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Wielkie serce, jakie pojawiło się 
na chodzieskim Rynku, 
to wyraz doceniania i podziękowania 
wszystkim zaangażowanym, 
zjednoczonym w walce z koronawirusem.
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TRZECI ETAP ZNOSZENIA 
OGRANICZEŃ W WALCE 
Z KORONAWIRUSEM

Zgodnie z decyzjami rządu od 17 maja jest  już dozwolone:
- wyjście dzieci poniżej 13. roku życia,
- większy limit osób w miejscach kultu religijnego – 1 osoba 
  na 10 m2.

Kilka ważnych zmian wprowadzonych zostało od minionego 
poniedziałku – 18 maja:
- wróciła możliwość uprawiania sportu na otwartej przestrzeni: 
  stadionach, boiskach, skoczniach, torach i orlikach – maksymalnie 
  14 osób na obiekcie + 2 trenerów,
- w salach i halach sportowych równocześnie może ćwiczyć 
  w zależności od wielkości sali: do 300 m2 – 12 osób + trener, 
  do 800 osób – 16 osób + 2 trenerów, do 1000 m2 – 24 osoby 
  + 2 trenerów, powyżej 1000 m2 – 32 osoby + 3 trenerów,
- mogą być otwarte pełnowymiarowe boiska piłkarskie, na których 
  jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 22 osoby + 4 trenerów,
- mogą być prowadzone indywidualne zajęcia rehabilitacyjno - 
  wychowawcze,
- mogą już działać restauracje, kawiarnie, bary – z zachowaniem 
  zasad bezpieczeństwa,
- mogą być otwarte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w sposób 
  zabezpieczający bezpieczeństwo świadczącym usługi i klientom,
- limit pasażerów w środkach transportu publicznego: tyle ile wynosi  
  połowa miejsc siedzących lub tyle, ile wynosi 30% liczby 
  wszystkich miejsc siedzących i stojących (ale limit wolnej połowy 
  miejsc siedzących musi zostać zachowany).

Od najbliższego natomiast poniedziałku – 25 maja możliwe 
będzie:
- prowadzenie niektórych zajęć na uczelniach,
- sprawowanie opieki i prowadzenie zajęć opiekuńczo – 
  dydaktycznych w klasach 1 – 3 szkół podstawowych.

ZGODNIE Z WPROWADZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI

PRZEDSZKOLA 
OTWARTE

Sytuacja związana z epidemią spo-
wodowała, że przez wiele tygodni 
dzieci nie mogły korzystać ze swoich 

przedszkoli. Aby mogły do nich powrócić, 
trzeba było placówki odpowiednio, zgodnie 
z odgórnymi zaleceniami, przygotować.  W 
myśl również  tych zaleceń, nie wszystkie 
dzieci mogły zostać przyjęte. Oczywiście 
najważniejsza jest zgoda rodziców, ale w 
pierwszej kolejności przyjęte zostały dzieci, 
których rodzice nie mają możliwości po-
godzenia pracy z opieką nad nimi. Pierw-
szeństwo mają też pracownicy placówek 
medycznych, wszystkich służb mundu-
rowych, a także zatrudnionych w handlu. 

Ogólnie -  wszystkich zatrudnionych w tych 
jednostkach, których działalność związana 
jest z realizacją przedsięwzięć dotyczących 
zapobiegania i zwalczania COVID-19.

Przedszkola niestety wyglądają nieco 
inaczej, niż zwykle. Po prostu jest w nich 
jakby smutniej – brak dywanów, fi ran i wielu 
innych przedmiotów, do których dzieci są 
przyzwyczajone. Ale przede wszystkim jest 
znacznie mniej zabawek – mogą być  tylko 
takie, które można łatwo dezynfekować.

Miejskie Przedszkole nr 5 „Pod Żaglami 
Piątki” bardzo starannie przygotowało się 
na przyjęcie dzieci po przewie. Kilka waż-
nych instrukcji, zaleceń dla rodziców wywie-

szonych zostało na drzwiach wejściowych 
do przedszkola. Są zachowane wszystkie 
wymogi, w tym przygotowana … izolatka 
na wypadek zachorowania dziecka. Kilka 
dni przed otwarciem placówkę wizytował 
burmistrz Jacek Gursz, by upewnić się, czy 
wszystko jest „zapięte na ostatni guzik”.

Podobnie bardzo solidnie przygotowały 
się do otwarcia po przerwie chodzieskie 
przedszkola niepubliczne.

- Jesteśmy gotowi do działania. Dzięku-
jemy Stanisławowi Jaroszowi za profesjo-
nalne szkolenie z COVID-19 – informują 
panie przedszkolanki z „Pod Dębusiem 
Olbrzymkiem”.  RC

Zgodnie z decyzjami, 
umożliwiającymi otwar-
cie po dłuższej przerwie 
działalności przedszkoli, 
chodzieskie placówki od 
poniedziałku, 18 maja, są 
znowu otwarte.

Z okazji zbliżającego się 

DNIA MATKI
WSZYSTKIM CHODZIESKIM MAMOM

Burmistrz 
Miasta Chodzieży

Jacek Gursz

życzę 
miłości dzieci, radości 

z każdego dnia 
i spełnienia 

wszystkich marzeń.

To warto 
wiedzieć

Sale „Pod Żaglami Piątki” zostały dobrze przygotowane.

Szkolenie w Niepublicznym Przedszkolu nr 4.



dowało się moje serce, kiedy 
docierały do mnie informacje 
o rożnych inicjatywach stowa-
rzyszeń, zakładów pracy, osób  
prywatnych, które wymyślały i 
przeprowadzały tak wiele ak-

cji, związanych z minimalizowaniem skutków działania 
wirusa. W większości z nich angażowane są jednostki 
miejskie, poprzez fi nansowanie, czy też wspieranie lo-
gistyczne. Chodzieski samorząd więc, podobnie zresztą 
jak inne samorządy, wspiera wiele takich akcji. Jednym z 
przykładów naszych działań jest też wprowadzona przez 
Urząd Miejski pomoc i wsparcie dla chodzieskich przed-
siębiorców. Obniżki czynszów w lokalach miejskich, czy 
przesunięcie terminów uiszczania podatków, to tylko 
niektóre działania, w które angażujemy się, aby pomóc 
przetrwać chodzieskim fi rmom ten trudny czas.

 Wolontariuszom i wszystkim, którzy walczą z pan-
demią na „pierwszej linii frontu” należą się wielkie 
podziękowania.

- I właśnie pomysł wyjątkowego, specjalnego podzię-
kowania wszystkim, których połączyła idea walki z wi-
rusem, narodził się w Chodzieży. Wielkie serce, jakie 
pojawiło się na naszym Rynku, jest wyrazem docenienia 
i podziękowania wszystkim zjednoczonym w tym dzie-
le. To serce to też wyraz uznania dla wszystkich, którzy 
zawodowo zajmują się naszym bezpieczeństwem, dla 
wszystkich, którzy wszelkimi działaniami zabezpieczają 
rozprzestrzenianie się wirusa.

 Koronawirus ogranicza, ale na szczęście nie eli-
minują w ogóle działań poprawiających życie w mie-
ście.

- Konieczne było podjęcie decyzji o wstrzymaniu niektó-
rych prac, remontów, a także, niestety, kilku ważnych in-
westycji. Na szczęście te, współfi nansowane przez Unię 
Europejską są kontynuowane. Najważniejsza z nich, 
czyli rewitalizacja dotycząca ulicy Strzeleckiej, osiedla 
Żeromskiego i parku przy ul. Dworcowej, nie są zagro-
żone i choć lekko opóźnione, będą kontynuowane.

 Dziękuję za rozmowę.
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 Przechodzimy wyjątkowy okres. Potrafi my 
się w nim odnaleźć?

- Od dwóch miesięcy, od początku epidemii, nasze 
życie zostało dwukrotnie zmienione. W pierwszym 
etapie wszyscy bardzo mocno się wystraszyliśmy, 
czego wyrazem  było przestrzeganie obowiązu-
jących zaleceń i nakazów. Okres ten pokazał, jak 
pewne sytuacje mogą zmienić otaczającą nas 
rzeczywistość  i jak potrafi my się do takiej zmia-
ny dostosować. Ale kiedy tylko pozwolono nam na 
swobodniejsze wychodzenie z domu, wmówiliśmy 
sobie, że maseczki są dla nas wystarczającym 
ratunkiem. Niestety od tego momentu, głównie ze 
względu na brak nowych zachorowań w Chodzieży, 
zaczęliśmy udawać, że wirus jest nam niestraszny 
i dość łatwo zapomnieliśmy o pierwszym, trudnym 
miesiącu. Większość z nas chyba myśli, że wirus 
u nas już się nie pojawi. Ale tak nie można. Jako 
burmistrz, a także jako osoba, która przez kilka ty-
godni próbowała uświadamiać, jak powinniśmy się 
zachowywać w tych trudnych czasach, czuję nie-
stety duże rozczarowanie taką sytuacją.

 W dalszym ciągu bronimy się jednak przed 
możliwością zachorowania. Tylko że koronawi-
rus niesie też inne życiowe trudności.

- Oczywiście należy pamiętać, że oprócz niebez-
pieczeństwa dla naszego zdrowia i życia, ma on 
także wpływ na zachowania społeczne, na życie 
gospodarcze. Te skutki dopiero przed nami. Py-
tanie, czy jako samorząd, czy chodzieskie fi rmy, 
nasze rodziny - jesteśmy na to przygotowani? 
Generalnie mówi się, że z 
każdego kryzysu wychodzi 
się silniejszym, ale dzisiaj 
musimy stawiać pytanie, jak 
długo przyjdzie nam żyć ze 
wszystkimi konsekwencjami 
tej epidemii.

 Rząd systematycznie, choć oczywiście po-
woli, wprowadza kolejne ułatwienia i wycofuje 
niektóre zakazy. Ale są też wytyczne bez kon-
kretnych ustaleń, pozostawiające samorządom 
podejmowanie ostatecznych decyzji. Jak choć-
by w przypadku przedszkoli.

- W momencie, kiedy czytać będą państwo ten 
numer Naszej Chodzieży, powinny już funkcjono-
wać chodzieskie przedszkola. Mało kto zdaje sobie 
sprawę, jak trudno było przygotować nasze obiekty 
na przyjęcie dzieci. Jak trudno było zrobić wszystko, 
by im i innym osobom zapewnić bezpieczeństwo. 
Rozumiem dylematy rodziców, którzy zastanawiali 
się, czy posłać dzieci do przed-
szkola. W tej całej sytuacji 
przyznaję, że mam duże wąt-
pliwości co do intencji władz. 
Bo przecież kiedy osoby de-
cyzyjne w państwie tak często 
zmieniają zdanie, to pokazują 
nam, że tak naprawdę w wielu 
przypadkach sami nie wiedzą, 
co robić. To przecież nie czas na eksperymenty, ale 
na konkretne i wiarygodne decyzje, zapewniające 
bezpieczeństwo nas wszystkich.

 Jak można ocenić wykorzystanie przez rząd 
możliwości prowadzenia konsultacji z samorzą-
dami przed podejmowaniem decyzji?

- Jestem przekonany, że powinien być czas na 
rozmowy i konsultacje z tymi, którzy współtworzą 
proces bezpieczeństwa, czyli choćby z samorzą-
dowcami. A tak niestety nie jest.  Dlatego też np. 
zwróciłem się do premiera  z żądaniem konsultacji 

i rozmów na temat ewentualnego powrotu uczniów 
do naszych szkół. Wszystko po to, by opracować 
precyzyjny i zrozumiały plan ich otwarcia. Nie może 
powtórzyć się sytuacja związana z uruchomieniem 
przedszkoli, bo przecież decyzje w sprawie  tych 
placówkach podjęły osoby, nie mające zielonego 
pojęcia o ich działaniu.

 Przez dłuższy czas 
trwaliśmy w chaosie, 
spowodowanym nie-
pewnością dotyczącą 
wyborów. Samorządy 
też musiały się z tym 
problemem zmagać.

* Oprócz codziennych działań, związanych z funk-
cjonowaniem miasta w obliczu epidemii, samorządy 
w całej Polsce, w tym oczywiście również nasz sa-

morząd cho-
dzieski, mu-
siały walczyć 
z całym ba-
łaganem, za-
fundowanym 
nam przez 
rządzących w 

sprawie wyborów prezydenckich. Myślę, że każdy 
z państwa przypomina sobie wypowiedzi 
poszczególnych polityków i zapewnienia 
większości z nich, jeszcze kilka dni przed 
10. maja, że wybory uda się przeprowadzić. 
Dzisiaj, w obliczu porażki takich działań, gdy 
znamy przecież twarze jej autorów, próba 
zrzucenia odpowiedzialności na samorzą-
dy można nazwać po prostu bezczelnością. 
Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie apelo-
wali przecież, by zajmować się przede wszystkim 
walką z koronawirusem, a nie wyborami i podawali 
dziesiątki przykładów na to, że nie da się ich teraz 
zorganizować. I wyraźnie też trzeba powiedzieć, 

że burmistrzowie, wójtowie i prezydenci, którzy nie 
udostępnili na nielegalny wniosek Poczty Polskiej 
spisów wyborców w swoich miastach, wykazali się 
nie tylko rozsądkiem, ale przede wszystkim posza-
nowaniem prawa.

 W obliczu epidemii wielu z nas pokazuje, jak 
można pomagać, wspierać innych, jak po pro-
stu można czynić dobro. W Chodzieży mamy 
wiele tego przykładów.

- To prawda. Z tego się cieszę i, jako burmistrz, 
jestem z naszych mieszkańców dumy. Jakże ra-

OPRÓCZ NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA NASZEGO ZDRO-
WIA I ŻYCIA, WIRUS MA TAKŻE WPŁYW NA ZACHO-
WANIA SPOŁECZNE, NA ŻYCIE GOSPODARCZE.

WIELKIE SERCE, JAKIE POJAWIŁO SIĘ NA NASZYM RYNKU, 
JEST WYRAZEM DOCENIENIA I PODZIĘKOWANIA WSZYST-
KIM ZJEDNOCZONYM W WALCE Z WIRUSEM.

BURMISTRZOWIE, WÓJTOWIE I PREZYDENCI, KTÓRZY NIE UDO-
STĘPNILI NA NIELEGALNY WNIOSEK SPISÓW WYBORCÓW W 
SWOICH MIASTACH, WYKAZALI SIĘ NIE TYLKO ROZSĄDKIEM, ALE 
PRZEDE WSZYSTKIM POSZANOWANIEM PRAWA.

Z BURMISTRZEM MIASTA CHODZIEŻY JACKIEM GURSZEM ROZMAWIA RYSZARD CICHOCKI

TRUDNY
CZAS



NIE CZAS NA EKSPERYMENTY, ALE NA KON-
KRETNE I WIARYGODNE DECYZJE, ZAPEW-
NIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO NAS WSZYST-
KICH.



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, 
że zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wod-
nej w Bydgoszczy, od 26.05.2020 obowiązują nowe stawki cen i opłat za 
wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Chodzież. 

Przy nowych stawkach opłat abonamentowych zachowano zróżnicowanie dla faktur 
wystawianych w tradycyjnej, papierowej formie i wystawianych elektronicznie (e-faktu-
ra) przesyłanych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są niższe o 1,52 zł/miesiąc. Przecho-
dząc na tę formę faktury nie tylko oszczędzamy pieniądze, ale także chronimy środo-
wisko naturalne (mniej papieru, wydruków, obciążeń dla środowiska spowodowanych 
dostarczeniem faktury). Aby otrzymywać e-fakturę nie trzeba wychodzić z domu. Już 
31% wystawianych przez chodzieskie wodociągi faktur rozsyłanych jest do odbiorców 
e-mailem. Warto skorzystać z tej formy otrzymywania faktury. Pełne taryfy znajdują się 
na stronie internetowej Spółki.   MWiK
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MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Budowa 
przyłącza

Pracownicy MEC sp. z o.o. zakończyli prace in-
stalacyjne przy budowie przyłącza cieplnego do 
budynku przy ul. St. Żeromskiego 4. 

Po wykonaniu próby ciśnieniowej, połączeniu in-
stalacji alarmowej, uszczelnieniu połączeń, wykona-
ne zostały prace odtworzeniowe w obrębie chodnika 
i jezdni. 

Pozostaje jeszcze ułożenie warstwy asfaltu na ul. 
Jagiellońskiej i St. Żeromskiego.

Kolejny budynek podłączony został do miejskiej 
sieci cieplnej i zlikwidowana została lokalna kotłownia 
węglowa, powodująca niską emisję.

  Piotr Matyja
MEC Chodzież

WARTO KORZYSTAĆ Z NOWEJ 
FORMY OTRZYMYWANIA 
FAKTUR MWIK

POŻAR w budynku
    Mieszkańcom budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 7 
w Chodzieży trudno będzie  zapomnieć noc z 14 na 15 kwietnia, kiedy to w 
ich budynku doszło do pożaru,  spowodowanego podpaleniem pomiesz-
czenia piwnicznego przez jednego z mieszkańców.  To okropne zdarzenie 
miało podłoże rodzinne, które obecnie jest przedmiotem postępowania 
prokuratorskiego. 

Spaleniu uległy sprzęty zgromadzone w pomieszczeniu piwnicznym, drewniane prze-
grody pomiędzy komórkami lokatorskimi oraz co najgorsze, zniszczona została część 
instalacji elektrycznej, gazowej i teletechnicznej. 

Prace naprawcze roz-
poczęto najszybciej, jak 
to było możliwe, ponie-
waż mieszkańcy budynku 
zostali pozbawieni dosta-
wy energii elektrycznej i 
dostawy gazu ziemnego, 
co spowodowało brak 
ogrzewania mieszkań,  
brak ciepłej wody i brak 
możliwości gotowania 
posiłków. Mieszkańcy 
Wspólnoty z dużym zro-
zumieniem i cierpliwością 
przyjmowali powstałe w 
skutek pożaru niewygo-
dy oraz walczyli ze stra-
chem przed ponownym 
zagrożeniem, ponieważ 
już na drugi dzień spraw-
ca pożaru pojawił się na 
terenie budynku i nikt nie 
mógł wiedzieć, jakie ma 
zamiary. 

Z tego właśnie powodu 
mieszkańcy Wspólnoty 
przygotowali pismo do 
Prokuratury Powiatowej 
w Chodzieży, z prośbą o 
wyjaśnienie niezrozumiałej dla nich przyczyny tak szybkiego zwolnienia sprawcy zda-
rzenia. Po tym co przeszli w związku z pożarem i akcją ratunkową, nadal czują się 
zagrożeni i boją się ponownego podpalenia.

Jednocześnie są bardzo wdzięczni wszystkim strażakom uczestniczącym w akcji 
ratunkowej, za szybką i profesjonalną pomoc przy ewakuacji mieszkańców oraz sku-
teczne stłumienie rozprzestrzeniającego się pożaru. Dziękują też za udostępnienie au-
tobusu Spółce MZK do ewakuacji ludzi z budynku. 

 Zarząd Spółki ChTBS zorganizował wywóz „pogorzeliska” , które zostało usunięte 
z piwnicy i zgromadzone przed budynkiem, a także dopilnował niezbędnych napraw. 
Jednocześnie zostało zgłoszone zdarzenie do ubezpieczyciela, który dokonał oględzin 
powstałych szkód, ponieważ budynek Wspólnoty jest ubezpieczony w tym zakresie. 

Mieszkańcom budynku przy ul. Kilińskiego 7 życzymy mimo wszystko spokojnych 
dni i nocy oraz zapewniamy ich o gotowości do pomocy w zakresie naszych zadań i 
możliwości.   Zarząd Spółki ChTBS

 Grażyna Nowicka

Nieruchomość zabudowana jest  budynkiem głównym, 
wielorodzinnym z dwoma klatkami schodowymi. Elewa-
cja budynku od strony południowo-zachodniej – ściana z 

loggiami, była bardzo zniszczona oraz posiadała wiele ubytków 
tynku do tego stopnia, że zbrojenie płyt balkonowych logii było 
widoczne „gołym okiem”.  

Mieszkańcy Wspólnoty podjęli ważną decyzję, dotyczącą  ter-
momodernizacji ścian zewnętrznych z nową kolorystyką elewa-
cji, jednocześnie z koniecznością naprawy konstrukcji płyt bal-
konowych logii. Pod względem wykonawczym zadanie okazało 
się bardzo trudne, ponieważ trzeba było w pierwszej kolejności 
rozebrać murowany komin po byłej kotłowni osiedlowej oraz 
odkuć warstwę styropianu z podkładem tynkarskim, który zo-
stał położony w 2007 roku - na ścianach szczytowych budynku. 
Podczas prowadzenia prac budowlano-remontowych wyniknęły 
jeszcze inne, nie przewidziane wcześniej roboty, które okazały 
się niezbędne, a które  w znacznym stopniu przedłużyły termin 

zakończenia prac oraz zwiększyły koszty remontu o 4%. Przy 
tak ogromnym zakresie prac remontowych, podobne sytuacje 
występują dość często i nie jest łatwo ich uniknąć, jednak efekt 
końcowy tego zadania jest wyjątkowo zadowalający.   

Działania Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ja-
giellońskiej 7 zasługują na uznanie, ponieważ jeszcze kilka lat 

temu Wspólnota borykała się ze zgromadzeniem środków na 
funduszu remontowym, a w chwili obecnej nie dosyć, że zgro-
madziła znaczną kwotę, to podjęła decyzję o zaciągnięciu kre-
dytu bankowego na planowany remont z termomodernizacją. 
Aby uzyskać zdolność kredytową, wywołano uchwałę w sprawie 
wyższej zaliczki na fundusz remontowy – nie bez przeszkód, 
ale uchwałę podjęto i prace remontowe mogły się rozpocząć. 
Właściciele tej Wspólnoty chętnie uczestniczą w  działaniach 
na rzecz swojej nieruchomości, a Spółka ChTBS jako Zarządca, 
wspiera wszystkie zlecone jej zadania. Zarząd Spółki ChTBS

Grażyna Nowicka

DZIAŁANIA 
zasługujące na uznanie

INWESTYCJA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 
PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 7 W CHODZIEŻY  

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KILIŃ-
SKIEGO 7

Mieszkańcy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 7 od kilku lat plano-
wali naprawić zniszczone tynki elewacji, szczególnie na płytach logii, oraz wykonać ocie-
plenie i nową kolorystykę.

TAK BYŁO ...                                 TAK JEST

Informacja o taryfach
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MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Sieć z przyłączami
MEC sp. z o.o. prowadzi prace montażowo - spawalnicze ciepło-

ciągu przy ul. Strzeleckiej. 
Po wykonaniu próby ciśnieniowej odcinka sieci, izolacji połączeń, 

nastąpi zasypanie i zagęszczenie wykopu. Równolegle prowadzone są 
prace ziemne,  przygotowujące profil wykopu do ułożenia rur ciepłow-
niczych.

Efektem inwestycji będzie podłączenie budynków  wielorodzinnych 
i jednorodzinnych usytuowanych przy ul. Strzeleckiej. Inwestycja pla-
nowana jest jako rozwojowa, pozwalająca na podłączania budynków 
znajdujących się przy sąsiednich ulicach.

Pierwszy etap związany jest z rewitalizacją ul. Strzeleckiej prowa-
dzonej w ramach projektu Gminy Miejskiej w Chodzieży. Wymierną ko-
rzyścią dla mieszkańców będzie likwidacja kotłów węglowych i zmniej-
szenie niskiej emisji  do powietrza.

Realizowana inwestycja wpisuje się  politykę Spółki tj.  zwiększania 
obciążenia głównego źródła ciepła oraz walki z niską emisją.

 Piotr Matyja
MEC Chodzież

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

W  ielu mieszkańców Chodzieży 
obawiało się, że pandemia ko-
ronawirusa wpłynie na znaczne 

spowolnienie niektórych działań w mie-
ście, w tym również tych najważniejszych 
– inwestycyjnych. 

Oczywiście są prace wymagające ko-
rekt, inne przesunięć w czasie, a z jeszcze 
innych trzeba będzie na razie zrezygno-

wać. Na szczęście jeden z najważniej-
szych projektów, współfinansowany przez 
Unię Europejską, jest realizowany. Doty-
czy on rewitalizacji osiedla Żeromskiego, 
parku przy Miejskiej Bibliotece – ul. Ko-
ściuszki oraz ul. Strzeleckiej.

Coraz większy zakres prac realizowa-
nych jest właśnie na tej ostatniej ulicy.  
Swoje zadania w ramach tego projektu 

wykonują aktualnie Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja oraz Miejska Energetyka 
Cieplna.

- Mimo wszystkich trudności - prace 
trwają – informuje z satysfakcją na FB wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz 
Boberski. - Ulica Strzelecka się zmienia! 
Aleja Gwiazd coraz bliżej!

 RC

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież realizuje Wieloletni Program 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 
2017-2021, obejmujący inwestycje i remonty kapitalne budynków mieszkalnych 
gminy. 

Jednym z obiektów przewidzianych do remontu  w br. jest budynek mieszkalny 
przy ul. Łukasiewicza 10. Aktualnie trwa tam wymiana pokrycia dachowego z płyt 
azbestowo-cementowych na blachodachówkę oraz wykonywane są inne roboty 
towarzyszące temu zadaniu. 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież będzie realizował II etap mo-
dernizacji  wielorodzinnego  budynku mieszkalnego  przy  ul. Siejaka 25A, w któ-
rym zamieszkuje 20 rodzin.  

W ubiegłym  roku usunięto  azbest  z trzech ścian budynku, a następnie je 
ocieplono. Wymieniono także stolarkę okienną. 

Do wykonania w II etapie inwestycji, zaplanowanej w wieloletnim programie na 
lata 2017-2021, pozostała jeszcze termomodernizacja ściany z balkonami oraz 
docieplenie fundamentów budynku. Ogłoszono już przetarg nieograniczony na 
likwidację azbestu wraz z dociepleniem części obiektu. Iwona Szmyt

 Dyrektor MZGM

Jak informują Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzie-
ży, dobiegły końca roboty budowano – montażowe związane z wymia-
ną sieci wodociągowej magistralnej w ul. Strzeleckiej w Chodzieży. 

W ramach tych prac została wymieniona sieć azbestocementowa o śred-
nicy 250 na nową, wykonaną z  PE – RC o średnicy 225. Łącznie wymienio-
no 370 metrów bieżących rurociągu. W celu zmniejszenia uciążliwości prac 
dla mieszkańców, wykorzystano metody bezwykopowe. Wykonawcą robót 
była FPH-U „BAZYL”. Dodatkowo wstawiono dwa podziemne hydranty prze-
ciwpożarowe o średnicy DN 100 oraz nowy węzeł zasuwowy. Magistrala w 
ulicy Strzeleckiej jest jednym z kluczowych elementów systemu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. Zapewnia ona bezpośrednie połączenie głównych 
zbiorników wody uzdatnionej z rozdzielczą siecią wodociągową doprowa-
dzającą wodę dla mieszkańców miasta.  MWiK

Wymiana pokrycia dachowego

Będzie II etap modernizacji

REWITALIZACJA 
BĘDZIE 
KONTYNUOWANA

Aleja GWIAZD 
coraz bliżej

Wymiana sieci wodociągowej
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STOWARZYSZENIE DOLINA NOTECI

RÓŻOWA WSTĄŻECZKA

Stowarzyszenie Dolina Noteci podpisało umowę na realizację projektu w ra-
mach konkursu Fundacji Santander „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”. 

- Realizacja ekologicznego projektu zaplanowana jest na czerwiec, jeśli nic nam nie 
przeszkodzi. Obserwujcie wtedy chodzieski Rynek – informuje Tatiana Kucik, dzięki któ-
rej podpisanie umowy doszło do skutku. RC

Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Ró-
żowa Wstążeczka” przekazało kolejne maseczki 
do szpitali oraz DPS (w sumie 800 szt.)

Tu mieszkam, 
tu zmieniam EKO

KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH I STOWARZYSZENIE CHODZIESKICH 
AMAZONEK PAMIĘTAJĄ…

Panie z chodzieskiego Koła Gospo-
dyń Miejskich wykorzystują każdą 
okazję, aby wspierać służbę medycz-
ną w jej walce o nasze zdrowie. O 
kilku już takich akcjach pisaliśmy na 
naszych łamach. 

Epidemia koronawirusa sprawiła, że w tradycyjnych terminach nie mogły 
odbyć się uroczystości I Komunii Świętej. Chodzieskie parafi e podjęły już 
decyzje, jak problem rozwiązać.

Parafi a św. Floriana zaproponowała rodzicom opcję w małych grupach. Jak 
zaznaczają duszpasterze, zaskoczyła ich duża liczba pozytywnych reakcji. Dla 
zgłoszonych aktualnie ponad 90 dzieci, zorganizowanych zostanie w kościele św. 
Floriana 17 mszy św. pierwszokomunijnych,  mając na uwadze zapewnienie bez-
pieczeństwa wszystkim uczestnikom ceremonii.

Dzieciom, które z tej okazji nie skorzystają, parafi a zaproponuje kolejne roz-
wiązania.

- Sytuacja rozwija się dynamicznie i nie wiemy, jak będzie wyglądać jesienią. 
Czy będzie możliwość zrobienia jednego terminu jesiennego, czy wiele (jak teraz 
w czerwcu), czy może będziemy zmuszeni przenieść komunię za rok. Są to rzeczy 
zupełnie od nas niezależne. Dlatego jesteśmy ciągle otwarci na rozmowy i pro-
pozycje (mailowo, telefonicznie lub osobiście, w Biurze Parafi alnym) – informują 
duszpasterze na stronie parafi i.

                                                        x x x
Parafi a Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zaproponowała termin I Komunii 

Św. - 27 września br. Decyzja podjęta została po konsultacjach z częścią rodziców.
- Prosimy rodziców o zrozumienie i współpracę z katechetami w przygotowaniu 

dzieci do tej uroczystości. Ze względu na epidemię i na wakacje, czasu na przygo-
towanie nie będzie za wiele – czytamy w ogłoszeniach parafi alnych.  RC

W tym roku inaczej
I KOMUNIE ŚWIĘTE W CHODZIEŻY

PRZYŁBICE Z POZNANIA TRAFIŁY DO CHODZIESKICH SZPITALI I DPS

To właśnie do nich napisałam 
maila z gratulacjami za prowadzo-
ną akcję oraz prośbę o wsparcie 
dla Chodzieży. Na odpowiedź nie 
czekałam długo – zadzwoniła pręż-
nie działająca w tamtejszym szta-
bie pomocowym pani Beata. Na-

pisałam wnioski z uzasadnieniem 
potrzeb i ... mogłam obdarować 
Chodzież 700 przyłbicami! 

Z niezwykłą przyjemnością i 
oczywiście nieodpłatnie zawiozłam 
je (po ponad 200 wszędzie) do 
Wielkopolskiego Centrum Pulmo-

Piękne i wygodne
Studenci Politechniki Poznańskiej, mimo przerwy w zajęciach na 
uczelni, podjęli rewelacyjną akcję #drukujdlalekarza. Każdego dnia 
na drukarkach 3D i z zasobów uczelni oraz środków od sponsorów 
wspierających akcję, drukują i składają przyłbice. 

Też SZYJĄ

POMOCĄ
zarażać innych

Kolejna okazja była wyjątkowa. 12 
maja przypadał Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarki, a tuż przed nim 

(8.05) Dzień Położnej. Lepszego czasu 
na wyrażenie wdzięczności za zaanga-
żowanie, za poświęcenie i okazywaną 
pacjentom empatię przez pielęgniarki 
chodzieskich szpitali, być nie mogło. 

Panie z KGM … mają dobre serca. 
Dawały już wiele razy tego dowody. 
I tym razem pokazały, że nie można 
przejść obojętnie obok tych,  którym ten 
okres tak trudno znosić, którzy są „na 
pierwszej linii frontu”, którzy potrzebują 
wsparcia – duchowego i materialnego.

Swoje działania Koło Gospodyń 
Miejskich podjęło niemal od pierwszych 
dni pojawienia się koronawirusa, od 
wprowadzonych w naszym kraju obo-
strzeń i nowych zasad społecznego 
funkcjonowania. Pierwszą taką akcją 
było zainicjowanie  zrzutki na obiady dla 
pielęgniarek, przebywających z dala od 
rodzin podczas kwarantanny. 

- To dzięki naszym wielu darczyńcom, 
którzy odpowiedzieli licznie i niemal na-
tychmiast na nasz apel, mogłyśmy wes-
przeć potrzeby pracowników medycz-
nych od pierwszych dni. Były nie tylko 
poczęstunki i ciepły obiad, ale także fi lm 
wspierający, oraz kilka innych, cennych 
inicjatyw, do których włączyła się razem 
z nami lokalna społeczność. To nie-
zmiernie miłe nieść pomoc i pomocą za-
rażać innych – informują panie z KGM.

I dodają, że za ich pośrednictwem 
cukiernie (Kamińscy i Piotrowscy) oraz 
kawiarnia Trzecia Fala darowały ciasta, 
chodziescy przedsiębiorcy – swoje wy-
roby i upominki, zespół sklepu Gzella 
– mięsne pieczenie, Stowarzyszenie 
Chodzieskich Amazonek „Różowa 

Wstążeczka” - 800 maseczek oraz owo-
ce i soki, Marcin Janiszewski – gogle, 
fartuchy. Było także kilka innych działań, 
inicjowanych przez Małgorzatę Jeśko-

-Doręgowską, a wśród nich - pozyska-
nie 700 przyłbic. 

- Chciałybyśmy, aby święto pielę-
gniarek było pewnym podsumowaniem, 
choć oczywiście jeszcze bardziej chcia-
łoby się, by było zakończeniem tak trud-
nego czasu – mówi Małgorzata Jeśko 
– Doręgowska. - Jesteśmy wdzięczne 
służbie zdrowia, zwłaszcza właśnie pa-
niom pielęgniarkom, za ich zawodową 
misję. 

Jak się dowiedzieliśmy, 12 maja w 
imieniu wszystkich, którzy do tej pory 
zaangażowali się w pomocowe akcje,  
przedstawicielki Koła Gospodyń – panie 
Paulina Panek i Małgorzata Jeśko- Do-
ręgowska, wzniosły toast za zdrowie 
i za konieczny szacunek okazywany 
pielęgniarkom przez cały rok - wierząc, 
że kolejny szampan będzie prawdziwy i 
wystrzelony już niebawem z okazji zwy-
cięstwa nad pandemią. 

 RC

nologii i Torakochirurgii, Szpitala Powiatowego oraz do 
Domu Pomocy Społecznej. Dziesięć z nich trafi ło także 
na ręce burmistrza dla pracowników Urzędu Miejskiego. 

- Przyłbice są piękne i bardzo wygodne – oceniły na-
tychmiast odbierające je pielęgniarki. 

Cieszę się, że pomagając innym, mogłam przy okazji 
pomóc jeszcze bardziej Chodzieży. 

W geście podziękowania zakupiłam dla studentów 
chodzieskie kubki z lokalnej akcji #zKubkiemDlaLekarza, 
które już trafi ły do najbardziej zaangażowanych studen-
tów.  Małgorzata Jeśko - Doręgowska

   Z wielką przyjemnością w imieniu burmistrza Jacka 
Gursza i własnym, przekazałam chodzieskie kubeczki 
studentom Politechniki Poznańskiej, w geście podzięko-
wania za 700 przyłbic dla Chodzieży.
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MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY 
JAZZOWE W CHODZIEŻY

Wirtualny 

Ryszard 
Cichocki

„BIG BAND 
CHO-JAZZ 50”

W jaki sposób najlepiej i najpełniej uświetnić jubileuszowe, 50. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe Cho-jazz, dyrektor Chodzie-
skiego Domu Kultury Marcin Kita zastanawiał się od długiego już czasu.  Niestety plany organizacji obchodów oraz samych ju-
bileuszowych Warsztatów, w związku z pandemią, nabierają nowego kształtu, sytuacja daje upust nowym rozwiązaniom, nowym 
propozycjom. Jedną z nich jest projekt, który na pewno będzie wyjątkową wizytówką chodzieskiej imprezy.

Głównym celem tego projektu jest nagranie 
audiowizualne, przez wirtualny big band, 10 
standardów polskiego jazzu, w nowych aran-

żacjach. Ich autorami i wykonawcami będą osoby 
związane z Cho-jazz, rozsiane po całym świecie. 
Będą wśród nich wychowankowie i członkowie ka-
dry, mistrzowie w dziedzinie jazzu. 

- Dzięki użytej technologii projekt znosi ograni-
czenia zarówno finansowe produkcji, jak i czasowe 
muzyków, dając też szansę zaistnienia w świadomo-
ści odbiorców, także nowych, niezwykle silnej repre-
zentacji polskiego jazzu i jego wykonawców – mówi 
Marcin Kita. - A jest czym się pochwalić.

 Do realizacji zadania zaproszono muzyków z do-
świadczonego w podobnym projekcie (pierwszego 
tego typu na świecie) ZK Collaboration The Virtual 
Big Band. Są to rozsiani po całym świecie polscy 
muzycy jazzowi.

- Po dokonaniu doboru repertuaru zostaną za-
proszeni do współpracy twórcy, którzy przygotują 
aranże pod zaproszony skład instrumentalny, po 
czym zostaną one wysłane do muzyków – kontynu-
uje dyrektor ChDK. - Po przegraniu materiału przez 
muzyków, zostaną przeprowadzone pierwsze próby 
online dla wokalistów, a następnie nagrane audio 
partie w sekcjach. W kolejnym etapie zostaną na-
grane wszystkie partie wokalne i big bandu - audio i 
video oraz pierwsze zapowiedzi.

Następnym zadaniem będzie promocja projektu 
we wszystkich kanałach reklamy. W tym czasie stu-
dio rozpocznie już prace nad miksami partii bigban-

dowych, a potem te same prace zostaną wykonane 
na kompletnym materiale już z wokalistami. 

Elementem końcowym będzie nagranie zapowie-
dzi między utworami oraz krótkiego wprowadzenia z 
rysem historycznym Cho-jazz. 

Przewidziano nagranie siedmiu utworów instru-

mentalnych i trzech z udziałem wokalistów. Wszyscy 
muzycy, w tym aranżerzy, biorący udział w projekcie, 
to doświadczeni zawodowi muzycy, uznani w euro-
pejskim i światowym środowisku jazzowym, ale też 
świetni  nauczyciele i wykładowcy szkół i uczelni 
muzycznych.

- Realizacją projektu od strony technicznej zaj-
mie się Ejzet Studio, które realizowało wcześniej 
wspomniany projekt ZK Collaboration. Wszyscy 
wspomniani muzycy mają doświadczenie w pracy 
zdalnej, prowadząc w ten sposób np. projekty edu-
kacyjne. Zresztą również w programie Cho-jazz od 
wielu lat prowadzimy klasę homerecordingu, stąd 
wydarzenie, samo w sobie, będzie miało wydźwiek 
edukacyjny - dodaje dyrektor Chodzieskiego Domu 
Kultury Marcin Kita.

Koncerty online
Wprawdzie Chodzieski Dom Kultury z powodu pande-

mii jest aktualnie nieczynny, ale nie znaczy to, że w ogóle 
nie działa. W piątek, 24 kwietnia odbył się w sali wido-
wiskowej ChDK pierwszy koncert transmitowany online. 

W programie zatytułowanym „Melodie międzywojnia”, pio-
senki z tego okresu zaśpiewała Estera Naczk, a towarzyszył 
jej zespół w składzie: Cezary Górski, Zenon Kończewski i 
Stanisław Kończewski.

Ze zrozumiałych względów koncert musiał odbyć się bez wi-
downi na miejscu, jednak przez Internet  obejrzało go ponad 600 
osób.

x x x
Kolejny taki koncert odbył się 8 maja, a wystąpił zespół Cal-

mwater. Ponad 1700 wyświetleń na facebooku i ponad 200 na 
youtube - taką popularność miał ten program realizowany w 
Chodzieskim Domu Kultury, a transmitowany online. Zasięg po-
stu promującego koncert wyniósł ponad 5100 osób.

Nagranie koncertu jest nadal dostępne na facebookowym 
profilu ChDK oraz na kanale Chodzieskiego Domu Kultury na 
youtube. MS

 Zdjęcie: Paweł Susk

CHODZIESKI DOM KULTURY PROPONUJE

Wszystko wskazuje na to, że główne jubileuszowe obchody Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych Cho-jazz, przeniesione zostaną na przyszły rok. 
Czy uda się natomiast przeprowadzić jeszcze w tym roku 50. Warsztaty, w późniejszym terminie? Jeżeli tak, to w jakiej formie? O tym poinformujemy           
w czerwcowym wydaniu Naszej Chodzieży.

Dyrektor ChDK Marcin Kita zapo-
wiadał rozpoczęcie przygotowań 
do 50. jubileuszowych Warsztatów 
Jazzowych Cho-jazz 2020, zaraz po 
zakończeniu imprezy w ubiegłym 
roku. Nikt jednak nie przewidział, 
że przez epidemię koronawirusa 
sytuacja tak mocno się zmieni, że 
trzeba będzie szukać nowych pro-
pozycji. Nagranie takiej płyty pro-
mującej Warsztaty, w tak trudnym 
czasie, a przy tym  z udziałem tak 
wybitnych muzyków, należy uznać 
za wyjątkowy projekt. Ale przecież 
na takie wydarzenia chodzieskie 
Warsztaty naprawdę zasługują.

Wspólnie z dyrektorem ChDK Marcinem Kitą, głównymi pomysłodawcami projektu 
są Adam Zagórski i Maciej Kądziela.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury – 80 000,00 zł, 
w ramach programu edukacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Kultura w sieci”. Wkład własny ChDK – 11 000,00 zł.
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EPIDEMIA KORONAWIRUSA 
SPRAWIŁA, ŻE UROCZYSTOŚCI, 
KTÓRE ZAZWYCZAJ PRZYCIĄGAŁY 
SETKI CHODZIEŻAN, TYM RAZEM 
PRZEBIEGŁY W ZUPEŁNIE INNEJ 
ATMOSFERZE.

SYMBOLICZNIE… 
Kilka pierwszych dni majowych obchodzo-

nych jest w naszym kraju zawsze w świą-
tecznym nastroju. Wprawdzie 1 Maja, mimo 

że nadal jest dniem wolnym od pracy, nie przypo-
mina tego święta z czasów PRL, ale … Świętem 
Pracy pozostał. 

2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi. Nie było 
wprawdzie z tej okazji żadnych uroczystości, ale 
wielu z nas pokazało, że to święto nie jest nam 
obojętne. Chyba nie tylko ja zauważyłem, że 
coraz więcej naszych domów zdobiły tego dnia 
„biało – czerwone”.

3 maja, w dniu poświęconym Najświętszej Ma-
ryi Panny – Królowej Polski, obchodziliśmy ko-
lejną, 229. już rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. W chodzieskich kościołach odbyły się uro-
czyste msze święte w intencji Ojczyzny, połączo-
ne w tym roku z odmówieniem  Aktu Zawierzenia 
Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Mat-
ce Bożej Królowej Polski. 

Ryszard Cichocki

NASZ PATRON
Piąte z kolei obchody Świę-

ta Patrona naszego miasta i 
parafi i – św. Floriana, odbyły 
się tradycyjnie 4 maja. Sytu-
acja związana z epidemią 
nie pozwoliła jednak 
na tak uroczyste 
św ię towan ie 
tego dnia, 
jak to było 
w latach po-
przednich.  
Ograniczyło 
się ono do 
mszy świętej 
o d p u s t o w e j , 
odprawionej w 
chodzieskiej kolegia-
cie o godz. 18.30. Zgodnie 
z wytycznymi władz, w koście-
le przebywać mogły tylko 43 
osoby, ale wielu chodzieżan 
śledziło uroczyste nabożeń-
stwo poprzez internet. Mszy 
św. koncelebrowanej przewod-
niczył i homilię wygłosił pocho-
dzący z naszego miasta ks. 
proboszcz Paweł Froelich.

Na zakończenie mszy ks. 
proboszcz Ireneusz Szypura 
podziękował ks. Pawłowi Fro-
elichowi, podziękował uczest-
niczącym w nabożeństwie bur-
mistrzowi Jackowi Gurszowi, 
delegacjom Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, przedstawicielom 
Chóru Parafi alnego, którzy 
swoim śpiewem wzbogacili 
mszę, oraz wszystkim para-
fi anom obecnym w kościele i 
łączącym się duchowo dzięki 
internetowej transmisji.

W ubiegłym roku uroczystości         
z okazji Święta Patrona zakoń-
czyły się przemarszem z kościoła 
i spotkaniem pod Pomnikiem 
Wdzięczności za Wolność. W tym 
roku niestety, tak  być nie mogło.

 W roku 2014 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie patrona miasta. Zgodnie z wolą 
radnych, miał nim zostać św. Florian. Po załatwieniu wszystkich formalności, 22 kwietnia 
2015 roku podpisane zostało w Rzymie zezwolenie do ogłoszenia  Św. Floriana Męczenni-
ka patronem Chodzieży. 17 września 2015 r. odbyły się uroczystości, związane z ofi cjalnym 
objęciem naszego miasta patronatem św. Floriana. Najpierw w sali widowiskowej ChDK 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, a następnie w kościele św. Floriana msza św. 
koncelebrowana, której przewodniczył Prymas Polski. Podniosłym punktem uroczystości 
było ofi cjalne przekazanie przez ks. arcybiskupa Wojciecha Polaka dekretu Stolicy Apostol-
skiej, potwierdzającego zatwierdzenie patronatu Św. Floriana nad Chodzieżą, burmistrzowi 
Jackowi Gurszowi.

                                                                 
x x x

Wszystko zaczęło się od krótkiej rozmowy burmistrza z jednym z diakonów, po przywie-
zieniu do Chodzieży relikwii św. Floriana. Potem była „narada” z przewodniczącą Rady 
Miejskiej Mirosławą Kutnik, a następnie rozmowa z ks. proboszczem Ireneuszem Szypurą.

- Cieszę się, że uzyskałem poparcie – mówił 5 lat temu Jacek Gursz. - Dziękuję księdzu 
proboszczowi, że razem z panią przewodniczącą pojechaliśmy z naszą prośbą do księdza 
Prymasa. Od dziś możemy być przekonani, że św. Florian będzie nie tylko wspomagał nas 
w gaszeniu pożarów, ale też będzie nam pomagał w rozwiązywaniu naszych, miejskich 
problemów. 

Św. Florian
urodził się ok. 250 r. W młodym wieku został powołany 
do armii cesarza rzymskiego Dioklecjana. W roku 304 
ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijań-
skimi, za co został skazany na karę śmierci. Męczeńską 
śmierć poniósł 4 maja 304 roku, w nurtach rzeki Enns, 
na terenie dzisiejszej Górnej Austrii. Ciało Floriana od-

nalazła wdowa Wale-
ria. Nad jego grobem 
pobudowano później 
klasztor i kościół be-
nedyktynów. W 1184 
r. biskup Modeny, na 
prośbę księcia Kazi-
mierza Sprawiedliwe-
go, sprowadził relikwie 
św. Floriana do Krako-
wa. Od 2008 roku jego 
relikwie znajdują się 
także w chodzieskiej 
kolegiacie.
Św. Florian jest patro-
nem zawodów zwią-
zanych z ogniem, a 
więc strażaków, hut-
ników, kominiarzy 
garncarzy, piekarzy. 
Od 2015 roku jest też 
patronem Chodzieży.

P
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NIE ZNACZY 
MNIEJ UROCZYŚCIE

ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WOJNY

8 maja każdego roku cho-
dzieżanie spotykali się pod 
Pomnikiem Pamięci Poległym 
i Pomordowanym za Polskę 
i Wolność, by czcić kolejne 
rocznice zakończenia naj-
straszniejszej z wojen. W tym 
roku przypada wyjątkowa,  bo 
75. rocznica tego wydarzenia. 
Niestety i ta uroczystość nie 
mogła być zorganizowana w 
tradycyjny sposób.

Nie było pocztów sztan-
darowych, nie było delegacji 
zakładów pracy, instytucji, or-

 8 maja to symbol 
zwycięstwa nad faszy-
zmem. Nie możemy 
niestety dzisiaj, kiedy 
przyszło nam walczyć 
z niewidzialnym wro-
giem, spotkać się pod 
naszym pomnikiem 
w tradycyjny sposób 
– z pocztami sztan-
darowymi, orkiestrą, 
dziesiątkami delegacji 
składających wiązan-
ki kwiatów, honorując 
tych, którzy zginę-
li  za naszą wolność. 
Zapewne chcielibyśmy mieć przeświadczenie, że 
walka z koronawirusem już za nami. Tak jednak nie 
jest, więc w nietypowy sposób musieliśmy dzisiaj 
złożyć w imieniu wszystkich chodzieżan ten hołd, to 
podziękowanie tym, którzy zginęli w czasie 6 lat II 
wojny światowej. Dzisiaj też mamy wroga. Jest nie-
widzialny i nie wiemy co z jego strony nas czeka. 
Niestety coraz mniej z nas już przejmuje się tym, ze 
jesteśmy ciągle jeszcze na wojnie z wirusem. Stąd 
mój świąteczny apel – pamiętajmy o tym.

Burmistrz Miasta Chodzieży 
JACEK GURSZ

ganizacji, stowarzyszeń, szkół, 
przedszkoli. Nie było składania 
pod pomnikiem tak wielu wiąza-
nek kwiatów. 

Ale nie znaczy to wcale, że o tej 
rocznicy w Chodzieży zapomnia-
no. Było symbolicznie, ale także 
uroczyście. W imieniu mieszkań-
ców naszego miasta kwiaty pod 
pomnikiem w tym roku złożyła 
jedna delegacja – przedstawiciele 
władz samorządowych naszego 
miasta i powiatu. Razem z burmi-
strzem Jackiem Gurszem i wice-
burmistrzem Piotrem Witkowskim, 
kwiaty złożyli starosta chodzieski 
Mirosław Juraszek i wicestarosta 
Mariusz Witczuk.

- Z okazji 75 rocznicy zakończe-
nia II wojny światowej, w imieniu 
mieszkańców Chodzieży złożyli-
śmy wieniec honorując poległych 
i pomordowanych w czasie wojny. 
Jestem pewien, że już niedłu-
go spotkamy się pod pomnikiem 
wszyscy i w normalny sposób bę-
dziemy świętować tak ważne dla 
nas rocznice i uroczystości – po-
wiedział burmistrz Jacek Gursz.

Po złożeniu kwiatów pod pomni-
kiem,  burmistrz Jacek Gursz wy-
głosił krótkie przemówienie, trans-
mitowane na żywo przez internet.

Chodzieanie czekają, by zno-
wu spotkać się pod pomni-
kiem tradycyjnie, z udziałem 
pocztów i delegacji. 

W  tym roku pod pomnikiem było skromniej.



TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

Kolejne 
BUDKI

Jesienią 2019 roku młodzież z 
TMZCh zrealizowała projekt „Ptasie 
osiedle”. W jego ramach młodzi ludzie 
wykonali własnoręcznie 55 budek lęgo-
wych dla ptaków, a następnie rozwie-
sili je na terenie Chodzieży. Z niecier-
pliwością czekają teraz na ich przegląd 
razem z ornitologiem, żeby sprawdzić 
efekty. 

Młodzież skupiona w Towarzystwie Mi-
łośników Ziemi Chodzieskiej nadal działa 
na rzecz  przyrody i ochrony ptaków. W 
zespole, który pracował nad projektem, 
zrodził się pomysł na, jakże modny ostat-
nio, challenge (wyzwanie). Członkowie 
zespołu otrzymują prefabrykaty do budowy 
budki wraz z zadaniem jej wykonania i po-
wieszenia. 

Michał, który zmierzył się z wyzwaniem 
jako pierwszy, mówi: 

- Było super! Gdybym mógł, powtórzył-
bym to jeszcze raz. Było sto razy łatwiej 

10 Nr 5(32) • maj 2020

CHODZIESKI WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W zdalnym systemie

Informowaliśmy już na naszych 
łamach, że pracownicy Warsz-
tatu wykorzystują tę przerwę na 

szycie maseczek ochronnych, któ-
re trafiają do chodzieskich szpitali. 
Przekazano już kilka partii mase-
czek, a jak zapewnia Małgorzata 
Staszewska, prace nadal trwają.

 x x x

Jeżeli ktoś myśli, że w tym trud-
nym czasie uczestnicy WTZ pozo-
stawienie zostali całkowicie sami 
sobie, to bardzo się myli. Każdego 
dnia instruktorzy nawiązują z nimi 
kontakt, prowadząc terapię w sys-
temie zdalnym.

- Myślę, że ten rodzaj terapii to 
bardzo dobry pomysł – wyjaśnia 
kierownik WTZ Małgorzata Sta-

PODOBNIE JAK KAŻDA 
INNA TEGO TYPU PLA-
CÓWKA, CHODZIESKI 
WARSZTAT TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ Z POWODU 
EPIDEMII KORONAWI-
RUSA MUSIAŁ ZAWIESIĆ 
SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 
W TRADYCYJNEJ FOR-
MIE. ALE DZIAŁA … 

szewska.
Wiele przykładów zajęć zdal-

nych, można każdego dnia zna-
leźć na stronach internetowych 
Warsztatu. Ta nietypowa sytuacja 
sprawiła, że znaleźli się wśród 
uczestników i tacy, którzy założyli 
teraz swój profil na Facebooku. 

- Dzięki pomocy i zaangażowa-
niu rodziców i rodzeństwa, mogą 
codziennie mieć z nami kontakt 
wirtualny, mogą także śledzić nasz 
warsztatowy profil i wykonywać 
różne zadania, które tam zamiesz-
czamy – informują pracownicy pla-
cówki.

Okazuje się, że większość 

uczestników nie marnuje tego trud-
nego czasu i z zaangażowaniem 
wykonuje przekazywane zadania, 
wzbogacając swoją wiedzę i umie-
jętności. Niektórzy wykazują  wła-
sną inwencję, zaskakując swoich 
instruktorów.

x x x

Uczestnik z pracowni komputero-
wej Marcin Miklejewski, cały czas 
pracuje w domu. 

 - Rysuję kilka godzin dziennie i 
wiem, że moje rysowanie ma jakiś 
sens – pisze na FB, gdzie można 
też zobaczyć jego kolejne dokona-
nia. 

- Marcinie Twoja praca związa-
na ze Świętem Flagi zachwyciła 
mnie. Tak trzymaj – pisze z kolei  
Elżbieta Smocikowska

- Marcin robi ogromne postępy 
i myślę, że już czas, żeby pro-
mować jego talent i artystyczne 
osiągnięcia na większą skalę. 
Mam taki zamiar – dodaje szefo-
wa WTZ.

x x x

Gdyby sytuacja była normalna, 
w piątek cała warsztatowa paka 
pojechałaby na piknik, organi-
zowany tradycyjnie przez samo-
rząd. Niestety, trzeba przełożyć 
go na później, na lepszy czas, 
który na pewno niebawem na-
dejdzie. Póki co uczestnicy w 
swoich domach czekają na ko-
lejne posty, na kolejne zadania, 
a pracownicy na Zdrojowej da-
lej szyją maseczki ochronne. 15 
maja przekazali na ręce starosty 
Mirosława Juraszka i wicestaro-
sty Mariusza Witczuka pakiet ta-
kich maseczek dla tegorocznych 
maturzystów.  

 Ryszard Cichocki

MŁODZI CZŁONKOWIE TOWARZY-
STWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHO-
DZIESKIEJ ZA SWOJE INICJATY-
WY SĄ DOCENIANI. 

W tym roku nominowani zostali 
w plebiscycie „Chodzież potrafi” 
m.in. właśnie za realizację  pro-
jektu „Ptasie osiedle”.Cały zespół 
uhonorowany także został nagro-
dą im. Henryka Zydorczaka

niż jesienią, bo wiedziałem co i jak, dzięki 
pracy podczas projektu w stolarni, gdzie 
zdobyłem kilka nowych umiejętności. 

- Praca nad budką jest bardzo przy-
jemna. To świetna alternatywa spędzenia 
popołudnia, zwłaszcza teraz, w czasie 
koronawirusa. I wracają wspomnienia ze 
stolarni, gdy realizowaliśmy projekt - do-
daje Patrycja.

 Choć jest silną i samodzielną dziew-
czyną, to przyznaje, że przy jednym ele-
mencie potrzebna będzie pomoc taty. Ze 

wsparcia dziadka natomiast skorzystała 
Martyna. Wspólnie z nim w międzypoko-
leniowym teamie wykonała swoją budkę. 

Młodzież chce kontynuować te dzia-
łania i na jesień planuje kolejny projekt 
budowy budek lęgowych dla ptaków..

Projekt „Ptasie osiedle” realizowany 
był w ramach programu „Równać szan-
se” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, prowadzonego przez Polską Fun-
dację Dzieci i Młodzieży. 

 DS
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8 MAJA DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK 

Pięknie DZIĘKUJEMY

Specjalne gratulacje od władz 
samorządowych otrzymała nasza 
koleżanka Honorata Struzik, która 
zdobyła tytuł Wielkopolskiego Bi-
bliotekarza Roku 2019. 

Nie zapomnieli o naszym święcie 
również czytelnicy, obdarzyli nas 
miłymi słowami i ciepłymi uśmie-

chami, widocznymi nawet zza ma-
seczek, a jeden z najmłodszych, 
dwuletni Tymek,  piękną sówką  i 

smacznymi czekoladkami.
 Bardzo wszystkim dziękujemy. 

Justyna Belter-Rusek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZAPRASZA

Już po raz dziesiąty Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich zorganizowało 
ogólnopolski konkurs Bi-
bliotekarz Roku. Jego ce-
lem jest zaprezentowanie w 
ogólnopolskim środowisku 
bibliotekarskim oraz wśród 
szerokiej publiczności tych 
pracowników bibliotek, 
którzy w całym roku 2019 
wyróżnili się ponadstan-
dardowymi osiągnięciami, 
zasługując na wysoką oce-
nę i popularyzację swoich 
dokonań. To dzięki ich kre-
atywności, wiedzy i zaanga-
żowaniu biblioteki zmieniają 
się, coraz lepiej zaspokajają 
potrzeby czytelników.

Konkurs składa się z dwóch eta-
pów: okręgowego i ogólnopolskie-
go.  Podczas pierwszego wybierani 
są najbardziej cenieni bibliotekarze 
w poszczególnych wojewódz-
twach, w drugim natomiast etapie, 
spośród laureatów regionalnych, 
dokonywany jest wybór Bibliote-

karza Roku 2019, cieszącego się 
największym uznaniem w kraju.  

 Kapituła konkursowa Okręgu 
SBP w Wielkopolsce wybrała Wiel-
kopolskim Bibliotekarzem Roku 
2019 Honoratę Struzik z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chodzieży. 
To wyjątkowo zaszczytne wyróż-
nienie przyznano chodzieskiej bi-
bliotekarce za kreatywność, lekkie 
pióro, za utworzenie i prowadzenie 
działalności koła fotografi cznego 
FOTO KAWA. Doceniono   aktywny 

udział Honoraty Struzik we wszyst-
kich przedsięwzięciach bibliotecz-
nych, jej nowatorskie pomysły na 
organizację konkursów, quizów, 
zajęć dla młodzieży, bieżące śle-
dzenie i dbałość o zakup nowości 
wydawniczych i promocja tych 
nowości. Duże znaczenie miała 
też znajomość literatury współcze-
snej - najbardziej istotna rzecz na 
stanowisku bibliotekarskim, otwar-
tość, uśmiech i bardzo dobry kon-
takt z ludźmi. 

W tym drugim, ogólnopolskim 
już etapie konkursu, bibliotekarka z 
Chodzieży zdobyła VI miejsce.

x x x
Podczas spotkania z okazji Dnia 

Bibliotekarza i Bibliotek, laureatka 
odebrała gratulacje i życzenia, z 
dodanym do nich upominkiem, od 
koleżanek z MBP. Jak podkreślały 
panie bibliotekarki, sukces Hono-
raty Struzik to powód do radości i 
satysfakcji dla całej chodzieskiej 
MBP. 

Serdeczne gratulacje przekazali 
laureatce także burmistrz Jacek 
Gursz oraz panowie starostowie i 
wójt Gminy Chodzież. JB

BIBLIOTEKARZ ROKU 2019

LAUREATKA z Chodzieży

Nabieżąco wzbogacamy 
księgozbiór nowo-
ściami  wydawni-

czymi, więc nasza oferta jest 
bardzo atrakcyjna. Proponuje-
my wcześniej zapoznać się z 
naszymi zbiorami w katalogu 
on-line, który znajduje się na 
naszej stronie www.bibliote-
ka-chodziez.pl lub na miejscu 
skorzystać z porady bibliote-
karza. 

Czynne są na razie wyłącz-
nie wypożyczalnie dla doro-
słych i dzieci oraz wypożyczal-
nia multimediów. W pierwszym 
tygodniu uruchomienia bibliote-
ki książki zwrócone przez czy-
telników trafi ały do dziesięcio-
dniowej kwarantanny, obecnie 
po nowych rekomendacjach 
Biblioteki Narodowej, do pię-
ciodniowej kwarantanny. 

Dokładamy wszelkich starań, 
aby zapewnić bezpieczeństwo 
oraz spokojną i miłą atmosferę. 

Zapraszamy do odwiedzania  
biblioteki. 

Justyna Belter-Rusek 

Od 4 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży jest do-
stępna dla czytelników od poniedziałku do piątku w godz.  9:00 
– 16:00. Mimo że zasady działania w okresie zagrożenia epide-
miologicznego są nieco utrudnione - nie ma wolnego dostę-
pu do półek, książki podają bibliotekarze, cały proces obsługi 
odbywa się w holu, to jednak można wypożyczyć interesujące 
nas pozycje.

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

JUŻ DZIAŁAMY
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 „Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
Bardzo zimna wiosna
  Katarzyna Tubylewicz

Wiosna 2020 to w dalszym ciągu czas 
polskiego thrillera i kryminału. Pośród wielu 
ciekawych propozycji, czasami trudno wy-
łowić tę  wartościową i zaskakującą. Moją 
uwagę przykuła „Bardzo zimna wiosna” Ka-
tarzyny Tubylewicz. Nazwisko autorki mówi 
mi, że jeśli za powieść „z dreszczykiem” 
zabiera się kulturoznawczyni i tłumaczka 
języka szwedzkiego, znana ze świetnych 
reportaży społecznych o Szwecji – znaczy, 
że będzie ciekawie.

Jest to powieść wielowarstwowa, w któ-
rej przeplatają się historie emigrowania z 
Polski do Szwecji, ucieczki przed przemocą 
domową, a także retrospekcje z czasów II 

Gorzka czekolada  

„Gorzka czekolada i inne opowiadania 
o ważnych sprawach” to zbiór 15 opowia-
dań, napisanych przez sześciu uznanych 
pisarzy literatury dziecięcej i młodzieżo-
wej. Autorzy podjęli się trudnego tematu 
- opowiedzenia dzieciom i młodzieży o 
wartościach, bez moralizowania czy na-
chalnego pouczania, ale poprzez przed-
stawienie zwykłych wydarzeń, które mogą 
przydarzyć się każdemu nastolatkowi czy 
nawet dorosłemu. 

Bohaterowie wszystkich opowiadań 
„Gorzkiej czekolady” stają przed jakimś 
ważnym zadaniem, wyborem lub decyzją, 
które nie są łatwe, bywa, że wiążą się z 

W pierwszym tygodniu po 
przerwie, książki odbierane 
były od czytelników na 
zewnątrz bibliotecznego 
budynku i trafi ały na dziesię-
ciodniową kwarantannę.            

Tegoroczny Dzień Biblio-
tekarza i Bibliotek spędzi-
liśmy we własnym gronie, 
przy kawie i smacznym 
torcie „przesłanym” przez 
burmistrza Jacka Gursza. 
Nie zabrakło również ży-
czeń od starostów oraz 
wójta Gminy Chodzież. 

wojny światowej (mało znany wątek złe-
go traktowania młodych Niemek przez 
wyzwolicieli Amerykanów). Dużym wa-
lorem tej powieści jest wszechstronna 
znajomość autorki kultury i obyczajów 
Szwecji. Nienachalnie wplatane wątki 
reportażowe, opisy skandynawskiej 
mentalności, dylematy związane z imi-
grantami i ich asymilacją sprawiają, że 
równie dobrze moglibyśmy postawić 
tę książkę w dziale podróżniczym. A 
jednak… Jak to w thrillerze – zawsze 
ktoś ginie… I w tej warstwie zaczyna się 
dobry skandynawski wątek kryminalny. 
Kto? Dlaczego? Sprawdźcie sami. Pole-
cam! Honorata Struzik

 Wypożyczalnia dla Dorosłych MBP 

nieprzyjemnymi konsekwencjami, 
trudnymi emocjami, przyznaniem 
się przed samym sobą do słabo-
ści lub błędów. Każdy z młodych 
czytelników znajdzie z pewnością 
w książce tekst, którego temat, 
fabuła lub bohater okaże się mu 
bliski.

W dzisiejszym zabieganym 
świecie, w którym rodzice nie za-
wsze znajdują czas lub ochotę na 
wpajanie dzieciom odpowiednich 
wzorców zachowań czy postaw 
moralnych, „Gorzka czekolada” 
powinna stać się lekturą obowiąz-
kową dla młodych ludzi. 

 Marcelina Kidoń
 Dział dla Dzieci
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK. 
JAK WYGLĄDAŁY DZIEJE NAJSTARSZYCH 
KSIĄŻNIC W NASZYM MIEŚCIE? Z pewnością na stałe zagościła wraz z założe-

niem kościoła parafialnego, a wraz ze wspo-
mnianą lokacją miasta zaczęły pojawiać się 

także księgi powiązane z ratuszem. Sytuacja ta 
sprawiła, że coraz więcej obywateli potrafiło czy-
tać, szczególnie, gdy działalność rozpoczęła szkoła 
parafialna (pierwsza zachowana o niej wzmianka 
pochodzi z 1508 roku). Niemałe zasługi dla książki 
i czytelnictwa położyła reformacja i dalej kontrrefor-
macja, które walcząc „o dusze chodzieżan” przybli-
żały ich mimochodem do czytelnictwa, szczególnie 
Biblii i druków o tematyce religijnej. Bezsprzecznie 
rozwój czytelnictwa wiązał się z wynalezieniem 
i rozpowszechnieniem druku, z którego dobro-
dziejstw korzystali niemal wszyscy. 

x x x
Przyrost książek, pism i instytucji posłu-

gującymi się nimi sprawił, że dość szybko 
pojawiły się w mieście biblioteki, choć ra-
czej należałoby je nazywać biblioteczkami. 
Oprócz przyszkolnych biblioteczek, były to 
prywatne zbiory, służące najczęściej tylko 
ich właścicielom. W ówczesnym świe-
cie sama idea biblioteki funkcjonowała 
znacznie inaczej niż dziś, bowiem liczba 
potencjalnych użytkowników była bardzo 
niewielka. Z książnic korzystać mogli pier-
wotnie: księża, studenci, część urzędników 
miejskich, następnie bogatsi mieszcza-
nie i szlachta. Zbiory książkowe należały 
najczęściej do osób prywatnych i dopiero 
poprzez różne sytuacje (np. zapisy testa-
mentowe) trafiały do instytucji.

 
x x x

Pierwszą chodzieską biblioteką, któ-
rej ślady można znaleźć w źródłach, był 
prywatny zbiór księdza Pawła Królikow-
skiego, o którą w 1512 roku, po śmierci 
duchownego, toczył się proces między 
jego bratem Janem, a parafią. W efekcie 
1/3 zbioru trafiła do krewnego, reszta do 
biblioteki kościoła św. Trójcy. Biblioteka 
parafialna była zresztą prawdopodobnie 

najlepiej zaopatrzoną w regionie 
(ciekawsze pozycje mógł mieć 
tylko właściciel miasta). Biblioteka 
parafialna rosła wraz z czasem. 
Krótki jej opis uzyskujemy ze spi-
su inwentarza kościelnego z 1641 
roku (wówczas taki inwentarz 
sporządzono po raz pierwszy). Bi-
blioteka posiadała wtedy  60 dzieł 
oraz 6 ksiąg liturgicznych (m.in. 
2 mszały i ewangeliarz w języ-
ku polskim). W roku 1696 zbiory 
powiększyły się do aż 240 wolu-
minów. Dalsze lata nie należały 
jednak dla parafialnej biblioteki do 
najlepszych, gdyż po wizytacji z 

1738 roku zarządzono jej uporządkowanie i stwo-
rzenie nowego katalogu. 

                                                                              
x x x

W XIX wieku funkcję bibliotek publicznych przej-
mowały często księgarnie, które oprócz funkcji han-
dlowej, zaczęły też wypożyczać książki za opłatą 
oraz czytelnie (choć te nazwy mogą okazać się 
mylące, gdyż wypożyczalnie tego typu nazywano 
niekiedy po prostu „czytelniami”). W Chodzieży tego 
typu usługi proponował ludności już od 1847 roku 
Żyd Lewin Mendelsohn oraz jego rodak, nauczyciel 
Jacob Cohn (od 1853). W 1863 roku również księ-
garz Teodor Breite (a potem jego syn Julian), który 
wypożyczał chodzieżanom powieści historyczne, 
przygodowe czy romanse. W 1868 roku podobną 
działalność rozpoczął w mieście Hermann Schwan-

tes. Czytelnictwo rosło także ze względu na 
prasę. Oprócz periodyków zewnętrznych, 
ogólnokrajowych, od 1853 roku w Chodzieży 
zaczęła ukazywać się lokalna gazeta, „Cho-
dziesener Kreisblatt”. 

Przed I wojną światową na terenie Cho-

dzieży działały trzy księ-
garnie (zapewne z opcją 
wypożyczania książek), 
a także czytelnie: polska 
i niemiecka, jednak ich 
zasięg był ograniczony. 
Swoją bibliotekę posiadała 
szkoła realna (dziś Szkoła 
Podstawowa nr 1), a swe 
zbiory udostępniała także 
biblioteka parafialna – tutaj 
można było dzięki działal-
ności proboszczów: Leona 
Gajowieckiego, a później, 
Ignacego Czechowskie-
go, wypożyczać książki w 
języku polskim, jednak o 

tematyce apolitycznej. 
 x x x

Prawdopodobnie największe znaczenie dla wypoży-
czania książek i rozwoju czytelnictwa w mieście i re-
gionie miała biblioteka „wędrująca”. Nasza powiatowa 
biblioteka tego typu podlegała pod zarząd Poznańskiej 

Biblioteki Wędrującej (prowincji 
poznańskiej). Punkty wydają-
ce książki, co roku zasilane ze 
zbioru centralnego, znajdowały 
się m.in. w Chodzieży, Budzy-
niu, Szamocinie, Margoninie i 
mniejszych miejscowościach, 
nie zlokalizowano ich jednak w 
Ujściu i Pile (ówcześnie obie te 
miejscowości znajdowały się w 
powiecie chodzieskim), gdyż ze 
względu na wielkość Piły to wła-
śnie to miasto obejmowało swym 
zasięgiem pozostałą część po-
wiatu chodzieskiego w dystry-
bucji książek wędrownej biblio-
teki. W powiecie chodzieskim 
(a dokładniej we wspomnianej 
jego części) w 1911/12 roku za-
rejestrowano 1490 czytelników, 
którzy wypożyczyli 9286 wolumi-

nów. Oznaczało to wzrost w stosunku do lat poprzed-
nich prawie o 15% w obu kategoriach. Wypożyczano 
różnego rodzaju literaturę, od romansów po książki 
naukowe. 

W omawianym okresie, ze względu na bardzo licz-
nie drukowane książki, wielu mieszkańców posiadało 
w domach swoje własne biblioteczki, stąd trudno okre-
ślić prawdziwe rozmiary czytelnictwa i zapotrzebowa-
nie na książkę w tamtym czasie.  

x x x
Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej po-

wstało w Chodzieży, z inspiracji ks. Czechowskiego, 
koło Towarzystwa Czytelni Ludowych, organizacji pro-
mującej polskie czytelnictwo i postawy patriotyczne. 
Najważniejszą postacią dla TCL był poznański lekarz 
Stefan Michalski, który przybył do Chodzieży z Pozna-
nia i z energią zabrał się za organizację chodzieskiej 

Obecność książki w społeczności chodzieskiej była obecna 
zapewne jeszcze wcześniej niż nadanie praw miejskich.

Chodzieskie
Tadeusz Matraszek DHiTM
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Pierwsze obchody Święta Pracy w Polsce miały miejsce już w czasach 
zaborów, w 1890 roku. W 1950 roku, rząd komunistyczny nadał dniu 1 
Maja status święta państwowego i był to dzień wolny od pracy. 

W czasach PRL-u dzień ten nazywano Międzynarodowym Świętem 
Klasy Robotniczej, któremu towarzyszyły coroczne tłumne pochody. Wi-
dowisko było wcześniej reżyserowane, tak by każda z grup pracowni-
czych była identyfikowalna, na podstawie stroju czy atrybutów. Wiwatu-
jący ponadto machali narodowym akcentem flagi, transparentami  oraz 
kwiatami tulipana, czy goździka. 

Oczywistym jest, że każde miasto świętowało 1 Maja. W Chodzieży 
jedną z wiodących grup zawodowych podczas pochodu byli pracownicy 
Fabryk Porcelany i Porcelitu (załoga ówcześnie liczyła ok.3 tys.). 

 Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
 Dział Historii i Tradycji Miasta  MBP
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KIEDYŚ HUCZNIE OBCHODZONE

Majowe święto
1 Maja, święto pracy kojarzone jest obecnie z minionymi 
czasami i polityką władzy komunistycznej w Polsce. 

biblioteki. Ta wkrótce, w 1923 roku,  przyjęła imię Bolesława 
Prusa. Działacze chodzieskiego TCL brali udział niemal we 
wszystkich patriotycznych uroczystościach, wspierając w tym 
władze i mieszkańców. Biblioteka, oprócz wypożyczania ksią-
żek, zajmowała się także prowadzeniem kursów dokształca-
jących, np. językowych, a także zabaw i występów, z których 
dochody przeznaczane były na cele rozwoju biblioteki i czy-

telnictwa. Pierwotna siedziba 
biblioteki, mieszcząca się na 
plebanii, została przeniesiona 
najpierw do budynku Szkoły 
Powszechnej przy ulicy Staszi-
ca, następnie, w latach 30-tych 
XX wieku na Rynek. Bibliote-
karki pracowały jako wolon-
tariuszki, popołudniami, nie 
pobierając za swą pracę po-
borów, same książki natomiast 
wypożyczane były na zasadzie 
płatnego abonamentu, z któ-
rego dochody przeznaczano 
na funkcjonowanie biblioteki 
i zakupy książek. Tych biblio-
teka kupowała, jak na swoje 
możliwości, dużo. Szczegól-
ną popularnością cieszyły 
się przekłady nagradzanych 
powieści pisarzy zachodnich 

- amerykańskich, brytyjskich czy francuskich. Był też nacisk 
na polskich autorów, kształtując przy tym gusta czytelnicze w 
kierunku patriotycznym. 

Chodzieskie TCL swoją działalnością otoczyło cały powiat. 

Pod koniec II Rzeczpo-
spolitej, w 1939 roku, z 21 
punktów bibliotecznych 
(głownie ruchomych) ko-
rzystało 1301 czytelników, 
a wszystkie biblioteki wy-
pożyczyły swoje zbiory 
8190 razy. Po śmierci Ste-
fana Michalskiego, cho-
dzieskim TCL kierowali: 
ks. Roman Theinert oraz 
po nim, do wybuchu woj-
ny, Franciszek Nowacki. 

x x x
20-lecie międzywojen-

ne zaznaczyło się jeszcze 
co najmniej jedną cieka-
wą inicjatywą, związaną 
z książką  i czytelnictwem. 
Co pewien czas organi-
zowano w kraju „tydzień 
propagandy książki”, a 

więc wydarzenia związane z tworzeniem dobrej atmosfery 
wokół czytelnictwa. Ostatni taki „tydzień” (który przedłużono 
w istocie do miesiąca), odbył się w listopadzie i grudniu 1938 
roku. Wówczas to rozpoczęto akcję zbierania od mieszkań-
ców książek, które następnie wypożyczano użytkownikom. 
Akcja ta dała jeszcze ten dodatkowy efekt, że w trakcie mie-
siąca otwarto stałą bibliotekę TCL w Ujściu (wówczas powiat 

chodzieski) oraz zaczęto 
organizować biblioteczkę 
chodzieskiego Bractwa 
Strzeleckiego.

x x x
W czasie II wojny 

światowej biblioteka po-
zostawała zamknięta. Po 
zakończeniu działań wo-
jennych bardzo szybko 
jednak wznowiła swoją 
działalność. 3 maja 1946 
roku, nieco ponad rok po 
wyzwoleniu spod okupa-
cji niemieckiej, w miejscu 
dawnej synagogi posta-
wiono barak, który pełnił 

funkcję biblioteki powiatowej. Uroczystego otwarcia nowej 
książnicy dokonał starosta Zygmunt Sierakowski. To wydarze-
nie otworzyło nowy rozdział w historii chodzieskich bibliotek, 
który trwa do dziś. 

BIBLIOTEKI
1 Majowy pochód pracowników Zakłądów Porcelany i Por-
celitu w Chodziezy, lata 70-80 XX w.

Witryna sklepu firmowego porcelany Chodzież, Rynek 20, 
od lat 69 do pocz. XXI w.

Fabryka Porcelany w Chodzieży. Lata powojenne.
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GESTY, RYSUNKI, UŚMIECHY

Agnieszka Kowalska

Inspiracją do utworzenia grupy „Będzie 
dobrze #zostańwdomu Chodzież” na jed-
nym z portali społecznościowych, był po 
prostu impuls, a w zasadzie trzy. 

Po pierwsze do działania oczywiście skło-
niła mnie trudna sytuacja, w której znaleźli-
śmy się wszyscy z dnia na dzień, a związa-
na z pandemią koronawirusa, która sama w 
sobie wzbudza strach i obawy o przyszłość 
nas, naszych rodzin, przyjaciół, osób z niepeł-
nosprawnością, seniorów. Po prostu o przy-
szłość nas wszystkich.

Po drugie przypomniała mi się sytuacja, 
która przydarzyła się kilka dni wcześniej w 
kolejce  przed jednym z chodzieskich skle-
pów, gdzie ludzie stojący w tej długiej kolej-
ce zdawali się tak bardzo zamyśleni, smutni, 
milczący.

Trzecim impulsem okazał się reportaż w 
jednej ze stacji telewizyjnej o podobnej akcji 
dwóch urzędniczek z powiatu kamiennogór-
skiego -  pań Edyty i Małgorzaty, z którymi 
jestem w stałym kontakcie i wzajemnie się 
wpieramy. 

Mając wiele przykładów z doniesień me-
dialnych wiem, że akcja ogarnęła całą Pol-
skę i rozkręciła się na dobre. Zainicjowana 
spontanicznie „Będzie dobrze #zostańwdomu 
Chodzież”  przyniosła zamierzone efekty. 
Obecnie grupa liczy ponad 120 członków i z 
pewnością jeszcze powiększy się jej grono. 
Banery z napisami „Będzie dobrze #zostań-
wdomu”  pojawiły się najpierw na moim pło-

cie w przydomowym ogrodzie. Natychmiast 
otrzymałam od sąsiadów wiele miłych wiado-
mości o podjętej inicjatywie. 

x x x
Głównym celem akcji jest to, aby poprzez 

miłe gesty, rysunki, uśmiechy przekazywać 
sobie nawzajem pozytywne myśli i energię. 
Dzięki temu wiele osób  może okazywać 
wzajemną życzliwość, sympatię, siłę oraz 
wsparcie. To naprawdę widać, czuć i to dzia-
ła. Licząc na zaangażowanie i kreatywność 
nie zawiodłam się.

W zaciszu domowym powstały prace ma-
łych bohaterów, ale i tych nieco starszych. 
Pojawiły się prace w postaci napisów na ko-
szulce, rysunków wykonanych różną techniką 
umieszczonych m. in. w oknach mieszkań 
oraz na klatkach i korytarzach w blokach 
mieszkalnych. Do akcji przyłączyły się przed-
szkolaki z Niepublicznego Przedszkola nr 2 
im. Szewczyka Dratewki, wspaniali mieszkań-
cy Chodzieży oraz okolicznych miejscowości. 
Emil Gursz, mieszkaniec Budzynia, skompo-
nował i nagrał piosenkę „O siebie zadbaj”, 
aby w prostym, lecz trafionym przekazie do-
trzeć do wielu ludzi. W akcji wzięli udział rów-
nież harcerze z ZHP Hufiec Chodzież.  Każdy 
wspiera i pomaga najpiękniej jak potrafi i za to 
wszystkim serdecznie dziękuję.

Miłe gesty i ciepłe słowa mają wielką moc. 
Każdy z nas tego potrzebuje. Ale przetrwamy 
ten trudny czas i znowu wszyscy pójdziemy 
na spacer.

BY ŁATWIEJ PRZETRWAĆ TEN TRUDNY CZAS
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Dzisiaj już dokładnie 
wiadomo, jak za-
kończył się piłkarski 
sezon 2019/2020 
w czwartych ligach 
i klasach niższych.  
Zachowane zosta-
ły zasady awansów, 
zrezygnowano nato-
miast ze spadków. 

37 Bieg Grzymalitów
OSTATECZNIE ODWOŁANY

W TYM ROKU NIE BĘDZIE

    W poprzednim wydaniu Naszej Chodzieży informowaliśmy, że w 
związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju, organizatorzy zmu-
szeni zostali do przesunięcia terminu tegorocznego Biegu Grzyma-
litów. Miał się odbyć 19 września 2020 roku. 

Sytuacja uległa jednak kolejnej zmianie. Jak tym razem informuje Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, po wielu przemyśleniach, konsultacjach, rozważeniu róż-
nych wariantów, z powodu stanu epidemii, odbywająca się bez przerwy od 1987 
roku impreza, została  ostatecznie odwołana. 

- Robimy to tylko dla wspólnego bezpieczeństwa – czytamy w informacji MO-
SiR. - Jest nam z tego powodu bardzo przykro, gdyż jest to fl agowa impreza 
sportowa naszego miasta, przyciągająca każdego roku w nasze urokliwe strony 
rzeszę zawodników z całego kraju, a także wielu z zagranicy. Do zobaczenia 
zatem za rok! RC

Zachowując wymagane 
ostrożności, warto już pomy-
śleć o biegowych treningach. 
Tomasz Gerke należy do tych, 
co biegać muszą, ale tym ra-
zem sobotni poranek spędził w 
szerszym gronie. Razem z nim 
na terenie pięknych podcho-
dzieskich lasów biegali  Łukasz 
Skibiński oraz dwie trenerki 
personalne – Justyna Skibiń-
ska i Magda Skibińska.  Jak 
informuje T. Gerke  miał także 
z nimi spędzić czas kolega z 
Brandenburgii Waldemar Miel-
ke,  ale … nie dojechał. RC

O BIEGANIU TRUDNO ZAPOMNIEĆ

Już warto

Natę wiadomość ocze-
kiwali piłkarze, dzia-
łacze i kibice Polonii 

Chodzież. Z rozstrzygnięć mogą 
być zadowoleni – drużyna senio-
rów awansowała do V ligi. 

Po udanej pierwszej części 
sezonu, którego z powodu epi-
demii koronawirusa nie udało się 
zakończyć w całości, chodzie-
scy piłkarze zostali mistrzami ligi 
okręgowej. Sezon zakończyli z 
13 zwycięstwami, 2 remisami, nie 
ponosząc żadnej porażki. Zawod-
nicy Polonii strzelili 67 bramek, a 
stracili tylko 6.

x x x
 Polonia Chodzież 

to nie tylko seniorzy. 
W klubie piłkarskiego 
rzemiosła uczą się 

dzieci, a  wielu bardzo 
młodych zawodników 
rozwija swoje umiejęt-
ności. Młodzi poloniści 
również z dużym po-
wodzeniem zakończyli 
sezon 2019/2020, a 
teraz też zaczynają już 
trenować i przygotowy-
wać się do następnych 
rozgrywek. RC

KONIEC SEZONU 
PIŁKARSKIEGO 
2019/2020

CHODZIEŻANKA CZEKA

Kiedy przyjdzie czas?
Nasz „mały wielki” stateczek Chodzieżanka, 

spokojnie czeka na tegoroczne rejsy po Jeziorze 
Miejskim. Zapewne po małych, ale niezbędnych 
pracach remontowych, pojawi się na wodzie. Tyl-
ko czy możemy przewidzieć  kiedy? RC

POLONIŚCI
mogą być zadowoleni

POLONIA CHODZIEŻ  - ZESPÓŁ SENIORÓW

Trener: Sergiusz Grabowski, drugi trener Filip Mach, kierownik zespołu - Paweł Sudoł
Zawodnicy: Michał Bentkowski, Benjamin Bednarz, Jakub Błachowicz, Paweł Bonusiewicz, 
Rafał Bonusiewicz,  Dawid Chmielnicki, Remigiusz Grabowski, Kacper Kamiński, Radosław 
Kępczyński, Marcin Kin, Mateusz Mach, Paweł Michalak, Wiktor Moskalik, Michał Piwiński, 
Sebastian Purczyński, Kacper Ruciński, Maciej Rybarczyk, Patryk Śluzalek, Tomasz Lubański

    Grupa przedszkolna wita wszystkich kibi-
ców Polonii Chodzież. Na szczęście wraca-
my do zajęć, które przez cały rok odbywały 
się w poniedziałki i środy i niestety musia-
ły być przerwane ze względu na wirusa. 
Podsumowując miniony sezon chciałbym 
pochwalić wszystkich młodych polonistów 
za zaangażowanie i systematyczny udział 
w zajęciach. Jestem przekonany, że wielu z 
nich w przyszłości godnie będzie reprezen-
tować barwy Polonii Chodzież. Wszystkie 
dzieci, które chciałyby dołączyć do drużyny, 
zapraszam na trening w każdy poniedziałek 
oraz środę  na godzinę 15:30. Pozdrawiam. 

Trener zespołu Skrzat 
– Cezary KRUKOWSKI

Sergiusz GRABOWSKI - trener Polonii Chodzież
     Z awansu jesteśmy zadowoleni. To był nasz cel przed sezonem, aczkolwiek wolelibyśmy być na boisku 
i grać.  Uważam, że podobnie jak inne zespoły, straciliśmy bardzo, nie mogąc przez ten okres prowadzić 
szkolenia.

Przygotowania do kolejnego sezonu już zaczęliśmy. Mamy plan, mamy naszkicowany model gry. Mam 
nadzieję, że rozgrywki wystartują w sierpniu i będziemy mogli się normalnie do nich przygotować.

Jeśli chodzi natomiast o zmiany kadrowe, to kontynuujemy naszą strategię - opieramy klub na naszych 
wychowankach. Zawodnicy z okolic są natomiast dobrym uzupełnieniem. Analizujemy i obserwujemy 
również innych piłkarzy, którzy według nas mogliby dołączyć do naszego składu. Oczywiście dziękujemy 
osobom zaangażowanym w pracy na rzecz klubu,  sponsorom, wszystkim ludziom dobrej woli. Bo razem 
nasz klub tworzymy.
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POZIOMO
 1. Miasto w Alzacji – miejsce urodzenia  

      twórcy Statuły Wolności 
  3.  Wieś w powiecie chodzieskim z rondem
  8.  Prezent komunijny
10. Najgrubszy materiał papierniczy
11. Znana japońska gra
12. Na e-recepcie
14. Godny zaufania
16. Na peronie  są dwa
17. Upił się nią Franek Dolas
20. Może być do radości i do młodości
22. Spadło z pieca
23. Elżbieta Bawarska, żona cesarza 
      Franciszka Józefa I
24. Możesz nim zapłacić
25. Zgromadzenie religijne lub świeckie

PIONOWO
 1. Uwięził nas w domach

  2. Roślina Prowansji
  4. Pomieściła wszystkie zwierzęta żyjące 
     na Ziemi
  5. Przedmiot o charakterze magicznym
  6.  Sproszkowane szkło
  7.  W Warszawie był Dziesięciolecia
  9.  Wznowienie publikacji
13. Jajo wszy
15. Wieś podhalańska
18. Może być łakomy
19. Szwedzki zespół muzyczny
20. Teraz walczą o nią uczniowie w sieci
21. Amerykańskie przedsiębiorstwo infor-
matyczne
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Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do  8 czerwca 2020 roku. Rozwiązania można też przesłać 
na adres naszachodziez@gmail.com

Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu trzech nagród – nie-
spodzianek. O terminie, miejscu i sposobie odbioru nagród, laureaci zostaną powia-
domieni telefonicznie.!

Z TEKI
Z RYSUNKAMI 
DONATY 
OTTO

WOJCIECH REDZIAK
- RADNY RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

CHODZIESKIE WIADUKTY

Jeden gotowy, drugi niebawem

Dwa przejazdy pod wiaduktami kolejowymi znacz-
nie ułatwią przejazd ulicami Kochanowskiego i Mosto-
wą. Chodzieżanie czekali na to od wielu lat.

Ten ostatni, na ul. Mostowej, jest już po całkowitej 
modernizacji, z udostępnionym oddzielnym, tunelowym 
przejściem dla pieszych. Wygląda naprawdę ładnie i na-
leży tylko oczekiwać, że ten nowy tunel nie zostanie za-
nieczyszczony, a ściany będą cały czas bez „dodatkowych 
ozdób”.

Sam wiadukt na ul. Kochanowskiego został również już 
jakiś czas temu oddany do użytkowania, ale w ograniczo-
nym zakresie. Teraz realizowany ma być ostatni etap – po-
łożenie nawierzchni asfaltowej na drodze pod wiaduktem. 
W związku z tym, jak głosi ofi cjalny komunikat, przez dwa 
tygodnie, przejazd pod wiaduktem na ul. Kochanowskiego 
będzie zamknięty. Przez ten czas będziemy więc korzy-
stać z objazdu, wytyczonego na potrzeby wcześniejszych 
prac.   RC


