy-
rzeczeniem harcerskim i zobowiązaniem instruktorskim, a słowa „... bratnie słowo 
sobie daję...” nigdy nie straciły swego znaczenia i swojej wartości.

Kontakt z nami w siedzibie Hufca ul. Paderewskiego 13 w Chodzieży lub na face-
booku. Czuwaj!

Hm. Stefan Jerynkicz 
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CHODZIESKIE TOWARZYSTWO 
ROWEROWE

Jak zwykle na Gontyńcu
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W RAMACH 
WOŚP

TRENER UKS DELFI-
NEK BARTOSZ SMARUJ 
PRZEDSTAWIŁ NAJWAŻ-
NIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 
SWOICH PODOPIECZ-
NYCH W MINIONYM 
ROKU. 

ZALICZA DO NICH:

■ awans Julii Małachowskiej na 50 m po 
pow. z czwartym czasem do fi nału Mistrzo-
stwach Europy w Pływaniu w Płetwach w 
Grecji, ostatecznie 6 miejsce w fi nale
■ 6 miejsce Kamila Pietrasa na dystansie 

1500 m po pow. na Mistrzostwach Świata 
Juniorów w  Egipcie z nowym rekordem 
Polski w kat. C (14-15 lat)
■ IV miejsce Klubu w Pucharze Świata w 

klasyfi kacji generalnej klubów za rok 2019
■ III pozycja drużyny juniorek w rankingu 

Pucharu Świata 2019
■ Klub zdobywcą Pucharu Polski w Pły-

waniu w Płetwach po raz piąty z rzędu
■ 305 medali Pucharu Polski (140 zło-

tych, 101 srebrnych, 64 brązowe)
■ 108 medali Mistrzostw Polski w Pływa-

niu w Płetwach (44 złote, 32 srebrne, 32 
brązowe)
■ 10 medali Długodystansowych Mi-

strzostw Polski (8 złotych, 1 srebrny, 1 
brązowy)
■ 2 srebrne medale sztafet juniorek i ju-

niorów 4x100 m SF podczas rundy Pucha-

TURNIEJ siatkówki

PODSUMOWANIE
roku 2019

W sobotę 4 stycznia, w hali 
sportowej SP 1  przy ul. Paderew-
skiego, odbył się turniej piłki siat-
kowej, zorganizowany przez tego-
roczny chodzieski sztab Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Udział wzięło w nim 9 drużyn.

Po zaciętej rywalizacji zwyciżyła 
drużyna Volley Bulls, II miejsce zajął  
zespół Hitobuwie.pl, a III Elektroterm.

Organizatorzy dziękowali Staro-
stwu Powiatowemu za ufundowa-
nie medali i puchar, dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 1 za udostępnienie 
hali sportowej, dziewczynom z Elite 

Dance Complex za uświetnienie 
turnieju pokazem Elite Cheer oraz 
nieocenionym sędziom za pomoc.

 Sztab WOŚP
 fot. Wojciech Szałata

UKS 
DELFINEK 
CHODZIEŻ

ru Świata we Francji,
■ zwycięstwo w klasyfi kacji juniorów i junio-

rek III rundy PŚ we Francji
■ trzecie miejsce sztafety 4x50 m SF w I 

rundzie PŚ w węgierskim Eger
■ rekordy Polski w kat. seniorów na dystan-

sie 50 m pp i 50 pod wodą Filipa Nowaka oraz 
4 rekordy sztafet
■ 4x50 m SF mikst oraz 4x50 m SF kobiet 

i mężczyzn

■ 11 medali Pucharu Europy Juniorów w Pły-
waniu w Płetwach w Gliwicach kat. E,D,C (5 
złotych, 3 srebrne, 3 brązowe) 
■ nawiązanie współpracy z klubem BABEL 

ALICANTE (Hiszpania)
■ zorganizowanie 3 turnusów „Półkolonii z 

Delfi nkiem”
■ zorganizowanie zawodów z okazji Dnia 

Dziecka, GRAND PRIX z Finałem Pucharu Pol-
ski i Delfi nkowych Wyścigów Gwiazdkowych

Nie byłoby to wszystko możliwe bez Gminy Miejskiej w Chodzieży z burmistrzem Jackiem Gurszem na czele, rodziców oraz wszystkich spon-
sorów i instytucji wspierających, a także całej kadry instruktorsko - trenerskiej i społecznej pracy Zarządu Klubu.

Tradycyjnie chodziescy kolarze żegnali stary rok i witali nowy 
wyprawą na Gontyniec. Tym razem na dwa dni przed Sylwe-
strem, rekordowa liczba uczestników (28 osób), pokonała nie-
łatwą przecież trasę, by na najwyższym szczycie w północnej 
Wielkopolsce, przy lampce szampana złożyć sobie noworoczne 
życzenia. 

Jak napisali członkowie ChTR na swojej stronie FB, „życzy-
li sobie  niezapomnianych chwil, spędzonych na rowerowych 
ścieżkach, wielu emocji, sukcesów w sportowej rywalizacji i bez-
awaryjnych wypadów”. RC
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POZIOMO
 1. Wakacje zimowe

  4. Rodzynki, migdały w cieście
  7. Wieś w powiecie chodzieskim
 8. F na pięciolinii

10. Mieszkanka Strasburga
11. Wyspa polsko-niemiecka
13. Telekomunikacyjna sieć cyfrowa
14.  Zważyć dodatkową ilość
16. Jeden z programów rachunkowych
18. Rodzinna, wspólna, planszowa
19. Dawniej Etiopia
22. Narzucanie komuś swej woli
23. Prezes NIK
24. Nazwa samolotu rosyjskiego
25. Dotknięcie siatki przy serwisie
26. Rzecki z tej powieści
27. Mieszkanka Chin, Wietnamu, Japonii 

PIONOWO
 1. Jedno z państw skandynawskich

  2. Stolica podkarpacia
  3. Słynne muzeum w Petersburgu
  4. Ubóstwo
  5. Roślina z kolcami
 6. Z tego programu korzysta SP 1 

      w Chodzieży 
  9. Karenina
12. Mając ją można wygrać pieniądze
15. Klub piłkarski z Londynu
17. Jeden z nich wystąpi w styczniu 
      w Chodzieży 
18. Człowiek gadatliwy
20. Pęcherzyk gazu
21. … długie włosy z piosenki Kuby 
     Sienkiewicza
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     imię i nazwisko: .........................................................................................

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

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

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do 8 lutego 2020 roku. Rozwiązania można też przesłać na 
adres naszachodziez@gmail.com

Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu trzech nagród – nie-
spodzianek.W wyniku losowania, nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania 
krzyżówki z grudniowego wydania NCh otrzymują: Dagmara Żebrowska, Bogumiła 
Swędrowska i Maria Rykała. O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną 
powiadomieni telefonicznie.!

Z TEKI
Z RYSUNKAMI 
DONATY 
OTTO

IWONA KOSTRZEWA-LEWIŃSKA 
- RADNA RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

Z LEKKIM PRZYMRUŻENIEM 

OKA

Wokalista i...
akordeonista

W nowym składzie

NIESTETY, TYLKO JEDEN WYSTĘP

ZESPÓŁ JAN BOYS

Wewnątrz dzisiejszego wydania NCh piszemy o koncer-
cie, jaki odbył się 6 stycznia w kościele NNMP. Burmistrz 
Jacek Gursz nie tylko dziękował za piękny program, ale też 
wspólnie z wokalistką zespołu zaśpiewał jedną kolędę. Jak 
widać na zdjęciu, był w góralskim stroju i nie tylko śpiewał. 
Złośliwi mówią, że na akordeonie grał z playbacku. No i nie 
mamy niestety, dobrej wiadomości. Podobno był to jedyny 
tego typu występ pana burmistrza. Chociaż ... nigdy nic nie 
wiadomo.

Chodzieska grupa wokalna „Jan Boys” za-
praszana była przed świętami Bożego Naro-
dzenia na różne spotkania. Zazwyczaj wystę-
powała w tradycyjnym, męskim zestawieniu. 
Na jednym z takich spotkań zespół zasiliły 
jednak dwie panie i podobno nie był to ostatni 
występ w tak poszerzonym składzie. Jak się 
nieofi cjalnie dowiedzieliśmy, szef zespołu Jan 
Margowski, przygotowuje podobno już nowy re-
pertuar, w którym uwzględnione będą również 
głosy kobiece.


