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29. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W CHODZIEŻY

GRANIE Z PRAWDZIWĄ RADOŚCIĄ

Chodzieski sztab WOŚP zakończył swoją pracę z kolejnym sukcesem. 
A chodzieżanie znowu  przekonali się, że warto oddać sprawy kierowania 
„Orkiestrą” w ręce harcerzy.
Jak sami organizatorzy podkreślają, trudno im uwierzyć, że tak właśnie za-
kończył się finał WOŚP w naszym mieście. Były nieprzespane noce, setki 
rozmów, tysiące telefonów i niekończące się pomysły.  Bo przecież do-
świadczenia pracy w takich warunkach nikt nie miał.

Harcerze mieli w Chodzieży duże 
grono współpracowników i 
osób ich wspierających. Przede 

wszystkim ponad 120. wolontariuszy, 
którym nie przeszkadzało zimno, 
którzy musieli się znacznie więcej 
nachodzić, niż w latach poprzednich. 
Na naszych ulicach spotykaliśmy 
głównie młodych i bardzo młodych 
chodzieżan z puszkami, ale byli też 
dorośli. Wśród nich m.in. burmistrz 
Jacek Gursz, który kilka godzin kwe-
stował na Rynku i w jego okolicach 
razem z Wiktorią. 

- Dziękujemy wszystkim, których 
spotkaliśmy na wolontariackim szla-
ku – mówi burmistrz. - Dziękujemy za 
każdy uśmiech, dobre słowo, datek 
wrzucony do puszki. Wspierali nas 
starsi i młodzi, w parach i całymi ro-
dzinami. Na rowerach, i z wózkami z 
maluchami. Także ci, którzy wrzucali 
do puszki nie wysiadając z samocho-
du. 

x x x
Jak każdego roku, tak i tym razem 

chodzieski Sztab WŚOP przygotował 
wiele dodatkowych atrakcji. W związku 
z pandemią, większość z nich zorga-
nizowana była z wykorzystaniem inter-
netowego przekazu. Kto tylko chciał, 
mógł obejrzeć koncerty zespołów The 
Synki i Neons, występ Elite Dance 
Complex, a także śledzić licytację wie-
lu atrakcyjnych przedmiotów, z której 
dochód zasilił konto Orkiestry. 

Były też imprezy towarzyszące, 
bez których WOŚP nie byłaby tak 
radosna. Swoje pasje pokazali ro-
werzyści, lodożercy, czy uczestnicy 
„III Biegu dla WOŚP”, który z wielkim 
zaangażowaniem propagował Daniel 
Fórman. Członkowie Chodzieskiego 
Towarzystwa Rowerowego wjechali na 
„narciarski stok”, potem na Gontyniec, 
by na koniec pojawić się na Rynku i 
uzupełnić puszkę burmistrza.

- Zrobiliśmy coś przyjemnego, poży-
tecznego, lecz nic niezwykłego – pod-
kreślają członkowie ChTR.

x x x
Harcerze dziękowali za wsparcie. 

Dziękowali dyrekcji i pracownikom 
Chodzieskiego Domu Kultury, wszyst-
kim sponsorom, darczyńcom i „najuko-
chańszym wolontariuszom”.

- Dzięki Wam wiemy, że mamy dla 
kogo grać w Chodzieży – napisali na 
FB harcerze. - Oczywiście nie może 
być inaczej i obiecujemy, że za rok 
sztab WOŚP ZHP Hufiec Chodzież 
zamelduje się na posterunku i również 
zagra dla Orkiestry.

Na koniec z „ogromnym wzrusze-
niem i dumą” poinformowali, że pod-
czas 29. finału WOŚP w Chodzieży,  
„mimo wszystkich przeciwności losu”, 
udało się zebrać 114 151, 37 zł.

I dodali, że ta kwota nie jest osta-
teczna.

x x x
Harcerze chodzieskiego Hufca 

ZHP, członkowie chodzieskiego Szta-
bu WOŚP – powiedzieć Wam dzięku-
jemy, to bardzo mało. Podobnie, jak 
skwitować wszystko słowem - gratu-
lujemy. Może więc wypada się też po-
kłonić i pozostać z nadzieją, że za rok 
znowu będziemy mogli cieszyć się 
Waszym zaangażowaniem i podobnie 
pięknie przygotowanym 30. finałem.

 Ryszard  Cichocki



SKROMNIEJ NIŻ ZAZWYCZAJ

n W ubiegłym roku obchody tej rocz-
nicy wyglądały zupełnie inaczej. Po-
dobnie zresztą, jak innych pamiętnych 
dla nas dat. Tym razem pandemia nie 
pozwoliła na większą uroczystość.

W rocznicę wyzwolenia Chodzieży i po-
wrotu Ziemi Chodzieskiej do państwa pol-
skiego, 22 stycznia wiązanki kwiatów pod 
Pomnikiem Podległych i Pomordowanych 
za Polskę i Wolność, wspólnie z burmi-
strzem Jackiem Gurszem złożyli wicebu-
rmistrz Piotr Witkowski, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Mirosława Kutnik, a także 
starosta Mirosław Juraszek i wicestarosta 
Mariusz Witczuk. RC
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHODZIEŻY

n Postanowili sami 
wyremontować sobie 
swoją remizę. Druhny 
i druhowie z dużym 
zaangażowaniem przy-
stąpili do prac i pierw-
szy etap mają już za 
sobą. 

Jedno ze strażackich 
pomieszczeń wygląda 
teraz zupełnie inaczej, a 
strażackie wozy wyglą-

Sami sobie

 Z BURMISTRZEM CHODZIEŻY JACKIEM GURSZEM 
 ROZMAWIA RYSZARD CICHOCKI

Bardzo DZIWNY ROK
n Rok 2020 zapisze się w naszej historii jako niezwykły, pełen utrud-
nień, obostrzeń, coraz trudniejszej walki z pandemią i jej skutkami.

- Bo był to naprawdę bardzo dziwny rok. Każdy z nas ma świadomość, 
jak wiele zmieniło się wokół nas, jak zmieniło się życie rodzinne, w 
gronie przyjaciół, w miejscu pracy. Często podkreślam, jak pandemia 
wpłynęła, i jak nadal wpływa, także na nas 
samych. Dla mnie najbardziej odczuwalnym 
tego przykładem jest brak szerokiego kon-
taktu z ludźmi, z mieszkańcami naszego 
miasta. Myślę, że nie tylko ja mam już dość 
obrazu z ekranu komputera, który jest czę-
sto jedyną możliwością zobaczenia znajo-
mych. Brakuje mi imprez w mieście, tej całej 
otoczki związanej z ich przygotowaniem, z 
emocjami, które się wówczas pojawiają. 

n Ale miasto musiało i musi nadal z taką sytuacją się zmagać. 

- Pandemia w ubiegłym roku zahamowała szereg miejskich inwestycji i 
planów społecznych. To, że jakiś chodnik zbudujemy później, może nie 
jest tak wielką tragedią, ale zdaję sobie sprawę, że problemów doty-
czących ludzi i tego, co miasto mogło dla nich zrobić, w minionym roku 
znacznie przybyło. 
I niestety w najbliższej 
przyszłości nie uda 
nam się tego szybko 
nadrobić. Tak bardzo 
chciałbym, żeby miej-
sca nie tak dawno jesz-
cze tętniące życiem, 
jak choćby siedziba 
stowarzyszeń na dworcu, na działkowych ogródkach, w Centrum Rewi-
talizacji na ul. Jagiellońskiej, ale też w Chodzieskim Domu Kultury czy 
Miejskiej Bibliotece, znowu żyły pełną parą.

n W tak niezwykłym czasie konieczne jest podejmowanie także de-
cyzji niezwykłych, jak choćby jakim zadaniom nadać klauzulę pierw-
szeństwa.

- Wielu osobom, w tym także radnym, muszę tłumaczyć, 
że wirus dopadł również nasze fi nanse. Sytuacja ta spowo-
dowała, że trzeba odpowiedzieć sobie na niezwykle ważne 
pytanie: jak kierować inwestycjami, remontami w obliczu 
tego, że mamy przecież zdecydowanie mniej przychodów. 
Uważam, że najważniejsze jest aktualnie postępować tak, 

by wspierać w tych trudnych czasach 
fi rmy, które zmagać się muszą z prze-
szkodami w prowadzeniu swojej go-
spodarczej działalności. Czy te środki, 
jakie kierujemy na tę pomoc wystarczą 
i czy w najbliższych miesiącach będą 
mogły nadal funkcjonować wszystkie, 
często rodzinne biznesy, do których 
jesteśmy w Chodzieży przyzwyczajeni 
od lat? Czas pokaże. Mimo ograni-
czeń, staram się choćby „w przelocie” 

rozmawiać z mieszkańcami Chodzieży i staram się każde-
mu uświadamiać, że przecież to kiedyś musi się skończyć. 
Że ściągniemy maseczki, znów poznawać się będziemy na 
ulicach i znów normalnie będziemy funkcjonować w każdej 
sferze naszego życia. A aktualnie przygotowujemy się do 
kolejnych inwestycji, opracowujemy dokumentacje, strate-
gie, a jednocześnie szukamy dodatkowych pieniędzy na zewnątrz. 

n Nowy rok zaczęliśmy chyba z nadzieją. Poza oczekiwaniem na 
poprawę wyników walki z koronawirusem, cieszyć się możemy np. z 
udanego fi nału WOŚP w Chodzieży.

- Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy to wielki suk-
ces chodzieskiego sztabu, to 
powód do satysfakcji tych, któ-
rzy w jego organizację włożyli 
całe swoje serducho. Efektem 
była nieprawdopodobna, re-
kordowa suma. Wielkie, gorą-
ce brawa dla nich i ogromne 
podziękowanie dla wszystkich, 

którzy zasilili każdy rodzaj 
puszki. Dla mnie wielkim za-
skoczeniem jest to, ile cho-
dzieżanie wydali pieniędzy 
na licytacje szerokiej gamy 
gadżetów. Sam z niedowie-
rzaniem przyjąłem informa-
cję, że przekazany przeze 
mnie rachunek wystawiony 
przez mieszkańców naszego 
miasta rządowi, który próbo-
wałem wręczyć premierowi w 
lipcu ubiegłego roku na cho-

dzieskim Rynku, dzisiaj (9 lutego) osiągnął cenę 1225 zł. Naprawdę się 
tego nie spodziewałem. Tak samo jak i tego, że mimo tak trudnej sytu-
acji i konieczności organizowania wielkiego fi nału WOŚP  w zupełnie 
nowej formie, uda nam się przebić zeszłoroczny rekord.

n Jest więc, mimo wszystko, miejsce na trochę 
optymizmu?

- Po prostu być musi. Chciałbym, aby wszystkim 
udzielił się mój optymizm, który mimo tych tak wielu 
przeciwności, nadal we mnie jest. I który podpowiada, 
że niedługo będziemy mogli normalnie porozmawiać, 
a kolejny wywiad zakończyć pełnym uśmiechem i 
stwierdzeniem, że znowu jest przepięknie i że znowu 
działamy pełną parą. 

Dwie rocznice

dają w nim bardziej okazale.
- Podziękowania dla wszystkich, 

którzy od początku poświęcali swój 
czas, energię i czasem nawet pie-
niądze. Efekt wow!! Ale przed nami 
dalszy remont. Za chwilę odmienia-
my naszą świetlicę – informują cho-
dziescy strażacy – ochotnicy.

- Stary, zniszczony garaż za-
mienili w cudo. Zrobili to własnymi 
siłami. Brawo druhny i druhowie – 
stwierdził burmistrz Jacek Gursz.

RC 

Pandemia w ubiegłym 
roku zahamowała 
szereg miejskich 
inwestycji i planów 
społecznych.

Chciałbym, aby wszystkim 
udzielił się mój optymizm, 
który mimo tych tak wielu 
przeciwności, nadal 
we mnie jest. 

Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
to wielki sukces 
chodzieskiego sztabu, 
to powód do satysfakcji 
tych, którzy w jego 
organizację włożyli całe 
swoje serducho.

WIRUS DOPADŁ
RÓWNIEŻ NASZE 
FINANSE.
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MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Pisaliśmy już o tym w grudniu, ale ponie-
waż w ostatnich tygodniach chodzieskie wo-
dociągi odnotowały kilkanaście awarii na in-
stalacjach wewnętrznych wody, należących 
do odbiorców, a spowodowanych mrozem, 
powtarzamy nasz apel.  

Przypominamy o zabezpieczeniu wodomierzy 
oraz instalacji przed działaniem niskich tempera-
tur. Pozwoli to uniknąć kłopotów związanych z 
awariami, brakiem wody oraz kosztów wymiany 
uszkodzonych urządzeń. Dodajmy, że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, za utrzymanie miej-
sca montażu wodomierza głównego odpowiada 
właściciel lub zarządca budynku.

- Wodomierze powinny być zlokalizowane 
w pomieszczeniu, w którym panuje dodatnia 
temperatura (minimum 4°C) lub w odpowiednio 
zabezpieczonej przed mrozem studni wodomie-
rzowej. Należy sprawdzić okienka, drzwi do tych 
pomieszczeń oraz pokrywy studni i w razie po-
trzeby uszczelnić je.

- W przypadku studni wodomierzowych wy-
posażonych w elementy izolacyjne, należy 
sprawdzić ich stan i w razie potrzeby uzupełnić 
ubytki. Skontrolować czy pokrywa studni jest 
prawidłowo zamknięta.

- W pomieszczeniach, w których pomimo 
podjętych działań istnieje ryzyko spadku tempe-
ratury w okolice zera, wodomierz oraz instalację 
wodociągową należy dodatkowo zabezpieczyć 
odpowiednim materiałem izolacyjnym (pianka, 

wełna mineral-
na, styropian 
itp.),    w sposób 
umożliwiający w 
razie koniecz-
ności dostęp do 
wodomierza i 
zaworów. 

- Odcinki instalacji wodociągowej niewy-
korzystywane w okresie zimowym należy za-
bezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz 
spuszczenie z nich wody.

W przypadku uszkodzenia wodomierza 
głównego z powodu jego zamarznięcia, 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. MWiK

n

n

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 14

Zasługują na uznanieMieszkańcy budynku wielorodzinne-
go Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Żeromskiego 14 w Chodzieży, zapla-
nowali przeprowadzenie termomoder-
nizacji swojej nieruchomości zgodnie 
z Uchwałą Nr 97/2020 z dnia 16 marca 
2020r, która dotyczyła także wyrażenia 
zgody na zaciągnięcie kredytu remon-
towego. Nieruchomość ta składa się z 
budynku  wielorodzinnego wybudowa-
nego w 1970 roku. Budynek Wspólnoty 
stanowi zabudowę zwartą wzdłuż ulicy 
Żeromskiego, a wyeksponowane są tyl-
ko trzy elewacje:  północna, wschodnia 
i zachodnia.

Mieszkańcy Wspólnoty przy ul. Żerom-
skiego 14  podjęli ważną decyzję, dotyczą-
cą  podniesienia składki na fundusz remon-
towy w roku 2018 ze składki 1,0 zł/m2 na 
składkę w wysokości 2,0 zł/m2, co pozwo-
liło zgromadzić odpowiednią ilość środków 
fi nansowych, pozwalających na  zaciągnię-
cie kredytu remontowego na wykonanie 
termomodernizacji całego budynku.

W trakcie wykonywania prac remonto-
wych okazało się , że żelbetowy daszek 
nad wejściami do lokali użytkowych na 
parterze jest spękany, a po wykonaniu od-
krywek kierownik budowy stwierdził spore 
braki w jego zbrojeniu. Zapadła decyzja 
o rozbiórce daszku, który już nie spełniał 
wymogów bezpieczeństwa pod względem 
konstrukcyjnym.

Działania właścicieli Wspólnoty Miesz-
kaniowej przy ul. Żeromskiego 14 zasłu-

Zabezpieczmy przed mrozem

gują na  uznanie, ponieważ jeszcze 
kilka lat temu Wspólnota borykała 
się ze zgromadzeniem  środków z 
powodu niskiej zaliczki na poczet 
funduszu remontowego.  Właścicie-
le tej Wspólnoty chętnie uczestni-

czą w  działaniach na rzecz swojej 
nieruchomości, a Spółka ChTBS 
jako Zarządca, wspiera wszystkie 
zlecone jej zadania.

Zarząd Spółki ChTBS
Grażyna Nowicka

TAK BYŁO...

...TAK JEST
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REMONTY W MIESZKANIOWYM ZASOBIE 
GMINY W 2021 ROKU

Ostrożne planowanie
Ze względu na trudną sytuację gospodarczą i epidemiczną, Mieszkaniowy Zasób Gminy 

Miejskiej Chodzież ostrożnie planuje wydatkowanie środków przeznaczonych na remonty 
budynków i lokali, ograniczając  się  do  zadań  wynikających z zaleceń pokontrolnych 
oraz doraźnych potrzeb. 

Usuwanie awarii,  kon-
serwacje i remonty insta-
lacji elektrycznych, cen-
tralnego ogrzewania oraz 
instalacji gazowych w roku 
2021 zapewnia wyłonione w 
drodze przetargu nieograni-
czonego Pogotowie Technicz-
ne. MZGM największą część 
środków przeznaczy na wy-
mianę pokrycia  dachowego 
oraz roboty towarzyszące na 
budynku mieszkalnym Gminy 
Miejskiej w Chodzieży przy ul. 
Buczkowskiej 10. Niebawem 
zostanie ogłoszone zamówie-
nie publiczne. 

Planowana jest też wymia-
na stolarki okiennej i drzwio-
wej w zasobach mieszkanio-
wych gminy, ale na znaczne 
niższym poziomie, niż w 

DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA W PROGRAMIE

Czyste Powietrze
Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków                 
mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych 
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Zakres wsparcia
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł 

ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac ter-
momodernizacyjnych  budynku

Kwota dofinansowania
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego pozio-

mu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu  
dofinansowania

Złożenie wniosku o dofinansowanie
1. Wnioski należy składać do wfośigw* obejmującego swoim 

działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest bu-
dynek/lokal mieszkalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załączni-
kami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej 
się na stronach internetowych wfośigw lub

2) w serwisie „gov.pl”.
3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta do-

stępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
2) poprzez serwis „gov.pl”.
4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta 

Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta 
umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. 

Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i prze-
słać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z za-
strzeżeniem w poniższym punkcie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Be-
neficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku 
z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostar-
czenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi 
podpisami) do właściwego wfośigw.

6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wniosko-
dawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i 
podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpi-
sem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego 
serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podaw-
czą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załącz-
ników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi 
podpisami).

7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości zło-
żenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie 
wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca 
się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie 
w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze 
względu na „samoliczące się” pola.

* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
  Wodnej w Poznaniu 

Mieszkańcy zainteresowani programem mogą skorzystać ze 
szczegółowych informacji zamieszczonych na stronach interne-
towych:  
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-
-powietrze 
http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/
https://www.wfosgw.poznan.pl/

Jak co roku chcemy Państwu przedstawić ciekawsze dane statystyczne 
za ubiegły rok. Tym razem prześledźmy wydatki mieszkańców na alkohol.

Wydaliśmy więcej
STATYSTYKA 2020

Praktycznie od 2013 roku zwiększają się wydatki mieszkańców na alkohol. W roku 2020 w Chodzieży wydano rekordo-
wą kwotę 20 509 584 zł, co w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca daje kwotę 1171 zł!
Dane te przedstawia poniższy wykres:

Jeśli podzielimy tę kwotę na poszczególne rodzaje kupowanego alkoholu, tj. do 4,5 % zawartości alkoholu (piwo), od 
4,5%  do 18 % zawartości alkoholu (wino) i powyżej 18 % zawartości alkoholu (wódka) to możemy powiedzieć, że 
przeciętny mieszkaniec Chodzieży zakupił:
n 177  butelek piwa (przy średniej cenie 2,7 zł za 0,5 l) wydając na to 480 zł w skali roku
n 26 butelek wódki (przy średniej cenie 22 zł za 0,5 l) wydając na to 572 zł w skali roku
n 7 butelek wina (przy średniej cenie 15 zł za butelkę) wydając na to 113 zł w skali roku

Statystycznie idąc dalej, przeciętny mieszkaniec co dwa dni wypijał butelkę piwa, co dwa tygodnie 1 butelkę wódki i co 
półtora miesiąca 1 butelkę wina.
Ogólnie w Chodzieży zakupiono w 2020 r. ponad 3,1 miliona piw. 

Analizując te zestawienia możemy sobie porównać i wyciągnąć wnioski, jak faktycznie kształtuje się sprzedaż alkoholu. 
Jeśli odjęlibyśmy z zestawień dzieci, osoby starsze i osoby niepijące, to wskaźniki na mieszkańca byłyby zupełnie inne.  
Co zaskakujące - pomimo pandemii wydatki na alkohol nie zmniejszyły się, a wręcz wzrosły.

Opracował Piotr Witkowski

latach wcześniejszych. Prze-
widuje się remonty kilku lokali 
– pustostanów. Inne, większe 
zadania remontowe  lub in-
westycyjne będą mogły być 

realizowane po ewentualnym 
zwiększeniu planu finansowe-
go jednostki w roku 2021.

Iwona Szmyt
Dyrektor MZGM

ZASTRZEŻENIA DO TŁUMACZENIA

Nasz błąd
n Pan Lucjan Ordowski zwrócił nam uwagę na błędy w tłumaczeniu niemiec-
kiego tekstu, będącego relacją ze spotkania burmistrzów Chodzieży i Nottuln.

W liście do redakcji pan  L. Ordowski napisał m.in.:
- Miałbym wiele zastrzeżeń i uwag do jakości tego tłumaczenia (bez względu na to, 

kto go wykonał), ale moją szczególną uwagę zwrócił następujący fragment:
Wersja niemiecka: „Ich haette diese angagierte Rede gelesen und mich ueber 

die grosse Resonanz bei dieser Kundgebung fuer ein buntes Nottuln gefreut”. (…) 
Według mnie tłumaczenie to powinno brzmieć tak: „Przeczytałem to zaangażowane 
przemówienie i ucieszyłem się z jego rezonansu (odbioru) podczas manifestacji na 
rzecz kolorowego Nottuln”. (…)

Dziękujemy za zwrócenie nam uwagi, a czytelników za błąd oczywiście przepra-
szamy. Ryszard Cichocki
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ZARYS HISTORYCZNY SPÓŁKI

Nasza miejska komunikacja
NASZE MIASTO OBCHODZIŁO WTEDY 550-LECIE UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH. 

DECYZJĄ MINISTERSTWA, Z TEJ WŁAŚNIE OKAZJI, CHODZIEŻ OTRZYMAŁA ZGODĘ 
NA URUCHOMIENIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ.

Pierwsze prace organizacyjne rozpoczęto w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Mieszkaniowej w grudniu 1983 roku. Zostały wte-
dy przekazane do Przedsiębiorstwa, decyzją  Wojewódzkiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile, z 
Zakładu Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu autobusy marki „Jelcz 080” (6 
sztuk), a decyzją dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Chodzieży przekazano zakładowy autobus 
socjalny tej samej marki.

Dyrektor Tadeusz Łach powołał zespół organizacyjny, w skład 
którego wchodzili: zastępca dyrektora ds. technicznych mgr inż. 
Aleksander Zimniak, główny mechanik Jan Podsiadłowicz, kierow-
nik Zakładu Remontowo-Budowlanego Roman Zamęcki, inż. Piotr 
Kozłowicz i Leon Mąka. Powołany zespół odpowiedzialny był za 
opracowanie rozkładu jazdy, wykonanie zatok i tablic przystanko-
wych oraz za przygotowanie autobusów.

n Linia nr 5 - Dworzec PKP - ul. Kasprzaka
Kolejny autobus zakupiony do MZK w Chodzieży to używany IRISBUS 200E - 

rok produkcji 2004, zakupiony w 2014 r.

KIEROWALI FIRMĄ

PIERWSZE LINIE

Komunikację w mieście uruchomiono 23 stycznia 1984 roku z 
okazji rocznicy wyzwolenia miasta. Wtedy wyjechały pierwsze au-
tobusy: „Jelcz 080”- pierwszy ze Strzelec do Oleśnicy, kierowany 
przez Daniela Dropa, a drugi z Oleśnicy do Strzelec, którym kiero-
wał Tadeusz Kot.

Uruchomiono 3 linie autobusowe: 
n Linia nr 1 - Rataje ul. Jeziorna – Oleśnica
n Linia nr 2 - Strzelce - Chodzież ul. Gajowa
n Linia nr 3 – Strzelce - Oleśnica
Ponieważ eksploatowane „Jelcze 080” nie w pełni były przysto-

sowane do przewozu pasażerów z wózkami i na wózkach inwa-
lidzkich, rozpoczęto starania o  przydział nowych autobusów. Na 
przełomie sierpnia i września Chodzież otrzymała przekazane przez 
Zakład Komunikacji w Pile 3 używane autobusy marki AUTOSAN 
H-9-35.01. Wprowadzenie do eksploatacji tych pojazdów umożliwiło 
wycofanie z eksploatacji wysłużonych i nie przystosowanych do ko-
munikacji miejskiej autobusów „Jelcz 080”. Otrzymany nowy tabor 
umożliwił dalszy rozwój komunikacji w mieście.

Zostały uruchomione następne 2 linie autobusowe:
n Linia nr 4 - Chodzież ul. Piaskowa - Studzieniec ul. Wiejska
n Linia nr 5 - Chodzież ul. Leśna - Studzieniec ul. Wiejska

KOLEJNE AUTOBUSY

W kolejnych latach następowała sukcesywna wymiana starego 
taboru oraz nowe zakupy. W latach 1985 - 1988 zakupiono 15 no-
wych autobusów AUTOSAN H9-35.01 oraz dwa autobusy turystycz-
ne AUTOSAN H9.20 i AUTOSAN H10.11. W 2000 roku zakupiono 
dwa stare autobusy Scania z 1987 roku, we wrześniu 1998 dwa 
nowe NEOPLANY, a w 2003 roku, w 20-lecie powstania firmy, no-
wego AUTOSANA H7 i KAPENĘ.

W 1996 roku została uruchomiona nowa linia autobusowa: Linia 
nr 6 - Chodzież ul. Słoneczna OSM - ul. Zdrojowa.

Aktualnie Miejski Zakład Komunikacji obsługuje następujące linie:
n Linia nr 1 - Dworzec PKP - ul. Zdrojowa
n Linia nr 3 - Oleśnica - Strzelce
n Linia nr 4 - ul. Siejaka - ul. Wiejska 

STRATEGIA NISKOEMISYJNA

W roku 2017, w ramach projektu „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie 
Miasta Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego, celem 
zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców”, współfinansowanym przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, zakupiono 4 nowo-
czesne autobusy SOLARIS Urbino 8.9 LE, spełniające normę emisji spalin EURO 
6, oraz w 2018 w pełni elektryczny autobus SOLARIS Urbino 8.9 LE. W 2018 roku 
zakupiono też 50 rowerów miejskich w systemie bezstacjowym firmy Roovee, któ-
ry jest w pełni obsługiwany przez MZK Spółkę z o.o. w Chodzieży.

Z własnych środków w 2019 roku Spółka dokupiła nowy autobus Mercus, zabu-
dowany na bazie Mercedesa Sprintera.

Od powstania Komunikacji Miejskiej tj. od 15 grudnia 1983r. 
kierował nią inż. Piotr Kozłowicz. Kolejnymi kierownikami Komu-
nikacji Miejskiej byli: mgr inż. Piotr Cieślak, Jacek Żurawski, a po 
powstaniu Spółki z o.o. na prezesa Zarządu powołano Zbigniewa 
Sędzińskiego, następnie mgr Wandę Ślesińską, a od 30 stycznia 
2003r. Stefana Jerynkicza. W 2013 roku przez 3 miesiące funkcję 
prezesa Zarządu sprawował mgr Krzysztof Spychalski. Od 1 lip-
ca 2013 r. prezesem Zarządu był mgr inż. Roman Golcz, a od 1 
czerwca 2017r. funkcję tę pełni mgr Edyta Weistok.

ZIELONY TRANSPORT

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży złożył w 
styczniu 2021r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu dwóch 
autobusów elektrycznych i ładowarki, w ramach programu „Zie-
lony Transport Publiczny”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę 
formalną w Funduszu i czeka teraz na ocenę merytoryczną. Do-
finansowanie wynosi 80% kosztów zakupu, a Zarząd spółki ma 
nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie w naborze.

Roman Golcz

Pracownikami o najdłuższym 
stażu w komunikacji miejskiej są 
kierowcy: JERZY GONGOREK (od 
listopada 1984r.) i MAREK JESSA 
(od maja 1985r.)

Prezes MZK Roman Golcz i dyrektor sprzedaży 
Firmy Solaris Andrzej Sienkiewicz po podpisaniu 
umowy na dostawę Solarisów Urbino 8.9 LE

Prezentacja nowych Neoplanów 
w październiku 1988r 

Piknik pracowników z rodzinami z okazji 30-lecia MZK
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6. CHODZIESKIE 
FORUM 
MAŁŻEŃSTW 
POD PATRONATEM 
BURMISTRZA 
MIASTA 
CHODZIEŻY, 
STAROSTY 
CHODZIESKIEGO, 
PARAFII 
ŚW. FLORIANA 
I PARAFII
NAWIEDZENIA 
NMP

PARY ciągle są realne
Małgorzata Jeśko-Doręgowska

Jak co roku – w dniach 7-14 lutego, trwał Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. Chodzież, 
jako pierwsze miasto w Polsce, włączyła się do czynnego udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Szósta już edycja Chodzieskiego Fo-
rum Małżeństw jak zawsze skupiła 
pary, które widzą i czują potrzebę 

promowania takich wartości jak właśnie 
małżeństwo. Pary, które czasami zwy-
czajnie potrzebują czasu na zatrzymanie 
i popatrzenie na siebie – zrozumienie, że 
jesteśmy inni niż wcześniej, bo z bagażem 
doświadczeń i nowymi potrzebami.

Ten rok jest nieco inny z uwagi na pa-
nującą pandemię, ale mimo że większość 
inicjatyw odbywała się zdalnie, to były one 
różnorodne i co najważniejsze, dotyczące 
REALNYCH PAR.

 x x x
Co więc odbyło się w tym roku?
Rozpoczęliśmy wspólną mszą świętą 

w intencji wszystkich, których kochamy, 
dzięki gościnie parafii pw. św. Floriana i 
ks. proboszcza Ireneusza Szypury. Mszy 
św. przewodniczył ks. Jarek Wesołowski, 
który towarzyszy małżeństwom w rozwoju 
ich duchowości i budowaniu małżeńskiej 
więzi. A mszę zakończył przesłaniem i 
zaproszeniem, abyśmy podobnie jak Je-
zus głosili całemu światu, że tam gdzie w 
związku jest nadmiar cierpienia, potrzebny 
jest nadmiar miłości.

x x x
W tym roku mieliśmy też kilka nowych 

propozycji, dostosowanych do zdalnego 
przekazu.

Zaprosiliśmy naszych uczestników na 
niezwykłą filmową podróż w czasie ośmiu 
„Wieczorów we dwoje”. Na naszym profilu 
zaprosiła na nie Anna Kaczmarczyk, pro-
wadząca  w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekspresja”.  
„Gabinet Idąc - Agnieszka Widomska”, 
zaprosił z kolei na bezpłatne konsultacje i 
porady dla par. Nową propozycją był także 
challenge. Proponowaliśmy na swoim pro-
filu FB wyzwanie „Wspólnie dla innych”, 
bo razem możemy jeszcze więcej! Za-
prosiliśmy do walentynkowego Challenge 
pogorzelców z Podstolic wraz z dziećmi. 
Zasady były proste – w komentarzu wy-
darzenia wklejamy swoje wspólne zdjęcie 
z utrwalonej cennej chwili, która dodała 
nam otuchy. Można było przy zdjęciu do-
dać słowo wsparcia dla PARY/RODZINY 
poszkodowanej w pożarze. Wklejając 
zdjęcie oznaczaliśmy też min. 3 kolejne 
pary. Każdy nominowany miał 24 godziny 

na wrzucenie swojego zdjęcia (pary). Jeśli 
nie podejmie wyzwania, wpłaca 30 zł na 
konto zbiórki.

Po raz piąty zaprosiliśmy dzieci do 
KONKURSU PLASTYCZNEGO I LITE-
RACKIEGO.  W swoich pracach młodzi 
chodzieżanie doskonale pokazali po-
trzebę tego, co jest ważne dla rodziny, 
rodziców, dla par… Wystawa prac odbę-
dzie się w formie zdjęć na naszej stronie 
i profilu. Wyniki zostaną ogłoszone w tym 
tygodniu i wręczone w Urzędzie Miejskim 
przez burmistrza Jacka Gursza – patrona 
obchodów. 

 x x x
9 lutego odbyło się spotkanie on-line 

poświęcone tematowi „Konflikt małżeński 
– szansa rozwojowa czy katastrofa?”, po-
prowadzone przez A. Widomską (psychote-
rapeutkę). Skupiło ono kilkunastu uczestni-
ków, którym dziękujemy za aktywność oraz 
dzielenie się własnymi  doświadczeniami. 
Tego samego dnia wzięliśmy udział w pro-
gramie telewizyjnym. Zaproszono nas do 
rozmowy na temat „Jakie zagrożenia sto-
ją przed współczesnymi małżeństwami?”. 
Spotkanie online odbyło się dzięki TVP3 w 
programie LUSTRA. 

 x x x
Jedną z form zaangażowania parafii 

chodzieskich i członków Domowego Ko-
ścioła w Chodzieski Tydzień Małżeństwa,  
była modlitwa w intencji małżeństw. Przez 
cały tydzień można było napisać i prze-
kazać prośbę o modlitwę za swoje mał-
żeństwo i rodzinę lub swoich bliskich. W 
kościołach ustawione były skrzyneczki, do 
których można było wrzucić kartkę z wypi-
saną prośbą.

11 lutego w parafii św. Floriana mał-
żeństwa spotkały się przed  Najświętszym 
Sakramentem, aby z sercami pełnymi mi-

łości do Boga i do siebie nawzajem prosić 
o umocnienie ich związków. Rozważania 
adoracji były przypomnieniem znaczenia 
słów przysięgi małżeńskiej. Adoracja za-
kończyła się błogosławieństwem indywi-
dualnym. 

Dziękujemy ks. Jarosławowi Wesołow-
skiemu za opiekę i  towarzyszenie nam nie 
tylko w czasie adoracji, ale podczas całego 
Tygodnia Małżeństwa. Dziękujemy mał-
żeństwom Domowego Kościoła i zespołowi 
Ichtis za przepiękną modlitwę śpiewem.  

13 lutego można było uczestniczyć w 
pierwszej w historii Tygodnia Małżeństwa 
w Polsce konferencji popularno-naukowej 
dla małżeństw. Wydarzenie było sfinanso-
wane ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

x x x
Obchody Chodzieskiego Forum Mał-

żeństw zakończyliśmy w Walentynki, 
w niedzielę 14 lutego. O godz. 9.30 w 
kościele pw. NNMP wierni modlili się w 
intencji małżonków i narzeczonych o dar 
miłości. Msza św. zakończyła się życze-
niami księdza proboszcza Jana Koryga-
cza, skierowanymi do małżeństw, aby ich 
wspólne życie było świadectwem dla tych, 
którzy ich otaczają. 

Na koniec zaprosiliśmy  wszystkie 
PARY - młodsze i starsze, małżeńskie i 
narzeczeńskie, na wspólne morsowanie! 
Wszystko pod hasłem - podarujmy sobie 
ciepło i uśmiechnijmy do siebie! Nie za-
brakło emocji i walentynkowych symboli, 
ale przede wszystkim ciepła zarówno od 
morsujących par, jaki i tych, jeszcze nie-
zdecydowanych, ale wspierających się 
wokół w ciepłej atmosferze. Na wszystkich 
czekała imbirowa herbatka oraz słodkie 
ciastka, czerwone balony i dyplomy gra-
tulacyjne. Było piękne niebo i promienne 
słońce. Idealne na zakończenie Tygodnia 
Małżeństwa, z którego każdy wracał do 
domu ogrzany i wzmocniony. Parom to-
warzyszyli też patroni obchodów - starosta 
Mirosław Juraszek oraz reprezentujący 
burmistrza Jacka Gursza, wiceburmistrz 
Piotr Witkowski.

Tegoroczne obchody CHODZIESKIE-
GO FORUM MAŁŻEŃSTW niestety 
były inne niż w poprzednich latach. 
Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, 
aby każda para mogła być
 w tych dniach razem z nami. Ale 
przede wszystkim - ze sobą i dla 
siebie, we dwoje.
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Powrót do działalności rozpo-
częły seanse w Sali 40 Reżyse-
rów (mała sala), a już od najbliż-
szego – piątku (19 lutego), fi lmy 
będą również wyświetlane na 
ekranie sali widowiskowej.

Dla zainteresowanych do-

datkowa informacja – w Sali 40 
Reżyserów wyświetlane będą 
wyłącznie polskie fi lmy - stare i 
nowe.

- Kino otwieramy zgodnie z 
obowiązującym reżimem sani-
tarnym, a więc, przede wszyst-

kim, w sali będzie mogło być za-
jętych maksymalnie 50% miejsc
– podkreśla dyrekcja ChDK. 
- Przypominamy też o pozosta-
łych obowiązujących obostrze-
niach sanitarnych i serdecznie 
zapraszamy na kolejne seanse.

Szrom śpiewa Zauchę
Była to kolejna propozycja Chodzieskiego Domu Kultury w ramach koncertów 
transmitowanych przez internet. Tym razem, w sobotę 6 lutego, z programem                  
„Andrzej Zaucha Song Book” wystąpił Janusz Szrom, któremu na fortepianie akom-
paniował Wojciech Majewski. 

KONCERTY Z CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY INSTRUKTOR CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY 
NAJLEPSZY

n Po raz kolejny Michał Kielak uzna-
ny został bluesowym harmonijkarzem 
roku.  To muzyczne wyróżnienie 
przyznali mu fani tego gatunku mu-
zyki w ankiecie Blues Top 2020. 

Chodzieżanie mieli już wiele okazji do 
podziwiania Michała Kielaka. Zachwycali 
się jego grą na różnych scenach w naszym 
mieście. Warto jednak pamiętać, że jest on 
także muzykiem zapraszanym przez wiele 
zespołów bluesowych w całej Polsce. Wy-
stępował również poza granicami naszego 
kraju, zyskując uznanie słuchaczy. 

 Ale M. Kielak to także instruktor Chodzie-
skiego Domu Kultury, przekazujący tajniki 
wiedzy gry na harmonijce ustnej zarówno 
bardzo młodym, jak i starszym miłośnikom 
tego instrumentu. RC

n Do Chodzieży przyjechała Joanna Balawajder - prezes Kaczmarek 
Electric MTB, by przekazać władzom miasta  podziękowanie za współ-
organizację kolarskiej imprezy w zeszłym roku. W tym celu spotkała się 
z  burmistrzem Jackiem Gurszem. 

CHODZIESKIE KINO ZNOWU DZIAŁA
n Dla kinomanów jest to bardzo dobra wiadomość. W związku ze stopniowym znoszeniem 
obostrzeń pandemicznych, od minionego piątku (12 lutego) swoją działalność wznowiło 
chodzieskie kina Noteć.

Janusz Szrom dla chodzieskich miłośników muzyki, to arty-
sta wyjątkowy. Jest jednym z najwybitniejszych wokalistów 
jazzowych w Polsce, a od wielu już lat jest też dyrektorem 

artystycznym naszych Międzynarodowych Warsztatów Jazzo-
wych. Janusz Szrom jest również autorem wielu artykułów 
poświęconych polskiej muzyce jazzowej, a także obszernych 
monografi i, jak choćby „Warsztaty Muzyczne w Chodzieży w 
latach 1971 – 2020”, czy wyjątkowego. 3. tomowego dzieła, 
poświęconego Andrzejowi Zausze. 

Towarzyszący wokaliście Wojciech Majewski, to pianista ja-
zzowy, mający także powiązania z chodzieskimi Warsztatami.  
Był kiedyś ich najmłodszym uczestnikiem – przyjechał na czyn-
ne spotkanie z jazzem do Chodzieży, gdy miał 9 lat.          

Koncert, prowadzony przez Macieja Strzelińskiego, Janusz 
Szrom rozpoczął od przypomnienia idei Warsztatów, od pod-
kreślenia, dlaczego Chodzież to tak ważne miejsce w polskim 
„świecie jazzu”. Potem śpiewał utwory, wybrane spośród 240. 
zapisanych w monografi i „Andrzej Zaucha Song Book”. Ale na 
początek była „Georgia on My Mind”. Na pytanie M. Strzeliń-
skiego: dlaczego ten utwór, i to jako jedyny w języku angiel-
skim, J. Szrom odpowiedział:

- Bo Andrzej Zaucha swoje koncerty właśnie nim rozpoczynał.

Śpiewanie Zauchy to niełatwe zadanie. Bo wokalista był to 
wyjątkowy, a jego utwory to przecież najwyższa półka. Ale jak 
ma się taki głos, takie umiejętności operowania nim, i taką siłę 
przekazu jak Janusz Szrom ...  A jeżeli dodamy do tego jeszcze 
przekazywane z wielką swobodą, ale też nienaganną polsz-
czyzną, informacje o twórczości Andrzeja Zauchy, to z czystym 
sumieniem powiedzieć można, że naprawdę warto było ten 
koncert zobaczyć. A przede wszystkim ... posłuchać.

Ryszard Cichocki

n W sobotę, 13 lutego, Chodzieski 
Dom Kultury zaprosił wszystkich miło-
śników dobrej muzyki na kolejny pro-
gram. Tym razem był to walentynkowy 
koncert, oczywiście również w syste-
mie online. Na deskach ChDK wystą-
piła znana chodzieżanom wokalistka 
Estera Naczk, której na gitarze akom-
paniował Waldemar Zieliński. 

Koncert zatytułowany był „Pamiętniki 
pisane od serca”.  RC

Sukces
Michała Kielaka

Kolarski maraton
POD PATRONATEM BURMISTRZA CHODZIEŻY

- Nie mogłem oprzeć się namowom 
pani prezes i prezesa naszego ChTR 
Łukasza Sędłaka, by w 2021 roku jedna 
z edycji maratonu z cyklu Kaczmarek 
Electric MTB odbyła się na terenie ziemi 
chodzieskiej – informuje J. Gursz. 

- Rozmowy u pana burmistrza były 
bardzo owocne i już dziś możemy poin-
formować, że 11 lipca 2021r. odbędą się 
kolarskie zawody w Chodzieży. Kolejny 
raz tak prestiżowa impreza, gromadzą-

ca na starcie blisko tysiąc zawodników, 
odbędzie się na naszym terenie. Oczy-
wiście patronat nad imprezą objął nasz 
burmistrz. Przedstawicielka współor-
ganizatora zawodów, czyli Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, pani Mał-
gorzata Kurowska również pozytywnie 
rozpatrzyła propozycję zorganizowania 
w Chodzieży tej atrakcyjnej pod każdym 
względem imprezy – wyjaśnia Ł. Sędłak.

 RC

Pisane sercem

Nad techniczną stroną transmisji czuwali Wojciech Szałata 
i Marcin Kotowicz.



B. Polankiewicz 1879 - 1935      ogrodywspomnien.pl

Porcelanowa plakieta z widokiem Fabryki Porcelany 
w Ćmielowie, malowana przez B. Polankiewicza, 
1910 - 1912

Rysunek B. Polankiewicza z widokiem Fabryki Fajansu 
w Chodzieży, 1927
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Polankiewicz zajmował się wieloma technikami grafi czny-
mi: drzeworytem, litografi ą, akwafortą, akwatintą. Swoje 
prace uwieczniał też na ceramice. Od 1924 do 1935 roku 

był kierownikiem malarni fabryki fajansu w Chodzieży, a wcze-
śniej w latach 1903-1920 - kierownikiem artystycznym dekora-
torni ćmielowskiej fabryki porcelany. Obie fabryki zostały przez 
niego uwiecznione. Rysunek chodzieskiej fabryki zachował w 
karcie katalogu wyrobów fabryki S. Mańczaka, a ćmielowską 
fabrykę namalował na porcelanowej, owalnej plakiecie w latach 
1910-12. W obu przypadkach starał się zachować wierność 
architektoniczną. Obecnie stanowią one ciekawy materiał iko-
nografi czny dla badań historii tych regionów. 

Polankiewicz w czasach międzywojnia wprowadził do pro-
dukcji ceramicznej dekoracje typowo ludowe, co stawia jego 
twórczość obok takich artystów jak: Zofi a Stryjeńska, Tadeusz 
Szafran, Zygmunt Błaszczyk, Bogumiła Marcinek. Na desero-
wych talerzykach  artysta malował popiersia w strojach ludo-
wych, w duchu folkloru łowickiego, zakopiańskiego, czy kra-
kowskiego, z podkreśleniem charakterystycznej ornamentyki 
danego regionu. Zaprojektował je w latach 1905-1914, a zre-
alizował  w 1930 roku, kiedy pracował już w chodzieskiej fabry-
ce. Autorstwa Polankiewicza był też  m.in. serwis z dekoracją  
łowicką, zaprojektowany na Wystawę Krajową  w Poznaniu w 
1929  roku. Spod jego ręki wyszły malowane kobaltem pejzaże, 
okolicznościowe wazony, które zdobiły podobizny zasłużonych 
osób, m.in. gen. Józefa Hallera. Okazałych rozmiarów kobalto-
wy wazon zatytułowany ,,Pięć zmysłów”, eksponowany na wy-
stawie w Paryżu w 1925 roku, uwiecznia na brzuścu wizerunki 
pięciu aktów kobiecych - gracji, symbolizujących pięć zmysłów. 
Dla marszałka Piłsudskiego artysta zaprojektował szachowni-
cę z kompletem fi gurek. W zbiorach chodzieskiego muzeum 
można podziwiać wazon z malowanym budynkiem poczty 
poznańskiej, zadedykowany Bogusławowi Miedzińskiemu– ów-
czesnemu ministrowi poczt i telegrafów, wcześniejszemu mini-
strowi w rządzie J. Piłsudskiego i marszałkowi senatu RP, ,,ku 
wspomnieniu pobytu w Poznaniu 1927”.

Polankiewicz jest też autorem monochromatycznych wido-
ków polskich zabytków, m.in. ruin zamku w Szydłowcu, czy My-
siej Wieży w Kruszwicy. W okresie międzywojennym powstał 
cykl widoków Sandomierza, wykonanych we współpracy z Jó-
zefem Pietraszakiem.

B. Polankiewicz, obok innych artystów współpracujących z 
Fabryką Fajansu, W. Marcinkowskiego, czy S. Mańczaka, po-
zostawił w Chodzieży swój artystyczny ślad.  

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
DHiTM MBP

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

BOLESŁAW POLANKIEWICZ - MALARZ ARCHITEKTURY, 
PEJZAŻY I FOLKLORU

Pozostawił swój ślad
Polankiewicz obok takich artystów jak L. Wyczółkowski, czy W. Skoczylas, należał do przedstawicieli polskiej 
grafi ki, choć z jego prac niewiele się zachowało. Urodził się w roku 1879, ukończył warszawską szkolę rysunku, 
był uczniem Wojciecha Gersona – malarza scen głównie historycznych i pejzażowych.

 „NA REGALE”, 
czyli co warto wypożyczyć 
i przeczytać

Miłość i inne obsesje
  Liane Moriarty

Sięgając po książkę, bardzo 
rzadko wybieram powieść oby-
czajową z miłością w tle. Brzmi 
to zawsze banalnie. Jednak 
w tym miejscu, po raz kolejny 
sprawdza się powiedzenie: „nie 
ma złych wątków, są tylko te 
opisane złym językiem”. Tak 
właśnie jest z książkami austra-
lijskiej pisarki Liane Moriarty. 
Serca czytelników podbiła po-
wieścią „Wielkie kłamstewka”, 
którą zresztą bardzo dobrze na 
ekran przeniosło HBO. 

Mam już duże zaufanie do pióra  tej autorki i z ciekawo-
ścią chwyciłam nową powieść. Nie zawiodłam się! Autorka w 
wyśmienity sposób portretuje swoich bohaterów: Ellen – hip-
noterapeutkę, rozpoczynającą właśnie nowy związek z Pa-
trickiem (wdowcem oraz samotnym ojcem 8-letniego Jacka) 
oraz Saskię – kobietę przez wiele lat związaną z Patrickiem, 
którą ten, nagle bez słowa zostawia, co sprawia, że  kobieta 
popada w obsesję. Nie jest to kolejny thriller. Akcja książki  
toczy się spokojnie. Może właśnie dzięki temu emocje, myśli 
oraz etapy wychodzenia z pewnych relacji międzyludzkich, 
w spójny sposób rysują się przed naszymi oczami. Plastycz-
ność i wielowymiarowość postaci jest fascynująca. Ot niby 
zwykła historia o miłości, która aby dla kogoś była począt-
kiem, komuś innemu musi się brutalnie skończyć. A jednak 
warto, a jednak wciąga. Polecam!

Honorata Struzik 
Wypożyczalnia dla Dorosłych MBP 

NOWA OFERTA MBP
n W ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej pojawił 
się ciekawy magazyn - Bike Board. Znajdziecie w nim 
m.in. test sprzętu i odzieży, porady treningowe, ulep-
szenie roweru, a także turystykę rowerową. Wszyst-
kich miłośników dwóch kółek zapraszamy do bez-
płatnego korzystania w Czytelni bądź wypożyczania 
magazynu do domu! 

Z nami rozwiniesz swoją pasję! Zapraszamy! HS

Wazon okolicznościowy dla B. 
Miedzińskiego - ministra poczt 
i telegrafów, z Fabryki Fajansu 
S. Mańczaka, mal. B. Polankie-
wicz 1927

Rezerwa wazonu z widokiem bu-
dynku poczty poznańskiej przy ul. 
Kościuszki, proj. F. Schwechtena, 
mal. B. Polankiewicz 1927
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PIERWSZA POŁOWA SIERPNIA 1939

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

BOLESŁAW POLANKIEWICZ - MALARZ ARCHITEKTURY, 
PEJZAŻY I FOLKLORU

Pierwsza połowa sierpnia „ostatnie-
go roku” upływała raczej spokojnie. 
Chodzieżanie, jak zresztą więk-

szość Polaków, próbowali nadal cieszyć 
się urlopami, słońcem, wypoczynkiem. 
Oczywiście w tle, majaczyły wydarze-
nia międzynarodowe. Podobnie jak w 
poprzednich miesiącach, chodzieskie 
społeczeństwo dawało zdecydowane sy-
gnały swego patriotyzmu i chęci obrony 
ojczyzny. Lato pozostawało jednak latem 
i rządziło się swoimi prawami. 

6 sierpnia oddział wioślarski TS „Sokół” 
zorganizowało „Powiatowy Dzień Sportów 
Wodnych”. Głównym punktem „dnia” były 
zawody pływackie i wioślarskie. Pływacy 
ścigali się na dystansach 50, 100 i 200 
metrów, różnymi stylami. Przewidziano 
także wyścigi sztafetowe oraz dystans 800 
m „wpław przez jezioro”. Kajakarze konku-
rowali na dystansach 1000 i 1500 metrów. 
Drużynowo zwycięzcami okazał się zespół 
KSMM, deklasując rywali i zdobywając 27 
pkt., przed „Sokołem” z 16 pkt. oraz „No-
tecią” z 10 pkt. 

Pierwsza sobota i niedziela miesiąca 
nie należały jednak tylko do „wodniaków” 
i obfitowały w o wiele więcej wydarzeń. 
W tych dniach przypadała bowiem 25 
rocznica „wymarszu pierwszej kadrowej”, 
a więc przekroczenia granicy Królestwa 

Kolejny artykuł oparty na książce „W cieniu swastyki”,  nowej publikacji Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, opowiadającej o losach chodzieżan w ostatnich miesiącach przed 
wybuchem II wojny światowej.

ZBLIŻA SIĘ SZTORM…

NOWOŚĆ W CHODZIESKIEJ BIBLIOTECE 

W związku z przystąpieniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży 
do systemu ACADEMICA, udostępniającego zasoby cyfrowe 
Biblioteki Narodowej, serdecznie zapraszamy  do korzystania 
z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA  

w Dziale Multimedialnym Biblioteki.

Wypożyczalnia ACADEMICA zastępuje tradycyjną wypożyczalnię 
międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych 

Biblioteki Narodowej. 
Użytkownicy ACADEMICA mają możliwość dostępu do publikacji 

ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną 
prawa autorskiego. System umożliwia studentom oraz uczniom 
darmowy dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej 

oraz przygotowanie prac licencjackich i magisterskich. 

W ACADEMICA udostępniane są przede wszystkim ksiażki i czasopisma 
naukowe ze zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym: 

podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, 
lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe 

z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze wszystkich 
dziedzin wiedzy. 

Zasady korzystania z systemu ACADEMICA:

1. Udostępnianiu za pośrednictwem CWPN ACADEMICA 
podlegają zbiory mające postać cyfrową.

2. Korzystanie ze zbiorów udostępnionych za pośrednictwem 
CWPN ACADEMICA jest bezpłatne.

3. Przeglądanie zasobów systemu jest możliwe z dowolnego komputera 
i bez konieczności posiadania konta, jednak dostęp do pełnego tekstu 

publikacji otrzymujemy wyłącznie na terminalu dostępnym 
w Dziale Multimedialnym Mijskiej Biblioteki Publicznej.

4. Jedynie zarejestrowani użytownicy mogą mieć dostęp do pełnych 
tekstów. Zarejestrowanym użytkownikiem może zostać osoba 

posiadająca aktywne konto biblioteczne - bezpłatne konto nowego 
użytkownika tworzą pracownicy Biblioteki.

Zainteresowanych zapraszamy
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

Można rezerwować miejsce w czytelni telefonicznie 

673 818 108
lub drogą mailową: multimedia@biblioteka-chodziez.pl

Polskiego i rozpoczęcia udziału w I wojnie 
światowej polskich Legionów pod dowódz-
twem Józefa Piłsudskiego. Główne i hucz-
ne uroczystości odbyły się w Krakowie, 
jednak cały kraj świętował to wydarzenie, 
manifestując jednocześnie przywiązanie 
do obozu władzy oraz patriotyczną posta-
wę w obliczu niemieckiego zagrożenia. W 
Chodzieży obchody odbyły się w sobotę 5 
i niedzielę 6 sierpnia. W sobotę, o godzi-
nie 19 odbył się przemarsz ulicami miasta, 
od budynku starostwa na rynek, gdzie po 
krótkiej sztafecie, zapalono ognisko i od-
czytano rozkaz  komendanta z 3 sierpnia 
1914 roku. Po odczytaniu listy poległych i 
minucie ciszy, uchwalono rezolucję wyra-
żającą gotowość walki z wrogiem o wol-
ność Polski, aż do śmierci. Odśpiewano 
także hymn państwowy. O godzinie 21 
rozpoczął się występ młodzieży akade-

mickiej, która objeżdżała pogranicze z wy-
stępami tanecznymi, śpiewem i muzyką 
(wcześniej taki występ odbył się w Ujściu). 

Tej samej niedzieli, o godzinie 16, na 
boisku fabryki fajansu, odbyły się rejono-
we zawody strażackie. Rywalizowano w 
strzelaniu oraz konkurencjach pożarni-
czych i sprawnościowych. W zawodach 
zwyciężyła drużyna OSP Chodzież, przez 
strażakami z fabryki fajansu. Co cieka-
we, w rywalizacji brała też udział żeńska 
drużyna pożarnicza z fabryki fajansu. Po 
zmaganiach rozpoczęła się zabawa pod 
gołym niebem, którą przerwał deszcz. Kil-
ka dni później rywalizowali także policjanci 
z powiatów chodzieskiego i wągrowiec-
kiego. Konkurowano w strzelaniu, rzucie 
granatem, biegach, pływaniu i jeździe na 
rowerze. 

13 sierpnia święto poświęcenia swego 

sztandaru obchodził chodzieski Związek 
Inwalidów Cywilnych, do którego należeli 
m.in. poszkodowani w wypadkach i po-
bierający z tego tytułu renty. Uroczystość 
odbyła się pod patronatem starosty i pro-
boszcza chodzieskiej parafii. W koście-
le, w trakcie nabożeństwa, poświęcono 
sztandar, a następnie przekazano go 
przedstawicielom chodzieskiego koła. W 
uroczystościach wzięło udział 10 zaprzy-
jaźnionych organizacji (np. koła inwalidów 
z Wągrowca, Gniezna czy Szamotuł, Zw. 
Inwalidów Wojennych czy Powstańcy 
Wielkopolscy), a także zaproszenie go-
ście z całej Wielkopolski. Po przemówie-
niach wpisano się do księgi pamiątkowej, 
a następnie zebrani zasiedli do wspólnej, 
okolicznościowej kawy.

c.d.n.
Tadeusz Matraszek 
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AKCJA CZłONKÓW PZW SUKCES UCZNIÓW SZKOŁY HIPOLITA

AKTUALNE DZIAŁANIA ZESPOŁU MŁODZIEŻOWEGO TMZCH

Z kolei efekty naszej pracy wydają się być cał-
kiem ciekawe - pod koniec stycznia rozpoczęliśmy 
nabór do projektu ,,Nasz Portret”. W naszej drużynie 
znalazła się chodzieska młodzież zainteresowana 
dziennikarstwem, która chce podzielić się swoją 
pasją, czymś, co uważa za ważne i przy okazji po-
znać interesujących ludzi. Koordynatorem projektu 
jest Sławomir Smolczewski, który aktywnie działa w 
towarzystwie od lat i w tym roku po raz pierwszy jest 

liderem projektu, który sam wymyślił. Jak informuje 
Sławek - to nie jego jedyne plany związane z To-
warzystwem na ten rok, jednak na razie nie może 
powiedzieć nic więcej.

Inna wieloletnia działaczka Zespołu - Natalia Ka-
łużna, razem z koleżankami i kolegami, z którymi 
organizowała wcześniej znane i cieszące się sporą 
popularnością coroczne Gry Miejskie, zorganizo-
wała mini wersję takiej gry we współpracy z akcją 
,,Zaloguj się do lasu” - projektu wicestarosty Mariu-
sza Witczuka i Uniwersytetu Dziecięcego. Mini-gra 
miejska odbyła się na terenie Chodzieskiego Domu 
Kultury i była zorganizowana dla dzieci spędzają-
cych ferie zimowe w Chodzieży. Gra zyskała wiele 
pochwał, co zmotywowało Natalię do organizacji 

Moc na start
n Uczniowie Technikum w zawodzie 
technik elektryk startowali w ogól-
nopolskim konkursie „Moc na start”, 
zorganizowanym przez Grupę Ener-
getyczną Enea S.A. dla uczniów szkół 
patronackich. Celem konkursu jest 
promowanie wśród młodzieży wiedzy 
o energetyce - o nowoczesnych, in-
nowacyjnych rozwiązaniach stosowa-

nych w tej branży, a także o trendach i 
wyzwaniach przed nią stojących.

W konkursie wzięło udział 37 uczest-
ników szkół patronackich. Z chodzieskiej 
Szkoły Hipolita do konkursu przystąpili 
uczniowie II klasy Technikum w zawo-
dzie technik elektryk. Do ścisłego fi nału 
zakwalifi kowało się trzech uczniów: Szy-
mon Geisler, Jonasz Kita i Jakub Szy-

Mimo pandemii i związanych z nią utrudnień, Młodzieżowy Zespół Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Chodzieskiej nadal aktywnie działa. Tęsknimy już za dawnym trybem działania - spo-
tkaniami, pizzą i rozmową twarzą w twarz, ale uważamy, że praca zdalna również nas dużo 
nauczyła. Teraz wszystko musimy dokładniej planować, przydzielać sobie zadania i nauczyć 
się pracy w mniejszych grupach. Pracę online traktujemy jako nowe doświadczenie, które 
może nam przydać się również po pandemii. 

Nowości i kontynuacje

n W poprzedni weekend, na Jeziorze 
Miejskim w Chodzieży, członkowie Pol-
skiego Związku Wędkarskiego przepro-
wadzili tradycyjną akcję „Trzcina”. 

W tym roku, w przeciwieństwie do ubie-
głego, warunki pogodowe były sprzyjają-
ce, jezioro pokryte było lodem. Na miejscu 
zbiórki, przy przystani PZW, stawiło się kil-
kunastu jej członków oraz Michał Strumnik 
z „Przygody”, uzbrojonych w kosy spalino-
we, łopaty i grabie. Po sprawdzeniu czy 
w trzcinie nie ma ptasich gniazd, przystą-
piono do pracy. Trzcina została wycięta i 

załadowana na przyczepę, za której udo-
stępnienie PZW serdecznie dziękuje panu 
Dąbrowiczowi z zakładu „Zieleń”.

Coroczne wycinanie trzciny jest nie-
zbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
ponieważ w razie pożaru sucha trzcina 
zagraża przystani. Ponadto dzięki jej usu-
nięciu wiosną woda szybciej się nagrze-
wa, co przyspiesza wzrost świeżej trzciny 
i sprzyja tarłu ryb. Jest to też niezbędne ze 
względów estetycznych i porządkowych.

PZW
Źródło FB PZW Chodzież

mański. Był to wielki sukces.
Stypendium w wysokości 3000 zł wy-

walczyli Jonasz Kita i Jakub Szymański. 
Zgodnie z ideą konkursu nagrodę prze-
znaczą na rozwijanie swoich pasji. 

Podziękowania należą się panu Wal-
demarowi Bocheńskiemu za znakomite 
przygotowanie uczniów do konkursu, a 
także kierownikowi szkolenia praktycz-
nego Annie Nylec za koordynowanie 
wszystkich działań związanych z konkur-
sem oraz wsparcie uczniów i opiekuna 
podczas zmagań konkursowych.

Źródło – FB ZS im. H. Cegielskiego

Jak co roku

(tym razem nie mini) Gry Miejskiej, która odbędzie 
się na początku lipca.

Oprócz wcześniej wspomnianych akcji, plano-
wana jest również kontynuacja ,,Ptasiego Osiedla” 
- projektu, dzięki któremu pomogliśmy już około 500 
ptakom (w tym siedmiu różnym gatunkom!) poprzez 
własnoręczne wybudowanie 130 budek lęgowych. 
Bardzo możliwe, że większość mieszkańców nasze-
go miasta na własne oczy zobaczyła nasze ,,Ptasie 
Osiedle” podczas spaceru wokół Jeziora Miejskie-
go, bo właśnie tam owe budki zostały rozwieszone. 
Mówiąc o tym projekcie trzeba wspomnieć o Je-
rzym Dąbrowskim i Bronisławie Peplińskiej z Grupy 
Obrączkarskiej ,,Rogoźno”, którzy już kilkukrotnie 
sprawdzali stan mieszkańców naszych budek i za-

wsze chętnie dzielą się z nami swoją wiedzą. Dużo 
cennych informacji przekazał nam również pan Ja-
cek Kulpiński - Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin, 
który podczas ostatniego spotkania z koordynator-
kami następnej edycji ,,Ptasiego Osiedla” - Patrycją 
Doręgowską i Zofi ą Kuleszą - zapewnił, że ponownie 
możemy liczyć na współpracę i wsparcie w naszych 
działaniach. Poprzednie edycje koordynowały Ka-
rolina Ławniczak i Martyna Maćkowiak, które, po 
upewnieniu się, że oddają projekt w dobre ręce, 
ustąpiły swoją funkcję młodszym koleżankom. Karo-
lina i Martyna, które są już studentkami, organizo-
wały w tym roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy na ich uczelni. Wspominają, że umiejętno-
ści nabyte w Towarzystwie bardzo przydały im się 

podczas organizacji tak sporego wydarzenia. My 
również wsparliśmy chodzieski Finał WOŚPu, wy-
stawiając na licytację dwie budki lęgowe stworzone 
przy współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w 
Chodzieży. 

Zachęcamy do śledzenia facebookowej strony 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, gdzie 
na bieżąco udostępniamy nowości, statystyki i aktu-
alizacje naszych projektów, tam również pojawiła się 
informacja o naborze uczestników do ,,Naszego Por-
tretu”. Za jakiś czas zdradzimy nieco więcej na temat 
nowej edycji ,,Ptasiego Osiedla”, kolejnych działań 
Zespołu. Liczymy, że w kolejnych projektach ujrzymy 
trochę nowych twarzy.

Zosia Kulesza
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CHODZIEŻANKA TRZECIA W POLSCE
 W WESOŁYM SMYKU  POD ŻAGLAMI PIĄTKI

Dzień pingwina Bal w przedszkolu 

Tłusty czwartek 

Niech żyją witaminki

Walentynki

Zajęcia logorytmiczne 

Zdrowe ciasto

n 20 stycznia  we wszystkich grupach odbyły 
się zajęcia edukacyjne związane z obchodami 
Dnia Pingwina. Przedszkolaki w tym dniu prze-
niosły się na Antarktydę, gdzie poznały bliżej ży-
cie pingwinów. Zajęcia rozpoczęły się od wiersza 
„Pingwinek” M. Tokarczyk, któremu towarzyszyły 
obrazki. Dzieci już wiedzą, że pingwiny są nielo-
tami, chociaż to ptaki.

n 5 lute-
go w każdej 
grupie odbył 
się wielki Bal 
Karnawało-
wy. Dzieci 
p r z e b r a n e 
były znakomicie i we wspaniałe ustrojonych sa-
lach świetnie się bawiły. Szkoda, że następny bal 
przebierańców dopiero za rok.  Ewa Wilczyńska

n W to bardzo „słodkie święto”. od rana uno-
sił się zapach pączków, które przygotowywały 
panie kucharki. W ramach zajęć plastycznych 
dzieci wykonały kolorowanki z pączkiem, pączki 
z tektury i masy solnej. A podczas podwieczorku 
przedszko-
laki z ape-
tytem zjadły 
przepyszne, 
prawdz iwe 
pączki. 
 Justyna Bednarczyk

n Pod tym hasłem starszaki przygotowały 
„bombę witaminową” w postaci świeżo wyciska-
nego soku z pomarańczy.
 Alina Tomaszewska, Danuta Woźniak

n Walentynki to wyjątkowy dzień, świętowany 
nie tylko przez dorosłych. W przedszkolu „Pod 
Żaglami Piątki” był prawdziwym, czerwonym 
dniem przyjaźni i miłości. Justyna Bednarczyk

n Dzieci z grupy 
Żabek i Pszczółek  
uczestniczyły w 
zajęciach logoryt-
miczych pt. „Ska-
czę, klaszczę, 
mówię”, które 
miały na celu wspomaganie rozwoju mowy. Nie 
zabrakło zabaw ortofonicznych, między innymi 
„Co robi miś?”. 

n Dzieci z grupy Motyli i Myszek realizowały 
blok tematyczny „W kuchni”. W związku z tym 
postanowiły 3 lutego, w dniu kiedy obchodzony 
jest Dzień Ciasta Marchewkowego, przygotować 
pyszne ciasto oraz muffi nki. Najważniejszym 
składnikiem była oczywiście marchewka. 

 U SZEWCZYKA DRATEWKI

Bal bajkowy 

Dobre myślenie 

n Wyjątkowym balem bajkowykm cieszyły się 
„Krasnoludki”. 

n Dzień pozytywnego myślenia, to bardzo 
ważne wydarzenie w życiu przedszkola.

Musi być „tłusty”?

Kolor miłości

n Stokrotki wybrały zdrowszą wersje „Tłustego 
czwartku” i przygotowały zdrową marchewkową 
surówkę z jabłuszkiem, a przy okazji doskonaliły 
motorykę małą i napięcie mięśniowe. 
Oczywiście pączusie też były i to jakie „malowa-
ne”.

n U Krasnoludków jak na Dzień Walentynek 
przystało, dominował kolor czerwony, kolor miło-
ści. Dzieci wspólnie układały serduszka, przeka-
zywały sobie balonik miłości i i dużo tańczyły. 

”Nie błądzi tylko ten, 
co nic nie robi“

W dniu Myśli Braterskiej 
z harcerskim pozdrowieniem, 

CZUWAJ!

phm. Arkadiusz Braczyński 
“Bratek”

(Przewodniczący Harcerskiego Kręgu Seniora 
i Starszyzny hufca ZHP Chodzież)

Nasza
BRĄZOWA
medalistka
Kilkakrotnie już pisaliśmy na naszych łamach o  sportowych suk-
cesach Julii Witkowskiej, świetnej, młodej lekkoatletki. Ostatnio do 
swoich dotychczasowych osiągnięć, dołączyła kolejne, chyba naj-
ważniejsze w dotychczasowej karierze.

Chodzieżanka Julia Witkowska, reprezentują-
cą barwy Gwardii Piła, zdobyła w Toruniu brązo-
wy medal Mistrzostw Polski U18 w trójskoku. Ju-
lia uzyskała wynik 11,40 m, co jest jej najlepszym 
w tym roku rezultatem. 

- Takie informacje zawsze sprawiają wielką 
przyjemność – podkreśla  burmistrz Chodzieży 
Jacek Gursz. - Gratulujemy Julii oraz trenerowi 
Jarosławowi Chwałkowi tak wspaniałego sukce-
su. Gratulacje także dla rodziców – Małgorzaty i 
Piotra Witkowskich. RC

 POD DĘBUSIEM 
        OLBRZYMKIEM

W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH
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DZIAŁALNOŚĆ CHODZIESKICH STOWARZYSZEŃ 

Wśród chodzieskich organizacji bardzo ważną rolę spełniają stowarzyszenia sportowe. W minionym roku, mimo 
ograniczeń wynikających z pandemii, spełniały swoje statutowe zadania, w sposób szczególny pracując na rzecz 
sportowego rozwoju dzieci i młodzieży. Działalność tę wspiera Gmina Miejska. Jak wyglądała ona w 2020 roku? 
Dzisiaj pierwsza część podsumowania. Druga część w następnym wydaniu NCh. 

CHODZIESKIE 
TOWARZYSTWO 
ROWEROWE

POWIATOWE 
ZRZESZENIE 
SPORTOWE 
„GONTYNIEC”

SUKCESY 
DRUŻYNOWE

- Organizacja zawodów XC 
  w Chodzieży - zawody XC 
  w kolarstwie górskim na terenie 
  parku 3 maja w których udział 
  wzięło 60 kolarzy z całej 
  Wielkopolski.
- Współorganizacja zawodów 
  „Kaczmarek Electrik MTB 
  w Chodzieży” w maratonie 
  kolarskim na terenie 
  nadleśnictwa Podanin i Sarbia. 
  Udział wzięło blisko 400 kolarzy 
  z całej Polski.
- Organizacja „Dnia bez 
  Samochodu”
- Organizacja rodzinnych 
  rajdów rowerowych: Rajd 
  na zakończenie wakacji, Nocny 
  Rajd na Gontyniec, Sylwestrowy 
  wjazd na Gontyniec.

SUKCESY 
INDYWIDUALNE

- Daria Kasztarynda w roku 2020 
  wzięła udział w zawodach 
  z cyklu Kaczmarek Electric 
  MTB 5 razy gdzie rywalizując 
  z najlepszymi kobietami 
  (kat. ELITA) dwa razy zajęła 
  miejsce na podium, a trzy razy 
  tuż za nim. W pełnym cyklu 
  zawodów wziął udział Mateusz 
  Gurzonek oraz Maciej 
  Kubiaczyk.
- Daria Kasztarynda brała udział 
  również w czterodniowych 

  zawodach etapowych 
  Ochotnica 4towers, która pod 
  względem trudności jest jednym 
  z najtrudniejszych etapowych 
  wyścigów górskich w Polsce, 
  zajęła tam na każdym z 4 
  etapów 2 miejsce, ustępując 
  jednej z najbardziej 
  utytułowanych zawodniczek.
- Aleksandra Pogorzelska 
  zajęła 1 miejsce w Mistrzostwach 

  Chodzieży na dystansie mini, 
  a Daria 1 miejsce 
  na dystansie mega, w kategorii 
  mężczyzn Mistrzostwo 
  Chodzieży zdobył Łukasz 
  Nochowicz, Franek Szamburski 
  był 2, a Rafał Tomasiewicz 3.
- W zawodach XC Chodzież 
  Aleksandra Pogorzelska zajęła 
  2 miejsce w kat. ELITA, Daria 
  Kasztarynda 1 miejsce.

n PREZES - ŁUKASZ SĘDŁAK
n TRENERZY - CHTR NIE PROWADZI SZKOLENIA MŁODZIEŻY

n PREZES - PIOTR JANKOWSKI
n TRENER - JAROSŁAW CHWAŁEK

UDZIAŁ 
W ZAWODACH:

- Halowych Mistrzostwach 
  Wielkopolski U16 w Kaliszu, 
  Bartosz Krawiec II miejsce na 60m   
  oraz III miejsce na 300m, 
  Stanisław Jaroch II miejsce na 
  1000m 
- Mistrzostwa Wielkopolski 
  w Biegach Przełajowych 
  w Poznaniu – kategoria U12 
  na 600m Marta Laskowska III 
  miejsce, Nadia Matlak II miejsce; 
  Kategoria U14 na 1000m Nikodem 
  Krzykawski II miejsce, Gracjan 
  Kołodziejewski III miejsce
- Ogólnopolski finał “Czwartków 
  Lekkoatletycznych” w Łodzi 
  - Nikodem Krzykawski VI miejsce 
  dystans na 300m, Marta 
  Laskowska 6 miejsce na 60m
- Miting Nestlé Cup w Pile,  
  Nikola Pytlak I miejsce w biegu 
  na 100m, Julia Bielawiak II miejsce 
  w biegu na 100m,  Bartosz 
  Krawiec I miejsce w biegu 
  na 300m, Stanisław Jaroch 
  I miejsce w biegu na 600m,
  Gracjan Kołodziejewski III miejsce 
  w biegu na  600m.
- Międzywojewódzkie 
  Mistrzostwa w lekkiej atletyce 
  w kategorii U16 w Poznaniu, 
  Bartek Krawiec I miejsce dystans 
  300m i III miejsce na 100m 
  Sztafeta chłopców II miejsce 
  w biegu 4x100m 
- Mistrzostwa Polski kategorii 
  U16 w lekkiej atletyce w Słupsku 
- Bartosz Krawiec kategoria U16, 
  XI miejsce.

POZOSTAŁE 
IMPREZY:

- Finał konkursu “Nadziei 
  Olimpijskich im. Karola 
  Hoffmanna” w Poznaniu 
  - IV miejsce Stanisław Jaroch 
- Organizacja treningów 
  lekkoatletycznych
- Organizacja Czwartków 
  Lekkoatletycznych
- Organizacja zimowych i letnich 
  obozów lekkoatletycznych
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SPORTOWYCH W 2020 ROKU

CHODZIESKIE 
STOWARZYSZENIE 
SPORTOWE HALS

CHODZIESKI KLUB 
ŻEGLARSKI 
LOK

UCZNIOWSKI 
KLUB SPORTOWY 
W CHODZIEŻY 
- SEKCJA JUDO

n PREZES - TOMASZ SIWIŃSKI
n TRENERZY - SŁAWOMIR DZIUBIŃSKI (TAKŻE TRENER 
       KADRY NIEMIEC W KLASACH 420 I 29), MAREK 
       CHABERA, TOMASZ SIWIŃSKI, ARKADIUSZ DOBOSZ

n PREZES - EUGENIUSZ SOBKOWSKI
n INSTRUKTORZY - EUGENIUSZ SOBKOWSKI, GRZEGORZ 
      LASOTA, PRZEMYSŁAW KASPERSKI, JAROSŁAW KULESZA

n PREZES - ŁUKASZ ZIEMBIKIEWICZ
n ZARZĄD - ŁUKASZ ZIEMBIKIEWICZ, PRZEMYSŁAW SŁOWIŃSKI, MARIUSZ GRELA, MACIEJ SKOWYRA, BERNARD ZIEMBIKIEWICZ 
n TRENERZY - ŁUKASZ ZIEMBIKIEWICZ, BERNARD ZIEMBIKIEWICZ 

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA 
ZAWODNIKÓW W 2020 ROKU:

- Mistrzostwa Wielkopolski w Judo, Poznań:
  Natasza Panfi l - złoty medal tytuł Mistrz 
  Wielkopolski w kat do 40 kg.
  Grzegorz Kazimierczak - brązowy medal do 81kg

SUKCESY DRUŻYNOWE

- Organizacja regat z okazji „25-lecia 
  Przystani „Hals” - rozegrane były w trzech 
  klasach: OK-Dinghy  Finn i Omega standard 
  - w Chodzieży na Jeziorze Miejskim. 
  W regatach wzięło udział łącznie 15 OKD, 
  4 Finny, 11 Omeg – łącznie 53 zawodników. 
  W klasie Omega wygrała załoga 
  reprezentująca Hals POL 336 w składzie: 
  Tomasz Siwiński, Zbigniew Hayn, Marek 
  Chabera .
- Zawodnicy ChSS Hals zdobyli wiele 
  tytułów: Mistrz Okręgu w klasie OKDingh, 
  „Sternik roku” w tej samej klasie, Puchar 
  Pilskiego Okręgu Związku Żeglarskiego 
  w klasie Omega, oraz wiele innych. 
  Pojawili się nowi zawodnicy startujący 
  w klasie optimist
- Organizacja  zlotu motorowodnego
- Utworzenie sekcji militarnej, która 
  corocznie uczestniczy w zlotach w Bornym 
  Sulimowie, Darłowie itd.
- Organizacja Mikołajków na wodzie

SUKCESY INDYWIDUALNE 
- udział w zawodach

- XIX Regaty z okazji Dnia Dziecka o Puchar 
  Burmistrza Rogoźna w klasie OPP
- XVIII Memoriał im. Czesława Janusa
- XIII Regaty o Puchar Starosty 
  Obornickiego w klasie Cadet
- Regaty o Srebrną Paterę Restauracji 
  Jabłona w Powidzu  - w klasie T3 Tomasz 
  Siwiński
- XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Grodu 
  Staszica w Pile w klasach: OPTIMIST do lat 
  11, OPTIMIST do lat 15, CADET, EUROPA    
  I OK-Dinghy
- Regaty w Wągrowcu: Tomasz Siwiński, 
  Zbigniew Hayn, omega pol 336; Izabela 
  Muryń OPP, Arkadiusz Dobosz OKD, 
  Adam Jankowski OKD, Olaf Malicki OKd
- XXVI Memoriał Adama Banaszka 
  w Żywcu, Hals reprezentowała załoga 
  Omega pol 336, Itd.

- Ogólnopolski Turniej dzieci 
  i młodzików, Kaczory:
  Feliks Kołodziejczak - złoty medal
  Natasza Panfi l - srebrny medal
  Martyna Kołodziejczak - brązowy 
  medal
  Gracjan Łucki - brązowy medal

  Franciszek Wożniczka - brązowy   
  medal
  Lena Maćkowiak - brązowy medal
  Patryk Lehmann - brązowy medal
  Adrian Grela - brązowy medal
  Amelia Hekert - brązowy medal 
- Międzynarodowy Turniej Dzieci 

  i Młodzików, Słupsk:
  Natasza Panfi l - złoty medal
  Adrian Grela - srebrny medal
  Amelia Hekert - brązowy medal 
  Rozalia Bykowska - brązowy medal 
  Zofi a Jessa - brązowy medal
- Turniej Ogólnopolski Copernicus   

  Judo Cup, Toruń:
  Konrad Marciniak - brązowy medal 
  w kat. Junior Młodszy do 90 kg.
- Mistrzostwa Województwa 
  Kujawsko-pomorskiego, Szubin
  Amelia Hekert - brązowy medal 
  w kat. do 52 kg (młodzik)

DZIAŁALNOŚĆ 
- udział w regatach żeglarskich:

- Regaty o Puchar Burmistrza - Rogoźno, 
- Regaty o Puchar Przewodniczącego 
  Rady Miejskiej - Rogoźno, 
- Regaty u Puchar Grodu Staszica - Piła
- Mistrzostwa Pilskiego OZŻ - Trzcianka
- Regaty o Jesienny Puchar Klas - 
  Wągrowiec

SUKCESY INDYWIDUALNE:
Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego:

- Klasa OPTYMIST do lat 11: 
  Pola Kochalska - 4 miejsce, Krzysztof 
  Lasota - 5 miejsce
- Klasa OPTYMIST do lat 12: 
  Zuzanna Mertin - 6 miejsce, Jakub 
  Piechowiak - 9 miejsce, Marta Kutnik - 
  16 miejsce
- Klasa O-K DINGHY: Kinga Kochalska - 
  21 miejsce
- Klasa EUROPA: Zofi a Kulesza – 2 miejsce
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KRZYŻÓWKA NR 41

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

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki z grudniowego wydania 
NCh wylosowali: Romana Szumińska, Maria Rykała i Weronika Należyta. W związku 
jednak z obostrzeniami, związanymi z pandemią, nagrody zostaną wręczone dopiero, 
gdy sytuacja ulegnie zmianie. Wtedy również o terminie i miejscu odbioru nagród laure-
aci zostaną powiadomieni telefonicznie.!

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 41

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

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

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

POZIOMO
  1. Na mocy tego prawa powstała 
      Chodzieży
  8. Najważniejsze miasto Tybetu
  9. Tam Mieszko I pogonił Hodona
10. W tym polskim mieście znajdziesz 
      namiastkę Afryki
11. Jego grupa liczyła 40 osób
14. Doktor z fi lmu z agentem 007
15. Chodzieskie jezioro położone na wyk. 
      ok 60 m n.p.m.
18. Wieś w Gminie Szamocin
20. Ciasto biszkoptowe
23. Hotele na wsi

PIONOWO
1. Chodzieski zakład „od nabiału”

  2. W marcu kupowany w zestawie 
      z rajstopami
  3. Mała Elżbieta
  4. Od ziarenka do dożynek
  5. Może być np. mortale
  6. Niezbędne w małym warsztacie, garażu
  7. Robi kolor z białego
12. Lokal, miasto lub jednostka miary
13. Siedzi cały dzień na tapczanie
15. Tam pieniądze z całego świata
16. Drugi raz już stracił
17. Stan zapalny błony śluzowej
19. Lekki strój noszony w starożytnym 
      Rzymie
21. Zmniejsza tarcie
22. Żółto-czarny owad

TRASA 
narciarska
n Dzięki Krzysztofowi Sengerowi po-
wstała następna trasa biegowa przy stoku 
narciarskim. 

- Pętla ma około 2,5 km. Zapraszamy do ko-
rzystania i życzymy przyjemności z biegu. Dzię-
kuję pracownikom MOSIR Chodzież – informuje 
Janusz Smaruj.

CHODZIESKI STOK NARCIARSKI JUŻ CZYNNY

n Miłośnicy narciarstwa zjazdowego doczekali się. Od 12 lutego czynny jest w Chodzieży stok, na którego otwarcie tak długo 
czekano. A ponieważ warunki pogodowe dopisały, już w pierwszy weekend z jego uroków skorzystało nie tylko wielu mieszkańców 
naszego miasta, ale też duża grupa przyjezdnych.
  Zdjęcia (x3) dzięki uprzejmości Marcina Drużgi i Mikołaja Ewmienienko.


