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ROZMOWA Z BURMISTRZEM MIASTA CHODZIEŻY JACKIEM GURSZEM

Liczy się współpraca i zaufanie
q 14 lat temu wygrał Pan po raz 
pierwszy wybory na burmistrza 
naszego miasta. Zapisała się 
data tego wydarzenia w pamięci?

- Dokładnie było to 12 listopada 
2006 roku. Wygrałem wybory już w 
pierwszej turze, co było wówczas 
dla wielu mieszkańców, ale też i dla 
mnie, dość dużym zaskoczeniem. 
Oczywiście, jak każdy startujący w 
wyborach, liczyłem na ich wygra-
nie, ale że druga tura nie będzie już 
potrzebna …?

q Losy tak się potoczyły, że zo-
stał Pan pierwszym burmistrzem 
Chodzieży, który w bezpośred-
nich wyborach wygrał już czte-
rokrotnie.

- To prawda, ale trzeba wyraźnie 
zaznaczyć, że głosy w każdych z 
tych wyborów, były oddawane nie 
tylko wyłącznie na mnie, ale także 
na pewną ideę, na sposób kreowa-
nia rzeczywistości w Chodzieży 
przez wiele następnych lat. Ważne 
jest także i to, że wszystko, co zna-
lazło uznanie w oczach mieszkań-
ców, nie było, i nadal nie jest, zasłu-
gą jednej osoby – burmistrza. Jest 
to efekt pracy setek ludzi, którym 

idea przeze mnie zaproponowana, 
jest po prostu bliska. 

q Można przyjąć założenie, że 
na pozytywne efekty czternastu 
lat burmistrzowania, wpływają 
także dobre więzi ze współpra-
cownikami, a nawet szerzej, z 
mieszkańcami? 

- Zarządzanie miastem nie jest 

możliwe, jeżeli chcemy, by działa-
nie to było efektywne, by wychodzi-
ło naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, gdy zajmuje się tym tylko 
jedna osoba. I właśnie za najwięk-
szy sukces tych czternastu lat uwa-
żam to, że zawsze obok mnie były 
i są osoby, które dzielą się ze mną 
swoim doświadczeniem, swoimi 
pomysłami, a przede wszystkim pa-

sją życia w Chodzieży. Oczywiście 
to nie tylko pracownicy Urzędu, 
czy jednostek miejskich, ale także 
szefowie i członkowie różnych or-
ganizacji i stowarzyszeń, działają-
cych na terenie miasta. Nie mogę 
też nie wspomnieć o moim uznaniu 
dla zwykłych mieszkańców, któ-
rych podpowiedzi, uwagi, sugestie, 
przekazywane w każdym miejscu 
naszego miasta, są dla mnie cenne. 
Bardzo często naprawdę stanowią 
podstawy do  późniejszych decyzji. 
I dodam jeszcze, że właśnie ciągłe 
zaufanie mieszkańców, pozwala na 
realizowanie długoletnich planów.

q W ciągu minionych czternastu 
lat Chodzież się zmieniła. Trudno 
tego nie dostrzec.

- Nikt po prostu nie może za-
kwestionować tego, co już udało 
się wspólnie zrobić. Ale też wielu 
z nas, oczywiście również ja, zda-
je sobie sprawę z tego, jaki ogrom 
prac jeszcze przed nami. Co jesz-
cze jest do zrobienia, do naprawie-
nia. Zadań jest dużo, ale razem je 
wykonamy. 

Rozmawiał Ryszard Cichocki

Na te święta czekamy chyba najbar-
dziej. Mimo że ten rok jest wyjątkowy 
i będziemy musieli przeżywać je z za-
chowaniem wszystkich obostrzeń wy-
nikających z pandemii, cieszymy się jak 
zawsze, że są już tak blisko.

I czekamy,  aż w naszych domach znowu 
królować będzie ustrojona choinka, z koloro-
wymi światełkami, pod którą znajdziemy coś 
pozostawionego przez św. Mikołaja. Jak każ-
dego roku przeżywać będziemy wigilijną kola-
cję, łamanie się opłatkiem połączone z prze-
kazaniem sobie wyjątkowych życzeń, wspólne 
śpiewanie kolęd. I tak bardzo liczymy na to 
niepowtarzalne ciepło, które w tych świątecz-
nych dniach gościć będzie w naszych domach, 
w naszych sercach. 

Wielu z nas przypomina sobie w tym świą-
tecznym czasie słowa piosenki, śpiewanej 
kiedyś przez Czerwone Gitary. Bo jest taki 
dzień, w którym gasną wszystkie spory, w któ-
rym radość wita wszystkich, w którym wszyscy 
wszystkim ślą życzenia i jesteśmy wszyscy ra-
zem. Tylko czy naprawdę taki dzień musi być 
tylko jeden raz do roku? 

x x x
Pandemia sprawiła, że nie będzie w tym 

roku spotkania na Rynku „W święta razem”. 
Nie będzie świąteczno – noworocznych spo-
tkań organizacji, stowarzyszeń, przyjaciół. Nie 
wszyscy będą mogli też uczestniczyć w tak 
bardzo związanych z tymi świętami mszach 
– pasterkach. W chodzieskiej kolegiacie np. 
przebywać mogą jednocześnie tylko 43 osoby. 
Aby choć nieznacznie zwiększyć możliwość 
uczestniczenia w pasterce, w kościele św. 
Floriana będą w tym roku trzy takie msze – o 
godz. 20.30, 22.00 i 24.00.

x x x
Nie ma naprawdę świąt piękniejszych od 

Świąt Bożego Narodzenia. Wspominanie dni 
narodzin Boga – Zbawiciela sprawia, że staje-
my się dla siebie bliżsi, lepsi, przebaczający, 
bardziej nawzajem kochający. 

Tak wielka jest magia tych Świąt. Pielęgnuj-
my ją w sobie.

 

WIELKA JEST 
MAGIA TYCH 

ŚWIĄT

Pielęgnujmy 
ją

Wesołych 
Świąt!

Ryszard  
Cichocki
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Już w połowie listopada przesłany został do weryfikacji projekt budżetu 
na przyszły rok. 

- Dokumenty zostały podpisane i przesłane do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, która je zaopiniuje i przekaże Radzie Miejskiej do zatwier-
dzenia. Niestety nasze finanse też są mocno nadwyrężone przez skutki 
panującej pandemii – informował burmistrz Jacek Gursz. RC

Przesłany do zatwierdzenia

BUDŻET NASZEGO MIASTA NA 2021 ROK 
UCHWALONY

14 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej, zaakceptowany został budżet  
Chodzieży na 2021 rok, zaproponowany przez burmistrza i skarbnika.      
Pozytywną opinię o budżecie wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Budżet Chodzieży na 2021 rok za-
kłada dochody ogółem w wysokości 
87 438 773,48 zł, z czego dochody 
bieżące to 81 822 682,00 zł, a docho-

dy majątkowe to 5 616 091,48 zł.
Założone wydatki łącznie to 86 

801 822,48 zł, w tym wydatki bie-
żące – 78 840 228,17 zł i wydatki 

majątkowe – 7 961 594,31 zł. Nad-
wyżka budżetowa, przeznaczona 
będzie na spłatę rat kredytu i  wyno-
si 636 951,00.

Budżet 
Miasta 
Chodzieży 
2021

Dochody: 87 438 773,48 zł

Wydatki: 86 801 822, 48 zł Nadwyżka budżetowa: 636 951,00 zł

JESZCZE PRZED BUDŻETOWĄ SESJĄ

Burmistrz Jacek Gursz

To jeden z najcięższych, najtrudniejszych budżetów, jaki przyszło nam przygotować do tej pory, gdyż budowany 
był z jednej strony w okolicznościach wpływania pandemii na finanse miasta, a z drugiej skutkami zawłaszcza-
nia przez rząd znaczących części finansów samorządowych, o czym wielokrotnie już mówiłem.

To też 
warto wiedzieć

Gmina Miejska Chodzież ma odpowied-
nie narzędzia do pokazania mieszkańcom, 
skąd pochodzą i na co wydawane są pie-
niądze z miejskiego budżetu. Każdy z nas 
może sprawdzić, jak to wyglądało w mi-
jającym 2020 roku. Wystarczy zajrzeć na 
stronę 
https://chodziez.budzetyjst.pl/

Tam właśnie, w przejrzysty sposób, przedsta-
wione są wszystkie podstawowe informacje na ten, 
tak ważny dla funkcjonowania miasta, temat.

Wesołych 
Świąt!

MIASTO ZMIENIA SWOJE OBLICZE

Ładniej, bezpieczniej
W poprzednim wydaniu Naszej Chodzieży informo-

waliśmy o pracach związanych z realizacją projektu 
„Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospo-
darcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”. Dzisiaj 
krótko o innych, ważnych dla ogólnego oblicza miasta 
inwestycjach.

Zakończone zostały 
najważniejsze prace 
związane z moderniza-
cją i remontem znacz-
nego odcinka drogi 
K 11, przebiegającej 
przez Chodzież. Rów-
nolegle z główną drogą 
wykonano drogi po-
boczne, ścieżki pieszo 
– rowerowe, czy schody 
z udogodnieniem dla 
niepełnosprawnych.

x x x
Mieszkańcy docze-

kali się również remontu 
schodów wzdłuż ścieżki 
pieszo – rowerowej, 
prowadzących do ul. 
Kochanowskiego. Swój 
wygląd zmienia także 
teren na zapleczu ulicy 
Parkowej i ulic przyle-
głych. Już wiosną bę-
dzie to nowe miejsce 
wypoczynku.

RED
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NAWAŁNICA JAKA PRZESZŁA LATEM NAD CHODZIEŻĄ, POZOSTAWIŁA TRWAŁY  ŚLAD

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 18 W CHODZIEŻY

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 
MIEJSKIEJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Nieplanowana, ale konieczna Modernizacja 
budynku 
mieszkalnego

Nie tylko ładniejszy

27 listopada na specjalnej plenerowej konferencji pra-
sowej, nadleśniczy Jacek Kulpiński ze specjalistami z 
Nadleśnictwa Podanin, poinformował o konieczności 
wycinki pielęgnacyjnej drzew zlokalizowanych na tere-
nie Chodzieży, zarówno na terenach lasów Nadleśnic-
twa, jak i miejskich.

   Trwa modernizacja budynku przy ul. Paderewskiego 6 w 
Chodzieży, polegająca na termomodernizacji dachu wraz z 
robotami towarzyszącymi. Nawałnica, jaka przeszła nad 

naszym miastem 19 lipca, 
trwale uszkodziła wiele drzew 

iglastych. W sposób  szczególny 
ucierpiały sosny w otoczeniu Jezio-
ra Strzeleckiego, w okolicach ulic 
Gajowej i Strzeleckiej.  

- Raport  specjalistów w tej spra-
wie nie pozostawia złudzeń - ko-
nieczna będzie wycinka przynajmniej 
kilkuset sosen, bo nie ma możliwości, 
by drzewa te odżyły, a w takim stanie 
mogą być tylko zagrożeniem dla nas 
wszystkich – informuje burmistrz Ja-

cek Gursz. - Operacja ta będzie ko-
nieczna, choć przecież  nieplanowa-
na. Nie wytniemy całego lasu, a więc 
nie będzie tam pustyni. Bo na szczę-
ście na tym terenie są też zdrowe 
drzewa liściaste, dzięki którym cały 
las odżyje. Za jakiś czas więc znowu 
będziemy mogli cieszyć się pięknem 
przyrody tej części Chodzieży.

Burmistrz poinformował również, 
że drewno pozyskane z tej nieplano-
wanej  wycinki, będzie sprzedane z 
zachowaniem pełnej przejrzystości.

RC

Mieszkańcy budynku Wspólno-
ty Mieszkaniowej przy ul. Żerom-
skiego 18 od kilku lat planowali 
przeprowadzenie kapitalnego 
remontu swojej nieruchomości . 
Składa się na nią kamienica  wie-
lorodzinna, wybudowana w 1920 
r.,  zapisana w Ewidencji Zabyt-
ków Gminy Miejskiej . Budynek 
Wspólnoty stanowi zabudowę 
zwartą wzdłuż ulicy Żeromskiego 
i wyeksponowane są tylko dwie 
elewacje: wschodnia i zachodnia. 
Elewacja wschodnia podlegała 
jedynie renowacji ze względu na 
sztukaterię, natomiast zachodnia 
mogła być poddana termomoder-
nizacji.

Mieszkańcy Wspólnoty przy ul. 
Żeromskiego 18  podjęli trudną 
decyzję, dotyczącą maksymalnego 
podniesienia składki na fundusz re-
montowy oraz decyzję o zaciągnię-
ciu kredytu na wykonanie kapitalne-
go remontu całego budynku: 

1. Remont dachu z wymianą 
pokrycia dachowego z dachówki 
od strony ulicy Żeromskiego i z wy-

mianą pokrycia dachowego z papy 
termozgrzewalnej od podwórza.

2. Termomodernizacja ściany za-
chodniej od podwórza z nową kolo-
rystyką elewacji.

3. Renowacja ściany wschodniej 
budynku z nową kolorystyką elewacji.

4. Odtworzenie w nowej formie 
konstrukcji balkonów wraz z nową 
formą balustrad balkonowych.

5. Wykonanie nowej instalacji 
elektrycznej na klatce schodowej i w 
pomieszczeniach piwnicznych.

6. Remont ścian klatki schodowej 
z nową kolorystyką. 

Przy tak ogromnym zakresie 
prac remontowych i zachowaniu 
procedur Prawa Budowlanego oraz 
uzyskania zgody Konserwatora 
Zabytków na prowadzenie prac re-
montowych, aż dwukrotnie przekro-
czono termin ich zakończenia - jed-
nak efekt końcowy tego zadania jest 

wyjątkowo zadowalający.   
Nie bez znaczenia była współpra-

ca z wykonawcami tego złożonego 
zadania, fi rmami: WSZECH-DACH  
Grzegorza Kuty  (remont dachu), 
„WIŚNIA”  Sławomira Wisińskie-
go (termomodernizacja elewacji 
zachodniej i renowacja elewacji 
wschodniej + prace rozbiórkowe), 
„EL-TOM” Tomasza Sroczyńskiego 
(instalacje elektryczne), „LIRAF” 
Rafała Liberskiego (wykonanie 
nowych balkonów), Usługowy Za-

kład Ogólnobudowlany –  Tomasz 
Gruszka. Wszyscy wykonawcy za-
sługują na duże uznanie oraz zro-
zumienie sytuacji Wspólnoty, którą 
nie oszczędzały „niespodzianki” 
techniczne, przedłużały prowadze-
nie tych prac  oraz w znacznym 
stopniu powiększały koszty.  Nie bez 
znaczenia była dobra współpraca z 
Zarządem Dróg Powiatowych przy 

określaniu czasu i kosztów zajęcia 
pasa drogowego dla potrzeb mon-
tażu rusztowań i pracy sprzętu oraz 
korzystania z miejsc postojowych 
dla gromadzenia i wywozu gruzu po 
pracach rozbiórkowych.

Działania właścicieli Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Żeromskie-
go 18 zasługują na uznanie, ponie-
waż jeszcze kilka lat temu Wspólno-
ta borykała się ze zgromadzeniem  
środków na funduszu remontowym, 
a obecnie nie dosyć, że zgromadziła 

na nim potrzebną kwotę, to podję-
ła decyzję o zaciągnięciu kredytu 
bankowego na planowany remont.  
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

Jest to ostatnia inwestycja w bieżącym roku,  którą  realizuje 
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież.  

Wcześniej wykonano II etap termomodernizacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Tadeusza Siejaka 25A. 

Poza funduszem remontowym, z którego fi nansowane są 
bieżące remonty budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej w 
Chodzieży, na zadania inwestycyjne przeznaczono w br.  łącznie 
364.115 zł.  Iwona Szmyt

Dyrektor MZGM

Zakończona została termomodernizacja budynku przy ul. 
Jagiellońskiej 3, w którym swoją siedzibę ma Miejskie Centrum 
Usług Wspólnych, Stowarzyszenie Bioderko, Biblioteka Pedago-
giczna oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Obiekt ten jest 
teraz nie tylko znacznie ładniejszy, ale i bardziej oszczędny w 
eksploatacji. RED

Ważna inwestycja 

Strona wschodnia - przed i po remoncie ...

... i strona zachodnia
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TO WARTO WIEDZIEĆ

W trudnej sytuacji związanej z pandemią i ograniczeniami w zakresie działalności 
obiektów gastronomicznych, burmistrz naszego miasta zachęca wszystkich mieszkań-
ców do korzystania z oferty chodzieskich barów i restauracji.

Wspierajmy się nawzajem

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

W związku z nadejściem zimy 
i spadkiem temperatur powie-
trza poniżej zera, MWiK Sp. z 
o.o. przypomina odbiorcom o 
zabezpieczeniu wodomierzy 
oraz instalacji przed działaniem 
niskich temperatur. Pozwoli to 
uniknąć kłopotów związanych 
z awariami, brakiem wody oraz 
kosztów wymiany zepsutych 
urządzeń. Dodajmy, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
za utrzymanie miejsca montażu 
wodomierza głównego odpo-
wiada właściciel lub zarządca 
budynku.

> Wodomierze powinny być 
zlokalizowane w pomieszczeniu, 
w którym panuje dodatnia tempe-
ratura (minimum 4°C) lub w od-
powiednio zabezpieczonej przed 
mrozem studni wodomierzowej. 
Należy sprawdzić okienka, drzwi 
do tych pomieszczeń oraz po-
krywy studni i w razie potrzeby 
uszczelnić je.

>  W przypadku studni wodomie-
rzowych wyposażonych w elemen-
ty izolacyjne, należy sprawdzić ich 
stan i w razie potrzeby uzupełnić 
ubytki. Skontrolować czy pokrywa 
studni jest prawidłowo zamknięta.

> W pomieszczeniach, w któ-
rych pomimo podjętych działań 
istnieje ryzyko spadku temperatu-

ry w okolice zera, wodomierz oraz 
instalację wodociągową należy 
dodatkowo zabezpieczyć odpo-
wiednim materiałem izolacyjnym 
(pianka, wełna mineralna, styro-
pian itp.), w sposób umożliwiający 
w razie konieczności dostęp do 
wodomierza i zaworów. 

> Odcinki instalacji wodociągo-
wej niewykorzystywane w okresie 
zimowym należy zabezpieczyć 
poprzez zamknięcie zaworów oraz 
spuszczenie z nich wody.

Spółka zakupiła na potrzeby działu eks-
ploatacyjno-technicznego przenośny ze-
staw do wykonywania prób ciśnieniowych 
na instalacjach wodociągowych. Zestaw 
ten  składa się z elektrycznej samozasy-
sającej pompy do prób ciśnienia wraz z 
osprzętem oraz zbiornika na wodę o pojem-
ności 30 litrów. 

Jest wykorzystywany do sprawdzania 
szczelności połączeń na nowobudowanych 
sieciach, przyłączach i instalacjach wodocią-
gowych. Pozwala na precyzyjne ustawienie 
ciśnienia wymaganego do danej próby. Zestaw 
zastąpił używane do tej pory wyeksploatowane 

Zestaw do prób ciśnieniowych

W przypadku uszkodze-
nia wodomierza głównego 
z powodu jego zamarznię-
cia, należy niezwłocznie 
powiadomić MWiK Sp. z 
o.o. pod bezpłatny numer 
alarmowy 994 (czynny 
całą dobę) lub 500298294, 
albo w godz. 7:00-15:00 
pod nr 67-2811610.

APEL DO MIESZKAŃCÓW CHODZIEŻY

Zapewne wielu z nas 
może sobie pozwolić na 
zamówienie jedzenia z 
restauracji. Zamówie-
nie kolacji czy obiadu 
na wynos chociaż raz 
na jakiś czas, pomoże 
innym mieszkańcom 
gminy - naszym sąsia-
dom. Pomyślmy też o 
zamówieniach na Świę-
ta Bożego Narodzenia. 
Wspierajmy lokalny 
biznes. 

Lokale zostały niemal 
pozbawione możliwości 
zarabiania w okresie 
pandemii. Dostosowu-
ją swoje działania do 
bieżących warunków: 
wprowadzają ofertę 
dowozu, modyfikują 
menu, przygotowują ca-
tering do domu - dokła-
dają wszelkich starań, 
by przetrwać tę trudną 
sytuację. Zamknięcie 
barów i restauracji roz-
poczyna niestety łań-
cuch, w którym znajdują 
się także lokalni produ-
cenci towarów czy pra-
cownicy stojący przed 
widmem utraty pracy.

WYBIERZESZ I ZAMÓWISZ! 
Zachęcamy do kontaktu lokale, które chcą przedstawić swoją ofertę: nr tel. 507 127 064

 RED

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Sieć cieplna wzdłuż ul. Nowej
Pracownicy MEC Sp. z 

o.o. zakończyli prace zwią-
zane z budową sieci cieplnej 
wraz z przyłączami wzdłuż 
ul. Nowej. Do sieci cieplnej 
przyłączone zostały dwa bu-
dynki -  przy ul. Nowej 5 oraz 
Nowej 1, z możliwością pod-
łączenia pozostałych.

Uruchomienie ogrzewania 
wymagało jeszcze wstawienia  
węzłów cieplnych, które zo-
stały przygotowane wcześniej, 
poza miejscem montażu.

Prace montażowe węzłów 
cieplnych w zakresie hydrau-
licznym zostały zakończone i 
ciepło popłynęło do odbiorców. 
Wymierną korzyścią dla miesz-

kańców jest likwidacja kotłów 
węglowych i zmniejszenie ni-
skiej emisji  do powietrza.

Inwewstycja ta, podobnie jak 
inne realizowane przez MEC, 

wpisuje się  politykę Spółki tj.  
zwiększania obciążenia głów-
nego źródła ciepła oraz walki z 
niską emisją. Piotr Matyja

MEC Chodzież

Zabezpieczenie wodomierzy 
i instalacji wodnych

urządzenie ręczne. 
Spółka z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu 

świadczy również usługi odpłatne.
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PROJEKT „TAK TO WIDZĘ” ZREALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU „RÓWNAĆ SZANSE”

Przedstawiciele Zespołu Mło-
dzieżowego Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Chodzieskiej, 
Patrycja Doręgowska i Sławomir 
Smolczewski, 30 listopada od-
wiedzili Urząd Miejski. Głównym 
celem odwiedzin było spotkanie 
z burmistrzem Jackiem Gurszem i 
przekazanie mu kalendarza na rok 

2021, opracowanego w ramach 
projektów „Tak to widzę”, promu-
jącym Chodzież, oraz  „Młodzież 
potrafi” . 

- Podziękowaliśmy panu burmi-
strzowi za dotychczasowe wsparcie. 
Rozmawialiśmy też o najbliższych 
naszych działaniach i współpracy z 
miastem, między innymi przy projek-
cie „Ptasie osiedle” - informują człon-
kowie zespołu.

Projekty „Tak to widzę” i „Młodzież 
potrafi” realizowane były w ramach 
programu „Równać Szanse” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
administrowanym przez Polską Fun-
dację Dzieci i Młodzieży.

x x x
Kalendarz przygotowany przez 

młodych członków TMZCh zawiera 
zdjęcia wykonane przez uczestników 
i realizatorów projektu. Choć pier-
wotnie do wspólnych zdjęć młodzież 
miała zaprosić swoich znajomych, 
rodziny, to ze względu na pandemię 
trzeba było zmienić plany. Ograni-
czono liczbę zaangażowanych osób 
tylko do uczestników. Udało się jed-

nak uchwycić na zdjęciach to, co naj-
ważniejsze - że Chodzież to miasto 
młodych, aktywnych i kreatywnych 
ludzi! 

Projekt zrealizował Zespół Mło-
dzieżowy TMZCh w składzie: Patry-
cja Doręgowska, Michał Gapiński, 
Agata Grzechowiak, Amelia Górzyń-
ska, Wiktoria Jóźwiak, Karina Kobier-
ska, Kornelia Kopienka, Aleksandra 
Korol, Igor Kujawski, Zofia Kulesza, 
Michał Ławniczak, Inez Pietruszka, 
Anna Sałata, Sławomir Smolczew-
ski, Zofia Sulima.  RED

Wyjątkowy kalendarz na 2021 

80 LAT PROGRAMU RZĄDU USA 
SKIEROWANEGO 
DO SAMORZĄDOWCÓW 
CAŁEGO ŚWIATA

Nauka 
DEMOKRACJI

W tym roku obchodzona jest 80. 
rocznica powstania w Stanach 
Zjednoczonych programu IVLP. 
„The International Visitor Leader-
ship Program” realizowany jest i 
finansowany przez Departament 
Stanu USA.

Od kilkudziesięciu już lat rząd USA zaprasza do swojego 
kraju osoby zaangażowane w organizację życia społecznego z 
całego świata. Są wśród nich oczywiście także i Polacy, skupie-
ni w Stowarzyszeniu Alumni. Trzynaście lat temu nominację do 
udziału w programie uzyskał, i oczywiście z takiego zaprosze-
nia skorzystał, burmistrz naszego miasta Jacek Gursz.

Rocznica realizacji IVLP dokumentowana jest na specjalnej 
stronie Departamentu Stanu. Stowarzyszenie Alumni nato-
miast, wraz z Ambasadą USA w Warszawie, z tej okazji zapro-
sili polskich uczestników programu do podzielenia się swoimi 
wspomnieniami. Niżej zamieszczamy wspomnienie Jacka Gur-
sza z pobytu w Stanach Zjednoczonych. RC

Słuchałem 
i wyciągałem 
wnioski

Moja przygoda z IVL miała miejsce w październi-
ku i listopadzie 2007. Trzy tygodnie niesamowitej 
przygody, ale przede wszystkim nowych doświad-
czeń. Podróż odbywałem z burmistrzem Środy 
Wielkopolskiej, Wojtkiem Ziętkowskim. Naszym 
opiekunem był niezastąpiony Wojtek Stremel. 

Czas ten wspominam jako bardzo intensywny kurs 
demokracji, działań organizacji związanych z lokalnym 
samorządem oraz ich współpracy z instytucjami rzą-
dowymi. To były dni, gdy odkrywałem raczkujące do-
piero u nas w Polsce schematy działań i rozwiązań. 
Codzienne spotkania, trwające od rana do wieczora, 
z samorządowcami, przedstawicielami organizacji pu-
blicznych i grup nieformalnych, wiele mnie nauczyły. 
Dużo się uczyłem, można powiedzieć, że chłonąłem 
z ciekawością, by potem wiele z nowych doświadczeń 
przenosić na grunt chodzieski. 

Pamiętam, że często początkowo nie byłem do-
brze rozumiany w naszych polskich środowiskach. 
Na szczęście dziś w Polsce lepiej rozumiemy wiele 
spraw w życiu samorządu i demokracji, które w USA 
funkcjonują od dawna. Jestem przekonany, że ta po-
dróż pozwoliła mi odkryć znaczenie i wagę współpracy 
rządzących na każdym szczeblu, z każdą organizacją, 
z każdym człowiekiem. Nauczyłem się słuchać i wy-
ciągać wnioski. 

Udział w IVLP otworzył przede mną po powrocie 
wiele ważnych drzwi, ale też wiele ludzkich serc. Mia-
łem też możliwość pobytu w amerykańskich rodzinach 
i poznania ich życia, często różniącego się od naszych 
tradycji. 

Niektórzy do dziś nie mogą pojąć, że moja podróż 
po wielu miejscach w poszczególnych stanach nie 
była wakacyjną przygodą, tylko ciężką pracą. Każdego 
dnia po powrocie do pokoju hotelowego, mimo duże-
go zmęczenia fizycznego, czułem ogromną satysfak-
cję. Do dziś często myślę, że warto było skorzystać z 
zaproszenia rządu USA i życzę każdemu, by przeżył 
podobną historię. 

 Jacek Gursz



7Nr 12(39) • grudzień 2020

Honorowa Obywatelka Miasta Chodzieży - 
Krystyna Miłobędzka, otrzymała prestiżową 
Poznańską Nagrodę Literacką im. Adama 
Mickiewicza. 

- Gratulujemy i jesteśmy dumni – podkreśla bur-
mistrz Jacek Gursz. RC

Prestiżowa 
nagroda

Nagroda dla „Doliny Noteci”

Pierwszy elektryczny

Dojrzałość społeczna

Prace remontowe 
w dwóch budynkach

Nagroda przyznana została 
za Projekt Współpracy „Kre-
ator Przedsiębiorczości” 

na najlepszy projekt  w kategorii 
rozwój lokalny oraz nagrodę spe-
cjalną za najwyżej oceniony ze 
wszystkich ocenianych projektów 
i liczbę LGD w partnerstwie, czym 
wyróżnił się (skalą i zakresem) na 

tle pozostałych zgłoszeń konkur-
sowych, niezależnie od kategorii 
tematycznych.

Do konkursu wpłynęły 32 
zgłoszenia, w tym 14 projektów 
współpracy międzyterytorialnej i 
18 projektów współpracy między-
narodowej.

Wyróżnienia zostały przyznane 

na uroczystej gali podsumowują-
cej konkurs 30 listopada w formule 
wideokonferencji. RED

Od końca października trwają prace remontowe, 
które obejmują zarówno budynek na ul. Staszica jak 
i ul. Paderewskiego. W budynku na ul. Staszica zo-
stanie wymieniona podłoga w salach nr 16 i 34, a na 
ul. Paderewskiego w salach nr 29 i 30. 

Poza tym w budynku na ul. Paderewskiego zo-
staną odmalowane wszystkie korytarze, łącznie 
z korytarzami prowadzącymi do hali sportowej i 
wszystkie szatnie przy hali sportowej. Remont zo-
stał przeprowadzony również w sali 33 i korytarzu 
przy tej sali w budynku na ul. Staszica. Mamy na-
dzieję, że  efekty prac będzie można  jak najszyb-
ciej zobaczyć.

Tomasz Jagodziński 

29 listopada 1990 roku po raz pierwszy 
pojawił się w Chodzieży pociąg elektryczny. 
Przestały dominować stare lokomotywy, które 
po ruszeniu powoli ze stacji, pozostawiały za 
sobą ogromne chmury dymu. Starsi mieszkań-
cy zapewne pamiętają, jak przez kilkanaście 
nawet minut po przejeździe takiego pociągu, 
nie tylko ulice przyległe do torów spowite były 
duszącym, czarnym dymem.

Dziś wszystkie pociągi korzystają z trakcji 
elektrycznej i wprost trudno sobie już wyobra-
zić, aby „kopciuchowe zestawy” mogły przez 
nasze miasto przejeżdżać. RC

10 grudnia w Urzę-
dzie Miejskim odbyła się 
krótka uroczystość, pod-
czas której uhonorowa-
no aktywnych członków 
Zespołu Młodzieżowego 
TMZCh, którzy w tym 
roku skończyli 18 lat. 

Okolicznościowe świadec-
twa dojrzałości społecznej (z 
czerwonym paskiem) z rąk 
burmistrza Jacka Gursza i 
prezesa TMZCh Dariusza Sa-
łaty otrzymali Natalia Kałużna 
i Sławomir Smolczewski. Są 
aktywni, pełni energii i pomy-
słów. Jak podkreślał burmistrz, 
również miasto docenia ich 
pracę i zaangażowanie na 
rzecz lokalnej społeczności. 
Niestety, ze względu na pan-
demię, nie było możliwości 
zorganizowania spotkania ca-
łego Zespołu.  RED

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”, razem z 
19. partnerami, otrzymało nagrodę w kon-
kursie zorganizowanym przez Jednostkę 
Centralną Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich.

PROJEKT WSPÓŁPRACY „KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

TRZYDZIEŚCI LAT TEMU

SPOTKANIE W URZĘDZIE

PRZED POWROTEM UCZNIÓW JEDYNKI DO SZKOŁY

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży, 
mimo epidemii i nauczania zdalnego, przy-
gotowuje się na powrót uczniów do szkoły. 

MIASTO ZAPEWNIA TRANSPORT

Pomoc chorującym
Magda i Krzysiek to pierwsi mieszkańcy Cho-

dzieży, którzy skorzystali z  miejskiego trans-
portu, by dotrzeć do RCKiK w Poznaniu i oddać 
tam osocze. 

Wielkie brawa i podziękowania przekazał im bur-
mistrz Jacek Gursz. 

- Czekamy na kolejnych ozdrowieńców, chcą-
cych pomóc chorującym – dodał pan burmistrz. 

Wprawdzie osób po przejściu epidemii, chcą-
cych postąpić podobnie, jest w naszym kraju coraz 
więcej, ale tego tak bardzo potrzebnego dla cho-
rych leku, ciągle brakuje.  RC

HONOROWA OBYWATELKA 
CHODZIEŻY WYRÓŻNIONA
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3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych w 1992 roku Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnospraw-
nościami. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów 
osób z niepełnosprawnościami, czyli tych, u których występują ogra-
niczenia w prawidłowym funkcjonowaniu, spowodowane obniżeniem 
sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie 
i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy w spo-
łeczne życie. 

Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicz-
nej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami 
w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego      
i kulturalnego.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Powinniśmy pamiętać o tym przez 
cały rok, ale święto to dobra okazja, 
aby powiedzieć wyraźnie – społe-

czeństwo tworzymy my wszyscy, nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania, wieku, 
wykształcenia czy sprawności. Różni 
ludzie, różne rodzaje i stopnie niepełno-
sprawności, a w efekcie różne oczekiwa-
nia i potrzeby, dlatego wsparcie dla osób z 
niepełnosprawnością powinno być zindy-
widualizowane i kompleksowe, obejmują-
ce wszystkie możliwe obszary – społecz-
ne, zdrowotne, zawodowe.

Problemy z jakimi  borykają się osoby 
z niepełnosprawnością, to przede wszyst-
kim problemy finansowe oraz niewystar-
czający dostęp do opieki zdrowotnej i sze-
roko rozumianej rehabilitacji, a to stwarza 
pewne ograniczenia.

Każdy człowiek posiada swój potencjał, 
który w większym, czy mniejszym stopniu 
stara się wykorzystać. Dzieci, młodzież i 
dorośli z niepełnosprawnością ten poten-
cjał posiadają i aby go odpowiednio wy-
korzystać, potrzebują wsparcia drugiego 
człowieka. „W życiu każdego z nas po-
jawiają się dni lepsze i gorsze, momenty 
mniejszych lub większych możliwości. To, 
co obecnie jest dla nas łatwo dostępne, 
za kilka lat może być barierą nie do po-
konania…”, dlatego tak ważne jest to, aby 
zrozumieć, że wszyscy jesteśmy równi i 
mamy takie same prawa, ale najważniej-

sze jest to, abyśmy byli razem.
Osoby z niepełnosprawnością są bar-

dzo aktywne w przestrzeni publicznej, 
chętne do działania, tym samym obalając 
mity i stereotypy dotyczące ograniczeń, 
wzbudzają szacunek, podziw, można się 
od nich wiele nauczyć. Na naszych oczach 
wciąż dokonują się przemiany szeroko 
pojmowanej świadomości społecznej, 
dającej przeświadczenie, że wiedza i edu-
kacja społeczna są kluczowe, ponieważ 
pozwalają zrozumieć w jaki sposób mą-
drze i skutecznie można pomóc osobie z 
niepełnosprawnością.

Niestety pandemia zatrzymała wiele 
imprez, ciekawych pomysłów, kampanii 
informacyjnych, inicjatyw dla i z udziałem 
osób z niepełnosprawnością, m in. cykle 
spotkań  z osobami, które aktywnie i z 

dużymi sukcesami działają, stając się 
inspiracją i wzorem do naśladowania 
dla innych, o czym świadczy fakt, że  
niepełnosprawność nie stoi na prze-
szkodzie w dążeniu do realizacji  ma-

rzeń. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
nadrobimy te zaległości.

Zatem mając na względzie obostrze-
nia związane z pandemią Covid 19, ale 
przede wszystkim w trosce o zdrowie i 
bezpieczeństwo nas wszystkich, w tym 
roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Osób z Niepełnosprawnościami nieco ina-
czej niż do tej pory, bo w Internecie. 

Do czwartych obchodów Chodzieskie-
go Dnia Osób z Niepełnosprawnościami  
przyłączyli się m. in. Szkoła Podstawowa  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy, 
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego, 
Świetlica „Promyk Dobra” Caritas, Warsz-
tat Terapii Zajęciowej, Harcerze ZHP 
Hufiec Chodzież, Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej,  

prezentując swoje kreatywne i ciekawe 
pomysły, za co wszystkim serdecznie 
dziękuję. 

Świat bez barier, to świat w którym 
wszyscy jesteśmy równi i mamy takie 
same prawa. Świat, w którym równość, 
miłość, tolerancja, szacunek, przyjaźń, 
godność, szanse i możliwości stawiane są 
na pierwszym miejscu, ponieważ to takie 

oczywiste i prawdziwe…
Z  okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

z Niepełnosprawnościami składam Pań-
stwu serdeczne życzenia wielu radości, 
życzliwości i wyrozumiałości wszystkich 
ludzi. Niech każdy dzień dostarcza Pań-
stwu niezapomnianych wrażeń i pozwoli 
zapomnieć o troskach dnia codziennego. 
Życzę również, aby na trudnej drodze 
rehabilitacji i odzyskiwania samodziel-
ności nie opuszczało Was przekonanie, 
że niepełnosprawność nie powinna stać 
na przeszkodzie w dążeniu do realizacji 
pragnień, pasji i marzeń. Dużo zdrowia, 
pogody ducha, uśmiechu oraz sił w prze-
zwyciężaniu życiowych trudności, aby 
otaczający świat był przyjazny i bliski. 
Samych szczęśliwych dni, pełnych ciepła 
i spełnionych marzeń. 

Agnieszka Kowalska
Miejski Pełnomocnik 

ds. Osób Niepełnosprawnych
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Radość, moc, energia Cwańszy cwaniak

14listopada można było delek-
tować się bluesem w najlep-

szym wydaniu, w wykonaniu ze-
społu MIRON NALEPA BAND. Dla 
miłośników tego gatunku muzyki, 
było to wyjątkowe wydarzenie. 
Bo przecież rzadko kto tak czuje 
bluesa, tak potrafi  przekazać słu-
chaczom jego magiczną moc, jak 
M. Nalepa.

x x x
W następnym tygodniu w pią-

tek, na facebookowym profi lu 
Chodzieskiego Domu Kultury oraz 
Stowarzyszenia Edukacyjnego 
Dobra Szkoła, zaprezentowany 
został wspólny projekt muzyczny 
obu instytucji, zatytułowany „All 
You Need Is Love”, przygotowany  
z okazji Światowego Dnia Życzli-
wości i Pozdrowień. Jak informują 
organizatorzy, jego inspiracją stała 
się piosenka The Beatles. Alek-
sandra Szajowska, prezes Dobrej 
Szkoły, zaplanowała muzyczne 
przesłanie, Marcin Kita, dyrektor 
ChDK, przyjął wyzwanie i tak roz-
poczęła się współpraca. Estera 
Naczk nagrała linię melodyczną i 
współdziałała z wokalistami Studia 
Piosenki ChDK, Czarek Górski za-
grał na pianinie, uczniowie Dobrej 
Szkoły przesłali fi lmy, uśmiechy i 
dobre emocje. Całość zmontował 
Adam Michalski.

x x x
21 listopada, również w sali 

widowiskowej ChDK, wystąpił 
zespół Na Górze. Koncert po-
przedzony został wystąpieniem 
Danuty Drzewieckiej – Piechowiak 
i Wojciecha Retza, którzy opowie-
dzieli o projektach realizowanych 
przez Stowarzyszenie Na Górze. 
Pierwszy z nich to ŚCIEŻKA DO 
SAMODZIELNOŚCI, a drugi -  RE-
WOLUCJA W TWOJEJ GŁOWIE. 
Przedsięwzięcia te dofi nansował 
Samorząd Województwa Wielko-
polskiego. Mogliśmy przekonać 
się, jak wiele stowarzyszenie robi 
na naszym terenie dla osób z nie-
pełnosprawnościami. 

Koncert rozpoczęły dwa pre-
mierowe teledyski grupy Na 
Górze. Potem muzycy zaprezen-
towali na żywo kilka piosenek ze 
swojego bogatego repertuaru. I po 
raz kolejny można było przekonać 
się, jak wiele radości, jak wiele 
dobrej energii płynie ze sceny, gdy 
stają na niej członkowie tego wy-
jątkowego zespołu.  No i ten nie-
samowity Wojciech Retz. Twórca, 
artysta, a jednocześnie tak bardzo 
oddany sprawom osób niepełno-
sprawnych. Podobnie zresztą jak 
Danuta Drzewiecka-Piechowiak.

x x x
W następną sobotę ChDK po-

nownie zaprosił nas przed ekrany. 
Tym razem na scenie sali widowi-
skowej wystąpił zespół ENEDU-
ERABE. Jak informują muzycy na 
swojej internetowej stronie, EDR 

Nascenie Chodzieskiego Domu 
Kultury połączyli swoje siły 

aktorzy Teatru 44, działającego przy 
Szamocińskim Ośrodku Kultury, i 
chodzieskiej Próbowni. Komedię 
Jacka Getnera „Pożądanie w cieniu 
pokrywki” wyreżyserował Jan Kaj-
rys. W spektaklu wystąpili: Barbara 
Swoińska (Dystyngowana), Lidia Stój 
(Swojska) oraz Piotr Mąka (Ten Który 
Daje Szczęście).

Janek Kajrys ma teatralne do-
świadczenie. Grał w szamocińskim 
teatrze w wielu przedstawieniach, 
a w ostatnich latach wziął się też za 
reżyserię. I to z powodzeniem. Tym 
razem oprócz „swoich” aktorów, za-
angażował też gościa z Próbowni 
– Piotra Mąkę. Powstał, być może 
nie tylko jednorazowy zespół, który 
pokazał, jak można zabawić widza, 
przekazując mu jednocześnie ważny 
komunikat – uważajcie cwaniacy, bo 
znienacka pojawić się może „cwań-
szy cwaniak”.

- Po dłuższych poszukiwaniach 
znalazłem coś, co zawiera ważne, 
na czasie przesłanie, a jednocześnie 
nie wymaga dużej obsady aktorskiej 
– wyjaśnia Jan Kajrys. - Planowa-
łem, aby zagrać tę sztukę w każdej 
miejscowości powiatu, by przestrzec 
mieszkańców przed naciągaczami. 
Ze zrozumiałych względów okazało 
się to, póki  co, niemożliwe. 

Wszystkim, którzy oglądali ten 
internetowy spektakl, w pamięci za-

Chodzieski Dom Kultury zaskakuje nas coraz to nowymi propo-
zycjami muzycznymi. Można się nimi nacieszyć poprzez interne-
towe transmisje.

W tak trudnych czasach, kiedy dostęp do dóbr kultury jest poważ-
nie utrudniony, Chodzieski Dom Kultury zaproponował internetowe 
spotkanie także z teatrem. 21 listopada  można było obejrzeć spek-
takl, który został  wspaniale przyjęty przez spragnionych obcowa-
nia z kulturą mieszkańców miasta i  powiatu.

NA DESKACH SCENY CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY – NIE TRZEBA WYCHODZIĆ Z DOMU, ŻEBY TO ZOBACZYĆ

znane jako EneDueRabe, to „pro-
jekt kumpli pochodzenia chodzie-
skiego, stawiających w muzyce na 
szczerość i energię, bez zważania 
na konwenanse”. 12 grudnia nato-
miast w sali widowiskowej ChDK 
wystąpiła Kathia - poznańska wo-
kalistka. 

To oczywiście nie wszystkie 
propozycje Chodzieskiego Domu 
Kultury. W każdym kolejnym ty-
godniu - coś nowego. Koncerty, 
wydarzenia teatralne, fi lmowe. Jak 
choćby warsztaty fi lmowe, przezna-
czone dla młodzieży „Kręci mnie 
Chodzież”, a zakończone mini-kon-
certem zespołu Vyspa i premierą 
nakręconego w Chodzieży, przy 
współpracy uczestników warszta-
tów, teledysku.

x x x
ChDK stawia przede wszystkim 

na lokalnych twórców, związanych 
z Chodzieżą i najbliższą okolicą. In-
ternetowym przekazem zaintereso-
wanych jest coraz więcej odbiorców. 
Warto też podkreślić, że występy w  
ChDK są rejestrowane cyfrowo, a 
niektóre z koncertów powiązane są 
z nowymi wydawnictwami płytowy-
mi lokalnych twórców, których me-
cenasem od wielu lat również jest 
Chodzieski Dom Kultury.

  Ryszard Cichocki

pewne pozostanie też gra akto-
rów.  Podobno to amatorzy, ale ... 
żadnego amatorskiego podejścia 
i takowego wcielania się w pre-
zentową postać, widać nie było. 
Nie będzie chyba zbytnej przesa-
dy w stwierdzeniu, że …  ozna-
kami profesjonalizmu mogliśmy 
się nacieszyć. Podziwialiśmy w 
swoich rolach obie panie, a Piotr 
Mąka udowodnił po raz kolejny, 
jak dobrze potrafi  pokazać swój 
aktorski talent. Świetna to bo-
wiem była rola i nie wiem, czy nie 
jedna z najlepszych w jego do-
tychczasowej aktorskiej karierze.

x x x
Premiera „Pożądania w cieniu 

pokrywki” odbyła się we wrześniu 
w Szamocińskim Ośrodku Kul-
tury. By zachować obowiązujące 
obostrzenia, na widowni mogło 
znaleźć się tylko kilkanaście osób. 
Stąd premierowy pokaz podzielo-
no na trzy wieczory. 

Tę komedię, kiedy tylko okaże 
się to możliwe, Jan Kajrys zamie-
rza pokazać jeszcze wiele razy, 
ale już przygotowuje następny 
spektakl. I pewnie znowu będzie 
ciekawie. 

Ryszard Cichocki

Danuta Drzewiecka-Piechowiak i Wojciech Retz

Zespół NA GÓRZE jak zawsze pełen energii

Grupa ENEDUERABE nie zawiodła swoich fanów
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W cieniu Everestu
Magdalena Lassota 

O Himalajach, ich zdobywcach, a w 
szczególności o samym Evereście napi-
sano tysiące stron. Znamy nazwiska ze 
wspinaczkowej czołówki : Rutkowska, 
Czerwińska, Kukuczka, Kurtyka… Po 
każdym kolejnym wypadku ( nie lubię tego 
słowa, bo jaki to wypadek? Raczej prze-
grana walka z naturą) rzucamy się na ko-

lejne książki i wdajemy w zażarte dyskusje 
o sens tego co zamienia hobby w sposób 
na życie.

„W cieniu Everestu” wyróżnia się na tle 
wszystkich książek wysokogórskich, które 
ukazały się w ostatnich latach. Magdale-
na Lassota spędza czas w bazie u stóp 
Everestu – nie pojechała tam się wspi-
nać – chce poznać ludzi, którzy tworzą 
całe wyprawowe zaplecze. Bardzo dużo 
pisze o Szerpach – jedynych prawdziwych 

zdobywcach ośmiotysięczników. Każdy z 
nich nie jest bezimiennym Nepalczykiem  
- ma portret w książce i opisaną historię, 
jak znalazł się pod najbardziej pożądaną 
górą świata. 

Pamiętacie ludzi stojących w kolejce 
na szczyt Everestu? Ich też poznacie – Ir-
landczyków, Chińczyków, bogatego Ame-
rykanina – każdy z nich jest tu w ramach 
komercyjnej wyprawy, o nikim z tych ludzi 
wcześniej nie słyszeliście. Znane nazwi-

ska takie jak Elizabeth Revol pojawią się 
mimochodem, w rozmowach. I to jest cie-
kawe! Magda wnikliwie opisuje zarówno 
miejsce, jak i emocje oraz nawiązujące się 
relacje. Czujesz napięcie, oswajasz się z 
uczestnikami wyprawy i cały czas myślisz: 
czy na ostatnich stronach książki wszyscy 
wrócą? Czy znajdziesz tam zdjęcie „po 
Evereście”? Honorata Struzik

bibliotekarz Wypożyczalni 
dla Dorosłych MBP
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NAGRODA MŁODYCH 
IM. ANDRZEJA WOJTKOWSKIEGO 

3 grudnia 2020 r. w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Po-
znaniu, nasza koleżanka Dominika Nowak, bibliotekarka Działu 
dla Dzieci MBP w Chodzieży, otrzymała „Nagrodę Młodych im. 
Andrzeja Wojtkowskiego”. 

Nagroda przyznawana jest bibliotekarzom województwa wielkopolskiego 
za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dzie-
dzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Patronem przyznawanej od 1999 
roku nagrody jest zasłużony Wielkopolanin, Andrzej Wojtkowski (1891-1975), 
historyk, bibliotekarz i bibliograf, wieloletni dyrektor Biblioteki Raczyńskich w 
Poznaniu. Corocznie przyznawane są nagrody główne i nagroda młodych 
(dla bibliotekarzy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia).

Dominika Nowak pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży 
od 2013 roku. Jest osobą niezwykle ambitną, twórczą, całym sercem oddaną 
najmłodszym czytelnikom. Tworzy i koordynuje bogatą ofertę edukacyjną dla 
przedszkoli i szkół podstawowych złożoną z zajęć czytelniczo-edukacyjnych. 
Każda forma jej działania jest perfekcyjnie i atrakcyjnie przygotowana, a no-
watorskie i niekonwencjonalne metody pracy z dziećmi gwarantują zawsze 
dużą frekwencję i zadowolenie uczestników. Dużym atutem Dominiki jest 
umiejętność skutecznego poszukiwania możliwości dofi nansowania biblio-
tecznych przedsięwzięć i projektów. Dzięki jej pomysłom biblioteka zdobyła 
kilka grantów na działalność edukacyjno-promocyjną. 

Młodzi czytelnicy cenią jej otwartość, cierpliwość i serdeczny uśmiech. Jej 
umiejętności organizacyjne, profesjonalizm w działaniu, koleżeńskość, chęć 
pomocy i dzielenia się wiedzą, składa się na wizerunek i sukcesy całej bi-
blioteki. 

Warto dodać, że spośród chodzieżan, dotychczas nagrodę tę (Nagrodę 
Główną) otrzymała dyrektor MBP Dorota Grewling w 2006 roku, a Nagrodę 
Młodych Tadeusz Matraszek w 2014 roku. Justyna Belter-Rusek  

Profesjonalizm, 
otwartość, uśmiech

Postać darczyńcy nosi w różnych regionach Polski różne 
nazwy. W Wielkopolsce był  to Gwiazdor, którego osoba na-
wiązuje do dawnych kolędników, ubranych w futrzane cza-
py, rozdających dzieciom prezenty. Ma on dłuższą tradycję 
o pogańskich korzeniach, związaną ze świętem zimowego 
przesilenia, jakie obchodzili Słowianie w końcu grudnia. 
Chrześcijańska tradycja wspomina osobę Mikołaja z turec-
kiego miasta Mira, żyjącego na przełomie III-IV wieku. Ob-
wołano go po śmierci świętym, ponieważ chętnie dzielił się z 
uboższym tym co posiadał. 

Wspomniany talerz z dawnej Fabryki Fajansu S. Mań-
czaka jest ręcznie malowany techniką szablonu, przy użyciu 
podstawowych w ówczesnych w  czasie barwników: kobaltu 
i odcieni brązu. Lustro talerza zdobi osoba św. Mikołaja, kro-
czącego przez wieś z podarunkami. Scenę zdobi  zimowy 
krajobraz. Z czasów PRL z chodzieskich Fabryk Porcela-
ny i Porcelitu, zachowały się natomiast dwie bombonierki 
z motywem św. Mikołaja oraz serwetnik. Na puklowanych 
wieczkach bombonierek widnieje wizerunek głowy św. Mi-
kołaja, wykonany techniką kalki oraz okolicznościowy napis 
okolony ostrokrzewem. Detale naczyń są pozłacane. Ten 
sam świąteczny motyw  powtórzony jest na serwetniku.

Zdrowych, spokojnych Świąt!
MBP Dział Historii i Tradycji Miasta

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

NA CHODZIESKIEJ CERAMICE

Obraz św. Mikołaja
Przedświąteczny okres w chodzieskich fabrykach 
ceramicznych obfi tował w produkcję okoliczno-
ściowego asortymentu. Chodzieskie muzeum ma 
w swoich zbiorach kilka naczyń z motywami koja-
rzonymi kulturowo ze świętami Bożego Narodze-
nia, m.in. prawie 100-letnią paterę z wizerunkiem 
Gwiazdora/św. Mikołaja.

Bombonierki i serwetnik, chodzieskie Zakłady Porcelany 
i Porcelitu, lata 50-70 XX w.

Patera, 
chodzieska 
Fabryka 
Fajansu 
S. Mańczaka, 
1928-1936
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OSTATNIE ŚWIĘTA W CHODZIEŻY PRZED WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ CZYLI ...

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

W połowie grudnia 1938 roku w Chodzieży 
spadł pierwszy śnieg i zrobiło się bardzo 
zimno. W związku z tym, burmistrz wydał 

zgodę na korzystanie z tafl i zamarzniętego Jeziora 
Miejskiego. Ferie świąteczne w 1938 roku dla dzieci i 
młodzieży przypadały między 23 grudnia a 9 stycznia, 
co ze względu na liczbę wolnych dni tym bardziej skła-
niało do zabawy na wolnym powietrzu.  W Chodzieży 
prężnie rozwijało się narciarstwo (nawet przy użyciu 
sprzętu „domowego” czyli nieprofesjonalnego), ły-
żwiarstwo na 3 jeziorach, a nowością i coraz większą 
popularnością cieszył się hokej na lodzie, szczególnie 
od momentu, kiedy do w ziemie 1936 roku dyscyplinę 
tę zaczęli uprawiać chodziescy gimnazjaliści i liceali-
ści. Oprócz tego chodzieżanie, szczególnie ci młodsi, 
cieszyli się zabawą na sankach i chętnie organizo-
wanymi, licznymi kuligami. Wielkopolska Szwajcaria 
miała turystom i mieszkańcom wiele do zaoferowania, 
tak latem, jak i zimą.

W grudniu, zapewne także ze względu na nadcho-
dzące święta i zbliżającą się zimę, zaczynano o wiele 
częściej spoglądać w kierunku potrzebujących. Na 
terenie Chodzieży nierzadko spotykało się żebrzące 
dzieci, co, jak zauważano, wiązało się także z demo-
ralizacją nieletnich, gdyż nie tylko bieda pchała do 
żebractwa, ale także chęć łatwego zysku. Stwierdzo-
no nawet, że nieletni niechętnie przyjmowali chleb, a 
wyciągali rękę po pieniądze lub towary łatwo na nie 
wymienialne. W związku z tym inspektor szkolny, 
Stanisław Krzanowski zarządził, aby zamiast dawania 
jałmużny, o proszących dzieciach informować szkołę 
lub inspektorat szkolny, a w efekcie sprawy kierować 
do opieki społecznej. Zapobiec temu miały także 
zbiórki na potrzeby nieletnich. Taką świąteczną zbiór-
kę zarządzono w dniach 5-7 grudnia. Na potrzebują-
ce dzieci zbierano we wszystkich miastach powiatu, 
ale zauważano, że jedną z najlepszych form pomocy 
nieletnim, jest wsparcie ich bezrobotnych rodziców. 
Rozpoczęła się tzw. akcja zimowa, czyli akcja pomo-
cy najbardziej potrzebującym. Z przykrością dało się 
jednak zauważyć, że w Chodzieży w pomoc dla bez-
robotnych, szczególnie przed świętami, mieszkańcy 
nie włączali się zbyt chętnie. Lokalny komitet do walki 
z bezrobociem szacował, że aby zapewnić tymczaso-
wo niezbędne środki dla bezrobotnych, potrzeba było 
1400 zł. Chodzieskie społeczeństwo wsparło tę akcję 
(choć oczywiście mieszkańcy nie byli do tego zobligo-
wani) kwotą 337 zł.

Niewątpliwie najważniejszą kwestią, która zaprzą-
tała głowy chodzieżan w grudniu, były Święta Bożego 
Narodzenia. W okresie przedświątecznym, w niedzielę 
poprzedzającą Boże Narodzenie (święto przypadało na 
niedzielę) sklepy otwarte były w godzinach 13-18, a od 
poniedziałku do piątku do 21, w samą zaś Wigilię, do 
18. Zakaz otwierania kawiarni i miejsc, w których orga-
nizowano zabawy, obowiązywał tylko w pierwsze świę-
to, w drugie otwarcie ich było już dozwolone, z czego 
mieszkańcy, jak co roku, chętnie korzystali. 

Jednymi z pierwszych jasełek wystawionych w 
powiecie, były te zorganizowane w Budzyniu przez 
dzieci przedszkolne, 18 grudnia. Tego samego dnia 
chodzieskie dzieci z ochronek wystawiły swoje świą-
teczne przedstawienie. W ich programie pojawiły 

się: taniec orientalny „pląs chiński”, występ małych 
marynarzy z Gdyni, a także Śnieżynki, bałwana i 
krasnoludków. Świąteczne przedstawienie odbiegało 
więc od zwyczajowych jasełek. Niestety za wyjątkiem 
dzieci przedszkolnych i ich rodziców, frekwencja nie 
dopisała. Być może ze względu na coraz dotkliwszy 
mróz, gdyż temperatura oscylowała wówczas z grani-
cach -20C. Jasełka odbyły się także w Szamocinie, w 

sali Concordii, gdzie dodatkowo pojawili się mali akto-
rzy przebrani za Cyganów, a także pokazano popisy 
gimnastyczne. Podobne występy odbyły się w innych 
miejscowościach powiatu, m.in. w Ujściu, Margoninie 
i Oleśnicy. Jak zawsze też, poszczególne organizacje 
zwoływały swoich członków na okolicznościowe spo-
tkania opłatkowe.  

Przed wigilią jak zwykle ruch w sklepach znacznie 
wzrósł, jednak same święta przeszły spokojnie. Po-
przedzona biciem dzwonów kościelnych pasterka, 
jak co roku zgromadziła tłumy, a miasto ożywiło się 
dopiero 26 grudnia, kiedy to kawiarnie i sale zaba-
wowe zaczęły się zapełniać. Dużym powodzeniem i 

rozgłosem cieszyła się w mieście impreza gwiazdko-
wa lokalnego Towarzystwa Czeladzi Polskiej, która 
odbyła się w drugie święto. Podczas zabawy wysta-
wiono sztukę ludową „Surdut i siermięga” w reżyserii 
M. Wujka (po raz drugi wystawiono ją dla chorych 
w sanatorium kolejowym w Sylwestra). Zabawie 
towarzyszyła muzyka, w tym kolędy, a także tańce. 
Impreza zgromadziła licznych zarówno młodych jak i 

starszych, bawiono się wesoło  „do rana”. 
W kościele, przy żłóbku, codziennie po południu 

śpiewano z najmłodszymi kolędy, a ofi ary ze skarbon-
ki „murzynka”, postanowiono przeznaczyć na rzecz 
biednych dzieci.

Nowy Rok chodzieżanie przywitali w kawiarniach i 
na zabawach, niestety nie obyło się bez aktów wan-

dalizmu, których dokonali nietrzeźwi „balowicze”. W 
różnych częściach miasta można było znaleźć po-
wyrywane i porozrzucane furtki i bramy. Ten „humo-
rystyczny” zwyczaj zaczął jednak już wówczas przy-
pominać chuligańskie wybryki pijanych awanturników 
i był nie w smak większości  mieszkańców. Na szczę-
ście Nowy Rok przyniósł nie tylko negatywne infor-
macje. Na Jeziorze Strzeleckim, nieznany z nazwiska 

poznański artysta, wykonał śnieżną fi gurę Ignacego 
Paderewskiego. „Posąg” cieszył przechodniów jakiś 
czas, choć zapewne nie dotrwał do końca miesiąca, 
gdyż w ostatnim tygodniu stycznia nadeszła odwilż. 
W mieście, jeszcze podczas trwania ferii zimowych, 
na święto Trzech Króli pojawił się „pociąg popularny” 
z Poznania, wiozący turystów pragnących aktyw-
nie wypoczywać w zimowej scenerii „Wielkopolskiej 
Szwajcarii”. Nie wiemy czy nieświadomi turyści, czy 
zwyczajnie pech sprawił, że w Chodzieży w styczniu 
wybuchła epidemia grypy. Już w połowie miesiąca 
zanotowano ponad 250 chorych, a zapewne wielu 
mieszkańców nie zgłosiła się po pomoc lekarską.

Podsumowując, ostatnie święta w II RP niczym się 
specjalne nie odznaczyły, nie przebiegały huczne, a 
raczej spokojne, w zadumie, bez tak wielkiej radości, 
jaka towarzyszyła obchodom w poprzednich latach. 
Z perspektywy czasu możemy jednak stwierdzić, że 
były to święta niezwykłe. Po raz ostatni bowiem w 
wolnej, przedwojennej Rzeczpospolitej można było 
cieszyć się kolędą, choinką i rodzinną atmosferą bez 
strachu i poczucia zagrożenia. Niestety, w niedługim 
czasie kolor i blask świątecznych bombek miały za-
stąpić straszne odgłosy wybuchających bomb. 

Tadeusz Matraszek DHiTM

„W cieniu swastyki”, nowa publikacja 
Miejskiej Biblioteki Publicznej,  jest 
pierwszą pozycją książkową w cho-
dzieskiej historiografi i, traktującą o ży-
ciu codziennym mieszkańców nasze-
go miasta. Praca opowiada o losach 
chodzieżan w ostatnich 12 miesiącach 
przed wybuchem II wojny światowej.  
W kilku kolejnych artykułach opartych 
na tej książce, będziemy zwracać uwa-
gę na ciekawostki, o których być może 
dotychczas Państwo nie słyszeli.

Bombki 
przed 
BOMBAMI
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Piękne i oryginalne

Konkurs dla młodzieży

Myśli nieoczywiste

Warto 
kupić

Na konkurs wpłynęły 22 zgłoszenia. Wszystkie re-
cytacje były piękne, oryginalne, związane z tematem.

O wynikach konkursu zdecydowało jury, w którego 
skład weszły panie: Bernadeta Kmiotek, Emilia Binkie-
wicz i Barbara Barwicka.

W grupie klas pierwszych I miejsce zajęła Julianna 
Szwarczewska kl. I d, II – Maja Biszof kl. I a, III – Lena 
Kasperska kl. I d. Wyróżnienia otrzymali Aleksandra 
Szejnfeld kl. I b  i  Wiktor Rentz kl. 1 d.

Wśród uczniów klas drugich najwyżej ocenieni zo-
stali Gabriela Marciniak kl. II c i Tymoteusz Dreger kl. II 
e, II miejsce zajęły Maja Burzyńska kl. II e i Michalina 
Cholewińska kl. II b, a III - Iga Majchrzak kl. II b i Zofia 
Jessa kl. II a.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzy-
mały dyplomy oraz nagrody. 

 RED
Źródło – Internet strona SP 1

W grudniu Miejski Ośrodek Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Chodzieży wraz z Komen-
dą Powiatową Policji, zorganizował w chodzieskich 
szkołach konkurs on-line dla młodzieży nt. profi-

laktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. 

Konkurs został już rozstrzygnięty, a laureaci trzech 
pierwszych miejsc zostali nagordzeni. RC

O udziale w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym uczestni-
ka chodzieskoego WTZ  Marcina 
Miklejewskiego, już informwa-
liśmy na naszych łamach. Dziś 
mamy kolejną miłą wiadomość. 
M. Miklejewski został laureatem 
Wielkopolskiej Edycji XVIII Kon-
kursu Plastycznego „Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych”. 

Jego praca „Myśli nieoczywiste”, 
oceniona została bardzo wysoko – 
spośród 217 nadesłanych zajęła II 
miejsce w kategorii „rysunek i grafi-
ka”. Tym samym chodzieski plastyk 
zakwalifikował się do dalszej, ogól-
nopolskiej części konkursu, której 
wyniki poznamy w przyszłym roku.

 RED

W Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowano konkurs, którego 
celem było m.in. pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzo-
wanie poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny, rozwijanie recy-
tatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów.

KONKURS W CHODZIESKIEJ JEDYNCE 
– DOMOWE WIERSZOWANIE

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE 
PRZEMOCY W RODZINIE

UCZESTNIK CHODZIESKIEGO WTZ LAUREATEM 
WIELKOPOLSKIEJ EDYCJI KONKURSU

ŚWIĄTECZNE 
PRACE 
UCZESTNIKÓW 
WTZ

W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH

J POD ŻAGLAMI PIĄTKI J U SZEWCZYKA DRATEWKI J POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEMJ W WESOŁYM SMYKU

Czary-mary Akceptacja i tolerancjaZapach pierników Mikołajki

Pandemia sprawiła, że pierw-
szy raz od wieli lat nie odbyło 
się tradycyjne, przedświątecz-
ne spotkanie w sklepie Arka, 
połączone z otwarciem wysta-
wy prac uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Ale świą-
teczne kartki, upominki i stroiki 
już można w tym sklepie kupić. 

A zebrane pieniądze, zostaną 
przeznaczone na rehabilitację 
społeczną uczestników WTZ. 

 RC

Przedszkolaki 
poznawały swoją 
przyszłość za pomocą 
przeróżnych andrzej-
kowych wróżb. Było 
też lanie wosku, tańce, 
smakołyki. Czy wróżby 
się spełnią? - przyszłość pokaże.    Ewa Wilczyńska

Dzień Pluszowego Misia 
Mimo coraz nowocze-
śniejszych zabawek, 
moda na misie nie 
przemija. W MP 5 
świętowano urodziny 
misia. 
 Ewa Wilczyńska

Pierniczki czekają
„Złote Rybki” w 
ramach przygotowań 
przedświątecznych 
zrobiły pierniczki, które 
w pudełkach będą 
czekać na Święta.
 
 Joanna Płóciennik

3 grudnia przedszkole wypełniło się świątecznym 
zapachem piernikowych wypieków. Tego dnia 
dzieci z grupy Pszczółek  przygotowały ciasto oraz 
wykrawały pierniki o różnych kształtach. 

Wszedł przez okno
7 grudnia  przyszedł do przedszkola  Święty Mikołaj. 
Wszedł przez okno i  wszystkich obdarowywał 
upominkami. To był wyjątkowy dzień.

„Szewczyk Dratewka” to przedszkole z oddziałami 
integracyjnymi, dlatego 3 grudnia w grupie Pszczółek  
świętowano „Międzynarodowy Dzień Osób Niepoełno-
sprawnych”. 

Wizyta św. Mikołaja

9 grudnia odwiedził przedszkole Święty Mikołaj. Poza 
wizytą gościa w czerwonym stroju i prezentami, dzieci 
oglądały teatrzyk o Elfach oraz brały udział w warszta-
tach świątecznych tworząc, świąteczne łapacze snów 
od PomPon.

Pod Dębusiem Olbrzymkiem tegoroczne Mikołajki dostarczy-
ły przedszkolakom wiele radości.

Piękna choinka

Święta coraz bliżej, o czym świadczy przedszkolna cho-
inka.
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MIEJSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE 
RATUNKOWE W CHODZIEŻY

Sprzęt 
klasy światowej

Chodzieski Miejski Oddział Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego wzbogacił się o nowy sprzęt. Jest 
to nowoczesna łódź ratunkowa Pioner Multi III, spełniają-
ca wszelkie wymagania ratowników wodnych.

- Udało nam się pozyskać tak dobry sprzęt, dzięki dobrze przy-
gotowanemu wnioskowi i świetnemu pilotażowi prawnemu, zapew-
nionym przez odpowiednich pracowników Starostwa Powiatowego 
– informuje szef chodzieskiego WOPR Remigiusz Nowak. - Zakup 
doszedł do sutku dzięki dofi nansowanie przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w wysokości 50 tys. zł, Gminę Miejską Chodzież 
– 30 tys, oraz nasz oddział WOPR, również 30 tys.

Łódź znacznie ułatwi chodzieskim ratownikom profesjonalne za-
bezpieczenie wszelkich imprez sportowych, odbywających się na 
Jeziorze Miejskim, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób pływa-
jących i wypoczywających nad naszym jeziorem.

- Mamy po prostu sprzęt z najwyższej światowej półki – dodaje R. 
Nowak. - Łódź ta nie ma właściwie żadnych wad, ma opuszczany 
dziób, posiada niskoemisyjny silnik, który nie wytwarza też dużego 
hałasu.  RC

ZESPÓŁ MŁODZIEŻOWY 
TOWARZYSTWA 

MIŁOŚNIKÓW ZIEMI 
CHODZIESKIEJ

Po dwóch latach pracy osiągnięto założony 
cel- wokół Jeziora Miejskiego wisi 100 budek 
lęgowych dla ptaków! Budki zbudowali i roz-
wiesili członkowie Zespołu młodzieżowego 
TMZCh w wieku od 13 do 19 lat w ramach 
projektów pod wspólną nazwą „Ptasie osie-
dle”. 

Tegoroczna edycja nie byłaby możliwa bez wsparcia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, Urzędu Miejskiego w Cho-
dzieży, Nadleśnictwa Podanin, Starostwa Powiatowego 

w Chodzieży oraz MWiK Sp. z o.o. i Firmy Styromap. Projekt 
to jednak nie tylko działania na rzecz ochrony przyrody. Jedna 
z jego opiekunek Martyna Maćkowiak, podsumowuje: „Projekt 
okazał się ponownie niesamowitą przygodą i okazją do zdoby-
cia nowych kompetencji, które są niezwykle potrzebne w do-
rosłym życiu. Warto zaznaczyć, że budki, które powiesiliśmy 
wykonaliśmy samodzielnie, walcząc o każdy źle wbity gwóźdź! 
Ich zrobienie i zawieszenie wymagało praktycznych umiejęt-
ności. Projekt zakłada także edukację lokalnej społeczności w 
zakresie ochrony przyrody. Podczas wieszania budek czy ich 
przeglądów  mieliśmy okazję odpowiedzieć na liczne pytania od 
zaciekawionych mieszkańców. Wielu z nich pogratulowało nam 
wspaniałej inicjatywy.” 

W zeszłym roku młodzież opowiadała o ochronie ptaków i 
swoich działaniach również  na Chodzieskim Pikniku Nauko-
wym. Dzięki współpracy z ornitologami, uczestnicy projektów 
mogą sprawdzić efekty swojej pracy. Wspólnie ze specjalistami 
prowadzą monitoring lęgów w budkach i pomagają w obrącz-
kowaniu ptaków. Wiktoria Jóźwiak i Matylda Kamińska dodają: 
„Warto brać udział w takich projektach, ponieważ  uczą one 
samodzielności, a nawet przełamywania swoich ograniczeń i 
lęków”. Jakich? Na przykład związanych z pracą w stolarni czy 
wspięciem się na drabinę, żeby powiesić budkę. To naprawdę 
nie jest takie proste i wymaga zręczności i odwagi. To jeszcze 
nie koniec,  przed uczestnikami kolejne działania związane z 
edukacją ekologiczną.  TMZCh

I KONGRES TRENERÓW PŁYWANIA W PŁETWACH

Kadra szkoleniowa UKS Del-
fi nek Chodzież (Maciej Jęsiek, 
Julia Małachowska, Kinga Ma-
łachowska, Filip Nowak, Marek 
Kasperczak, Bartosz Smaruj) 
jest po I kongresie Światowej 
Konfederacji Sportów Podwod-
nych (CMAS) dla trenerów pły-
wania w płetwach, który odbył 
się w dniach od 30 listopada do 
6 grudnia br.

W 41 sesjach wykładowcy z całe-
go świata przybliżyli nowe prace na-
ukowe oraz przypomnieli wiadomości 

dotyczące między innymi fi zjologii, 
biomechaniki ruchu, biochemii oraz 
psychologii w sporcie. Każda sesja 
zakończona była quizem wiedzy, po 
którym dopiero następowało przejście 
do kolejnego etapu. Całość prezen-
towana była w języku angielskim, a 
zdobyta wiedza została potwierdzona 
wydanym certyfi katem. Koszt szkole-
nia został w całości pokryty z dotacji 
Urzędu Miejskiego w Chodzieży, za co 
trenerzy serdecznie dziękują. UKS

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHODZIEŻY

Boisko 
pięknieje

W minionym miesiącu na-
stąpiło „odebranie” bieżni lek-
koatletycznej, której budowa 
rozpoczęła się w czasie letniej 
przerwy wakacyjnej w ramach 
realizacji projektu „Budowa 
bieżni lekkoatletycznej na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 
3   w Chodzieży” i jest pierw-
szym etapem przebudowy ca-
łego boiska. 

Przypomnijmy również, że dzia-
łania na terenie „Trójki” podjęto po 
wcześniejszym przekazaniu przez 
Jacka Bogusławskiego na ręce 
burmistrza Jacka Gursza umowy 

PTASIE
OSIEDLE
UKOŃCZONE

Wykładowcy z całego świata

na dofi nansowanie budowy przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego z zakresu infrastruktury 
sportowej i turystycznej. Wysokość dofi nansowania 
opiewała na kwotę 40.000,00 zł. Wartość całego za-
dania inwestycyjnego to 112.366,65 zł.

Bardzo cieszą takie inwestycje i zmiany, na które 
z niecierpliwością czekała cała społeczność „Trójki” – 
mając jednocześnie nadzieję,  że już niebawem całe 
boisko szkolne będzie wyglądało równie pięknie, jak 
ukończona bieżnia. HL, MJD
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Bieg ultra
PCH RUN PROPONUJE

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHODZIEŻY

Gontyniec Ultra Trail  24 kwietnia 2021 roku. W końcu można przekazać informację ofi -
cjalnie.  W przyszłym roku w Chodzieży odbędzie się bieg ultra. Trochę to trwało, ale teraz 
wszystko nabiera tempa. Wkrótce ruszą zapisy! 
Aktualnie proponowane są trzy 

dystanse do wyboru - 10 km+, 27 
km+ i 55 km+. Są plany na więcej... 
Zachęcam do obserwowania fp, zapi-
sywania się i rozsyłania tej radosnej 

nowiny wśród znajomych.  Mogę 
zagwarantować, że będzie miło, przy-
jemnie i … ciężko  Wiadomo, że meta 
najlepszy smak ma po trudach i poko-
naniu własnych słabości.  

W planach są wspólne trenin-
gi na trasach GUT dla chętnych. 
Wszelka pomoc przy organizacji 
będzie mile widziana.

Robert PawłowskI

WRACAMY DO TEMATU

Historia poszerzona

Ryszard  CICHOCKI

Zamieszczony w poprzednim wydaniu NCh 
tekst o hisątorii stateczku Chodzieżanka, wy-
wołał spore zainteresowanie czytelników. Po-
jawiły się też nowe informacje, wzbogacające 
naszą wiedzę o „dumie Chodzieży”.

Kilka osób zwróciło uwagę na dodatkowe „korzy-
ści” związane z wykorzystaniem Chodzieżanki.

- Dla mnie stateczek pozostanie w pamięci 
przede wszystkim dlatego, że właśnie na nim robili-
śmy sesję zdjęć w dniu naszego ślubu – wspomina 

pan Paweł. 
Inny z czytelników pamięta do dzisiaj rejs Cho-

dzieżanką wraz z grupą koleżanek i kolegów, przy 
okazji spotkania się 20 lat po maturze. 

- Kiedy zobaczyłem pierwszy raz na jeziorze dru-
gą Chodzieżankę, myślałem, że ma ona zastąpić 
tę starą. Na szczęście tak się nie stało. Niech będą 
dwie, ale niech koniecznie ta wysłużona pozosta-
nie – uważa pan przedstawiający się jako „stary 
chodzieżak”.

Najciekawsze jednak informacje przesłał nam 
pan Witold Iskrzycki, były mieszkanie Chodzieży. 
W obszernych jego wspomnieniowych zapiskach, 

jest też fragment, dotyczący właśnie stateczku 
Chodzieżanka. Tekst ten poszerza znacznie naszą 
wiedzę o jego historii.

Z nadmorskiego portu
Jestem dumny z osoby mojego dziadka Julia-

na, ponieważ był aktywnym i powszechnie lubia-
nym człowiekiem o niespożytej energii i wielkim 
społecznikiem. Nie mówiąc już o sporych osią-
gnięciach na polu zawodowym, choćby tym, że 
jako czołowy pracownik chodzieskiej PSS, zorga-
nizował jedyną w okolicy „Składnicę Materiałów 
Budowlanych”, usytuowaną w sąsiedztwie rynku 
handlowego . Był jednocześnie zaopatrzeniowcem 
i sprzedawcą, posiadającym tylko jedną osobę w 
charakterze pomocnika. Wreszcie to on wpadł na 
pomysł sprowadzenia z Ustki na Jezioro Miejskie 
niewielkiego stateczku. Był to mały, niemiecki pa-
trolowiec, porzucony w tym nadmorskim porcie po 
zakończeniu działań wojennych. 

W owym czasie do Ustki sprowadziła się mama 
Aldona, ze swoim drugim małżonkiem Włodzi-
mierzem Żakiem i ich roczną córką Zosią, moją 
przyrodnią siostrą. Mama podjęła pracę w biurze 
projektów rozbudowującej się usteckiej stoczni, 
przedtem jednak pracowała jako ekspedientka w 
osiedlowej kantynie. Natomiast ojczym Włodek 

był ofi cerem Marynarki Wojennej, w stopniu pod-
porucznika. Obydwoje znając środowisko, a także 
ówczesne powojenne realia gospodarki, znaleźli 
sposób, by umożliwić przydział patrolowca wła-
dzom samorządowym Chodzieży. Te z kolei nadały 
stateczkowi nazwę „Chodzieżanka”, przekształ-
cając patrolowiec w statek wycieczkowy, który do 
dziś spełnia swoją rolę, kursując nieustannie po 

jeziorze, między przystaniami miejską i tą na „Ła-
zienkach”. 

Mogę dodać, że wiecznie usmarowany gość, 
który stał za sterem wyłażąc wcześniej ze szmatą 

w dłoniach, nazywał się Sztrajch. Pełnił on od po-
czątku rolę „pierwszego po Bogu” na „Chodzieżan-
ce”.  Witold Iskrzycki

(tytuł od redakcji)

W oczekiwaniu na Chodzieżankę - 
niemal cała rodzina

A to właśnie słynna Chodzieżanka

Pod koniec listopada ratownicy 
Miejskiego Wodnego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego po raz 
ostatni w tym roku zabezpieczali 
trening motorowodny Cezarego 
Strumnika. Łódka naszego mo-
torowodnego mistrz została już 
naprawiona i teraz tylko czeka na 
polakierowanie i na … nowy sezon.

- Wielkie dzięki dla chłopaków z 

chodzieskiego WOPR, że pomimo 
7st. C. chciało im się mi pomóc – 
napisał na FB C. Strumnik.

Kilka dni później natomiast 
woprowcy przeprowadzili jeden z 
ostatnich etapów przygotowań do 
zimy, jakim było wyciągnięcie 7m 
pomostu pływającego na brzeg. 

 RED
 Źródło – FB 

21 listopada wyko-
nane zostały prace, 
mające na celu wy-
dzielenie pasa prze-
ciwpożarowego, od-
dzielającego stanicę 
WOPR nad Jeziorem 
Miejskim od trzciny. 

Członkowie WOPR 
wycięli pas trzciny o 
szerokości około 3 
metrów, a przy okazji 
wysprzątali ten teren 
ze śmieci i częściowo 
umyli elewację.

Potrzebny taki pas Sezon 2020 zakończony

PATROLOWIEC PRZEKSZTAŁCONY W WYCIECZKOWY STATEK
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CHODZIESCY LODOŻERCY

Nasz medalista
28 listopada w Toruniu odbył 

się Turniej Copernicus Judo Cup. 
Nie zabrakło na nim reprezentanta 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
w Chodzieży Konrada Marciniaka. 

Po wyczerpujących czterech po-
jedynkach chodzieżanin wywalczył 
brązowy krążek w kat. do 90 kg (junior 
młodszy). 

Warto też podkreślić, że Konrad 
posiada już medalowy dorobek, ale 
na matę wraca po poważnej operacji. 
Udział w zawodach w Toruniu był jego 
pierwszym startem w tym roku. 

Wielkie gratulacje należą się także 
oddanemu tej dyscyplinie sportu Łuka-
szowi Ziembikiewiczowi.

RED

PIŁKA NOŻNA

JUDO – UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

Ryszard  CICHOCKI

Koniec rundy 
z sukcesem

Chyba mało kto spodziewał się, że piłkarze chodzieskiej Polonii na tak 
wysokim miejscu zakończą rundę jesienną rozgrywek V ligi. Bo przecież 
to beniaminek, a na dodatek pierwsze spotkania takiego sukcesu nie 
zwiastowały. 

Koniec był natomiast bardzo dobry – kilka kolejnych wygranych, a na fi nał 
prawdziwe zwycięstwo w meczu wyjazdowym: Lechita Kłecko – Polonia Cho-
dzież 0:6.

- Nie obyło się bez kłopotów, może nie strzelamy najwięcej bramek, może 
nie mamy najlepszej defensywy w lidze, bo … mamy drugą najlepszą. Liczy 
się to, że Polonia znowu jest wysoko. Na sukces zapracowała cała drużyna – 
przeczytać można w podsumowaniu sezonu na stronie Polonii.

Klubowi działacze, trenerzy dziękują wszystkim kibicom, którzy przychodzili 
na mecze, kiedy to jeszcze było możliwe, a kiedy już nie, byli sercem z piłka-
rzami. 

Ostatecznie rundę jesienną Polonia zakończyła na trzecim miejscu w tabeli, 
gdyż Noteć Czarnków wygrała swój ostatni, zaległy mecz i wprawdzie z tą 
samą ilością punktów, ale to ona uplasowała się na drugiej pozycji. Do lidera 
natomiast brakuje chodzieżanom tylko czterech punktów.

Wiosną zapewne będzie można już śledzić zmagania piłkarzy na żywo, 
dopingując swoich na stadionowych trybunach. Zapowiada się niezwykle cie-
kawie.

Młodzi też 
z sukcesami

Oprócz seniorów, chodzieska Polonia ma też wiele zespołów dziecięcych i 
młodzieżowych. One również zakończyły jesienną rundę z sukcesami. 

Na zdjęciu (źródło FB) – jeden z zespołów Polonii po udanym, grudniowym 
już treningu z kolegami z Nielby Wągrowiec. RC

Świat zdrowia

Powstanie naszego klubu to paździer-
nik 2014 roku. Dzielną i mężną o 
wyjściu ze strefy komfortu decyzję, 

podjęli prezes Maciej i kolega Mariusz. 
Zaczęliśmy zatem od raptem dwóch śmiał-
ków, a przez kolejne dwa lata kąpalismy 
się już w 5-6 osób. Po naszych cyklicznych 
publikacjach w mediach społecznościo-
wych, zaczęły do nas dołączać kolejne 
osoby, które, tak jak my, odkrywały uroki i 
efekty zdrowotne bardzo zimnej wody. Bar-
dzo szybko grupa rozrosła się do około 30 
osób. Ostatnie dwa lata to już istny rozkwit 
i siła teamu Lodożerców. Obecnie grupa 
liczy około 60 członków i stale, z każdym 
tygodniem wzrasta w siłę. 

Nasze najnowsze „nabytki” to dzielna 
Agata, jeszcze dzielniejsza harcerka Zosia 
oraz twardziel Karol, no i najmłodszy zare-
jestrowany w wodzie zuch morsik - Zosia 
lat 5. Zazdrościmy jej tego, że w tym wieku, 
raczej wymuszaliśmy od naszych mam do-
lania większej ilości ciepłej wody do wanny. 
Horror i dramat! 

Od kilku lat regularnie bierzemy udział 
w Międzynarodowych Zlotach Morsów w 
Mielnie, gdzie uczestniczyliśmy w najwięk-
szym jednorazowym wejściu do lodowatej 
wody Bałtyku razem z 5,5 tysiącami innych 
pasjonatów. Jakbyśmy znaleźli się tam na 
innej planecie. To trzeba było zobaczyć na 
własne oczy. Tego się nie opowie, ani nie 
opisze. 

Nasza plaża i baza nad Jeziorem Miej-
skim, oznakowana ostatnio tablicą z mor-
sem przez Karola i Tomasza, mieści się 
tuż obok słupka „2 km Promenady”. Jakim 
cudem mieścimy się tam 30 osób z wszyst-
kimi rzeczami, na dwóch małych ławkach, 
będzie naszą tajemnicą. 

Niestety okres pandemii trochę nas roz-
proszył, ale grupa dzielnie walczy z prze-
ciwnościami losu. Powoli zapełniamy plażę 
Karczewnika i różne pory dnia i nocy na 
Miejskim. Naszymi wypadami i przygodami 
dzielimy się na naszej wewnętrznej grupie 
na Facebooku. O skutkach zdrowotnych 
wyziębiania nie będę się tu rozpisywał, bo 
są ogólnie znane. Serce jak dzwon, gładka 
napięta skóra, morsia odporność i ogólny 

hart ducha gwarantowane. O uśmiechu już 
nawet nie wspominam. Nie wiem, czy mor-
sy się w ogóle starzeją. Na odpowiedź na 
to pytanie, proszę się zgłosić do nas za 50 
lat.  Do małej Zosi, za 120 lat. 

Zapraszamy wszystkie wahające się do 
tej pory osoby do kontaktu z jakimś znanym 
morsem z naszej grupy. Oferujemy pomoc 
w stawianiu pierwszych kroków do świata 
zdrowia, do fajnych przygód, ciekawych lu-
dzi i czerwonej kreski, oddzielającej skórę 
zamoczoną od tej „bezpiecznej” nad wodą. 
Będzie co  pokazywać wnukom. 

Na co najbardziej czekamy? Cała nasza 
grupa bardzo czeka na lód na Miejskim. 
Tak naprawdę ten lód i morsowanie z lodu 
powąchało tylko kilkunastu lodożerców. 
Reszta czeka na inicjację, bo nic tak nie 
czyni morsa, jak ostre łupanie przerębla i 
skok z zamarzniętej tafl i w głęboką wodę 
skutego, mroźnego jeziora. Wszyscy trzy-
mamy za to kciuki i otwieramy na noc po 
cichu lodówki i zamrażarki w domach, żeby 
pomóc spełnić to marzenie. 

Kim tak naprawdę jesteśmy? Klub LO-
DOŻERCÓW łączy ludzi o wielu pasjach. 
To biegacze, łącznie z maratończykami i 
mega mocnymi biegaczami górskich dy-
stansów ultra. To połykacze odległości, 
czyli kolarze szosowi i mężni rowerzysci 
MTB. To stalowi crossfi terzy, niezłomni 
triathloniści. To harcerze, chodziarze, to pa-
intball’owcy, to nauczyciele i uczniowie. To 
w końcu szczęśliwi emeryci - zmora ZUSu 
i koszmar lekarzy. Lodożercy to ludzie 
świadomi czystości środowiska. Jeśli ktoś 
pamięta jeszcze akcję sprzątania Jeziora 
Miejskiego z tego lata - to w pewnej części 
my. Naszą grupę tworzą śmiali i optymi-
styczni ludzie, którzy chcą zagwarantować 
sobie zdrowie do bardzo późnej starości. 
Więc jeśli widzisz kogoś w wodzie na dru-
gim kilometrze Promenady, od październi-
ka do kwietnia, to wiedz, że może to być 
za jakiś czas Twój dobry kolega, koleżan-
ka, czy nawet nowy przyjaciel. Dzieli Cię od 
tego wszystkiego tak naprawdę tylko kilka 
stopni Celsjusza i jakieś 15 metrów w linii 
prostej. Pomyśl, czy naprawdę chcesz to 
przegapić? Daniel Fórman

O morsowaniu powstawały już książki, fi lmy i prace magister-
skie. Powstały dziesiątki faktów i setki mitów. Wszystkich nie 
znamy, bo nie sposób tego ogarnąć. Chcemy jednak opowie-
dzieć, to co wiemy, co czujemy i czym żyjemy. Chcemy opo-
wiedzieć o pewnym klubie blisko Was. Klubie, który macie na 
wyciągnięcie własnej ręki. Klubie, który przy odrobinie chęci                                  
i odwagi, może być Waszym klubem. Opowiedzieć o nieustra-
szonych Lodożercach z Chodzieży. Ale od początku...
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KRZYŻÓWKA NR 39

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Chodzieży do  8 stycznia 2021 roku. Rozwiązania można też przesłać na adres 
naszachodziez@gmail.com.  Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w lo-
sowaniu nagrody – niespodzianki.

W wyniku losowania, nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania krzy-
żówki z listopadowego wydania NCh otrzymają: Romana Szymańska, Monika 
Matuszak i Elżbieta Szydlak. W związku jednak z obostrzeniami, związanymi z 
pandemią, nagrody zostaną wręczone dopiero gdy sytuacja ulegnie zmianie. 
Wtedy również o terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powiado-
mieni telefonicznie.!

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 39

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

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

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

POZIOMO
  1. Ostatnio rzadko go widać zimą w Chodzieży 
  4. Wigilijna niespodzianka
  8. Znany klub piłkarski z Lombardii
  9. Małe drzewko iglaste
10. Wysoki głos żeński
11. Tam znajdowała się świątynia Amona
12. Tam odbyła się ostatnia letnia olimpiada
13. Francuski burmistrz
14. Dumne zwierzę
15. Brana przez krawca
17. Lasso
21. Świąteczne ryby
23. Rolnik na Podhalu
24. Napis na dawnych samochodach Policji
25. Rodzaj makaronów
26. Poszedł …. na jarmarek 
27. Imię żeńskie
28. Poznańska drużyna w ekstraklasie 

PIONOWO
1. Świąteczny fi lm komediowy 

  2. Jedna z Trójwsi w Beskidach
  3. Artesonraju w logo Paramount Pictures
  4. Najważniejsza Msza Bożego Narodzenia
  5. Jest bardzo szybki, ale może też być 
      do kawy
  6. Niemiecka zupa z wszystkiego
  7. Kiedyś bardzo rozwinięte w Chodzieży 
13. Członek jednego z polskich zakonów
16. Rodzaj muzyki 
18. Komisja Europejska
19. Najważniejsza w karnawale
20. Trwa przez 4 niedziele przed Świętami 
22. Gwiazdor ma ją dla niegrzecznych
24. Dla Rosjan to pokój, a dla nas to spokój


