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POWSTANIE WIELKOPOLSKIE – 102 LATA TEMU

Chwała BOHATEROM
MIMO ŻE PANDEMIA WYMUSIŁA OGRANICZENIA W OBCHODACH RÓŻNYCH UROCZYSTOŚCI, 

CHODZIEŻANIE NIE ZAPOMNIELI O 102. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

T radycyjnie 
już w drugi 
dzień Świąt 

Bożego Narodze-
nia w kościele 
św. Floriana od-
prawiona została 
msza św. w inten-
cji powstańców. 
Wprawdzie nie 
było jak zwykle po 
jej zakończeniu, 
przygotowanego 
przez chodzieskie 
Koło Towarzystwa 
Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskie-
go, spotkania pod 
obeliskiem przy 
ul. Dworcowej, ale 
wiązanki kwiatów 
zostały tam zło-
żone. Wspólnie 
z przedstawicie-
lami TPPW znicz 
zapalił również 
starosta Mirosław 
Juraszek.

x x x
27 grudnia hołd bohaterom Po-

wstania Wielkopolskiego oddali 
burmistrz Chodzieży Jacek Gursz 
i jego zastępca Piotr Witkowski 
wspólnie z członkiem Zarządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Jac-
kiem Wojciechem Bogusławskim. 
W imieniu mieszkańców naszego 
miasta, przedstawiciele władz samo-
rządowych złożyli wiązankę kwiatów 
w miejscu upamiętniającym wyda-
rzenia z lat 1918/1919 – Kwaterze 
Powstańców na chodzieskim cmen-
tarzu.

x x x
8 stycznia, w kolejną rocznicę 

krwawej bitwy powstańców o Cho-
dzież w 1919 roku, o swoich patro-
nach nie zapomniała społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 3. Przed-
stawiciele uczniów wspólnie z bur-
mistrzem Jackiem Gurszem, złożyli 
wiązankę kwiatów na powstańczych 
mogiłach na cmentarzu, oddając 
hołd wszystkim walczącym na prze-
łomie lat 1918 i 1919 za wolnośc na-
szego miasta. RC

POD POMNIKIEM WDZIĘCZNOŚCI

Ważna jest PAMIĘĆ
6 stycznia, w dniu Święta Trzech 
Króli, o godz. 10.00 w kościele 
św. Floriana odprawiona została 
msza św. w intencji Ojczyzny i 
powstańców wielkopolskich. Ze 
względu na pandemię, mogło w  
niej uczestniczyć tylko 43 wier-
nych.

Po zakończeniu mszy odbyło się krótkie 
spotkanie pod Pomnikiem Wdzięczności. 
Tym razem oczywiście była to znacznie 
skromniejsza niż rok temu uroczystość. Wią-
zanki kwiatów i znicze pod pomnikiem złożyli 
członkowie chodzieskiego Koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego, starosta 
Mirosław Juraszek i przedstawiciel organizacji 
wojewódzkiej TPPW Roman Grewling, a w 
imieniu mieszkańców Chodzieży - burmistrz 
Jacek Gursz i przewodnicząca Rady Miejskiej 
Mirosława Kutnik. Na koniec krótką modlitwę 
za obrońców Ojczyzny poprowadził ks. Irene-
usz Szypura. 

- Niezwykle ważna jest pamięć o wyda-
rzeniach związanych z Powstaniem Wielko-
polskim – podkreśla burmistrz Jacek Gursz. 
- Pamiętajmy też o szczególnie dla nas waż-
nej  rocznicy bitwy o Chodzież, stoczonej 8 
stycznia 1919 roku między powstańcami wiel-
kopolskimi pod dowództwem ppor. Włodzimie-
rza Kowalskiego, a stacjonującymi w mieście 
siłami niemieckimi. Było to jedno z najbardziej 
krwawych starć Powstania Wielkopolskiego.
 RC
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DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM 

Chodzież otrzymała kolej-
ne wsparcie Urzędu Marszał-
kowskiego. Dzięki środkom 
unijnym, miasto nasze będzie 
mogło udoskonalać standardy 
obsługi inwestora w urzędzie. 

- Wcześniej korzystaliśmy 
z innych form budowania na-
szych ofert dla inwestorów np. 
poprzez udział w targach inwe-
stycyjnych na świecie, współ-
tworzyliśmy bazę inwestycyjną 
w Centrum Obsługi Inwestora 
oraz w Polskiej Agencji Handlu 
i Inwestycji. W 2020 roku wła-
śnie dzięki środkom marszał-
kowskim, mieliśmy możliwość  
pokazania naszych ofert w Sin-

gapurze. Teraz możliwości te 
znacznie wzrosną. Dotyczy to 
ofert zarówno samorządowych, 
jak i prywatnych.  Ponadto bez-

płatnie chodzieskie oferty znaj-
dą się w bazie wielkopolskiej, 
jak i ogólnopolskiej  – informuje 
burmistrz Jacek Gursz.

Z budżetu unijnego trafi  tak-
że do Chodzieży dodatkowe 13 
mln zł.

- 29 grudnia wspólnie z 
marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego Markiem Woź-
niakiem, podpisaliśmy umowę 
na dofi nansowanie w ramach 
poddziałania 3.3.1. ”Inwestycje 
w ramach transportu miejskie-
go” – informuje burmistrz Jacek 
Gursz. RC

Ważne wsparcie

Umowa podpisana

NA TĘ AKCJĘ CZEKAŁA CAŁA POLSKA

Szczepienia przeciw Covid 19 
trwają. Każdego dnia zwiększa się 
liczba osób zaszczepionych w na-
szym kraju.

Po grupie „0” przyszła kolej na seniorów. 
Od 15 stycznia mogą rejestrować się osoby 
z grupy „80+”, a już od 22 stycznia z grupy 
„70+”.

Jak można się zarejestrować? Jak infor-
mują przedstawiciele rządu, rejestracja jest 
szybka i prosta. Można to uczynić:

 - dzwoniąc na bezpłatną i całodobową 
infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 
989,

 - elektronicznie za pomocą strony gov.
pl/szczepimysie,

 - bezpośrednio w punkcie szczepień -  w 
Chodzieży jest to Przychodnia Lekarzy Ro-
dzinnych Medicus.

- Jesteśmy chyba jedną z najlepiej 
przygotowanych do tej akcji przychodni – 
wyjaśnia kierownik Medicusa dr Tadeusz 
Mehl. - Mamy całkowicie nowe izolatorium, 
z oddzielnym wejściem, odpowiednimi ga-
binetami, z zamontowaną rekuperacją po-
wietrza. System ten sprawia, że wymiana 
powietrza nie powoduje strat ciepła – po-
wietrze wychodzące ogrzewa wchodzące.

Chodzieska Przychodnia przygotowana 
jest na szczepienie 200 osób tygodnio-
wo. Takie złożyła też zobowiązanie. Ale, 
jak podkreśla dr T. Mehl, każda placówka 
otrzymywać będzie tygodniowo tylko 30 
szczepionek.

- Mam nadzieję, że już niebawem ta ilość 
będzie rosła – twierdzi kierownik Przychod-
ni. - O ile zajdzie taka potrzeba, będziemy 
szczepić także w soboty i niedziele.

Zapisywanie bezpośrednio do Przychod-
ni Medicus  realizować należy drogą tele-
foniczną (67 2827373) – wystarczy podać 
imię i nazwisko, pesel i nr swojego telefonu 
komórkowego. Każdy pacjent otrzyma sms 
potwierdzający zgłoszenie. 

Pierwszą akcją, realizowaną w tym tygo-
dniu, jest szczepienie mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej. Należy mieć nadzieję, 
że przyznane na ten cel 90 szczepionek 
dotrze do Chodzieży w ustalonym terminie. 

Szczepienia seniorów 70+ rozpoczną się 
25 stycznia. 

- Wiele spraw wymaga jeszcze wyja-
śnień, doprecyzowania – dodaje Tadeusz 
Mehl. - Z satysfakcją natomiast mogę od-
notować zainteresowanie i chęć pomocy 
ze strony samorządu miejskiego i samego 
burmistrza.

Słusznie ktoś stwierdził - „ruszyła na-
dzieja”. Marzenia o pokonaniu koronawiru-
sa mogą się spełnić.  Ryszard Cichocki

Ruszyła
NADZIEJA

Jak co roku burmistrz 
Jacek Gursz prezentuje 
w swoim biurze wszystkie 
kartki z życzeniami świą-
teczno – noworocznymi. 
Przesłane zostały z róż-
nych miejsc. 

- Wszystkim dziękuję 
za to, że nawet w czasie 
pandemii nie zapominamy 
o tej pięknej tradycji – ko-
mentuje J. Gursz.  RC

Dotarły z różnych miejsc
KARTKI Z ŻYCZENIAMI

W POWIECIE CHODZIESKIM

Nowe miasto
Od 1 stycznia 2021 roku Budzyń jest ponownie miastem. 

Gratulacje władzom samorządowym nowego miasta w naszym 
powiecie, na ręce burmistrza Marcina Sokołowskiego, złożył 
burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. W „sąsiedzkiej” rozmowie 
uczestniczył również zastępca burmistrza, Piotr Jankowski.

- Gratulacje przekazałem koledze burmistrzowi także jako 
szef Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - informuje 
Jacek Gursz. - Dodajmy, że Marcin Sokołowski najważniejsze 
stanowisko w gminie pełni od 1990 roku. A poza tym  Budzyń, 
to miejsce rodzinne mojego taty. RC

Wszystkim chodzieskim 
BABCIOM I DZIADKOM 

serdeczne życzenia
z okazji ich 

ŚWIĄTECZNEGO DNIA

składa 
burmistrz Miasta Chodzieży 

Jacek Gursz

n

n

n

n

APEL DO PREMIERA
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz, za-
apelował do premiera Mateusza Morawieckiego o włączenie nauczycieli do tzw. 
grupy „0”, czyli osób w pierwszej kolejności uprawnionych do szczepień przeciw 
COVID-19. 

- Jako przedstawiciele samorządu lokalnego, czyli organów prowadzących jednostki oświatowe, 
bardzo chcemy jak najszybszego powrotu uczniów do tradycyjnych sposobów nauczania. Uważamy 
jednak, że aktualna sytuacja epidemiczna, wciąż jeszcze stwarza na tyle duże zagrożenie, że powrót 
do tradycyjnych form nauczania może wywołać kolejną lawinę zachorowań. W naszej opinii pozy-
tywne efekty może przynieść włączenie nauczycieli do tzw. grupy „0” uprawnionych do szczepień 
przeciw COVID-19 – napisał w przekazanym mediom apelu Jacek Gursz. RED

Na pacjentów 
chcących za-
szczepić się 
w Przychodni 
Medicus, 
czekają nowe, 
specjalnie 
przygotowa-
ne pomiesz-
czenia.

Kierownik Przychodni dr Tadeusz Mehl 
zdaje sobie sprawę, że nie będzie to 
łatwa akcja, ale ma nadzieję, że przebie-
gnie bez większych zakłóceń.
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INFORMACJE WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW CHODZIEŻY

Jakie i w jakich terminach obowiązywać nas będą w tym roku zobowiązania podatkowe 
wobec miasta? Ile one będą wynosić? Jak możemy ułatwić sobie załatwienie wielu spraw? 
Nie tylko na te pytania można uzyskać tu odpowiedzi.

HARMONOGRAM I CENA ŚMIECI, TERMINY

TĄ DROGĄ 
MOŻNA 
ZAŁATWIĆ 
WIELE 
SPRAW

PODATEK 
OD NIERUCHOMOŚCI 

Podatek od nieruchomości nie uległ zmia-
nie – obowiązują stawki przyjęte przez 
Radę Miejską uchwałą w 2019 roku.

Płatność podatku: 
kwartalnie do 15.03, 15.05, 15.09, 15.11

PODATEK 
OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH 

Podatek od środków transportowych 
także nie uległ zmianie – obowiązu-
ją stawki przyjęte przez Radę Miejską 
uchwałą w 2015 roku.

Termin płatności podatku: 
w II ratach do 15.02, 15.09

TERMINY 
I WYSOKOŚĆ 
PODATKU 
OD POSIADANIA 
PSA 

Nie wzrosła również wyso-
kość podatku od posiadania 
psa - 40 zł od jednego psa

Termin płatności:  
w II ratach po 20 zł - do 31.03 
i 30.09

Urząd Miejski w Chodzie-
ży zachęca do załatwiania 
spraw drogą elektroniczną 
za pomocą  Elektronicznej 
Platformy Usług Administra-
cji Publicznej ePUAP. Jest 
to bezpłatna platforma, która 
służy do kontaktu z różnymi 
urzędami, gdzie udostęp-
nione są usługi wielu spraw. 
Aby skorzystać z tej formy 
kontaktu i podpisywać elek-
troniczne dokumenty, należy 
potwierdzić swoją tożsa-
mość w internecie. Służy do 
tego płatny certyfikat kwali-
fikowany lub bezpłatny profil 
zaufany (eGo). Osoby, które 
nie posiadają bezpłatnego 
profilu zaufanego mogą go 
założyć w kilka minut, po-
twierdzając przez internet na 
przykład przy wykorzystaniu 
bankowości elektronicznej. 
Każda wysyłka i odbiór pi-
sma przez ePUAP ma urzę-
dowe poświadczenie odbioru 
(UPO), które jest tak samo 
ważne jak awizo.

Aby skorzystać z systemu 
płatności za zobowiązania 
z tytułu podatków i opłat za 
śmieci lub żeby zobaczyć 
stan swojego konta indywi-
dualnego, zapraszamy do 
zalogowania się profilem 
zaufanym w systemie Elek-
tronicznego Biura Obsługi 
Interesanta dostępnego pod 
adresem https://eboi.cho-
dziez.pl 

Po zalogowaniu do apli-
kacji mamy możliwość zo-
baczyć swoje zobowiązania 
podatkowe (od nieruchomo-
ści, rolny, leśny) lub opłaty 
za śmieci. Dodatkowo sys-
tem umożliwia opłacenie zo-
bowiązań wymagalnych za 
pomocą płatności PayByNet. 

Zachęcamy do zaglądania 
na stronę:

https://bip.chodziez.pl/
chodziezm/bip/biuro-obslu-
gi-mieszkanca.html

lub w przypadku pytań do 
kontaktu telefonicznego: 67 
28 27 171

UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE 

Termin płatności: 
do 31.03 

GODZINY PRACY PSZOK-U 

i

i

i

i

i

i

i

Wysokość opłaty - 28 zł za osobę/m-c  
Termin zapłaty: kwartalnie - do 15. ostatniego miesiąca kwartału

Naturalne drzewka cięte to odpady 
biodegradowalne i trzeba je prze-
kazać do profesjonalnego zagospo-
darowania, ponieważ wtedy ulegną 
całkowitemu rozkładowi. Warto też 
pamiętać, że dzięki temu zwiększa 
się poziom recyklingu i tym samym 
zmniejsza ilość odpadów deponowa-
nych na składowiskach oraz poziom 
emisji CO2 do atmosfery.

Z nieruchomości jednorodzinnych 
naturalne choinki będą odbierane 
zgodnie z terminem odbioru odpadów 
bio wg harmonogramu na 2021 rok– 

wtedy trzeba wystawić drzewka przed 
posesje. 

Jednak przed wyrzuceniem cho-
inek należy je odpowiednio przygo-
tować – usunąć stojak i wszystkie 
elementy dekoracyjne, czyli bombki, 
światełka, łańcuchy. Naturalne drzew-
ka trzeba umieścić w brązowym po-
jemniku lub o ile to będzie możliwe w 
worku na odpady bio, większe powy-
żej 120 cm, najlepiej rozdrobnić oraz 
pociąć pień. Dodatkowo duże choinki 
oraz sztuczne można przywieźć do 
najbliższego Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ulicy Młyńskiej. Sztucz-
ne choinki umieścić należy w konte-
nerze przeznaczonym dla odpadów 
wielkogabarytowych.



5Nr 1(40) • atyczeń 2021

MIEJSKIE WODOCIĄGI 
I KANALIZACJA SP. Z O.O.

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży in-
formuje, że decyzjami Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w 
Bydgoszczy, na terenie miasta i gmi-
ny Chodzież na lata 2021-23 zostają 
wprowadzone nowe taryfy za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (dostępne na 
stronie www.mwik.pl)

Przy nowych stawkach opłat abona-
mentowych zachowano zróżnicowanie 
dla faktur wystawianych w tradycyjnej, 
papierowej formie i e-fakturach przesyła-
nych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są 
niższe o 4,10 zł/miesiąc, co daje prawie 
50 zł oszczędności na rok. Przechodząc 
na tę formę faktury nie tylko oszczędzamy 

pieniądze, ale także chronimy środowisko 
naturalne (mniej papieru, wydruków, ob-
ciążeń dla środowiska spowodowanych 
dostarczeniem faktury). 

Już blisko 40% wystawianych przez 
chodzieskie wodociągi faktur rozsyłanych 
jest do odbiorców e-mailem. Aby otrzy-
mać e-fakturę, należy wypełnić dostępne 
na stronie www.mwik.pl oświadczenie i 
dostarczyć je bezpośrednio bądź drogą 
pocztową do siedziby Spółki przy ul. 
Kochanowskiego 29 w Chodzieży, lub 
zeskanowane wysłać mailem na adres 
bok@mwik.pl, bądź przez e-bok. 

W przypadku wyrażenia równocześnie 
zgody na kontakt telefoniczny, na podany 
numer telefonu komórkowego wysyłany 
będzie bezpłatny sms ze wszystkimi da-
nymi e-faktury (nr faktury, kwota do zapła-
ty, nr konta, termin płatności).

Nowa taryfa 
i tańsza e-faktura

REGULUJEMY 
STAN 
PRAWNY 
NASZYCH 
DRÓG

PLANOWE WYŁĄCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
NA TERENIE m. CHODZIEŻ

PRZYŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI

Mały, ale ważny

Ta inwestycja ważna będzie nie tylko dla Chodzieskiego Domu Kultury. 
- 29 grudnia podpisaliśmy z dyrektorem Marcinem Kitą oraz prezesem MEC 

sp. z o.o. Piotrem Matyją umowę o przyłączenie ChDK do miejskiej sieci ogrze-
wania. To nie tylko szansa na obniżenie kosztów funkcjonowania Domu Kultury, 
ale też możliwość przyłączenie kolejnych nieruchomości, znajdujących się po 
drugiej stronie torów kolejowych do naszej sieci w najbliższych latach. Mały od-
cinek sieci, ale ważny dla Chodzieży – wyjaśnia burmistrz Jacek Gursz. RED

SPRAWDŹ – PRZECZYTAJ

W celu regulacji stanu 
własnościowego dróg 
gminnych, Gmina Miej-
ska w Chodzieży nabyła 
w 2020 roku dwie nie-
ruchomości drogowe 
położone przy ul. Stani-
sława Małachowskiego 
oraz przy zbiegu ul. 
Karczewnik i ul. Jana 
Kochanowskiego. 

Zakup tych gruntów umożliwi 
Miastu prowadzenie na nich za-
dań inwestycyjnych, co pozytyw-
nie wpłynie na stan techniczny 
naszych dróg. 

Ponadto w roku 2021 plano-
wane jest nabycie dwóch innych 
nieruchomości drogowych, poło-
żonych w rejonie ul. Nowej.

Prowadzenie powyższych 
czynności ma na celu zaspoka-
janie zbiorowych potrzeb miesz-
kańców Chodzieży.

Anita Jasińska n

n

Aby skorzystać z ulgi, 
właściciel nieruchomości 
jednorodzinnej zobowią-
zany jest  posiadać przy-
domowy kompostownik, 
kompostować w nim bio-

odpady oraz złożyć nową 
deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
do Burmistrza Miasta Cho-
dzieży. Od 1 stycznia 2021 

Można płacić mniej
Od 1 stycznia 2021 roku właściciele nierucho-
mości jednorodzinnych będą mogli skorzystać 
z ulgi w wysokości 2 zł na osobę miesięcznie, za 
kompostowanie bioodpadów w przydomowym 
kompostowniku. 

roku obowiązuje również 
nowy wzór deklaracji, który 
dostępny jest do pobrania 
na internetowej www.cho-
dziez.pl w zakładce gospo-
darka odpadami. 

W/w ulga wprowadzo-
na została uchwałą Nr 
XXV/192/2020 Rady Miej-
skiej w Chodzieży z dnia 
14 września 2020 r. w spra-
wie zwolnienia w części z 

opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym 
(Dz.Urz. Woj. Wielkopol-
skiego z 2020 roku poz. 
7027). 

Nowy wzór deklaracji 
przyjęty został uchwałą 
Nr XXV/193/2020 Rady 
Miejskiej w Chodzieży z 
dnia 14 września 2020 r. 
w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej 
przez właściciela nieru-
chomości oraz warunków 
i trybu składania deklaracji 
za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z 2020 roku poz. 7028).

998

i
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UMOWY Z ORGANIZACJAMI I STOWARZYSZENIAMI

ZADANIA PUBLICZNE

 - Naprawdę wierzę, że niedługo wróci normalność i 
dlatego już uruchomiliśmy środki na finansowanie dzia-

łalności stowarzyszeń w 2021 r. Wspieramy je każdego 
roku – wyjaśnia burmistrz Jacek Gursz.  PP

W 2020 roku urodziło się 124 dzieci, 74 chłopców i 50 dziewczynek. Dla porówna-
nia w roku 2019 na świat przyszło 154 dzieci (tyle samo dziewczynek, co chłopców 
– po 74).

Jest nas MNIEJ
STATYSTYKA 2020

Burmistrz Jacek Gursz i wiceburmistrz Piotr Witkowski, jak każdego roku, podpisują umowy na 
realizację w roku 2021 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, na rzecz dzieci i młodzieży, 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświa-
ty i wychowania, pomocy społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecz-
ności lokalnej, rewitalizacji.

UCZNIOWSKI KLUBY SPORTOWY PRZYGODA 
- Cezary Strumnik

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 
Oddział Miejski - Tomasz Hepner

KLUB SPORTOWY GONTYNIEC 
- Piotr Jankowski

POLONIA OLDBOY 
- Zbigniew Marczyk

KLUB SPORTOWY POLONIA 
- Mariusz Laskowski i Sergiusz Grabowski

STOWARZYSZENIE „BIODERKO” 
- Honorata Pilarczyk

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO CHODZIEŻ 
-  Maria Kubacka 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
- Jadwiga Należyty 

FUNDACJA UKRYTE MARZENIA 
- Małgorzata Urszulak

CHODZIESKI KLUB GOSPODARCZY 
- Roman Pietruszka

CHODZIESKIE AMAZONKI „RÓŻOWA WSTĄŻECZKA” 
- Małgorzata Polzin

CHSS „HALS” 
- Tomasz Siwiński

NAJBARDZIEJ POPULARNE IMIONA

MNIEJ URODZIN, WIĘCEJ ZGONÓW

ILU NAS

Wśród dziewczynek na 50 urodzonych nadano bardzo dużo, bo aż 30 różnych imion. Najpopular-
niejsze imiona dziewczynek pokazuje poniższy wykres

Do bardziej oryginalnych imion w roku 2021 należały: Klementyna, Lea, Liwia, Nel.
Dla porównania w roku 2019 najpopularniejszymi imionami były: Oliwia, Amelia, Lena.

Wśród chłopców tendencja była podobna, na 74 urodzenia nadano chłopcom 42 różne imiona. 
Najpopularniejsze to:

Do oryginalnych imion należały: Aleks, Alex, Felicjan, Joachim, Mikel, Nikol, Vincent.
W roku 2019 popularnymi imionami były: Franciszek, Jan i Kacper.
Pokazuje to, że nie ma tendencji, która utrzymywałaby się kilka lat - co roku są inne imiona po-
pularne.

Zgonów w Chodzieży było 238 (w roku 2019 odnotowano 225 zgonów). Przyrost naturalny dla 
miasta wyniósł minus 114 osób (w roku 2019 minus 73 osoby).
Ze statystycznego punktu widzenia oraz panującej sytuacji pandemicznej, do lipca zgonów było 
znacznie mniej niż w roku ubiegłym. Tendencja wzrostowa zaczęła się od sierpnia i na koniec roku 
odnotowano wzrost zgonów o 12 w porównaniu do roku 2019.

Opracował Piotr Witkowski
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Świąteczne spotkanie
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie on-line, w któ-
rym uczestniczyli szefowie Komitetów Partnerstwa Chodzież i Nottuln - Beata 
Roguszka i Robert Hülsbusch oraz burmistrz Chodzieży Jacek Gursz i nowy 
burmistrz Nottuln Dietmar Thönnes. 

Informacja z tego spotkania zamieszczona została w specjalnym artykule, opubli-
kowanym w  gazecie „Westfalskie Wiadomości” (Westfaliche Nachrichten). Jest to 
gazeta o zasięgu regionalnym, w której swoje strony ma także gmina Nottuln.
 RC

PARTNERSTWO 

CHODZIEŻ 
NOTTULN

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia burmistrz Jacek Gursz otrzymał życzenia świąteczno – noworoczne od kapitana statku 
„Chodzież”. Dodajmy, że matką chrzestną tej wyjątkowej dla naszego miasta jednostki, była  śp. Lidia Romińska.

MAŁY 
POLSKO-NIEMIECKI 
SZCZYT

Burmistrzowie 
Dr. Dietmar Thönnes 
i Jacek Gursz 
– spotkali się online

NOTTULN. Chemia jest właściwa. Szybko 
stało się to oczywiste. Tuż przed Bożym Na-
rodzeniem obaj burmistrzowie spotkali się po 
raz pierwszy z Nottuln Dr. Dietmar Thönnes, 
nowy na stanowisku od listopada, i Jacek 
Gursz, od 2006 r. Burmistrz Chodzieży. Spo-
tkanie to zaplanowano na listopad w Nottuln. 
Obaj nie mogli się doczekać. Jednak rozwój 
pandemii pokrzyżował plan. A ponieważ w 
najbliższych tygodniach raczej nie dojdzie do 
prawdziwego spotkania, obaj spotkali się on-
line w sali wideo komitetu miast partnerskich 
społeczności Nottuln, w tym Beata Roguszka, 
przewodnicząca komitetu chodzieskiego i tłu-
maczka, oraz Robert Hülsbusch, przewodni-
czący komitetu Nottuln. 

Obaj burmistrzowie rozmawiali swobod-
nie i bez agendy, przedstawili się, a także 
opowiedzieli o swoich doświadczeniach za-
wodowych i perspektywach. Jacek Gursz za-
chęcał kolegę: „Niezależnie od tego, czy jest 
się burmistrzem w Polsce, czy w Niemczech, 
ważne jest, aby mieć cel i wiedzieć, co trzeba 
zrobić dla gminy.” Urząd Burmistrza wymaga 
dużego zaangażowania, ale praca wykonuje 
baw się dobrze. Gursz: „Zawsze są cudowne 
spotkania z wieloma miłymi ludźmi. Spotkania 
szczególnego rodzaju! 

”Dr. Thönnes mógł podzielić się tym do-
świadczeniem po kilku tygodniach jako bur-
mistrz. Codziennie rano z entuzjazmem i 
entuzjazmem idzie do ratusza i spotyka tam 
bardzo zaangażowanych pracowników. Ma z 
nimi wiele planów: „Nottuln się zmieni, będzie 
przyszłościowy!” Chce uczynić administrację 
bardziej przejrzystą, bardziej przyjazną oby-
watelom i wydajniejszą. Przeprojektowanie 
strony internetowej gminy jest pierwszym kro-
kiem w tym kierunku. Wkrótce we wszystkich 
dzielnicach odbędą się rozmowy obywatel-
-polityk. Głównym tematem jest oczywiście 
ochrona klimatu w połączeniu z przyszłościo-
wą polityką osadnictwa, tworzenia przestrzeni 
życiowej i handlowej. Dalsza cyfryzacja szkół i 
administracji, a także ponowne dostosowanie 
mobilności w społeczności są nadal prioryte-
tem. 

Szybko stało się jasne, że obaj burmistrzo-
wie „tykają” podobnie, jeśli chodzi o wielką 
politykę, demokrację i kosmopolityzm. Jacek 
Gursz poinformował o swoim zaangażowaniu 
w tej dziedzinie i pochwalił przemówienie bur-
mistrza Thönnesa, które wygłosił na wiecu z 
okazji spotkania AfD w Nottuln. Przeczytałby 
to zobowiązujące przemówienie i byłby szczę-
śliwy z powodu wspaniałej reakcji na tym 
rajdzie dla kolorowego Nottuln. I oczywiście 
dwaj szefowie administracji wyrazili swoje 
zaniepokojenie kryzysem Corona, ale obaj 
byli optymistycznie nastawieni do przyszłości. 
Również podobieństwo między dwoma burmi-
strzami. 

To opuściło prywatną wymianę. Co robią 
oboje, kiedy mają czas? Dr. Dietmar Thönnes 
kocha muzykę i tworzy muzykę, Jacek Gursz 
uwielbia podróże. Jego wielka pasja: Azja. I 
na koniec oboje wyrazili radość, że wkrótce 
spotkają się osobiście, a potem poznają się 
lepiej na osobności. Nastąpił początek dobrej 
współpracy - chemia ma rację.

TŁ
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2021 
przesyłam na Pańskie ręce 
w imieniu własnym i całej załogi 
statku m/v CHODZIEZ 
dla wszystkich mieszkańców 
miasta Chodzież 
najserdeczniejsze życzenia 
Zdrowych i Spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego 
Nowego Roku 2021.

Kapitan ż.w. 
Zdzisław Ustarbowski  

ŻYCZENIA OD ZAŁOGI M/V CHODZIEŻ
n



Część spotkania Janusz Szrom 
poświęcił swojej nowej płycie oraz 
wspaniałemu wokaliście, który 
akurat tego dnia obchodziłby 
swoje 72. urodziny. Zaśpiewał też 
znane utwory z artystycznego do-
robku Andrzeja Zauchy. 

Ale najwięcej czasu Janusz 
Szrom poświęcił chodzieskim 
Warsztatom  Jazzowym i wyda-
nej z okazji przypadającej w ubie-
głym roku 50. ich edycji, obszer-
nej monografi i jego autorstwa. 
Pisaliśmy już o tym wydawnictwie 
na naszych łamach, podkreśla-
jąc jego znaczenie nie tylko dla 
udokumentowania chodzieskich 
spotkań z jazzem, ale także jako 
niezwykle ważną pozycję w całej 
muzycznej literaturze.

W programie Janusz Szrom 
przypomniał, jak doszło do po-
wstania tego dzieła, jak wiele pra-
cy i czasu trzeba było poświęcić, 
by można je było wydać w takiej 
formie i w założonym terminie.

Chodzieżanie, przede wszyst-
kim ci, którzy każdego roku są 

„blisko” Warsztatów, znają Janu-
sza Szroma nie tylko jako wspa-
niałego wokalistę, ale też jako 
prowadzącego warsztatowe kon-
certy. Nie  było więc dla nich zbyt 
wielkim zaskoczeniem, że w emi-
towanej na żywo rozmowie dał 
sobie świetnie radę. Bo dyrektor 
Janusz Szrom – muzyk (tak,  bo 
wokalista o także muzyk) jest po 
prostu świetnym rozmówcą, który 
potrafi  przekazać swoją wiedzę 
w dostępny sposób, a poważne 
wypowiedzi, okrasić małą dawką 
dobrego humoru.

Dla mieszkańców naszego 
miasta rozmowa z Agnieszką 
Holwek i Jerzym Szczerbakowem 
musiała być miłym wydarzeniem, 
skoro Janusz Szrom wyraźnie 
podkreślił, że … „Chodzież działa 
jak magia”. 

I tylko nie wiem, czy całkowicie 
szczere było jego podziękowanie 
za zaproszenie do programu po-
łączone ze stwierdzeniem: wresz-
cie mogłem się wygadać!  Wydaje 
mi się, że podczas wielu spotkań 
w Chodzieży, też takie okazje by-
wały. Ryszard Cichocki
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Wygrany konkurs

12 stycznia można było zobaczyć i usłyszeć w specjalnym programie „Cały 
ten jazz” Janusza Szroma, dyrektora artystycznego chodzieskich Warsztatów 
Jazzowych.

INTERNETOWE SPOTKANIE Z DYREKTOREM 
CHODZIESKICH WARSZTATÓW JAZZOWYCH

FUNDACJA UKRYTE MARZENIA

Finał WOŚP 31 stycznia

n

n

Jan Barwicki był przede wszystkim harce-
rzem. Harcmistrzem. Do ZHP wstąpił w 1946 
roku, a 28 lat później został harcerskim instruk-
torem. Był drużynowym w Szczepie Harcerskim 
przy SP 3,  przewodniczącym komisji rewizyjnej i 
kwatermistrzem chodzieskiego Hufca, ale był też 
założycielem Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Se-
niorów Hufca ZHP w Chodzieży. Pełnił również 

wiele innych zaszczytnych harcerskich  funkcji, 
w tym m.in. w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. 
Wszyscy zapamiętamy Go, jako harcerskiego 
wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. Młodzie-
ży, która dzisiaj z wielkim żalem żegna swojego 
Druha Janka. 

x x x
Jan Barwicki miał w swoim życiu także inne 

pasje.  Oprócz solidnego przygotowania do swo-
jego podstawowego zawodu (inżynier budow-
nictwa), ukończył Państwowe Konserwatorium 
Muzyczne w Poznaniu. Śpiewał w Chórze Stu-
ligrosza, a w szkole średniej prowadził szkolny 
chór. Nic więc dziwnego, że i w Chodzieży cią-
gnęło Go do kultury. Najpierw prowadził chór 
„Bard” w świetlicy Zakładów Porcelany, a potem 
przez 8 lat był dyrygentem chóru „Halka”. Z ze-
społem tym występował na wielu estradach, nie 
tylko ziemi chodzieskiej. Warto też przypomnieć 
Jego zacięcie aktorskie i kilka przynajmniej cie-
kawych ról w chodzieskich amatorskich zespo-
łach teatralnych. 

Jan Barwicki był również aktywnym członkiem 
chodzieskiego Oddziału PTTK.  

x x x
Pogrzeb śp. Jana Bawickiego odbędzie 
się 21 stycznia w Poznaniu.

Ryszard Cichocki

Fundacja Ukryte Marzenia 
Nowy Rok rozpoczyna wygra-
nym konkursem na prowadzenie 
Bazy Centrum Rewitalizacji.

- Już po raz trzeci (z roczną 
przerwą) będziemy animatorami w 
klubie osiedlowym. Zeszły rok był 
dla nas trudnym czasem, ale dali-
śmy radę. Teraz już będzie tylko le-
piej. Dziękujemy Urzędowi Miasta 
za docenienie naszej pacy.  Mamy 

nadzieję, że już niedługo bę-
dziemy mogli zaprosić Was 
na przygotowane przez nas 
działania. Nie tylko on-line - in-
formują przedstawiciele Fundacji.

  

Chodzieski sztab WOŚP informuje, że „nadal 
gramy, nadal zbieramy dla laryngologii, oto-
laryngologii i diagnostyki głowy! W praktyce 

zmiana terminu oznacza więcej czasu dla nas na 
letnią zadymę w środku zimy! Nasze puszki stacjo-
narne postoją dłużej, a główna fi nałowa impreza od-
będzie się już w ostatni dzień stycznia”.

Chodziescy harcerze przygotowują wiele niespo-
dzianek, a ze wszystkimi działaniami można zapo-
znać się na stronie: Sztab WOŚP Chodzież.

x x x
Organizatorzy czekają jeszcze na zgłoszenia do 

III Chodzieskiego Biegu dla WOŚP oraz Rajdu Ro-
werowego dla WOŚP. Swoje pakiety startowe moż-
na odebrać 23 stycznia 
w Chodzieży, a 24 i 31 
stycznia w Szamocinie. 

- Za numerami kryją 
się jeszcze dwie niespo-
dzianki, których na razie 
nie będziemy publikować 
- informują członkowie 
chodzieskiego Sztabu 
WOŚP. - Możemy nato-
miast już teraz powie-
dzieć, że przygotowa-
liśmy je dla Was dzięki 
wsparciu fi nansowemu 
Urzędu Miejskiego i Sta-
rostwa Powiatowego w 
Chodzieży. To już kolejny 
rok z rzędu, kiedy Miasto 

i Powiat grają z nami i pomagają nam w organizacji 
Finału. Dziękujemy serdecznie.

x x x
Sztab WOŚP proponuje też coś dla wszystkich mi-

łośników wypieków, szczególnie robienia wypieków z 
dziećmi. Koło Gospodyń Miejskich przygotowało Ro-
dzinne Warsztaty Kulinarne (zostały już nagrane) ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzinnego pieczenia 
ciasteczek. Wszystkie zainteresowane tą niezwykłą 
poradą osoby, proszone są o wpłatę symbolicznej 
cegiełki - 10 zł na eskarbonkę WOŚP https://eskar-
bonka.wosp.org.pl/rz8gq8

- W wiadomości prywatnej na fanpage lub ma-
ilowo (wospchodziez@gmail.com) prosimy o prze-
słanie potwierdzenia przelewu, a następnie każda 
osoba chętna otrzyma dedykowany link do materiału 
warsztatowego – informuje Sztab WOŚP. -  Dziękuje-
my Kole Gospodyń Miejskich w Chodzieży za ogrom-
ne serce, a wszystkich zachęcamy do udziału w akcji 
i wspieranie dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i 
diagnostyki głowy. RC

Chodzież działa jak magia

Harcerz, wychowawca, 
miłośnik kultury

8 stycznia zmarł Jan Barwicki. 
Jeden z tych mieszkańców Chodzieży, 

którego nazwisko na stałe zapisane 
zostanie na kartach historii 

naszego miasta.

Chodziescy harcerze pamiętali zawsze 
o swoim druhu. Ze Świtełkiem Pokoju 
odwiedzili Go m.in. Arkadiusz Braczyń-
ski ze swoim synem.

PROJEKT pn. BAZA 
Koszt całkowity zadania:  58 960,00 zł
Wartość dofi nansowania: 29 000,00 zł
   Źródło – FB Fundacji UM

WYGRAMY, BO GRAMY Z SERCEMNIE ŻYJE JAN BARWICKI
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Ze sceny ChDK 
i z dalekiej Ameryki

Złap gwiazdora 
dla seniora

Była to wspaniała akcja, której 
inicjatorkami były Michalina Ski-
bińska i Agnieszka Ocieczek, a 
także Bożena Wolska z redakcji 
Chodzieżanina. Przedsięwzięcie 
wsparły m.in. szkoły i przedszko-
la, burmistrz Jacek Gursz, Koło 
Gospodyń Miejskich, Fundacja 
Ukryte Marzenia, Sala Zabaw 
„Zuzulki”. 

Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób, mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej otrzymali świąteczne 
paczki z artykułami, które sami 
wskazali, że bardzo by się im 
przydały. Informacje te były ano-
nimowe, a odbiorca paczki krył 
się za określonym numerkiem. Do 
każdej dołączone były świąteczno 
– noworoczne życzenia. 

Pomysłodawczyniom i realiza-
torom akcji należą się duże gra-
tulacje. 

 RC

AKCJA WARTA NAŚLADOWANIA

Chodzieski Dom Kultury przyzwyczaił nas już do intere-
sujących spotkań za pośrednictwem internetu. Nie trzeba 
wychodzić z domu, by zobaczyć i usłyszeć coś naprawdę 
ciekawego. 

Koncert z Nowego Jorku
W sobotę, 9 stycznia, można  było skorzystać z kolejnej propozycji ChDK. Tym razem 

było to coś wyjątkowego - bezpośrednia transmisja z Nowego Jorku.
Specjalny Koncert Noworoczny Chodzieskiego Domu Kultury można było zobaczyć 

na żywo, z nowojorskiego mieszkania znanego miłośnikom jazzu, pochodzącego z Cho-
dzieży pianisty Kuby Cichockiego. A wystąpił razem z żoną - Bogną Kicińską (śpiew i 
skrzypce).

Po raz kolejny mogliśmy podziwiać niebywały talent wykonawców koncertu. Każdy z 
zaprezentowanych utworów przepełniony był nie tylko wirtuozerią, ale też specyfi cznym 
klimatem, który ukoić może duszę każdego melomana. A że grał chodzieżanin ... serce 
rosło podwójnie.

Muzycy wystąpili z autorskim repertuarem Kuby Cichockiego. Już niebawem utwory 
te znajdą się na płycie, w nowej aranżacji. Kubie i Bognie towarzyszyć będzie zespół 
znakomitych muzyków jazzowych. Materiał będzie zarejestrowany jeszcze w styczniu, 
oczywiście w Nowym Jorku, ale mecenasem wydawnictwa będzie Chodzieski Dom Kul-
tury. 

- Nowy rok, nowe koncerty, teraz bardziej zróżnicowane stylistycznie, niż dotychczas. 
Czekają nas oczywiście nie tylko programy muzyczne, ale też przedstawienia teatralne 
i kabaretowe oraz inne interesujące propozycje  – informuje dyrektor ChDK Marcin Kita.

Three Faces
W minioną sobotę natomiast przed ka-

merami ChDK wystąpił zespół Three Fa-
ces z gościnnym udziałem Laury Mandelt. 
W skład grupy wchodzą młodzi pasjonaci 
muzyki, zainspirowani jazzem, popem i 
rockiem. Zespół jest w trakcie tworzenia 
materiału na swoją debiutancką EP.

INTERNETOWE TRANSMISJE CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY

W świątecznym nastroju
19 grudnia można było posłuchać transmitowanego z sali widowi-

skowej ChDK koncertu świątecznego w wykonaniu Estery Naczk i 
uczestników prowadzonego przez nią Studia HIT ChDK. Piękne ko-
lędy, pięknie zaśpiewane. Wokalistom towarzyszył zespół CEZARY 
GÓRSKI&BRACIA KOŃCZEWSCY.

 Ryszard Cichocki

n
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Kreator mody, oprócz proponowa-
nych fasonów opartych na bar-
dzo kobiecej linii klepsydry, kładł 

akcent na kolor i deseń. Nowy, asyme-
tryczny styl o charakterystycznej biomor-
fi cznej formie i nasyconym kolorze, ewo-
luował do wszystkich sztuk użytkowych: 
tkaniny, mebli, sztuk plastycznych, 
szkła, ceramiki.

Artyści stylu New Look: H. Jędrasiak, 
M. Naruszewicz, L. Tomaszewski i H. Or-
thwein, zatrudnieni byli w warszawskim 
Zakładzie Ceramiki i Szkła Instytutu Wzor-
nictwa Przemysłowego, gdzie przygoto-
wywali kolekcję rzeźb porcelanowych, peł-
niących funkcję bibelotów, miniaturowych 
dzieł sztuki, które miały ozdabiać wnętrza. 
Oprócz małych form rzeźbiarskich, projek-
towali serwisy stołowe z myślą o ich es-
tetyce, która była myślą przewodnią, oraz 
użyteczności. Propozycje młodych projek-
tantów wdrażane były we wszystkich pol-
skich wytwórniach porcelany, w tym także 
chodzieskich. Dzięki działalności artystów 
reorganizowano zakłady ceramiczne, czy-
niąc z plastyka-projektanta ważne ogniwo 
w procesie produkcji. 

W chodzieskiej Fabryce Porcelany nr 
1 powstał w 1957 roku Ośrodek Wzornic-
twa, w którym zatrudnieni artyści odwzo-
rowywali modele projektowane w IWP. 
Wśród nich była m.in. Anna Wilkońska, 
Marian Pasich, Łucja Pokornianka, Alfred 
Aszkiełowicz, Adam Grabowski, Euge-
niusz Tybur, czy Adam Ryś. Nierzadko też 
wdrażali do produkcji autorskie wzory pi-
kasów. Z chodzieskich Zakładów Porcela-
ny i Porcelitu wyszło prawdopodobnie po-
nad 50 modeli fi gurek zaprojektowanych 
przez twórców IWP, a kilkanaście z nich 

można obejrzeć  w chodzieskim  muzeum, 
jak „Niedźwiedzia polarnego”, „Tygrysa”, 
„Słonia - przebudzenie Afryki” zw. słoniem 
pistoletem, „Kobietę siedzącą” autorstwa 
H. Jędrasiaka. Artysta ten opracował 
około 25 wzorów fi gurek, ponadto tworzył  
formy galanteryjne, m.in. wieloramienne 
wazony, czy komplety naczyń z kamion-
ki żaroodpornej. M. Naruszewicz zapro-
jektował ponad 40 wzorów, a w muzeum 
można zobaczyć cietrzewia i pingwina. 
W latach 60-tych projektował on też m.in. 
nadwozia samochodu dostawczego Star, 
lokomotyw, wagonów pasażerskich czy 
tramwajów. Opracował również modele 
obudowy żelazek, czy wentylatorów. 

Z całej czwórki artystów L. Tomaszew-
ski najczęściej projektował fi gury postaci 
ludzkich o charakterystycznej, zgeometry-
zowanej, wysmuklonej linii. W ekspozycji 
muzealnej można podziwiać „Felka ma-
rynarza”, czy „Kobietę egzotyczną”. Spod 
jego ręki wyszło ponad 30 fi gurek, ponad-
to serwis Ina i Dorota, nagrodzone złotym 
medalem na Międzynarodowej Wystawie 
Form Przemysłowych w Paryżu w 1963 
roku. Dorobkiem artystycznym ostatniej 
z czwórki artystów IWP H. Orthwein, za-
chowanym w muzeum, są fi gurki: żyrafek, 
bawołka, żółwia i pingwina. Opracowała 
ona w sumie około 33 modele rzeźby ka-
meralnej. 

Barwny nurt w sztuce ceramicznej miał 
swój kres przy końcu lat 60-tych XX w, 
kiedy przestało istnieć IWP. W długofa-
lowej perspektywie walory artystyczne w 
masowej produkcji ceramiki przestały być 
rentowne.

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
Dział Historii i Tradycji Miasta MBP 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

HENRYK JĘDRASIAK, MIECZYSŁAW NARUSZEWICZ, 
LUBOMIR TOMASZEWSKI I HANNA ORTHOWEIN – CZYLI ... 

Chodzieski New Look 
w ceramice

W II połowie lat 50-tych minionego wieku, czworo czołowych projek-
tantów, absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, zaini-
cjowało polską odmianę awangardowego ówcześnie stylu New Look, 
określanego w ceramice pikasami. Nazwa stylu ma swój początek w 
debiutanckiej  kolekcji odzieżowej Christiana Diora, zaprojektowanej 
w 1947 roku. 

Cietrzew, proj. M. Naruszewicza, lata 50-60 XX w.

Flek marynarz, proj. L. Tomaszewskiego, 1959 r. Ślimak zw. Bawołkiem, proj. H. Orthwein, 
lata 50-60 XX w. 

Łasiczka, proj. H. Orthwein, lata 50-60 XX w. 

Tygrys, proj. H. Jędrasiaka, 1957 r. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA

 „NA REGALE”, 
czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

ZERO ZAHAMOWAŃ
Michał Rusinek 

„Zero zahamowań” to książka, przy 
której trudno powstrzymać się od śmie-
chu. Michał Rusinek z właściwą sobie 
narracją, analizuje teksty piosenek z 
nurtu disco polo, ulicznego hip hopu, ale 
także te na wskroś patriotyczne. Do te-
matu jak to językoznawca, podszedł bar-
dzo rzetelnie – sporo tu merytorycznych 
wyrażeń z zachowaniem naukowego 
języka. Sprawia to, że… śmiejemy się 
jeszcze głośniej!  

Wyobrażam sobie, że tak w domowym 
zaciszu, przy popołudniowej herbacie, 

bawili się słowem z panią Wisławą Szym-
borską. Czytając (nie)poważne przemy-
ślenia i analizy Michała Rusinka, trzeba 
mieć duży dystans do świata i własnych 
emocji. 

A co jeśli trafi cie na swoją ulubioną pio-
senkę? Jedno jest pewne – oprócz dobrej 
zabawy, autor gwarantuje nam, wnikliwe 
słuchanie tego potoku słów, który zalewa 
nas z każdej strony. Uczy nas odrzuca-
nia pozornie logicznych treści. Robi to z 
polotem! Przeczytajcie, a „Oczy zielone”  
Zenka Martyniuka nigdy już nie będą takie 
same.

Honorata Struzik – 
bibliotekarz Wypożyczalni 

dla Dorosłych MBP
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NA CHODZIESKIM JEZIORZE

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Zdecydowanie największym ze 
wszystkich wydarzeń czerwca 1939 
roku w Chodzieży były obchody „Dni 

morskich i kolonialnych”. Ogólnokrajowym 
celem, od momentu rozpoczęcia obcho-
dów w 1932 roku, były promocja polskiego 
morza, marynarki wojennej, a także mani-
festowanie polskich tradycji morskich oraz 
dążeń kraju to zdobycia potęgi morskiej i 
kolonialnej. Organizatorem uroczystości 
była Liga Morska i Kolonialna, działająca 
pod tą nazwą od 1930 roku (wcześniej, od 
1924 – Liga Morska i Rzeczna). Lokalne 
uroczystości podzielono na dwie części. 

Pierwsza z nich, „Dzień morza”, odbyła 
się w niedzielę, 25 czerwca. Po uroczy-
stym przemarszu do kościoła i nabożeń-
stwie o godzinie 11, na rynku podniesiono 
fl agę i banderę, a „Hymn Bałtyku” wyko-
nała „Halka”. Po przemówieniach i pieśni 
„Cześć ci, Polsko”, złożono przysięgę 
obrony morza. Druga część obchodów od-
bywała się już nad Jeziorem Miejskim. O 
g.15 rozpoczął się na terenach przylegają-
cych do tego akwenu kiermasz, na którym 

oprócz „bufetu”, można było wziąć udział 
w konkursach, w których nagrodami był 
inwentarz żywy tj. owce, cielaki, wieprze 
czy kury, a nawet zające. Od godziny 20 
rozpoczęły się występy na specjalnie wy-
budowanym parkiecie i pomście. Wystę-
powały lokalne organizacje, m.in. „Sokół”, 
KSMŻ i KSMM, PCK, TUR (Towarzystwo 
Uniwersytetów Robotniczych) Zw. Strze-
lecki, czy „Halka”. Można było więc zoba-
czyć popisy wokalne, teatralne, recytacje, 
tańce czy rzucanie kolorowych wianków. 

Szczególnym momentem tego dnia 
było odegranie widowiska batalistyczne-
go, tj. „bitwy morskiej” na wodach jeziora, 
przy udziale grup „Sokoła” i PCK, gdzie 
starły się kanonierki z kontrtorpedowcami 
(tj. niszczycielami). Wieczorowi towarzy-
szyły też iluminacje oraz pokaz sztucz-
nych ogni. 

Druga cześć obchodów, tym razem 
„Dnia kolonialnego” odbyła się w czwar-
tek, 29 czerwca, w zdecydowanie skrom-
niejszej formie. O 17 w strzelnicy wyświe-
tlono dla dzieci, o 20 dla dorosłych, fi lmy o 

gdyńskim porcie, polskiej fl ocie wojennej, 
marynarce handlowej, polskich osadni-
kach na innych kontynentach, a nawet 
przygód polskich marynarzy. W pokazach 
uczestniczył  starosta Siekierzyński, a 
mowę wygłosił Z. Horowski. Wydarzeniu 
towarzyszył koncert orkiestry. Dni kolo-
nialne zakończyły się w mieście kwestą 
publiczną na rzecz Fundusz Obrony Mor-
skiej. 

Szczególnie podniosła akademia z 
tej okazji odbyła się w Budzyniu, na sali 
Dąbrowicza. Oprócz referatów o historii 
polskiego wybrzeża i dostępu do morza, 
wystąpiła ze śpiewem „Lutnia”. Całość za-
kończono okrzykami na cześć Rzeczpo-
spolitej i przysięgą, że „Polska od Bałtyku 
odepchnąć się nie da”.

Jak wiemy, wojenne losy zamknęły na 
kilka lat morze dla Polski. Jednak wkrótce 
po przepędzeniu wojsk III Rzeszy, Polska 
wróciła nad Bałtyk, symbolicznie podczas 
„zaślubin z morzem”, w marcu 1945 roku. 

Tadeusz Matraszek 
DHiTM MBP 

Jak już informowaliśmy, „W cieniu swastyki” - nowa publikacja Miejskiej Biblioteki Publicznej,  jest pierwszą pozycją 
książkową w chodzieskiej historiografi i, traktującą o życiu codziennym mieszkańców naszego miasta. Praca opo-
wiada o losach chodzieżan w ostatnich 12 miesiącach przed wybuchem II Wojny światowej. W kolejnych artykułach 
opartych na tej książce, zwracamy uwagę na ciekawostki, o których być może dotychczas Państwo nie słyszeli. Tym 
razem przeskoczymy nieco w czasie i przejdziemy do miesięcy letnich 1939 roku. 

BITWA MORSKA

Podziękowanie
W poprzednim wydaniu Naszej Cho-

dzieży pisaliśmy o przyznaniu Krystynie 
Miłobędzkiej – Honorowej Obywatelce 
Chodzieży, prestiżowej Poznańskiej 
Nagrody Literackiej im. Adama Mickie-
wicza.  

Na złożone poetce gratulacje przez 
burmistrza Jacka Gursza i przewodni-
czącą Rady Miejskiej Mirosławę Kutnik 
z załączonym do nich upominkiem, 
przyszła odpowiedź z podziękowaniem 
i życzeniami. RC

HONOROWA OBYWATELKA CHODZIEŻY

n

Stateczek turystyczny na Jeziorze Miejskim, lata 30-te XX w. Obchody Święta Morza w Katowicach, lata 30-te XX w. 

Oddział Wojskowy w Gdyni podczas Święta Morza, 
w tle ORP Grom, lata 30-te XX w.

Kontrtorpedowiec (niszczyciel) ORP Wicher podczas 
Święta Morza w Gdyni, lata 30-te XX w.. fot. NAC

Narodowe Archiwum Cyfrowe 
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Dobry 
prezent

Nowe 
schody

Pierwsza próba przy odśnieżaniu terenu 
wokół Domu Kultury wyszła bardzo dobrze.

Kiedy zrobione zostały 
tak ładne schody, spacero-
wicze bez trudu mogą nimi 
wejść na ul. Kochanowskie-
go. RE

Z tego świąteczno – noworocznego 
prezentu pracownicy Chodzieskiego 
Domu Kultury na pewno są bardzo 
zadowoleni. 

POD CHOINKĄ W CHDK COROCZNA 
AKCJA HARCERZY

MŁODZIEŻ Z TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ 

Szybko znalazła się grupa chętnych 
na oczyszczenie kawałka chodzieskiego 
lasu - obok Sławka do akcji ruszyli Zo-
sia Kulesza, Kornelia Kopienka, Agata 
Grzechowiak i Michał Gapiński. 

Jeszcze szybki telefon do burmistrza 
Jacka Gursza o wsparcie logistyczne i 
do dzieła. 

Poruszona młodzież apeluje - śmieci 
nadal jest sporo, dlatego warto, by każ-
dy mieszkaniec naszego miasta wycho-
dząc na spacer, wziął ze sobą worek i 
rękawiczki. To proste działania, które 
naprawdę mogą pomóc. 

Młodzi ludzie nie mogą zrozumieć, 
jak można tak dewastować własny 
dom - naszą planetę! Sami nie pierwszy 
raz podejmują działania mające realny, 

pozytywny wpływ na środowisko i jego 
ochronę - chociażby tak proste, jak zbie-
ranie śmieci podczas spaceru. I w nich 
nasza nadzieja!

- Jak ja tych młodych ludzi lubię. Dziś 
posprzątali teren wokół 3 Maja. Bra-
wo. Warto dodać, że gdyby inni mieli 
większą kulturę i świadomość tego, że 
otaczający nas świat to nasze wspólne 
dobro, to takie akcje nie byłyby potrzeb-
ne – podkreśla burmistrz Jacek Gursz.

TMZCh

Urządzenie to w sposób bezinwazyj-
ny pozwala zidentyfi kować obiekty znaj-
dujące się do 6-8 m pod ziemią. Możliwe 
jest określenie ich położenia, kształtu 
czy materiału, z jakiego są wykonane. 
Archeologom zaleca się wykorzystanie 

georadaru do rozpoznania terenu przed 
przystąpieniem do prac wykopalisko-
wych. 

Członkowie TMZCh mogli samo-
dzielnie przekonać się, jak wyglądają 
działania z wykorzystaniem tej techniki 
i ich efekty. Pozwoli to w przyszłości 
planować Stowarzyszeniu wspólne pro-
jekty z archeologami, również z zastoso-
waniem georadaru. Część praktyczna, 
dzięki uprzejmości ks. prałata Ireneusza 
Szypury, odbyła się na terenie kościoła 
pw. Św. Floriana. W jej wyniku uzyskano 
materiały mogące w przyszłości służyć 
do planowania szczegółowych badań 
historycznych i archeologicznych na tym 
terenie. 

TMZCh

To nasze wspólne dobro Zaglądanie w przeszłość
KONKURS 
POWIATOWEJ 
STACJI 
SANITARNO-EPIDE-
MIOLOGICZNEJ

Naprawdę 
nie warto

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 3 corocznie biorą udział w 
konkursie organizowanym przez 
Powiatową Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną w Chodzieży 
pod nazwą „Palić, nie palić – oto 
jest pytanie?”. 

W tym roku przedmiotem konkursu 
było napisanie apelu do rówieśników 
nt. używania e-papierosów. Decyzją 
komisji konkursowej etapu powiato-
wego Olga Kulesza z klasy 6a SP 3 
została laureatką II miejsca.

Grupa młodzieży z Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, samodziel-
nie zorganizowała się i posprzątała 30 grudnia tereny wokół Jeziora Strzelec-
kiego oraz Parku 3 Maja. Inicjatorem był Sławomir Smolczewski, który posta-
nowił przypomnieć, że mimo iż większość czasu spędzamy teraz w domu, 
Ziemia nadal potrzebuje pomocy. 

Zakończony został projekt „Zajrzeć w przeszłość”, w ramach którego grupa 
członków TMZCh wzięła udział w warsztatach z archeologami Katarzyną i Pio-
trem Alagierskimi. Ich głównym celem było zapoznanie się z możliwościami 
georadaru i jego zastosowaniami w badaniach historycznych.

Światełko 
pokoju
n Tradycyjnie już cho-
dziescy harcerze zadbali 
o to, by do naszego mia-
sta i do jego mieszkań-
ców dotarło Betlejemskie 
Światełko Pokoju. 

Można  było pozyskać je na 
chodzieskim Rynku, gdzie w 
dwa przedświąteczne dni dy-
żurowali harcerze. 

W imieniu całego Hufca 
ZHP, Julia Januchowska i 
Ewa Kowalska przekazały też 
Betlejemskie Światełko burmi-
strzowi Jackowi Gurszowi. 

RC

Żeby utrzymać porządek na swoim dość dużym 
terenie, muszą się nieźle napracować. Teraz 
będzie można to robić znacznie łatwej.   RED
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ZIMA TEŻ JEST PIĘKNA

Na chwilę, 
czy na dłużej

W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH
J POD ŻAGLAMI PIĄTKI

Jasełka

Gwiazdor w przedszkolu 

J U SZEWCZYKA DRATEWKI

n Gwiazdor odwiedził dzieci we wszystkich 
grupach. Chętnie porozmawiał z dziećmi i od-
powiedział na liczne pytania dotyczące Świąt 
Bożego Narodzenia. W końcu to prawdziwy 
ekspert w tej sprawie. W dowód wdzięczności 
za prezenty, dzieci pięknie Gwiazdorowi za-
śpiewały i zatańczyły.  Ewa Wilczyńska

n Uroczystość Jasełek od wielu lat wpisana 
jest do kalendarza przedszkolnych uroczysto-
ści. Tym razem pokazały je dzieci z grupy Sło-
neczek, prezentując rodzicom i najbliższym 
swoje umiejętności wokalno – recytatorskie. 
Choć w inny sposób niż zwykle zostały zorga-
nizowane, były równie piękne i wzruszające. 

Zima zawitała do nas z dość dużą mocą. 
Czy tylko na chwilę, czy może na znacznie dłużej? 
Śnieg i mróz sprawiły, że stało się pięknie. 
Nie tylko dzieci się z tego cieszą. RC
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Mistrzostwa
Polski i Europy

ZAWODY MOTOROWODNE BĘDĄ 
W TYM ROKU W CHODZIEŻY

    Jak informuje chodzieski Zarząd Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, tuż przed końcem roku dotarła wiadomość z UIM z Monako, iż w 
dniach 26-27 czerwca 2021 roku odbędą się w Chodzieży Motorowodne Mistrzo-
stwa Europy w klasach F-250 i F-500. Dodatkowo zostaną rozegrane Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Polski w klasach GT-30, GT-15, OSY-400 oraz O-125.

- Już teraz zapraszamy wszystkich kibiców i pasjonatów sportu motorowodnego na 
to wyjątkowe sportowe wydarzenie – dodaje prezes Remigiusz Nowak. RC

CHODZIESKI KLUB LODOŻERCÓW

W poprzednim wydaniu Naszej Chodzieży informowaliśmy o coraz sprawniej 
działającej w naszym mieście grupie osób, uwielbiających kąpiel w lodowatej wo-
dzie. 

Chodziescy „lodożercy” nie odpuszczają i cieszą się, że coraz niższe temperatury 
mobilizują ich do wskakiwania do zimnej wody, kiedy tylko się da. Uczcili więc w ten 
sposób Święta Bożego Narodzenia i oczywiście powitali Nowy Rok. Jak podkreślają, 
mimo że temperatura wody i powietrza była w okolicach zera, to „temperatura atmosfery 
morsowania - równe 100 stopni”. A w ostatnich dniach, kiedy zawitała prawdziwa zima, 
było „jeszcze przyjemniej”. RED

Nie odpuszczają
DECYZJĄ INTERNAUTÓW

Zdjęcie z CHODZIEŻY
uznano za najciekawsze

Jakie miejsca w naszym kraju warto odwiedzić? Gdzie można spotkać ciekawe 
widoki, które koniecznie uwiecznić trzeba na zdjęciu? Na te pytania starają się 
odpowiedzieć twórcy strony internetowej „Inspirowani Podróżą”. Właśnie tam 
zobaczyć można fotografi e z najpiękniejszych zakątków Polski.

Twórcy strony ogło-
sili też konkurs na 
najlepsze, najcie-

kawsze zdaniem inter-
nautów zdjęcie. Pod-
sumowanie 2020 roku 
okazało się być może 
zaskakujące, ale dla 
mieszkańców Chodzie-
ży bardzo miłe. Otóż w 
minionym roku najwięcej 
polubień uzyskała foto-
grafi a Promenady nad 
Jeziorem Miejskim, zdo-
bywając I miejsce w kon-
kursie. Warto podkreślić, 
że zdjęcie z naszego 
miasta „pokonało” wido-
ki Tatr, piękne polskie 
zabytki, czy ciekawostki 
z parków krajobrazo-
wych i turystycznych 
szlaków. 

Z profi lu „Inspirowa-
ni Podróżą” można się 
również  dowiedzieć, że 
w pierwszej „konkurso-
wej dwudziestce” zna-
lazły się także dwa inne 
miejsca w Chodzieży - 
kościół pw. św. Floriana 
(15. miejsce) i domy tka-
czy przy ul. Kościuszki 
(19. miejsce).

RC
Źródło 3 x foto - FB Inspirowani 
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W TAKICH STROJACH I W TAKICH WARUNKACH

Mimo wszystko Nie tylko na rowerach

Zarząd ChTR dziękuje

W zawodach, które odbyły się 17 
stycznia 2020 r. na chodzieskiej pły-
walni, zawodnicy Delfinka zdobyli 
łącznie 60 medali (22 złote, 18 srebr-
nych i 20 brązowych)

W OPEN BALTIC FINSWIMING 
CHAMPIONSHIP, wywalczył II miej-
sce, zdobywając 70 medali Pucharu 
Polski (28 złotych, 26 srebrnych, 16 
brązowych) – wygrana Klubu w klasy-
fikacji medalowej.

Podczas dekoracji III Open Baltic 
Cup w Olsztynie zostały wręczo-
ne powołania do Kadry Narodowej. 
Otrzymali je również chodziescy 
zawodnicy: Filip Nowak, Kinga Mała-
chowska, Julia Małachowska, Marta 
Humerczyk, Julia Klonowska, Oliwier 
Jesiołowski, Inez Jesiołowska, Rado-
sław Grabowski, Kamil Pietras, Oskar 
Kasprowicz.

Odnotować należy także inne suk-
cesy, jak choćby rekord Polski junio-
rów kat. C Kamila Pietrasa na dystan-
sie 1500 m po powierzchni - 13:23,04 
– Elche (Hiszpania) – miejsce I oraz 
minimum do reprezentacji Polski ju-
niorów, czy minimum do reprezentacji 
Polski seniorek Julii Małachowskiej 
na 50 m po powierzchni i I miejsce w 
Elche (Hiszpania).

Zawodnicy Delfinka zdobyli w 2020 
roku 14 medali Długodystansowych 
Mistrzostw Polski w Pływaniu w Płe-
twach - 6 złotych, 6 srebrnych, 2 brą-
zowe (wszelkie opłaty zostały pokryte 
z dotacji UM w Chodzieży), a także 62 
medale Mistrzostw Polski w Pływaniu 

UKS DELFINEK PODSUMOWUJE 2020 ROKCHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE

SUKCES NASZEJ MŁODEJ JUDOCZKI

Brązowa Amelia
W Szubinie odbyły się 19 grudnia ubr. Mistrzostwa 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w judo w kate-
gorii młodziczek i młodzików. 

Z jak najlepszej strony pokazała się w tych zawodach 
reprezentantka chodzieskiego UKS Amelia Hekert. Po za-
ciętych czterech bojach Amelia zdobyła brązowy medal w 
kat. do 52 kg.

- Zawodniczka naszego klubu uświadomiła mi, jak wiel-
ka siła w tak małym organizmie drzemie i że nigdy się nie 
poddaje. Amelia przy wyciągniętej dźwigni na staw łokcio-
wy nie odklepała i dzięki temu miała możliwość kontynu-
owania walki - mówi trener Łukasz Ziembikiewicz.

Młodej zawodniczce i jej trenerom należą się duże gra-
tulacje. RED

Pozytywnie zakręceni

Takiego wyczynu chyba jeszcze nie było.  6 stycz-
nia grupa „odważnych” wystartowała w „Pierwszym 
Biegu w Gaciach na Gontyniec”. 

- Z mocarnym Jakubem i mistrzem Karolem pełnili-
śmy bardzo odpowiedzialną fuchę wsparcia i supportu 
dla pozytywnych świrów, biegnących w takich strojach 
na szczyt Gontyńca – informuje Daniel Fórman. - Mam 
nadzieję, że byli z nas, czyli „grupy poszukiwawczo - ra-
towniczej LODO-MED”, zadowoleni. RC

Dla Chodzieskiego Towa-
rzystwa Rowerowego rok 2020 
był pełen niespodziananek 
pozytywnych, ale też takich, o 
których chciałoby się szybko 
zapomnieć. Pandemia pokrzy-
żowała  wiele planów. 

Mimo wszystko udało się w 
ubiegłym roku zorganizować kil-
ka rajdów rodzinnych, zawody 
kolarskie, maraton MTB. 

- Pomogliśmy przy organiza-

cji Chodzieskiej Zadyszki. Wraz 
z MOSiRem, MORPą, przy po-
mocy burmistrza Jacka Gursza, 
zorganizowaliśmy ,,Dzień Bez 
Samochodu „ w całości poświę-
cony Ani. Przy dodatkowym 
wsparciu Policji, prowadzimy 
akcję dotyczącą bezpieczeństwa 
rowerzystów na drogach. Dzięku-
jemy naszym członkom za zaan-
gażowanie w wszelkie inicjatywy 
w 2020 roku – infomrują na FB 

przedstawiciele ChTR.
A pożegnanie starego i po-

witanie nowego roku odbyło się 
wyprawą na Gontyniec. Sylwe-
strowo - Noworoczny Challenge 
odbył się 31 grudnia i 1 stycznia. 
Nie było to wydarzenie typowo 
rowerowe. Dla chętnych do wy-
boru było zdobycie Gontyńca 
rowerem, pieszo, biegiem lub z 
kijkami.  RC

 Żródło – FB ChTR

Zarząd Chodzieskiego Towa-
rzystwa Rowerowego przesłał 
burmistrzowi Jackowi Gurszo-
wi specjalne podziękowanie za 
wspieranie inicjatyw ChTR. 

- W ubiegłym roku zorganizowa-
liśmy dzięki wsparciu burmistrza 5 
rajdów rodzinnych, zawody xc w 
kolarstwie górskim, maraton w kolar-
stwie górskim, Europejski Dzień Bez 
Samochodu (poświęcony pamięci 

Miniony rok nie był łaskawy dla 
sportowców. Aby jednak nie koja-
rzyć go tylko z przykrymi zdarze-
niami, UKS Delfinek przypomina o 
dorobku swojego klubu.

w Płetwach - 23 złote, 26 srebrne, 
22 brązowe.

Na zaproszenie hiszpańskiego 
klubu Babel Alicante, UKS Delfi-
nek poprowadził Klinikę Pływania 
w Płetwach, kontynuując zaczę-
ta współpracę. Zorganizowane 
zostały 3 turnusy „Półkolonii z 
Delfinkiem, a także chodzieska 

edycja Korespondencyjnych 
Mistrzostw Polski w Pływaniu 
w Płetwach (i w tym przypadku 
wszelkie opłaty zostały pokryte z 
dotacji UM w Chodzieży).

Przekazując te informacje, 
trener Bartosz Smaruj dziękował 
firmom i instytucjom za wsparcie 
w 2020 roku. RED

Ani, łącznie z ustawieniem ,,Ducha 
Roweru”), noworoczny wjazd na 
Gontyniec, mieliśmy również swój 
udział w organizacji Chodzieskiej 
Zadyszki - informuje Zarząd ChTR. 

- Współpraca z naszymi stowa-
rzyszeniami to jedno z najprzyjem-
niejszych zadań w codziennej pra-
cy – podkreślił J. Gursz. - Dziękuję 
Chodzieskiemu Towarzystwu Rowe-
rowemu.
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KRZYŻÓWKA NR 40

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

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki z grudniowego 
wydania NCh wylosowali: Alfreda Charczyńska, Ewelina May i Koleta Kryka. W 
związku jednak z obostrzeniami, związanymi z pandemią, nagrody zostaną wrę-
czone dopiero, gdy sytuacja ulegnie zmianie. Wtedy również o terminie i miejscu 
odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.!

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 40

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

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

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

POZIOMO

  1. Uzyskał ponownie prawa miejskie 
      1.01.2021 r.
  6. Serce gospodarcze Gminy Chodzież
  7. Z marchewką na mrozie
  9. Wieś w Gminie Chodzież z najstarszym 
      zabytkiem architektonicznym
10. Marzenie maturzysty
12. Producent rakiet tenisowych
13. Dzieło fryzjera
18. Tworzy w spódnicy
19. Zarozumiały, pyszałkowaty
21. Półstała postać leku
22. Był nim Winnetou 

PIONOWO

  1. W Chodzieży im.St.Michalskiego
  2. „Tankowanie” jedynego z chodzieskich 
      autobusów
  3. Dawniej kołysać, bujać
  4. Grupa rockowa założona w 1975 r. 
      lub biuro turystyczne
  5. Wirusowa choroba skóry
  8. Część twarzy powyżej ust
11. Drewniany instrument muzyczny
14. Tworzenie obiektu
15. Koszty górują nad przychodami
16. Dzieli licznik od mianownika
17. Kupisz tam andruty i fortepian
19. Śmieszny obrazek w internecie
20. Ptak wodny domowy


