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Już 1 kwietnia zacznie się 
Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy 
spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Re-
spondenci na własnych komputerach lub urzą-
dzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane 
w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie 
internetowej GUS. Każda osoba dokonująca sa-
mospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinfor-
matycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba 
spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na 
bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wy-
pełnia rubryki.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodziel-
nie spisać się poprzez formularz internetowy, zo-
staną spisani jedną z dwóch innych metod:

- wywiadu telefonicznego wspieranego progra-
mem komputerowym,

- wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez 
rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektro-
nicznym urządzeniu przenośnym

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, 
polegają na zebraniu danych od osób fizycznych 
objętych spisem powszechnym. Wobec każdego 
respondenta jest dobierana i stosowana jedna, 
odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest 
przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo 
jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz 
spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywa-
nej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażo-
ne w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

Więcej informacji na https://spis.gov.pl/

n W tym roku, inaczej niż 10 lat temu, podstawową formą wypełnienia formu-
larzy będzie samospis internetowy. Formularz uruchomiony zostanie 1 kwietnia 
na stronie www.spis.gov.pl, a jego wypełnienie będzie obowiązkowe. Oczywiście 
jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełno-
sprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmi-
strze – bezpośrednio i telefonicznie.

O tym, jak świetnie 
poradził sobie chodzie-
ski sztab WOŚP z or-
ganizacją tegorocznego 
finału, już pisaliśmy na 
naszych łamach. Po-
daliśmy też kwotę, jaką 
udało się uzbierać w 
dniu finału. Przypomnij-
my – było to 114 151,37 
zł.

Na początku marca 
Sztabu WOŚP Hufca 
ZHP Chodzież poin-
formował, że kwota ta 
ostatecznie zwiększyła 
się aż o ponad 10 tys. zł. 
Serce rośnie!

RC

WRACAMY DO TEMATU 
WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Ostatecznie 
JESZCZE 
WIĘCEJ

RADOSNYCH, SZCZĘŚLIWYCH 
I RODZINNYCH

WSZYSTKIM 
MIESZKAŃCOM 

Chodzieży
życzą

ŚWIĄT
Wielkiej Nocy

BURMISTRZ MIASTA
Jacek Gursz

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
Mirosława Kutnik
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KORONAWIRUS CIĄGLE GROŹNY

BURMISTRZ PODZIĘKOWAŁ DAWCOM OSOCZA 

Nieoceniona POMOC

Oddłuższego czasu trwa-
ją już szczepienia 
przeciw Covid 19, ale 

cała operacja napotyka na wiele 
trudności, związanych choćby z 
nieterminową i znacznie zmniej-
szaną ilością dostarczanych do 
naszego kraju szczepionek przez 
producentów. 

W Chodzieży mamy jeden 
ogólny punkt szczepień. Przy-
chodnia Medicus jest dobrze 
przygotowana do tego zadania, 
ale i ona boryka się z  brakiem 
odpowiedniej ilości szczepionek. 

Jak informuje dr Tadeusz Mehl, 
Przychodnia zgłosiła gotowość 
zaszczepiania każdego tygodnia 
200 pacjentów, ale otrzymuje tyl-
ko 30 dawek. 

- Jest to oczywiście w pewnym 
sensie niesprawiedliwe, bo Cho-
dzież otrzymuje tyle samo szcze-
pionek, co np. znacznie mniejsze 
Wyszyny – podkreśla kierownik 
Przychodni. - Dlatego właśnie 
nasi pacjenci oczekiwać muszą 
dość długo na swoją kolejkę. 
Mamy też dość częste opóźnienia 
w terminach dostaw, w związku 

z czym musimy przekładać ter-
miny szczepień. Nie udało nam 
się do dzisiaj jeszcze zaszczepić 
wszystkich 80. latków, a dopiero 
gdy to uczynimy, przystąpimy do 
szczepienia naszych mieszkań-
ców z grupy 70+.

Chodzieska Przychodnia roz-
poczęła już rejestrowanie chęt-
nych do przyjęcia szczepień z 
grupy przewlekle chorych. Jak 
powiedział nam dr T. Mehl, szcze-
pionki dla tej grupy mają być do-
starczane dodatkowo.

RC

n Burmistrz Miasta Cho-
dzieży Jacek Gursz podzięko-
wał mieszkańcom Chodzieży, 
którzy oddali osocze chorym 
na koronawirusa. Tym samym 
zakończyła akcja Gminy Miej-
skiej „Oddaj osocze”. 

Od listopada 2020 do lutego 
2021 r. ozdrowieńcy z powiatu 
chodzieskiego mogli skorzystać 
z darmowego transportu do RC-
KiK w Poznaniu.

- Składam serdeczne podzię-
kowania za oddanie osocza, co 
jest nieocenioną pomocą w wal-
ce z pandemią COVID 19. Pięk-
ny to i bezinteresowny gest, który 
pozwolił ratować ludzkie życie – 
mówił burmistrz Jacek Gursz.

Wraz z podziękowaniami 
ozdrowieńcy otrzymali karnety 
do wykorzystania na  chodzie-
skim basenie lub w Kinie Noteć. 

PP

DLA CHODZIESKIEJ JEDNOSTKI OSP

n 6 lutego burmistrz 
Jacek Gursz na ręce 
Kamila Woźniaka 
przekazał defi brylator 
dla chodzieskiej jed-
nostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

- Dziękujemy moim 
pozasamorządowym 
partnerom, którzy po-
mogli zdobyć to cenne 
urządzenie – stwierdził  
burmistrz.  RED

Cenne urządzenie

TRZECIA 
FALA 
PANDEMII 
STAŁA SIĘ 
FAKTEM. 
KAŻDEGO 
DNIA 
INFOR-
MOWANI 
JESTEŚMY 
O ZWIĘK-
SZONEJ 
LICZBIE 
ZAKAŻEŃ.

SZCZEPIENIA
z przeszkodami

Dr Tadeusz Mehl jest zaniepokojony zdarzającymi się opóźnieniami 
w terminach dostaw, i tak małej dla Chodzieży ilości, szczepionek.
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DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA W PROGRAMIE

Czyste Powietrze
Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jed-
norodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą

Zakres wsparcia
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źró-

deł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia nie-
zbędnych prac termomodernizacyjnych  budynku

Kwota dofinansowania
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego 

poziomu 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 zlokalizo-
wany jest budynek/lokal mieszkalny.

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

1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znaj-
dującej 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 

dostępny 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 formu-
larza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej 

należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do 
właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punk-
cie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal 
Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania 
wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim pod-
pisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załączni-
kami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, 
Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w 
tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za po-
średnictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw 
na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przy-
padku konieczne jest załączenie załączników do wniosku 
w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

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

* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
  Wodnej w Poznaniu 

Mieszkańcy zainteresowani programem mogą skorzy-
stać ze szczegółowych informacji zamieszczonych na stro-
nach internetowych:  

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-
-czyste-powietrze 
http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/
https://www.wfosgw.poznan.pl/
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SERCE ODNOWIONE

PROFILAKTYKA W CENTRUM OŚRODKA

AKCJA REANIMACJA
n Możemy znów wrzucać na-
krętki do tego wyjątkowego ser-
ca, umiejscowionego na terenie 
MOSiR. Dzieło wandala zostało 
usunięte.

- A osoby, które pojemnik znisz-
czyły prosimy o to, by przyłączyły 
się do tej szlachetnej akcji, a swoją 
energię wyładowywały np. biega-
jąc na promenadzie – zachęca 
burmistrz Jacek Gursz.

 RC

KOLEJNE ZADANIE ROZPOCZĘTE CHODZIESKIE FIRMY POMAGAJĄ

Rehabilitacja Dar dla przedszkola

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

n Od ubiegłego roku cho-
dzieskie wodociągi oferują bez-
płatną usługę - powiadomienia 
sms. Odbiorcy, którzy wyrazili 
zgodę na otrzymywanie infor-
macji na telefon komórkowy, 
dostają krótkie komunikaty o 
istotnych zdarzeniach związa-
nych z wykonywanymi usługa-
mi. 

Klienci korzystający z e-fak-
tury otrzymują wiadomość o jej 
wysłaniu na e-mail ze wszystki-
mi jej danymi. SMS przychodzi 

także przypomnienie o płatności 
faktury. Z mapy GIS generowane 
są powiadomienia o przerwach 
w dostawie wody wynikających z 
planowanych prac remontowych 
lub awarii. 

Telefon wykorzystywany jest 
także do kontaktu w bieżących 
sprawach (np. informacja o możli-
wej awarii na instalacji wewnętrz-
nej, błędna wpłata, umówienie 
wymiany wodomierza). To wygod-
na forma, dzięki której odbiorca 
na bieżąco informowany jest o 

ważnych wydarzeniach. Na tele-
fon nie są wysyłane żadne oferty 
handlowe, a jego numer nie jest 
nikomu przez Spółkę udostępnia-
ny. 

Warto zadbać, aby dostawca 
usług miał nasz numer. W tym 
celu wystarczy pobrać ze strony 
internetowej Spółki www.mwik.pl 
druk oświadczenia o zgodzie na 
kontakt telefoniczny i wypełnio-
ny dostarczyć do siedziby Spółki 
lub przesłać mailem albo przez 
e-BOK.  MWiK

n Czy możemy wyobrazić 
sobie Jezioro Miejskie bez stat-
ku Chodzieżanka? Na pewno 
nie. Dlatego bardzo chcemy, by 
nasza, nierozerwalnie związana 
z Chodzieżą motorówka, mogła 
wypłynąć na jezioro znowu już 
od maja. 

Chodzieżanka to statek spa-
cerowy, turystyczny, który zabrać 
może na swój pokład do 12. pa-
sażerów. Rejsy wycieczkowe, cie-
szące się niesłabnącym powodze-
niem, odbywają się wokół Jeziora 
Miejskiego. Niestety bez kapitana, 
statek pływać nie może. Szukamy 
zatem osoby, która zechciałaby 
się podjąć tego odpowiedzialne-
go, ale dającego wiele satysfakcji 

zadania.
By zostać kapitanem naszej 

Chodzieżanki, należy posiadać 
patent zawodowy, żeglarską  
książeczkę pracy i kwalifikacje 
stermotorzysty, ale też pokochać 
stateczek takim uczuciem, jakim 
darzy go większość mieszkańców 
naszego miasta.

Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do biura Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Chodzieży, mieszczącego 
się w budynku Pływalni Delfin.

Zapewniamy wspaniałą 
atmosferę i dobrą współpracę.

Dyrekcja  MOSiR

n W Miejskim Ośrodku Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Chodzieży udzielana 
jest pomoc osobom zgłaszają-
cym się w związku z problemami 
rodzinnymi, rodzicielskimi i wy-
chowawczymi. 

Mimo pandemii, grupy wsparcia 
w zachowaniu reżimu sanitarnego 
spotykają się, aby pomagać nie 

tylko sobie nawzajem, ale przycią-
gają nowych członków, chcących 
odbudować swoje życie bez uży-
wek. W MORPA można także sko-
rzystać z pomocy prawnika oraz 
psychologa w związku z doznaną 
przemocą bądź innymi formami 
przestępstw. Teleporady można 
uzyskać dzwoniąc pod nr 67-28-
27-864.

Kierownik MORPA
Romana Otto

Powiadomienia SMS 
i kontakt telefoniczny

Porada i pomoc

Chodzieżanka potrzebuje 
KAPITANA

STATECZEK NIEROZERWALNIE 
ZWIĄZANY Z CHODZIEŻĄ

- Wprawdzie w związku z pandemią 
i coraz większą liczbą zakażeń, trzeba 
było na jakiś, mamy nadzieję krótki 
czas, zajęcia w Bioderku zawiesić, 
ale gdy tylko warunki się poprawią, 
program nadal będzie realizowany - 
podkreśla Honorata Pilarczyk. RC

n Chodzież Recy-
kling Park to kolejna 
firma, która pomaga 
naszym najmłodszym. 

n Stowarzyszenie Bioderko 
realizuje program „Rehabi-
litacja niepełnosprawnych 
mieszkańców miasta Chodzie-
ży”, współfinansowanego przez 
chodzieską Gminę Miejską.

Tym razem 8 tabletów i 
laptop przedstawiciel firmy 
Waldemar Straczycki prze-
kazał na ręce dyrektor Lu-
cyny Siminiak z Miejskiego 
Przedszkola nr 5. Urado-
wane przedszkolaki przy-
gotowały specjalne laurki z 
podziękowaniami. 
 RED



n Trwają prace porządkowe w rejonie 
ul. Kaczorowskiego (za garażami - przy 
Bolemce). 

- Przez ostatni czas otrzymywałem wiele 
sygnałów od mieszkańców o bałaganie na 
zapleczu osiedla. Po rozmowach z Mia-
stem udało się wygospodarować środki 
na zrobienie tam porządków. Jak Państwo 
zauważą, efekt jest rewelacyjny. Mam w 
tym miejscu apel do mieszkańców, aby-
śmy wszyscy pilnowali i zwracali uwagę 
ludziom, którzy zaśmiecają naszą okolicę. 
Wszyscy musimy dbać o ładny wygląd na-
szego osiedla – informuje chodzieski radny, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Przybyłowski. Red
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CHODZIESKI KLUB GOSPODARCZY

Przedsiębiorcy pomagają

n W ramach rozwijającej się współpracy Chodzieskiego Klubu Gospodarczego z Fundacją 
ESPA i PKB Poznań, 10 marca kolejny raz przekazaliśmy piłki oraz obuwie sportowe dla potrze-
bujących dzieci. 

Tym razem podarunki trafiły do 40 podopiecznych z zespołu placówek oświatowych „Nasz Dom” w Gębicach. 
 ChKG

Konkurs odbywał się w 
dwóch etapach. W pierwszym 
wszyscy trzecioklasiści pisali 
krótkie dyktando. W każdej 
klasie wyłoniono finalistów, 
którzy w drugim etapie wal-
czyli o zaszczytny tytuł.  Fi-
nałowa walka polegała na na-
pisaniu dyktanda i wykonaniu 
testu ortograficznego.

Oto nasi najlepsi spe-

cjaliści w zakresie ortogra-
fii: miejsce I - Julia Nowak i 
Aleksander Miazga, miejsce 
II - Leo Skibiński i Franciszek 
Łechtański, miejsce III - Eliza 
Pabian.

Wyróżnienia otrzyma-
li: Klara Cichocka, Kamil 
Szaumkesel oraz Remigiusz 
Bzdręga. 

 M. Matyja

PRZEZ KILKA DNI TAK WYGLĄDAŁO JEZIORO MIEJSKIE

KONKURS W CHODZIESKIEJ TRÓJCE

NASZE OSIEDLA

Lodem pokryte

Mali 
mistrzowie 
ortografii

Będzie ładniej
n Taki lód na Jeziorze 
Miejskim dla ptaków 
był miejscem codzien-
nych spacerów. Dla lu-
dzi już tak bezpieczny 
nie był. Każde wejście 
było dużym ryzykiem, 
choć odważnych nie 
brakowało. Wszystko 
wskazuje jednak na to, 
że w marcu jezioro już 
nie zamarznie.

n 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. Kto chce się szczycić zna-
jomością polszczyzny, ten musi poznać ortografię! W 
związku z tym uczniowie klas trzecich Szkoły Podsta-
wowej nr 3 przystąpili do Szkolnego Konkursu Orto-
graficznego, walcząc o tytuł Mistrza Ortografii.
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MIĘDZYNARODOWE 
WARSZTATY JAZZOWE W CHODZIEŻY

CHO-JAZZ 2021
JUŻ W LIPCU

PO WYJĄTKOWYCH, 50. WARSZTATACH, JAKIE ODBYŁY 
SIĘ W MINIONYM ROKU, CZAS JUŻ NA PRZYGOTOWANIE 

SIĘ DO KOLEJNYCH. TYM RAZEM TEŻ BĘDĄ 
JUBILEUSZOWE, BO MINIE PÓŁ WIEKU (1971 – 2021) 

OD PIERWSZEJ ICH EDYCJI.

Fani jazzu, nie tylko w 
naszym mieście, już 
zacierają ręce, bo ko-

lejny raz czekać będzie na 
nich wyjątkowo wiele mu-
zycznych atrakcji. Nie ogra-
niczając nic z olbrzymiego 
dorobku chodzieskiej im-
prezy, organizatorzy wpro-
wadzają w tym roku także 
nowości. Dyrektorem arty-
stycznym będzie, podobnie 
jak w kilku poprzednich la-
tach, Janusz Szrom,  będzie 
też jak zwykle najlepsza ka-

dra, ale 51. Warsztaty będą 
trwały dłużej (rozpoczną się 
18. lipca), a ważną nowością 
będzie m.in. klasa skrzypiec, 
którą poprowadzi Tomasz 
Chyła.

Już od minionego po-
niedziałku trwają nabory 
uczestników. 

- Warto się nie spóźnić,  
bo miejsca na Cho-Jazz za-
wsze znikają bardzo szybko 
– podkreśla dyrektor Cho-
dzieskiego Domu Kultury 
Marcin Kita. - Jeśli chcecie 

być częścią bogatej historii 
najstarszej letniej szkoły ja-
zzu na świecie - dołączcie 
do nas! Bardzo cieszymy 
się, że są już z nami m.in. 
Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Spor-
tu, STOART, a także wielu 
innych współorganizatorów, 
partnerów oraz sponsorów. 
Bez nich nie moglibyśmy za-
pewnić naszym studentom, 
Warsztatów na, jak zwykle, 
wysokim poziomie. 

 RC

n Odnowienie infrastruktury w powiecie chodzie-
skim to zadanie, jakie zrealizuje PTTK Oddział w 
Chodzieży, w ramach programu samorządu woje-
wództwa w zakresie wsparcia inwestycji w zakre-

sie poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej, 
skierowanego do organizacji pozarządowych.

Już niedługo dotrą do nas kolejne środki na roz-
wój sportu w Chodzieży. RED

W minioną sobotę Chodzieski Dom Kultury po raz kolejny zaprosił 
na transmisję koncertu na żywo, w ramach ChDK Live Streaming.

51.

ROZWÓJ TURYSTYKI

Pierwsza umowa podpisana

n To nie pierwszy taki koncert 
chodzieskich muzyków. Od kilku lat 
orkiestra zaprasza panie (tym ra-
zem oczywiście za pośrednictwem 
internetu) na specjalnie przygoto-
wany program z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet. Podobnie też 
jak w poprzednich latach, koncert 
zatytułowany był „Kobieta - to brzmi 
dumnie”, a rozpoczął go krótkim 
wystąpieniem, połączonym z ży-
czeniami dla pań, burmistrz Jacek 
Gursz. Każdej z pań, grających 
w zespole, burmistrz wręczył też 
kwiatka. Program prowadził Maciej 
Strzeliński.

 Orkiestra pod batutą Sławomira 
Czapli nie zawiodła. Świetnie za-
grane utwory, a na dodatek kilka z 
bardzo dobrym wokalem, musiały 
się podobać. I tylko szkoda, że 
muzycy nie czuli bliskości widzów. 
Ale na pewno w wielu, nie tylko 
chodzieskich domach, brawa były 
głośne. I zasłużone. RC

KONCERTY CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY

To brzmi dumnie
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Czego NIE wiecie o zdalnym nauczaniu?
n Związana z koronawirusem sytuacja na świecie 
zmusiła placówki edukacyjnie do przejścia w tryb pra-
cy zdalnej. Opinie na temat zdalnego nauczania są 
podzielone, ale z pewnością możemy stwierdzić, że 
w dużym stopniu wpłynęło ono na uczniów. Lekcje 
online mają swoje zalety, jednak większość młodych 
dostrzega więcej negatywów,  na których chciałyby-
śmy się dziś skupić.

Jednym z największych problemów, z którymi bo-
rykają się uczniowie, jest zmęczenie psychiczne, jak 
i fizyczne. Spora część współczesnej młodzieży co-
dziennie doświadcza trudności od lżejszych, takich jak 
kłopot z porannym wstawaniem, aż po poważniejsze, 
np. silne bóle różnych części ciała. Opierając się na 
własnych doświadczeniach, jak i naszych rówieśni-
ków, możemy stwierdzić, że zdalne nauczanie znacz-
nie pogarsza samopoczucie ucznia, przez co jego 
chęć do nauki stopniowo maleje. Często zdarza się, 
że jesteśmy zmuszeni do siedzenia przed kompute-
rem nawet do 8 godzin, czego wcześniej wielu z nas 
nie robiło. Ostatnio wirtualny świat niestety stał się dla 
nas codziennością. Niektórzy zmagają się także z pro-
blemami zdrowotnymi, np. z wadą wzroku lub kręgo-
słupa, a długie siedzenie przy biurku przed ekranem 
komputera powoduje ich pogłębianie się.

Kwestia, którą chciałybyśmy poruszyć, może spra-
wiać wrażenie błahego problemu, jednak jest istotna. 

Wielu z nas codziennie zmaga się z trudnościami 
dotyczącymi koncentracji. Będąc we własnym poko-
ju, każdy ma dostęp do przeróżnych rozpraszaczy, 
np. urządzeń elektronicznych, jak na przykład telefon 
lub innych drobiazgów znajdujących się w naszym 
otoczeniu. Wielu z nas, mimo wielkich chęci, nie jest 
w stanie skupić się podczas lekcji zdalnej. Niektórzy 
mają rodzeństwo, które również uczestniczy w  zaję-
ciach on-line, bądź rodzica lub opiekuna  pracującego 
zdalnie. Taka sytuacja wiąże się z wzajemnym zakłó-
caniem przebiegu zajęć, czy pracy.

Nierzadko pojawiają się problemy techniczne, które 
z czasem są coraz mniej rozumiane przez niektórych 
nauczycieli. Najczęstszymi z nich jest brak, albo nie-
sprawność mikrofonu lub kamerki, bądź słabe łącze 
internetowe. Wielokrotnie z powodu złośliwości rzeczy 

martwych, niezależnych od ucznia, spóźni się on na 
lekcje lub pojawi się dopiero pod koniec, co trudno jest 
wytłumaczyć nauczycielowi. W wyniku tego uczniowie 
mają wiele nieobecności i problemy z ich usprawiedli-
wianiem. Mimo że szkoła jest w niektórych sytuacjach 
w stanie zapewnić uczniowi sprzęt, nie zawsze jest on 
dobrej jakości. 

Naszym zdaniem najbardziej poszkodowani są ma-
turzyści i ósmoklasiści, którzy, mimo starań nauczy-
cieli, jak i własnych, podczas nauki zdalnej nie są w 
stanie wystarczająco przygotować się do nadchodzą-
cych egzaminów. Skutkuje to dodatkowym stresem 
i większym wysiłkiem związanym z samodzielnym 
opracowaniem potrzebnych zagadnień.

Mamy nadzieję, że udało nam się przedstawić, jak 
wygląda nauczanie zdalne  z perspektywy ucznia. 
Większość z nas z niecierpliwością czeka, aż sytuacja 
na świecie zostanie opanowana, dzięki czemu możli-
wy będzie powrót do nauczania w tradycyjnej formie. 

Sara Szyńska, Patrycja Doręgowska
Uczennice SP3 im. Powstańców Wielkopolskich i 1 LO 

im. św. Barbary w Chodzieży

Artykuł powstał w ramach projektu „Nasz Portret”, prowa-
dzonego dzięki Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej 
w ramach Programu „Równać szanse” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży.

To już 
CZTERY 
LATA To już tradycja, że panie z Koła Gospodyń Miejskich w Chodzieży w marcu świętują podwójnie, 

bo i Dzień Kobiet, i rocznicę założenia Koła. W tym roku świętowanie musiało odbyć się w plenerze, 
ale spacer wokół jeziora i towarzyszące mu atrakcje, okazały się fantastycznym pomysłem.

Spotkanie rozpoczęło się oficjalnie - od 
życzeń i gratulacji złożonych przez bur-
mistrza Miasta Chodzieży Jacka Gursza. 

Burmistrz podkreślił, że docenia inicjatywy Koła 
Gospodyń i wspiera mieszkanki Chodzieży w 
ich działaniach. Przypomnijmy, że Koło Go-
spodyń Miejskich jest stowarzyszeniem, które 
wspiera, integruje i aktywizuje chodzieżanki. 
Koło skupia kobiety aktywne, otwarte na po-
dejmowanie nowych działań, które biorą udział 
w wielu ciekawych inicjatywach np. kursie sa-
moobrony, warsztatach sushi, kursie fotografii, 
warsztatach coachingowych, spotkaniach czy-
telniczych itp.

- To nasze urodziny, więc tort - zdrowy i po-
mysłowy, świeczki i balonik były obowiązkowe, 
do tego życzenia i wyrazy wzajemnej serdecz-
ności. Chciałyśmy pokazać, że czasem niewie-
le trzeba, by okazać sobie sympatię i sprawić 
odrobinę przyjemności, nawet w czasach 
nie sprzyjających kontaktom międzyludzkim. 
Mamy nadzieję, że na kolejne spotkanie nie 
będziemy musiały długo czekać - podkreślają 
gospodynie. RED

Można 
się zapisywać
n Każdego roku w naszym mieście od-
bywa się wiele interesujących imprez spor-
towych. I każdego roku przybywają nowe, 
organizowane również przez organizacje i 
stowarzyszenia sportowe. Przed nami ko-
lejne, wyjątkowe wydarzenie.

Już niewiele ponad miesiąc pozostało do 
pierwszego, niezwykłego biegu, jaki zostanie 
zorganizowany na naszym terenie. Będzie to 
„Gontyniec Ultra Trail”, a odbędzie się 24 
kwietnia 2021. 

Warto podkreślić, że to wyjątkowe, górskie 
bieganie odbędzie się dzięki inicjatywie grupy 
biegowej PCH Run. A do inicjatywy tej przy-
łączyły się Gmina Miejska Chodzież, Gmina 
Chodzież, Powiat Chodzieski, Chodzieski 
Dom Kultury oraz Chodzieskie Towarzystwo 
Rowerowe. 

Zapisy trwają na: 
http://www.zapisy.maratonczykpomiarcza-
su.pl/pl/gut

WYJĄTKOWY BIEG
MŁODZI Z TMZCH
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Od dłuższego czasu staram się uzmysłowić mieszkańcom Chodzieży i Wielkopolski, jak ważne 
są środki unijne. Korzystanie z nich, to wielka okazja do poprawy warunków naszego życia. I wypada 
się tylko cieszyć, że w naszym mieście, od wielu lat, na każdym kroku właśnie z nich korzystamy.

CHODZIEŻ LIDEREM W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W WIELKOPOLSCE

MILIONÓW
NA CHODNIKI I ŚCIEŻKI 
PIESZO – ROWEROWE10

WARTO 
STARAĆ SIĘ 
O TAKIE 
PIENIĄDZE

Przypomnijmy, że Chodzież 
została uznana za lidera w po-
zyskiwaniu środków zewnętrz-
nych w przeliczeniu na jedne-

go mieszkańca. To naprawdę ważna 
informacja. I właśnie dlatego tak bar-
dzo nam zależy, aby środki unijne 
dla Wielkopolski nie zostały okrojone 
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
Niestety, taki scenariusz jest możliwy. 
A pokazują to chociażby zapowiedzi, 
że możemy stracić do 1 miliarda euro 
na przyszłą perspektywę unijną. Stąd 
też zdecydowany głos wielu środowisk 
w Wielkopolsce, domagających się 
uczciwego i sprawiedliwego podziału 
środków z perspektywy 2021+.

O co w tej walce chodzi? Oczywiście 

o pieniądze umożliwiające realizację 
wielu inwestycji. Nie tylko tych, które 
widać na naszych ulicach, ale także 
działań, których celem jest rozwój czło-
wieka, poprawa stanu służby zdrowia, 
środowiska. 

Czy warto starać się o takie pienią-
dze? Oczywiście nie tylko warto, ale 
koniecznie trzeba. I dlatego przypomi-
namy Państwu w dzisiejszym numerze 
Naszej Chodzieży, jak przez ostatnie 
lata wykorzystywaliśmy środki unijne, 
zdobywane dla naszego miasta. Chce-
my też, poza informacją o wszystkim, 
co zostało już wykonane, z czego już 

możemy korzystać, pokazać też, że 
nigdy nie zapominamy o tym, co jest 
dla nas naprawdę ważne i że „gramy 
nawet w 90. minucie”, ujmując nasze 
działania słownictwem piłkarskim. 
Bo właśnie tuż przed zakończeniem 
rozdziału środków na projekty z per-
spektywy 2014+, „zdobywamy na-
stępnego gola” w jednym z ostatnich 
ogłoszonych konkursów. Z ogromną 
radością, a także z dumą z pracy ca-
łego naszego zespołu informuję, że 
otrzymamy prawie 10 milionów zł. na 
projekty związane z przebudową kolej-
nych chodników i ścieżek pieszo – ro-

werowych na terenie Chodzieży. Prace 
w tym zakresie prowadzone będą na 
chodzieskich drogach miejskich i po-
wiatowych. A projekt ten w zamyśle 
ma być dobrym i skutecznym etapem 
budowania naszej świadomości, do-
ceniającej odchodzenie od poruszania 
się po mieście samochodem. To także 
szereg przedsięwzięć, zakładających 
wykorzystanie naszych walorów w ce-
lach rekreacyjnych i turystycznych.

Niewątpliwie dzisiaj najbardziej cie-
szy fakt, że Chodzież „zgarnie” ¼ cało-
ści środków z puli przyznanej wszyst-
kim miastom Wielkopolski.

Biorąc pod uwagę działania, ja-
kie mamy zaplanowane na ten rok i 
na następne dwa lata, bez przesady 
można powiedzieć, że czeka nas ko-
lejny boom inwestycyjny. A dodatko-
wym powodem do radości jest fakt, 
że bez pomocy rządu, a nawet, co 
mówię oczywiście ze smutkiem, z rzu-
caniem nam kłód pod nogi, Chodzież 
wychodzi zwycięsko z panującej jesz-
cze pandemii. I raczej 
żegnamy obawy, że 
moglibyśmy wpaść 
w dłuższą pułapkę 
zastoju. 

Z OGROMNĄ RADOŚCIĄ, A TAKŻE Z DUMĄ Z PRACY CAŁEGO ZESPOŁU 
INFORMUJĘ, ŻE OTRZYMAMY PRAWIE 10 MLN ZŁ NA PROJEKTY ZWIĄZANE 
Z PRZEBUDOWĄ KOLEJNYCH CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK PIESZO – ROWEROWYCH.

Burmistrz 
Miasta Chodzieży

Jacek Gursz
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MOBILNOŚĆ
MIEJSKA 
- II etap

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 5 marca 2021 r. zakończył 
ocenę merytoryczną wniosków o dofi nansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwe-
stycje w obszarze transportu miejskiego (konkurs nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20) 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

PROJEKT CHODZIEŻY
pn. „WSPARCIE STRATEGII 
NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE 
MIASTA CHODZIEŻY – ETAP II” 
(potocznie „MOBILNOŚĆ MIEJSKA 
2.0”) ZOSTAŁ OCENIONY 
POZYTYWNIE
i znalazł się na II miejscu w ramach 
wielkopolskiej listy rankingowej. 

Oznacza to, że Chodzież otrzymać 
powinna dofi nansowanie w wysokości 

W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZAPLANOWANO:

I. dalszą przebudowę chodników i ścieżek rowerowych (8,680 km) 
II. przebudowę oświetlenia drogowego w wielu punktach
III. budowę nowej stacji rowerów miejskich w rejonie Szpitala Powiatowego 
     wraz z rozbudową fl oty rowerów (50 szt.)
IV. działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne

I. Przebudowa ścieżek pieszo-rowerowych zrealizowana zostanie przy:
n ul. Miodowej na odcinku od ul. Ofi ar Gór Morzewskich do ul. Wiejskiej, tj. 390 m;
n ul. Akacjowej na całej jej długości, tj. 322,21m;
n ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Ofi ar Gór Morzewskich, tj. 424,82 m;
n ul. Adama Mickiewicza na całej jej długości, tj. 286,20 m;
n ul. ks. Ignacego Czechowskiego na całej jej długości, tj. 151,62 m;
n ul. Ignacego Jana Paderewskiego na całej jej długości, tj. 599,12 m;
n ul. Dworcowej i Tadeusza Kościuszki na całym odcinku  ul. Dworcowej oraz na 
       krótkim odcinku ul. Tadeusza Kościuszki od ul. Dworcowej do ul. Jana Matejki, 
       tj. 474,14 m;
n ul. Ujskiej na całym jej odcinku, tj. 692 m;
n ul. Tadeusza Siejaka na całym jej odcinku, tj. 1 026,86 m;
n ul. Jana Kochanowskiego na odcinku od ul. Tadeusza Siejaka do ul. Osiedle Piaski, 
       tj. 430,46 m;
n ul. Budzyńskiej na odcinku od ul. Grudzińskich do promenady, tj. 105,08 m;
n w rejonie ul. Świętokrzyskiej stanowiącej gruntowy odcinek Promenady
       nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, tj. 1 245,85 m;
n ul. Jana Matejki i Jagiellońskiej na całym odcinku ul. Jana Matejki oraz na krótkim 
       odcinku ul. Jagiellońskiej od ul. Jana Matejki do ul. Jana Kilińskiego, tj. 150,76 m;
n ul. Jana Kilińskiego na całym jej odcinku, tj. 323,44 m;
n ul. Juliusza Słowackiego na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do  ul. Karola 
       Marcinkowskiego, tj. 106,00 m;
n ul. Leśnej na odcinku od tzw. drogi do OHP do ul. Osiedle Leśne, tzn. kontynuacja 
       istniejącej już ścieżki, tj. 324,20 m;
n ul. 3 Maja i Osiedle Leśne na odcinku od ul. Leśnej do pętli autobusowej przy 
      tzw. sanatorium, tj. 1 165,70 m;
n w rejonie ul. Strzeleckiej stanowiącej odcinek z Chodzieskiego Domu Kultury do 
       ul. Leśnej, tj. 461,55 m;

II. Przebudowa oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych zrealizowana zostanie przy:
n ul. Budzyńskiej w ilości 3 szt.;
n w rejonie ul. Świętokrzyskiej stanowiącej gruntowy odcinek Promenady
      nad Jeziorem Miejskim  w Chodzieży, w ilości 37 szt.;
n ul. ks. Ignacego Czechowskiego, w ilości 4 szt.;
n ul. Ignacego Jana Paderewskiego, w ilości 13 szt.;
n ul. Dworcowej, w ilości 13 szt.;
n ul. Tadeusza Siejaka, w ilości 28 szt.;

CIEKAWOSTKI:

n Przebudowa chodnika przy ul. Dworcowej umożliwi prze-
budowę jezdni i wyznaczenie dodatkowego pasa ruchu na 
skrzyżowaniu z ul. Tadeusza Kościuszki i Ujskiej.
n Przebudowa chodnika przy ul. Ujskiej umożliwi realizację 
wniosku Rodzinnych Ogrodów Działkowych i budowę zatoki 
autobusowej wraz z przystankiem komunikacji miejskiej.
n Ze względu na szerokość pasa drogowego ul. Ignacego 
Jana Paderewskiego, Dworcowej i Ujskiej możliwy będzie roz-
dział ścieżki pieszej i rowerowej. Obie biegły będą równolegle 
do siebie, ale różnić się mogą rodzajem nawierzchni.
n Nawierzchnia pozostałych ścieżek pieszo-rowerowych 
wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej, z wyjątkiem 
ścieżki w rejonie ul. 3 Maja i Strzeleckiej, gdzie wykonana zo-
stanie nawierzchnia bitumiczna, oraz ścieżki przy Promena-
dzie, gdzie wykonana zostanie nowa nawierzchnia naturalna.

8 235 639,71 zł. 

Wartość całego projektu oszacowano na 

9 688 987,91 zł. 

Różnica to wkład własny miasta i powiatu, 
który jest partnerem projektu, gdyż część 
prac odbywać się będzie na chodnikach 
powiatowych.

WSPARCIE  STRATEGII NISKOEMISYJNEJ 
NA TERENIE NASZEGO MIASTA
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DOFINANSOWANIA ZEWNĘTRZNE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ OSTATNIE LATA WCHODZIEŻY

INWESTYCJE, 
AKTYWIZACJA TERENÓW NAD JEZIOREM MIEJSKIM W CHODZIEŻY, 
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ PROMENADY I URUCHOMIENIE BAZY RA-
TOWNICTWA WOPR
w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego 
na 2007-2013 współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

ŚWIETLICA MOICH SZANS – ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfi nansowanego 
z  Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – ZAJĘCIA 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU CHODZIESKIEGO
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfi nansowanego 
z  Europejskiego Funduszu Społecznego

SUKCES NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfi nansowanego 
z  Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja zadania zleconego w ramach programu Wieloletniego 
SENIOR-WIGOR na lata 2015-2020 
Edycja 2016 Moduł II ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO 
DOMU SENIOR-WIGOR

WARTOŚĆ PROJEKTU:

w 2009 r. EFRR – 47 580,00 zł, śr. własne gminy 
– 25 620,00 zł, koszty niekwalifi kowane – 422,00 
zł, w 2010 r. EFRR – 1 193 644,31 zł, śr. własne 
gminy – 642 731,55 zł, koszty niekwalifi kowane – 
63 440,00 zł, w 2011 r. EFRR – 1 860 126,79 zł,  śr. 
własne gminy   – 1 001 606,74 zł, koszty niekwalifi -
kowane -  396 384,74 zł (baza WOPR). 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
– 5 231 556,13 zł.          

WARTOŚĆ 
PROJEKTU:

w 2008 r. 860 622,00 zł: 
EFS – 731 528,70 zł, BP 
– 129 093,30 zł, w 2009 
r. 2 014 542,00 zł: EFS –          
1 712 360,00 zł, BP – 302 
181,30 zł, w 2010 r. 890 
010,00 zł: EFS 756 508,50 
zł, BP – 133 501,50 zł. 

CAŁKOWITA WAR-
TOŚĆ PROJEKTU 
WYNOSIŁA
3 765 174,00 zł.

dzięki którym 
nasze miasto 
staje się piękniejsze, 
a nam żyje się lepiej

WARTOŚĆ PROJEKTU: 
w 2009 r. – 47 528,00 zł: EFS –  40 398,80 zł, BP – 7 129,20 zł, w 2010 r. – 2 451,00 zł: EFS 
– 2 083,35 zł, BP – 367,65 zł. 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSIŁA  49 979,00 zł.

WARTOŚĆ 
PROJEKTU:

w 2012 r. 114 135,00 zł 
EFS – 97 014,75zł, BP – 
17 120,25 zł, w 2013 r. 66 
480,00 zł EFS – 56 508,00 
zł, BP – 9 972,00 zł. 

CAŁKOWITA WAR-
TOŚĆ PROJEKTU: 
180 615,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 
– 234 000,30 zł, w tym wartość dofi nansowania – 36 000,00 zł.
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WSPARCIE STRATEGII NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE MIASTA 
CHODZIEŻY, POPRZEZ INWESTYCJE W OBSZARZE TRANSPORTU 
ZBIOROWEGO CELEM ZMIANY ŚWIADOMOŚCI I PRZYZWYCZAJEŃ 
MIESZKAŃCÓW
realizowany w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CHODZIEŻY
realizowany w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego  
na 2014-2020 współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

AKTUALIZACJA PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA CHODZIEŻY 
NA LATA 2013-2023
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20140-2020
WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI GMIN W RAMACH 
PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020

Dotacja z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na
OPRACOWANIE PLANU 
GOSPODARKI NISKOEMI-
SYJNEJ ORAZ STWORZE-
NIE BAZY DANYCH INFOR-
MACJI POZWALAJĄCYCH 
NA OCENĘ GOSPODARKI 
ENERGIĄ – DLA GMINY 
MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na EUROPA DLA OBYWATELI

PRZEBUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH 
W CHODZIEŻY CELEM AKTYWIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH 
I ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2007-2013 
współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU
16 626 629,14 zł, 
w tym kwota 
dofi nansowania 
12 926 068,26 zł.         

WARTOŚĆ PROJEKTU: 
w 2010 r. EFRR – 73 395,20, śr. 
własne gminy – 15 664,80 zł, środki 
partnera 2 684,00 zł, koszty nie-
kwalifi kowane – 23 255,99 zł, w 
2011 r. – 0,00 zł, w 2012 r. EFRR 
– 2 904 093,26 zł,  śr. własne gmi-
ny – 477 023,08 zł, środki partnera 
– 249 000,24, koszty niekwalifi ko-
wane – 27 600 zł, w 2013 r. 2 177 
251,49 zł, śr. własne gminy – 276 
610,44 zł, środki partnera – 267 
702,43 zł,  koszty niekwalifi kowane 
– 612 609,74 zł. 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 
PROJEKTU – 7 106 890,67 zł.

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU
– 8 855 855,52 zł,
 w tym kwota 
dofi nansowania 
– 5 817 254,66 zł.

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU 
– 201 990,00 zł, 
w tym kwota 
dofi nansowania 
– 181 649,60 zł.

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ PROJEKTU
 – 45 510,00 zł, 
w tym kwota dofi nansowania 
18 000,00 zł.

WARTOŚĆ 
PROJEKTU:
maksymalna 
kwota 
dofi nansowania 
25.000,00 €.
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URZĄDZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W REJONIE 
UL. WIEJSKIEJ W CHODZIEŻY 
operacja  realizowana  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  
objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

MONTAŻ URZĄDZEŃ STREET WORKOUT NA TERENIE MOSIR 
W CHODZIEŻY 
operacja  realizowana  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  
objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 435/1
REJONIE UL. WIEJSKIEJ W CHODZIEŻY
operacja  realizowana  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich  na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objęte-
go Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

URZĄDZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA SIEJAKA 
W CHODZIEŻY 
operacja  realizowana  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich  na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objęte-
go Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

URZĄDZENIE PLACU ZABAW I  SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  
W REJONIE UL. LEŚNEJ W CHODZIEŻY 
operacja  realizowana  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich  na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objęte-
go Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE MOSIR 
W CHODZIEŻY, DZIAŁKA NR 2617/5 
operacja  realizowana  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich  na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objęte-
go Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

KOSZT CAŁKOWITY 
PROJEKTU  
93.726,00 zł, 
koszty 
niekwalifi kowalne  
774,90 zł, 
koszty kwalifi kowalne 
9.951,10 zł, 
wkład własny gminy 
33.806,32 zł, 
dofi nansowanie 
59.144,00 zł. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 
90.882,24 zł , 
koszty 
niekwalifi kowalne 
774,90 zł, 
koszty kwalifi kowalne 
90.107,34 zł, 
wkład własny gminy 
32.772,04 zł, 
dofi nansowanie 
57.335,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY 
PROJEKTU: 
50.307,00 zł, 
koszty niekwalifi kowal-
ne 750,30 zł, 
koszty kwalifi kowalne 
49.556,70 zł, 
wkład własny gminy 
18.023,77 zł, 
dofi nansowanie 
31.532,00 zł

KOSZT 
CAŁKOWITY 
62.717,70 zł, 
koszty
niekwalifi kowalne 
774,90 zł, 
koszty kwalifi kowalne 
61.942,80 zł, 
wkład własny gminy 
22.528,60 zł, 
dofi nansowanie 
39.414,00 zł. 

KOSZT CAŁKOWITY 
68.880,00 zł, 
koszty 
niekwalifi kowalne 
774,90 zł, 
koszty kwalifi kowalne 
68.105,10 zł, 
wkład własny gminy 
24.769,82 zł, 
dofi nansowanie
43.335,00 zł

KOSZT CAŁKOWITY
180.687,00 zł, 
koszty 
niekwalifi kowalne 
774,90 zł, 
koszty 
kwalifi kowalne 
179.912,10 zł, 
wkład własny gminy 
65.434,03 zł, 
dofi nansowanie 
114.478,00 zł.
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URZĄDZENIE PLACU ZABAW W PARKU IM. KS. JANUSZA 
OSTROWSKIEGO W CHODZIEŻY 
operacja  realizowana  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich  na lata 2014 – 2020, działanie „wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LADER objętego programem w zakresie: Rozwój ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej  lub 
kulturalnej. 

CHODZIESKI EKO LUDEK – MIEJSKA EDUKACJA EKOLOGICZNA 
w ramach realizacji projektu współfi nansowanego   ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 – Środowisko,  
Działania 4.5  - Ochrona przyrody,  Poddziałanie 4.5.4 – Edukacja ekologiczna. 

URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE 
PRZY UL. PODGÓRNEJ W CHODZIEŻY 
operacja  realizowana  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich  na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
objętego Programem w zakresie budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej w ramach projektu grantowego.

MINICENTRUM NAUKI I KREATYWNOŚCI Z INFRASTRUKTURĄ 
WZMACNIAJĄCĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ UCZNIÓW ORAZ WYPO-
SAŻENIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 
W CHODZIEŻY 
realizowany w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego  
na 2014-2020 współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

BUDOWA POMOSTU NAD JEZIOREM MIEJSKIM W CHODZIEŻ 
operacja  realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na lata 2014 – 2020, działanie „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LADER objętego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostęp-
nej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej  lub kulturalnej. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież

CAŁKOWITY 
KOSZT 
PROJEKTU 
47.773.824,00 zł, 
a otrzymane 
dofi nansowanie 
z UE wynosi 
21.205.967,00 zł.

KOSZT 
CAŁKOWITY 
PROJEKTU
145.221,97 zł, 
dofi nansowanie 
77.551,00 zł.

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU 
- 390.300,04 zł, 
w tym kwota 
dofi nansowania 
- 276.311,73 zł.

KOSZT 
CAŁKOWITY 
PROJEKTU 
48.999,01 zł, 
dofi nansowanie 
48.999,01 zł 

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU 
- 5.113.083,02  zł, 
w tym kwota 
dofi nansowania 
- 3.974.329,31 zł.

KOSZT 
CAŁKOWITY 
PROJEKTU 
83.488,71 zł, 
dofi nansowanie 
50.055,00 zł 
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CHODZIEŻ OD NOWA – REWITALIZACJA FIZYCZNA, GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I KULTURALNA 
ŚRÓDMIEŚCIA

PRZEBUDOWA WIADUKTU W MIEJSCOWOŚCI CHODZIEŻ

SPINKA – SZKOŁA – PRZYSZŁOŚĆ – INNOWACJA – NAUCZYCIELE 
– KOMPETENCJE – AKTYWNOŚĆ  

URZĄDZENIE ŚCIEŻKI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 I PRZY JEZIORZE 
STRZELECKIM  W  CHODZIEŻY

operacja  realizowana  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich  na lata 2014 – 2020, działanie „wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LADER objętego programem w zakresie: Rozwój ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej  lub 
kulturalnej.

KOSZT 
CAŁKOWITY 
PROJEKTU 
111.461,54 zł, 
dofi nansowanie 
85.344,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 7.955.465,56 zł, w tym kwota dofi nansowania – 5.966.599,17 zł.

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU 
– 925.960,00 zł, 
w tym kwota 
dofi nansowania 
– 879.662,00 zł.

Ten plan realizujemy WSPÓLNIE
Kilka lat temu obiecałem Państwu, że razem będziemy zmieniać Chodzież. Jestem dumny z tego, że po 
kolejnym Waszym poparciu w ostatnich wyborach mogę powiedzieć, iż ten plan wspólnie realizujemy. 
Oczywiście mam świadomość, że jest jeszcze wiele do zrobienia, o czym często, nie przebierając w słowach, przypo-
minają mi też moi przeciwnicy.  Tylko że oni potrafi ą skrytykować każde nasze działania, nawet inwestycje, które 
jeszcze nie zostały rozpoczęte. 
Wiem, że krytyka jest potrzebna. Ona napędza mój zespół do jeszcze bardziej skuteczniej pracy. A naszą od-
powiedzią, moją i ludzi z którymi współpracuję, są właśnie informacje o kolejnych zdobytych pieniądzach, o 
kolejnych planach inwestycyjnych i o kolejnych zmianach, które jeśli tylko ktoś zechce, może zaobserwować w 
każdym miejscu naszego miasta. Jacek Gursz

w ramach realizacji projektu współfi nansowanego   ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi priorytetowej 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.2  - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych,  Poddziałanie 9.2.1 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysło-
wych i powojskowych. 

w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego 
Programu Operacyj-
nego na lata 2014–
2020 (WRPO 2014+), 
współfi nansowanego 
ze środków Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego.

w ciągu ulicy Kochanowskie-
go w kilometrze 69,022 linii 
kolejowej nr 354”. Gmina 
Miejska w Chodzieży oraz 
Powiat Chodzieski przekazały 
spółce PKP dotacje w wyso-
kości 750.000,00 zł każda. 

D Z I Ę K I  U N I J N Y M  Ś R O D K O M
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W RAMACH CHODZIESKIEGO FORUM MAŁŻEŃSTW

Jak małżeństwo „widzą” dzieci

Walentynkowa bomba

n Już po raz szósty odbył się 
konkurs plastyczny „Małżeń-
stwo w oczach dziecka” oraz lite-
racki „Życzenia dla męża/żony”, 
które zorganizowano w ramach 
obchodów CHODZIESKIEGO TY-
GODNIA MAŁŻEŃSTWA.  

Jury i tym razem nie miało 
łatwego zadania, ale działając 
zgodnie z regulaminem oceniło 
prace,  a wyłonionych laureatów 
zaprosiło w poniedziałek, 22 
lutego do Urzędu Miejskiego w 
Chodzieży po odbiór dyplomów 

i nagród. Podsumowania wraz 
z organizatorami konkursu do-
konał burmistrz Jacek Gursz, 
który od 6 lat obejmuje chodzie-
skie obchody Międzynarodowe-
go Tygodnia Małżeństwa swoim 
patronatem i jest fundatorem 

nagród książkowych we wszyst-
kich kategoriach konkursu.
A o to wyniki:
PRZEDSZKOLA: I m. – Polianna 
Kalinowska MP nr 5,  II – Matylda 
Zwierzykowska NP nr 2, III – Lena 
Kędzierska NP nr 3 

KLASY 1-3: I – Alicja Podolska 
SP3, II – Kuba Dytman SP Strzel-
ce, III – Lena Lendzion SP Oleśni-
ca
KLASY 4-8: I – Martyna Przysiec-
ka SP3, II – Zuzanna Popek SP3, 
III – Filip Lochyński SP3. W tej 

n Już po zakończeniu Cho-
dzieskiego Tygodnia Małżeń-
stwa odbyło się losowania 
nagrody specjalnej - „walentyn-
kowego tortu”, dla jednej z par 
obecnych na „Morsowaniu Par-
-Podarujmy sobie ciepło”. 

Szczęściarzami okazali się 

DARIA i KAROL. To właśnie im 
starosta Mirosław Juraszek wraz z 
wicestarostą,  Mariuszem Witczu-
kiem wręczyli symboliczny tort.

Organizatorzy natomiast ser-
decznie dziękują STAROSTWU 
POWIATU CHODZIESKIEGO 
za wsparcie imprezy i patronat 

(wspólnie z Burmistrzem Jackiem 
Gurszem oraz obiema chodzieski-
mi parafiami) nad CHODZIESKIM 
TYGODNIEM MAŁŻEŃSTWA 
oraz Cukierni- Piekarni Piotrowscy 
za pomoc w przygotowaniu słod-
kich niespodzianek.
 ChFM

kategorii przyznano także wyróż-
nienie Jagodzie Szczygieł z SP3.

- Serdecznie gratulujemy 
laureatom oraz innym uczestni-
kom, a naszym SPONSOROM 
dziękujemy pięknie za ufun-
dowanie wspaniałych nagród. 
W tym roku niestety nie może-
my zaprezentować wszystkich 
prac na wystawie w Bibliotece 
Miejskiej, ale zachęcamy do 
obejrzenia/przeczytania prac w  
foto-galerii (a w szerszym za-
kresie na profilu FB Chodzieskie 
Forum Małżeństw).



W Chodzieży obchody te przeprowadzono w 
sposób niemal „standardowy”, tj. sprzed bu-
dynku starostwa udano się, w asyście oddzia-

łów ON  i rezerwistów, na mszę do kościoła św. Floria-
na. Następnie zebrano się na udekorowanym flagami 
rynku, gdzie nastąpił przegląd oddziałów wojskowych 
i organizacji, a także defilada dla zebranej ludności. 
Tego dnia nad Chodzieżą zebrały się chmury i padało, 
wobec czego zrezygnowano ze zwyczajowych przemó-
wień oraz z zawodów na stadionie powiatowym. Warto 
dodać, że było to ostatnie patriotyczne świętowanie w 
II Rzeczpospolitej. 

Między narodowościami polską i niemiecką nie 
dochodziło do poważniejszych konfliktów. Przyczy-
ną tego było m.in. zarządzenie władz z 8 sierpnia o 
wydaleniu z regionów nadgranicznych czołowych ak-
tywistów niemieckich organizacji, uznawanych przez 
państwo polskie za niebezpiecznych. Ponadto hitle-
rowscy aktywiści otrzymali rozkaz „przyczajenia się”, 
aż do momentu pełnego ataku. 17 sierpnia strona 
polska zablokowała graniczną wymianę handlową z 
Rzeszą, a 26 sierpnia, w dniu pierwotnie planowanej 
inwazji na Polskę, Niemcy zamknęli granice, przez co 
zamarł przepływ osób z obu stron.

W Chodzieży do początków drugiej połowy miesią-
ca życie toczyło się jak w reszcie kraju – w napięciu i 
wyczekiwaniu, jednak względnie normalnie. Sytuacja 
uległa gwałtownej zmianie wraz z podpisaniem paktu 
Ribbentrop-Mołotow, między dwoma wrogo nastawio-
nymi do Rzeczpospolitej sąsiadami, w dniu 23 sierp-
nia. W tym momencie stało się niemal jasne, że wojna 
nadchodzi. Co prawda próbowano trzymać się dawnej 
retoryki siły i pewności siebie, jednak nawet podpisa-
nie polsko-brytyjskiego paktu o pomocy wojskowej nie 
zlikwidowało lęku przed wojną. 24 sierpnia ogłoszono 
częściową mobilizację. 

Nerwowa atmosfera i strach zaczęły brać górę. 
Starosta chodzieski niemal natychmiast, najpierw do 
27 sierpnia, zakazał sprzedaży napojów alkoholo-
wych powyżej 4,5%, zapewne aby łatwiej zapanować 
nad wkradającym się w życie chaosem i możliwym 
wybuchem paniki. 30 sierpnia, już po ogłoszeniu po-
wszechnej mobilizacji, wprowadzono w kraju, a więc 
także w powiecie chodzieskim, urzędowe ceny na 
podstawowe produkty żywnościowe – pieczywo oraz 

wyroby mięsne. Ostrzegano przed spekulantami tzw. 
paskarzami, a za lichwę i nielegalny obrót towarami 
po zawyżonych cenach groziły surowe kary. Mało kto 
już zwracał uwagę, że 27 sierpnia miał rozpocząć się 
nowy sezon piłkarski, w którym „Noteć” miała powal-
czyć o awans do A-klasy ligi okręgowej. Już pierwszy 
mecz z „Naprzodem” Poznań nie doszedł do skutku. 
„Noteć” nie zdołała wrócić do lat świetności i nie od-
rodziła się już po wojnie. Najstarszy polski chodzieski 
klub sportowy przestał istnieć. 

Bardzo szybko zaczęto też organizować pomoc do-
raźną dla rodzin powołanych do wojska rezerwistów. 
W związku z tym odbyło się w ratuszu spotkanie, przy 
udziale burmistrza i starosty, gdzie powołano do dzia-
łania komitet, mający zająć się kwestią tejże pomocy. 
Od razu zadecydowano o zbiórce publicznej, rozwa-
żano też formy pomocy w razie wybuchu wojny lub 
przedłużającej się nieobecności żywicieli rodzin. 

Wraz ze zbliżaniem się września i brakiem poli-
tycznych rozwiązań nadchodzącego kryzysu, cho-
dzieskie społeczeństwo ruszyło „do łopat”. Kopanie 
rowów przeciwlotniczych w mieście i okolicach roz-
poczęło się w poniedziałek, 28 sierpnia, w dalszych 
dniach planowano wykopać to zabezpieczenie prze-
ciw nalotom na miejskich placach i skwerach, a tak-
że terenach niezabudowanych. Apogeum kopania 

rowów przypadło na 30 i 31 sierpnia, kiedy to do prac 
przystępowali wszyscy, bez względu na wiek, nawet 
dzieci. Naprędce zorganizowano także kursy budowy 
kryształkowych odbiorników (była to najprostsza for-
ma radioodbiornika), które miały odbywać się od 28 
sierpnia do 1 września. 

26 sierpnia, wraz z decyzją ministerstwa, chodzie-
scy uczniowie, podobnie jak ich koleżanki i koledzy 
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W NASZEJ BIBLIOTECE

n Mijający rok zweryfikował wiele planów, ini-
cjatyw kulturalnych czy też czytelniczych. Trze-
ba było zebrać wszystkie siły, pomysły i przygo-
tować się na nowe sposoby pracy z książką i jej 
odbiorcą. 

Biblioteka została wzbogacona o pięć czytników 
książek elektronicznych, wraz z darmowym dostę-
pem do serwisu książek – Legimi. Wcześniej nasi 
czytelnicy korzystali już bezpłatnie z bazy książek 
elektronicznych Legimi. Od dwóch lat  jest to stały 
punkt naszej oferty. Pozytywne opinie użytkowników 
e-booków skłoniły nas do rozszerzenia tej usługi 

właśnie o czytniki.
Czytniki nie mają za zadanie zastąpić tradycyjne 

książki. To kolejna, innowacyjna forma, która dzięki 
odpowiednim udogodnieniom, daje szanse na kom-
fortowe i bezpieczne czytanie. W tego rodzaju urzą-
dzeniach czytelniczych, zastosowano technologię 
e Ink- co to oznacza? Wyświetlacz imituje kartkę i 
nie męczy wzroku, tak jak powszechnie stosowane 
wyświetlacze smartfonów, czy ekrany komputerów. 

Jesteśmy świadomi, że wielu z naszych czytelni-
ków ma problemy ze wzrokiem. Czytnik daje moż-
liwość dostosowania sobie parametrów tj. wielkość 
czcionki, ilość światła. Do tego jest urządzeniem 
lekkim, łatwym w obsłudze, w każdym aspekcie er-
gonomicznym. 

Pierwsze urządzenia trafiły już w ręce użytkowni-
ków. Obie panie, uczęszczają do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Chodzieży, są czytelniczkami Miejskiej 
Biblioteki Publicznej  i chętnie zgodziły się zostać 
naszymi testerami nowych technologii. Jakie są ich 
opinie? 

- Bardzo fajny jest czytnik do e-booków, bardzo 
dobrze się czyta książki. Nie trzeba tyle razy po nie 
chodzić w czasie tej pandemii do biblioteki – to bi-

blioteka przyszła do mnie. Nie wiedziałam, że mamy 
takie nowoczesne rzeczy w bibliotece. Ja właśnie 
zaczęłam czytać książkę pod tytułem „Po prostu 
bądź” – mówi Paulina Opara.

- Czytnik do czytania e-booków mam od niecałego 
tygodnia. Przeczytałam na tym urządzeniu prawie 
całą książkę. Mogę powiększyć albo pomniejszyć 
litery, czytnik ma też podświetlenie, więc nie muszę 
zapalać światła – dodaje Paulina Kowalska.

Jak można wypożyczyć urządzenie? Jeśli jesteś 
czytelnikiem wystarczy, że zgłosisz się ze swoją kar-
tą do biblioteki (jeśli jeszcze nie jesteś, czas to zmie-
nić!). Czytnik możesz również zarezerwować przez 
swoje konto biblioteczne on-line. Po prostu przyjdź, 
zadzwoń zapytaj! Bibliotekarze chętnie odpowiedzą 
na wszystkie pytania!

Honorata Struzik
bibliotekarz MBP Chodzież 

OSTATNIE DNI W CHODZIEŻY PRZED WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ

A potem świat się skończył…15 sierpnia 1939 roku w całym kraju 
obchodzono 19 rocznicę bitwy war-
szawskiej, znanej także jako „cud na 
Wisłą”. Przypomnienie tego wielkiego 
zwycięstwa z pewnością miało na 
celu wzmocnienie ducha narodu oraz 
zjednoczenie we wspólnym celu – 
obronie niepodległości.  

Sierpień 1939, c.d.

CZYTNIKI 
e-booków 
już są

w kraju, dowiedzieli się o 
odroczeniu rozpoczęcia 
roku szkolnego, które miało 
przypaść na poniedziałek, 
4 września. Jak się wkrótce 
okazało, pierwszy dzwonek 
tego roku w ogóle nie za-
brzmiał. Proboszcz parafii 
św. Floriana, ks. Aleksander 
Kubik głosił potrzebę modli-
twy za ojczyznę. 31 sierpnia 
o godzinie 17 rozpoczęto 
spowiedź, a o 19:30 od-
prawiono nabożeństwo w 
intencji pokoju. W piątek, 1 
września, o godzinie 6 rano 
proboszcz zarządził wysta-
wienie Najświętszego Sakra-

mentu. Mimo propagandowych plakatów oblepiających 
miejscowe słupy, chodzieżanie nie byli silni, zwarci i 
gotowi na to, co miało za moment nadejść. W ostatnich 
dniach sierpnia zauważono, że ziemię chodzieską opu-
ściły bociany. Miało to zapowiadać długą i surową zimę. 

Tak wyglądały ostatnie godziny pokoju i wolności…
Tadeusz Matraszek
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GAZETY I  CZASOPISMA

Dla miłośników fotografi i
n Poszerzamy ofertę  gazet i cza-
sopism dostępnych w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Chodzieży. Wśród 
naszych mieszkańców jest wielu 
miłośników fotografi i, w naszej biblio-
tece również od kilku lat działa grupa 
pasjonatów  Foto Kawa. Wychodzimy 
na wprost Waszym oczekiwaniom i w 
związku z tym, od stycznia można u 
nas wypożyczyć kwartalnik „Fotografi a 
Masterclass”.  Jest to cenione przez 
amatorów i zawodowców, bogato 
ilustrowane w profesjonalne zdjęcia 
pismo o arkanach pracy z aparatem.

W najnowszym numerze znajdzie-
cie m.in. Warsztat mistrza – zima, Ple-
ner – im gorsza pogoda tym ciekawsze 
zdjęcia?, Nocne niebo, a także portret 
studyjny.  Zapraszamy do wypożycza-
nia! HS

AKTYWNOŚĆ KOBIET

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Odczasów stopniowego pro-
cesu emancypacji kobiet 
na przełomie XIX/XX wieku 

oraz zmian w postrzeganiu roli kobiety i 
modelu rodziny, panie coraz częściej ak-
tywowały się w przestrzeni zawodowej. 
Większość pozostawała jednak w domu 
z braku dostatecznego wykształcenia, czy 
dostępnych miejsc pracy. Na mocy dekre-
tu J. Piłsudskiego w 1918 roku zrównano 
prawa kobiet i mężczyzn, choć w życiu 
społecznym  i zawodowym pozostawały 
one marginalizowane. Środowiska kon-
serwatywne nadal defi niowały rolę kobiet 
do bycia matką i gospodynią domową. 
Kobietom-matkom, głównie tym niepra-
cującym zawodowo, poczucie bezpie-
czeństwa zapewniały wszelkiego rodzaju 
poradnie profi laktyczne, np. przeciwgruź-
licze, przeciw weneryczne, czy zajmujące 
się opieką nad matką i dzieckiem, zakła-
dane od lat 20-tych XX wieku. Szczególną 
w nich rolę miały higienistki, które uczyły 
zasad higieny osobistej, czy rozwiązywały 
problemy natury życiowej i materialnej, 
kierując do specjalistycznych ośrodków. 

W Chodzieży działały instytucje 
wsparcia dla kobiet najbiedniejszych czy 
bezrobotnych, m.in. chodzieski Komitet 
Fundusz Pracy, Koło Rodziców przy po-
wszechnej szkole, obecnie nr 1,  orga-
nizacja Sióstr Serafi tek, Związek Rodzin 
Rezerwistów, czy Związek Pracy Obywa-
telskiej Kobiet. Wszystkie one prowadziły 
zbiórki artykułów spożywczych, odzieży i 
potrzebnych środków czystości, czy też 
materiał na opał, szczególnie w okresie 
zimowym. W chodzieskich hotelach, re-
stauracjach, m. in. w lokalnej strzelnicy 
– budynek byłego PTTK, w hotelu Dwor-
cowym obecnej Wielkopolance, odbywa-
ły się wówczas koncerty orkiestry sym-
fonicznej, można było spróbować swych 
sił w amatorskim strzelaniu. Na Placu 
Kopernika organizowano kiermasze lo-
kalnych rękodzieł z pracowni stolarsko-
-zdobniczej. Ponadto można było nabyć 
ręcznie haftowane chusteczki, serwetki, 
poduszki. Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet inicjował kiermasz dla niedożywio-
nych dzieci z rodzin bezrobotnych, w sali 

hotelu Centralnego. Zakupić można było 
m. in. prace uczennic Szkoły Gospodar-
stwa, jak: swetry, szale, ozdobną bieliznę, 
obrusy i słodycze. 

W 1928 roku uruchomiona została 
przez władze miasta Stacji Opieki nad 
Matką i Dzieckiem, której patronował 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. 
Placówką kierowała dr Janczewska, któ-

ra udzielała porad higieniczno-lekarskiej, 
zatrudniała lekarza i higienistkę, odpo-
wiedzialnych za rejestr kobiet ciężarnych. 
Kobiety miały zapewnioną pomoc pod-
czas trwania ciąży, przygotowywano je 
do porodu, uczono pielęgnacji i żywienia 
niemowlaka, otrzymywały też mleko dla 
dzieci w ramach akcji ,,kropla mleka”. Do 
ukończenia przez dziecko 3. roku życia, 
można było otrzymać wsparcie. W 1930 
r stacja objęła opieką nad 136 dziećmi. 
Po wojnie Liga Kobiet, licząca na tere-
nach Wielkopolski około 70 tys. członkiń, 
przeprowadzała liczne szkolenia w zakre-
sie higieny kobiet i pielęgnacji niemowląt 
oraz aktywizacji zawodowej kobiet bez-
robotnych. Swą aktywność rozwinęły też 
na terenach wiejskich, organizując akcję 
dożywiania i organizując m.in. kolonię, 
czy świetlicę dla dzieci.

Muzeum posiada w zbiorach tablicę z 
chodzieskiego budynku przy ul. Żerom-
skiego, z czasów okupacji. W centralnym 
polu tablicy widnieje symbol narodowoso-
cjalistycznej opieki społecznej. Instytucja 
powstała w Niemczech w 1934 roku i 
zajmowała się udzielaniem pomocy na-
juboższym ,,aryjskim” kobietom.

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
Dział Historii i Tradycji Miasta w MBP

Pomoc najbiedniejszym

 „NA REGALE”, 
czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

POWRÓT 
Z BAMBUKO 
Katarzyna Nosowska 

Katarzyna Nosowska 
poza tym, że jest wyśmie-
nitą wokalistką, autorką 
tekstów, które śmiało moż-
na uznać za współczesny 
rodzaj poezji, jest również 
pisarką i „matką” dwóch 
książek. Obie docenione 
przez czytelników, wielo-
krotnie nagradzane (każda 
z nich zyskała tytuł Be-
stselleru Empiku), warte 
tego, by poświęcić im czas 
i uwagę.

Dlaczego „Powrót z 
Bambuko”? Jak mówi au-
torka: „W bambuko robi 
się nas, a czasem my 
robimy innych, gdy tylko 
podejdziemy do stołu, przy 
którym gra się o życie.” Na 
kolejnych stronach pozna-
jemy kobietę, która prze-
staje z wiekiem oceniać 
siebie poprzez pryzmat 
spojrzeń i opinii innych lu-
dzi. Najbardziej ceni sobie 
pozbycie się lęku przed 
subiektywizmem i  nieuza-
sadnioną krytyką. Ma na 
to własną receptę – pyta: 
„I co z tego? Nic z tego. 
Za każdym razem okazuje 
się, że nic z tego”. 

Sposobem na wszystko 
okazuje się prostota, mi-

łość, wierność i … uczci-
wość własna. Tak własna. 
Do siebie samej. To prosta 
droga do najważniejszej 
przyjaźni w życiu – ze 
sobą samą, z kobietą, 
którą najtrudniej poznać, a 
rzeczywiście warto!

Książkę polecam każdej 
kobiecie, ale też i rozważ-
nym mężczyznom, którzy 
chcą swoje partnerki na 
wielu etapach życia lepiej 
zrozumieć. Czas wrócić z 
Bambuko po prostu.

Honorata Struzik 
– bibliotekarz

 Wypożyczalnia 
dla Dorosłych MBP 

MAŁE LICHO 
I ANIOŁ
Z KAMIENIA  
Marta Kisiel 

Ciepła, pełna humoru 
opowieść, pisana świet-
nym i niezwykle sprawnym 
językiem. Autorka tym 
razem postanowiła prze-
nieść całą akcję z bez-
piecznego i niezwykle uro-
czego (na swój sposób!) 
domu Bożka, do samego 
serca lasu – chatki dale-
kiej od cywilizacji, mamy i 
wszystkiego, co chłopiec 
dobrze znał.

W rodzinnym gniazdku 
głównego bohatera wybu-
chła epidemia ospy. Mama 

Bożka chcąc go uchronić 
przed tym niemiłym do-
świadczeniem, zawiozła 
go wraz z wyposażonym 
w macki Guciem oraz nie-
zwykle poważnym, dostoj-
nym i gderliwym aniołem 
Tsadkielem do cioci Ody. 
Chłopiec nigdy wcześniej 
o niej nie słyszał, ale już 
podczas pierwszego spo-
tkania zrobiła na nim nie-
samowicie silne i pozytyw-
ne wrażenie. 

Główne skrzypce tej 
opowiastki odgrywa jed-
nak chwilę wcześniej 
wspomniany Tsadkiel, któ-
ry daje prawdziwy popis 
swoich nastrojów! Bożek 
nie będzie mu jednak dłuż-
ny. Dorosłemu aniołowi 
zupełnie nie podobają się 
zwyczaje panujące w chat-
ce cioci Ody. Jej nietypowi 
gości, jak czort czy demon 
potęgują w nim dylematy 
moralne. Tsadkiel jest bar-
dzo prostą istotą i uważa, 
że albo ktoś jest dobry 
albo zły. Z kolei ciocia Oda 
ma na tę kwestię zupełnie 
odmienne zdanie. Dla niej 
każdy jest trochę dobry, 
a trochę zły, nie ma oso-
bowości jednoznacznie 
zdefi niowanych. Anioł w 
pewnym momencie do-
prowadzony do ostatecz-
ności, postanawia opuścić 
ciepły azyl i oddala się 
w śnieżne zaspy, w głąb 
lasu, żeby zamanifesto-
wać swój sprzeciw. Wkrót-
ce wszyscy zaczynają 
żałować swojego – może 
zbyt gwałtownego zacho-
wania – i wyruszają na 
poszukiwania zranionego 
Tsadkiela.

Polecam dzieciom po-
wyżej 9. roku życia.

Marcelina Kidoń
Dział dla Dzieci

Ochrona dla dzieci, Chodzież, czasy międzywojnia

Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem, 1930 rok (źródło: NAC)

Tablica z chodzieskiego bu-
dynku Pomocy Matce i Dziecku 
przy ul. Żeromskiego, z okresu 
okupacji 
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 W WESOŁYM SMYKU

 POD ŻAGLAMI PIĄTKI

Zabawy 
badawcze

Wiersze polskich autorów

Zdrowe zęby 

Dzień 
matematyki 

n 1 marca dzieci z grupy 
„Wodników” zamieniły się w 
małych chemików. Z użyciem 
produktów spożywczych wy-
konywały proste eksperymen-
ty, np. tęczowy talerz, wulkan, 
burzę w słoiku i inne. Wszyst-
kie przedszkolaki były pod 
wrażeniem tego, co powstało 
podczas zabaw badawczych.
 Justyna Bednarczyk

n Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego dzieci dowiedziały się, dlaczego ustanowio-
no ten dzień i dlaczego język polski jest tak niezwykle ważny dla każdego Polaka. Poznały nazwiska 
kilku polskich autorów wierszy dla dzieci, a najwięcej przyjemności sprawiła im możliwość przebierania 
się za bohaterów wierszy. 

n 5 marca w grupach 
Pszczółek i Motyli obchodzo-
ny był Dzień Dentysty. Dzieci 
zapoznały się z pracą dentysty 
oraz uświadomiły sobie, jak 
istotne są wizyty w gabinecie 
dentystycznym i jak ważne jest 
dbanie o jamę ustną. 

n Dzieci w grupie „Szew-
czyki” wykorzystały Dzień 
Matematyki do nauki w formie 
zabawy, podczas której ćwi-
czyły kodowanie, dodawanie, 
symetrię itp.

 U SZEWCZYKA DRATEWKI

Będzie 
dobra 
pogoda
n Słoneczka ćwiczą swoje 
rączki, kreśląc marcową pogodę.

 POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM

W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH

Mnóstwo pomysłów

Nowi czytelnicy

Testowali trasę

Mam piękne zęby

n 22 lutego miał być wyjątkowym 
dniem świętowania wiedzy o języku 
polskim w formie rywalizacji o tytuł 
Mistrza Języka Polskiego. Niestety 
sytuacja zmusiła nas do przenie-
sienia obchodów do sieci. W formie 
on line uczniowie rozwiązywali testy, 
odpytywali siebie wzajemnie, grali w 
koło fortuny, redagowali hasła rekla-
mujące dbałość o język - pomysłom 
nie było końca.                                                                                                                        

Nagrodami były oczywiście oce-
ny, ale również satysfakcja, że z tym 
jednym z najtrudniejszych języków 
świata można sobie tak dobrze ra-
dzić.  Joanna Winiecka

n Tradycją szkolnej biblioteki SP3 
jest przyjęcie do grona czytelników 
uczniów klas pierwszych.  Również 
w tym roku zaproponowano najmłod-
szym to uroczyste wydarzenie.  Jed-
nakże przebiegało ono inaczej niż 
dotychczas. Aby zachować właściwy 
dystans między osobami, spotkania 
odbyły się w salach lekcyjnych, a nie 
jak to zawsze bywało, w bibliotece. 
Po uroczystym pasowaniu i przyjęciu 
uczniów do braci czytelniczej, wszy-
scy jednogłośnie obiecali, że będą 
czytać i szanować książki. Pierwszo-
klasiści otrzymali zakładkę z proś-
bami książki, pamiątkowy dyplom i 
słodką niespodziankę z koszyczka 
Czerwonego Kapturka. KG, IK

n W minioną 
niedzielę, grup około 
50 osób, testowała 
trasę kwietniowego 
biegu Gontyniec 
Ultra Trail 27 km. 

- A tak poważnie, 
trasa wytestowała 
nas – twierdzi Daniel 
Fórman. - Razem z 
deszczem postano-
wiła wystawić nas na 
ciężką próbę i spró-
bować wystraszyć. 
Chyba nie wie z kim 
zadarła... 

Red

n Marzec jest miesiącem, w któ-
rym obchodzimy Światowy Dzień 
Jamy Ustnej.  Klasy pierwsze SP3 
zaprosiły na spotkanie i pogadankę 
szkolną higienistkę panią Małgosię. 
Dzieci obejrzały fi lm edukacyjny 
,,Doktor Ząbek”, z którego dowie-
działy się wiele praktycznych infor-
macji na temat zawodu stomatologa, 
higieny jamy ustnej oraz zdrowego 
odżywiania. Pani Małgosia na mo-
delu szczęki i żuchwy tłumaczyła 
dzieciom, w jaki sposób należy myć 
ząbki, opowiadała o ich budowie, a 
także o tym, że zachowanie czystości 
wpływa na „kondycję” stałych ząb-
ków. Dzieci rozwiązywały też quiz, 
układały obrazek – puzzle i zadawały 
wiele mądrych i ciekawych pytań. 

Justyna Wiśniewska, Dorota Janowiak

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W TRÓJCE 

ŚLUBOWANIE NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 NA NICH NIE MA MOCNYCH

SPOTKANIE ZE SZKOLNĄ HIGIENISTKĄ

n 8 marca odbył się Ogólnopolski Konkurs Zuch – test 
zintegrowany, w którym wzięli udział uczniowie klas I – III. 
Jego organizatorem jest Centrum Edukacji Szkolnej.

Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez 
uczniów zintegrowanego sprawdzianu, zróżnicowanego 
w zależności od klasy. Uwzględniał on elementy edukacji 
polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Ogółem do testu zintegrowanego przystąpiło 64 
uczniów. Wyniki będą 28 kwietnia! Żródło FB SP 1

Konkurs Zuch



O puchar ChKG
Pogoda nie zawiodła organizatorów i 20 lutego śnie-
gu na chodzieskim stoku było jeszcze pod dostat-
kiem. Można więc było przeprowadzić III Mistrzostwa 
w Narciarstwie Zjazdowym o puchar Chodzieskiego 
Klubu Gospodarczego pod patronatem Burmistrza 
Miasta Chodzieży.

Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem i odbyły się w siedmiu ka-
tegoriach wiekowych. Oprócz wspaniałej zabawy, była oczywiście zacięta 
rywalizacja. A oto jej wyniki (liczył się łączny czas dwóch przejazdów): 
n KATEGORIA 2014 I MŁODSI: 1. Julian Jackowski 72,53, 
        2. Konstanty Sumiński 77,28, 3. Adam Białczyk 133,49
n KATEGORIA 2010-2013 DZIEWCZĘTA: 1. Lilianna Tomkowiak 70,78, 
        2. Julia Nowak 71,79, 3. Aleksandra Strumnik 101,06
n KATEGORIA 2010-2013 CHŁOPCY: 1. Jan Woźniczka 59,10, 
        2. Mateusz Białczyk 65,31,3. Szymon Białczyk 72,93
n KATEGORIA 2006-2009 DZIEWCZĘTA: 1. Sara Cyran 63,57, 
        2. Anna Dąbkowska 74,63, 3. Kinga Koźlarek 86,59
n KATEGORIA 2006-2009 CHŁOPCY: 1. Igor Dębny 60,38, 
        2. Kacper Woźniczka 63,06, 3. Aleksander Łukawski 65,55
n OPEN KOBIETY: 1. Inez Pietruszka 64,65
n OPEN MĘŻCZYŹNI: 1. Michał Sumiński 49,20, 
        2. Andrzej Trojanowski 54,83, 3. Mikołaj Kutnik 55,86

Dyplomy i puchary wręczali burmistrz Jacek Gursz i prezes ChKG Roman 
Pietruszka.

Wyniki wszystkich zawodników znaleźć można stronie www.chkg.pl
RED

Foto - ChKG
n ZDYSKWALIFIKOWANI za „zbyt dużo uśmiechu”
       Michał Strumnik 56,80
       Roman Pietruszka 53,02

Za przygotowanie imprezy Chodzieski Klub Gospodarczy dziękuje współorganizatorowi - UKS Przygoda Michał Strumnik, MOSiR, 
a także za udostępnienie stoku ChodzieSki panu Ryszardowi Jeske. Impreza też nie odbyłaby się bez sponsorów, którymi byli: 
Gmina Miejska w Chodzieży, BCD Centrum Rozwoju Biznesu, Nieruchomości ROWAL, PTS Cerplast, Wszystko Dla Domu, Styro-
map, Profesor Zabawka. Podziękowania również dla Elite Dance Complex za krótką rozgrzewkę zawodników.

CHODZIESKIE MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM POD PATRONATEM BURMISTRZA JACKA GURSZA

NASI JUDOCY

Drużyna na medal 
n W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa 
Wielkopolski w kategorii młodzików, junio-
rów młodszych, juniorów i seniorów, a także 
„Festiwal dzieci w Judo”. 

 Uczniowski Klub Sportowy w Chodzieży 
reprezentowało jedenastu zawodników, którzy 
zdobyli jedenaście medali w tym najważniej-
szym turnieju w roku województwa wielkopol-
skiego. 

Srebrny medal wywalczyły Martyna Koło-
dziejczak (do 26 kg) oraz Zuzanna Hekert (do 

20 kg).
Brązowe medale zdobyli: Zofia Rębarz (20 

kg), Feliks Kołodziejczak (20 kg), Adrian Grela 
(31 kg), Franciszek Wożniczka (31kg), Szymon 
Białczyk (48 kg), Natasza Panfil (52 kg), Amelia 
Hekert (52 kg), Konrad Marciniak (90 kg), Kamil 
Wolniewicz (100 kg).

Wielkie gratulacje należą się wszystkim za-
wodnikom, trenerom i rodzicom za zaangażo-
wanie w rozwoju tej atrakcyjnej dyscypliny w 
naszym mieście. RED
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DZIAŁALNOŚĆ CHODZIESKICH STOWARZYSZEŃ 
UCZNIOWSKI 
KLUB SPORTOWY 
DELFINEK

UCZNIOWSKI 
KLUB SPORTOWY 
PRZYGODA

SUKCESY 
DRUŻYNOWE

- 60 medali pływaków 
  Delfinka w Mistrzostwach 
  Chodzieży w Pływaniu.
  (22 złote,18 srebrnych 
  i 20 brązowych)
- II miejsce Klubu w OPEN 
  BALTIC FINSWIMING 
  CHAMPIONSHIP, 
  wygrana klasyfikacja 
  medalowa
- 70 medali Pucharu Polski 
  (28 złotych, 26 srebrnych,
  16 brązowych) – wygrana 
  w klasyfikacji medalowej
- 62 medale Mistrzostw 
  Polski w Pływaniu 
  w Płetwach 
  (23 złote, 26 srebrne, 
  22 brązowe)
- 14 medali 
  Długodystansowych 
  Mistrzostw Polski 
  w Pływaniuw Płetwach 
  (6 złotych, 6 srebrnych, 
  2 brązowe)
- Na zaproszenie 
  hiszpańskiego Klubu Babel 
  Alicante poprowadziliśmy 
  Klinikę Pływania 
  w Płetwach kontynuując 
  zaczęta współpracę
- Organizacja chodzieskiej 
  edycji Korespondencyjnych 
  Mistrzostw Polski 
  w Pływaniu w Płetwach,
- Organizacja 3 turnusów 
  „Półkolonii z Delfinkiem”

SUKCESY 
INDYWIDUALNE

- Powołania do Kadry 
  Narodowej dla:
  
  1. Filipa Nowaka
  2. Kingi Małachowskiej
  3. Julii Małachowskiej
  4. Marty Humerczyk
  5. Julii Klonowskiej
  6. Oliwiera Jesiołowskiego
  7. Inez Jesiołowskiej
  8. Radosława Grabowskiego
  9. Kamila Pietrasa
10. Oskara Kasprowicza

- rekord Polski juniorów 
  kat. C Kamila Pietrasa 
  na dystansie 1500 m 
  po powierzchni 13:23,04 -
  Elche (Hiszpania) – miejsce I

- Minimum do reprezentacji 
  Polski seniorek Julii 
  Małachowskiej na 50 m 
  po powierzchni i I miejsce 
  w Elche (Hiszpania)

n PREZES - BARTOSZ SMARUJ
n TRENERZY - BEATA REITER, MACIEJ JĘSIEK, BARTOSZ SMARUJ, 
      FILIP NOWAK, MAREK KASPERCZAK, JULIA MAŁACHOWSKA, 
      ANNA CZARNOLEWSKA, MACIEJ BOROWIEC

n PREZES - CEZARY STRUMNIK
n TRENERZY - MICHAŁ STRUMNIK, KATARZYNA CHYŻY, ŁUKASZ ŻMUDZINSKI, 
       TOMASZ SĘDŁAK, KRZYSZTOF PISAREK
n SEKCJE: NARCIARSKA, PŁYWACKA, ŻEGLARSKA, MOTOROWODNA

UDZIAŁ W ZAWODACH
 - IMPREZY 

MIĘDZYNARODOWE

- Motorowodna Eliminacja 
  Mistrzostw Polski 
  w Rogoźnie – 1 miejsce 
  Wojciech Jaroch OSY-400
- Motorowodne Mistrzostwa 
  Polski (Trzcianka) – 
  1 miejsce Wojciech Jaroch 
  OSY-400
- Motorowodne Mistrzostwa 
  Świata w O-500 (Czechy) - 
  8 miejsce Cezary Strumnik
- Międzynarodowe Regaty 
  Sachsenpokal Schweilochsee 
  (Niemcy) – 5 miejsce Michał 
  Strumnik

UDZIAŁ W IMPREZACH 
POZOSTAŁYCH:

- Otwarte Zawody w Pływaniu 
  Dzieci i Młodzieży Szkolnej 
  z okazji 75. rocznicy 
  Wyzwolenia Miasta
- Otwarte Zawody w Zjeździe 
  Narciarskim w Pejo 
  we Włoszech
- Współorganizacja zawodów - 
  Mistrzostwa Polski Masters 
  w klasie OK-DINGHY - 
  1 miejsce M. Strumnik
- Współorganizacja regat 
  żeglarskich z Okazji 25 
  Przystani HALS - 
  2 miejsce M. Strumnik 
  (klasa OK-DINGHY)
- Grand Prix Mrągowa - 
  3 miejsce M. Strumnik 
  (klasa OK-DINGHY)
- Mistrzostwa Polski PZŻ - 
  3 miejsce M. Strumnik 
  (klasa OK-DINGHY) 

INNE DZIAŁANIA:

- Treningi motorowodne 
  na J. Miejskim w klasie O-500 
  oraz OSY-400 
- Prowadzenie nauki pływania

Michał 
Strumnik

Krzysztof
Pisarek

Katarzyna 
Chyży
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SPORTOWYCH W 2020 ROKU

CHODZIESKI KLUB SPORTOWY POLONIA
n ZARZĄD KLUBU - SERGIUSZ GRABOWSKI, MARIUSZ LASKOWSKI, PAWEŁ SUDOŁ, FILIP MACH I MAREK PROMIŃSKI
n TRENERZY - SKRZAT - CEZARY KRUKOWSKI, ŻAKI - RAFAŁ MRUGALSKI, ŻAKI - REMIGIUSZ SKIBIŃSKI, ORLIK - SERGIUSZ GRABOWSKI, ORLIKI - DAWID KISIEL, 
       MŁODZIK - MAGDALENA MAZUREK, TRAMPKARZE STARSI - ARTUR BARAŃSKI, JUNIORZY - FILIP MACH, MARIUSZ LASKOWSKI, SENIORZY - SERGIUSZ GRABOWSKI, 
       GIMNASTYKA - MAŁGORZATA LISIECKA

Klub prowadzi 10 drużyn w róż-
nych ligach i kategoriach wiekowych. 

Od czterech lat współpracuje z 
Akademią Rakowa z dyrektorem i 
bardzo doświadczonym trenerem pił-
karskim Markiem Śledziem. 

Polonia Chodzież stawia na młodzież 
- obecnie prowadzi dziewięć drużyn 
młodzieżowych we wszystkich katego-
riach wiekowych.

Drużyny juniorów starszych i juniorów 
prowadzi Filip Mach. Obie drużyny two-
rzy 35 chłopaków, którzy są zapleczem 
dla pierwszej drużyny. Są to już siedem-
nastolatkowie i osiemnastolatkowie, 
sukcesywnie włączani do kilkuminuto-
wej gry w meczach drużyny seniorskiej, 
oczywiście z dużymi sukcesami.

Drużyny trampkarzy i młodzików pro-
wadzi Magdalena Mazurek jedyna tre-
nerka piłki nożnej w naszym powiecie. 
Drużyna Młodzik wygrała wszystkie me-
cze ligowe, zajmując pierwsze miejsce 
w tabeli. Tutaj na wyjątkowe wyróżnie-
nie zasługuje bramkarz Olaf Skotarczyk, 
który we wszystkich spotkaniach wpu-
ścił tylko jedną bramkę. Drużynę tworzy 
21 chłopaków.

Drużyna trampkarzy zajęła czwarte 
miejsce w lidze. Jest to drużyna bardzo 
zdyscyplinowanych i ambitnych piłka-
rzy. Wyróżniający zawodnicy to przede 
wszystkim Patryk Ratajewski, a także 
Dorian Stancelewicz, Mikołaj Szymczak 
i Kacper Schwark. Drużynę tworzy 16 
chłopaków.

Drużyna orlik - grupa starsza rocznik 
2010, prowadzona jest przez trenera 
Rafała Mrugalskiego. Tworzy ją 18 za-
wodników, a drużyna zajęła pierwsze 
miejsce w tabeli. Wyróżniającymi za-
wodnikami są: Aleksander Chwesiuk  
oraz bramkarze Szymon Gast i Szymon 
Stasiak.

Młodsza drużyna orlika rocznik 2011, 
prowadzona jest przez trenera Dawida 
Kisiel. Drużynę żaków prowadzi trener 
Remigiusz Skibiński, a dwie najmłodsze 
drużyny, czyli skrzatów, prowadzi trener 
Cezary Krukowski.

ORLIK 2
1. Polonia Chodzież   - 30 pkt
2. Kłos Budzyń  - 21 pkt
3. Płomień Połajewo - 18 pkt
4. UKS Piła   - 15 pkt
5. UKS Kotuń   - 6 pkt
6. Iskra Szydłowo   - 0 pkt

ORLIK 1
1. MOSIR Piła  - 18 pkt (53:18)
2. Polonia Chodzież  - 18 pkt (46:24)
3. Football Academy Piła      - 12 pkt

4. GLKS Wysoka  - 12 pkt
5. UKS Piła  - 0 pkt

MŁODZIK
1. Polonia Chodzież  - 16 pkt
2. UKS Piła  - 13 pkt
3. Sokół Szamocin  - 6 pkt
4. Unia Wapno  - 0 pkt

TRAMPKARZ
1. KP Piła   - 28 pkt

2. Iskra Szydłowo          - 21 pkt
3. Łobzonka Wyrzysk       - 13 pkt
4. UKS Piła          - 13 pkt
5. Polonia Chodzież          - 12 pkt 
6. Football Academy Piła - 1 pkt

JUNIOR
1. Polonia Chodzież   - 19 pkt
2. Unia Wapno    - 19 pkt
3. Sokół Mieścisko    - 11 pkt
4. Sokół Damasławek - 8 pkt

5. Zamek Gołańcz  - 0 pkt

SENIOR (18 drużyn)
1. Huragan Pobiedziska  - 39 pkt
2. Noteć Czarnków         - 35 pkt
3. Polonia Chodzież        - 35 pkt
4. Pogoń Łobżenica        - 32 pkt
5. Zamek Gołańcz           - 29 pkt
6. Czarni Czerniejewo    - 29 pkt
7. Błękitni Wronki        - 29 pkt
8. Sparta Oborniki        - 29 pkt
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KRZYŻÓWKA NR 42

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   9 kwietnia 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 poprzedniej krzyżówki z lutego br. 
wylosowali: Grzegorz Michalski, Piotr Smocikowski i Marta Piasecka. O terminie i miej-
scu odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.!

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 42

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

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

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

POZIOMO
  1. Zawartość koszyczka w Wielką Sobotę
  7. Wodny poniedziałek
  8. Ulepszania, rozwijania
  9. Niemiecki producent sprzętów 
      kuchennych
10. Słońce poniżej linii horyzontu
11. Historia Solidarności w jednym miejscu
12. Syn Posejdona
13. Rodzaj twardości ołówka
15. Sprasowane paliwo
20. Zapachniała, zajaśniała u Grechuty
21. … Głowacki – kosynier spod Racławic
22. W trakcie bójki korzysta
23. Gatunek drewna lub kolor

PIONOWO
1. Dzieli dwa pomieszczenia w mieszkaniu

  2. Imię świętego - jednego z papieży 
  3. Przedszkolaczek bez parasola
  4. Nie wsadzaj go do mrowiska
  5. W koszyczku wykonany z masła, cukru 
      lub czekolady
  6. W parze ze śmigusem
14. Cugowscy lub Golcowie
15. Najlepsza na majonezie i z lukrem
16. Za rok tam Mistrzostwa Świata w piłce 
      nożnej
17. Odcinek genu
18. W budownictwie najczęściej zwijana
19. Znany kurort w Kolorado

Nasze 
KRZYŻÓWKI

n Pani Maria po raz 
kolejny otrzymała pakiet 
miejskich gadżetów, jako 
nagrodę za prawidłowe 
rozwiązanie naszej krzy-
żówki.

Święto wszystkich PAŃ
Międzynarodowy Dzień 
Kobiet to nadal bardzo 
popularne święto. Nic 
więc dziwnego, że z 
radością obchodzą je 
również bardzo młode 
jeszcze panie z cho-
dzieskich szkół i przed-
szkoli.

NAGRODY 
DLA CZYTELNIKÓW


