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JUŻ SIEDEM LAT ŚWIĘTY FLORIAN JEST PATRONEM CHODZIEŻY

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021
n Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
- po nowelizacji ustawy trwa do 30 września 2021 
roku. Tradycyjnie raz na 10 lat GUS pyta mieszkań-
ców Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyje-
my” oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjo-
nowaniem społeczeństwa. Wyniki spisu są istotne 
w zarządzaniu państwem, ale także województwem, 
powiatem czy gminą. 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodo-
wym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. Obowiązkową 
formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis 
telefoniczny lub przy pomocy rachmistrza spisowego. Z uwagi 
na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do 
odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 
maja br. GUS uruchomił specjalną infolinię spisową: 22 279 99 
99, gdzie można zasięgnąć informacji.

LOGOWANIE DO APLIKACJI SAMOSPISU

Na stronie: www.spis.gov.pl będzie umieszczony link do 
aplikacji do samospisu.

Logowanie do aplikacji będzie możliwe za pomocą wyboru 
opcji: 

a) logowanie za pomocą krajowego węzła identyfi kacji elek-
tronicznej (profi l zaufany)

b) z użyciem Pesel oraz nazwiska rodowego matki. 
Konieczne będzie też zdefi niowanie własnego hasła. 

W  sytuacji gdy osoba wypełnia formularz w wielu sesjach 
pracy, dostęp do formularza podczas kolejnego logowania 
będzie wymagał podania numeru Pesel oraz hasła znanego 
wyłącznie temu użytkownikowi.

c)  cudzoziemcy nieposiadający numeru Pesel – koniecz-
ne jest podanie adresu email i zdefi niowanie hasła dostępu 
do konta. Na adres email zostanie wysłany link aktywacyjny, 
którego otwarcie będzie wymagane do aktywacji konta. Osoby 
posiadające tego rodzaju konto mogą logować się wielokrot-
nie, podając email oraz hasło.

Osoby z ograniczeniami np. słabowidzące mogą zadzwo-
nić na Infolinię (22 279 99 99, dostępna od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.00-18.00), gdzie zostaną przekierowane 
do rachmistrza i zostaną spisane lub w odpowiednim czasie 
skontaktuje się z nimi rachmistrz z terenu gminy.

Zachęcamy do pomocy np. osobom starszym w wypeł-
nieniu obowiązku spisowego, aby nie musieli w tym celu wy-
chodzić z domu. Jednak gdy zajdzie taka potrzeba to innym 
rozwiązaniem jest umówienie tej osoby w urzędzie, gdzie z 
pomocą pracownika Gminnego Biura Spisowego będzie mo-
gła dokonać spisu.

W sytuacji gdy ktoś nie posiada żadnego numeru telefonu 
również należy umówić się w urzędzie, gdzie z pomocą pra-
cownika Gminnego Biura Spisowego będzie można dokonać 
spisu.

PIERWSZE DNI MAJA ZNACZENIE MAJĄ SZCZEGÓLNE. NAJPIERW ŚWIĘTO PRACY, POTEM DZIEŃ FLAGI, 
NASTĘPNIE KOLEJNA ROCZNICA UCHWALENIA PIERWSZEJ KONSTYTUCJI, A DO TEGO WYJĄTKOWY 
DZIEŃ DLA NAS, CHODZIEŻAN - 4 MAJA DZIEŃ PATRONA MIASTA. 

Zpropozycją ustanowienia św. Floriana patronem 
naszego miasta wystąpili w 2014 roku przewod-
nicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik oraz 

burmistrz Jacek Gursz. Propozycja została poparta 
przez ks. kanonika Ireneusza Szypurę i znalazła 
uznanie wśród radnych Rady Miejskiej, którzy jedno-
głośnie podjęli uchwałę w tej sprawie. Po załatwieniu 
wszystkich spraw formalnych, w 2015 roku mogliśmy 
po raz pierwszy uroczyście obchodzić Święto Patrona 
Miasta Chodzieży. 

Uroczystości związane z ofi cjalnym objęciem Cho-
dzieży patronem św. Floriana, odbyły się 17 września 
2015 roku. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, 
jaka odbyła się tego dnia w Chodzieskim Domu Kul-
tury, JE Prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Woj-
ciech Polak, przekazał burmistrzowi Jackowi Gurszo-
wi dekret Stolicy Apostolskiej, potwierdzający decyzję 
o ustanowieniu św. Floriana patronem Chodzieży. W 

chodzieskiej kolegiacie odbyła się też uroczysta msza 
św. koncelebrowana, której przewodniczył Prymas 
Polski. Od tamtego dnia św. Florian jest patronem za-
równo chodzieskiej parafi i, jak i całego miasta.

x x x
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, pandemia 

koronawirusa sprawiła, że obchody Święta Patrona 
były znacznie skromniejsze. W niedzielę, 2 maja, w 
chodzieskiej  kolegiacie odprawiona została suma 

odpustowa ku czci św. Floriana - patrona parafi i i 
Chodzieży. Mszy koncelebrowanej przewodniczył  ks. 
kanonik Tomasz Kruszelnicki, którego pamiętamy jako 
wikariusza w naszym kościele. 

-� Siedem� lat� temu� cieszyłem� się� z� poparcia� i� za-
twierdzenia� naszej� propozycji.� Niech� święty� Florian�
wspomaga�nas�we�wszystkich�naszych�chodzieskich�
sprawach – podkreśla burmistrz Jacek Gursz. 

x x x
Św. Florian jest również patronem 

strażaków. Podziękowania i życzenia 
podczas mszy odpustowej chodzie-
skim strażakom przekazał ks. kanonik 
Ireneusz Szypura. Specjalne podzię-
kowania skierował także do strażaków 
burmistrz Jacek Gursz:

- Drodzy�Druhowie - kieruję�do�Was�
słowa�uznania�za�Waszą�ciężką�pracę.�
Nie� bacząc� na� własne� bezpieczeń-
stwo,�w�dzień�i�w�nocy�ratujecie�ludzkie�
życie� i�mienie.�To�dzięki�Wam� lokalna�
społeczność� może� spać� spokojnie.�
Nawet� teraz,�kiedy�piszę� te�słowa,�za�
oknem� słyszę,� że� jedziecie� na� akcję.�
Dziękujemy.� Ryszard�Cichocki

PATRON naszego miasta

Burmistrz Jacek Gursz, 
JE Prymas Polski arcy-
biskup Wojciech Polak 
i przewodnicząca Rady 
Miejskiej Mirosława 
Kutnik po zakończeniu 
sesji RM 17.09.2015
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n Tegoroczne uroczystości z okazji kolejnej rocznicy zakończenia II wojny światowej, ze względu na pandemię, ograniczyły 
się do indywidualnego złożenia wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność.
8 maja, w imieniu mieszkańców miasta i powiatu chodzieskiego, hołd ofi arom i bohaterom najstraszniejszej z wojen oddali bur-
mistrz Jacek Gursz, wspólnie  z wójt Kamilą Szejner, Ewą Kubiś i Ewą Śliwińską z Gminy Wiejskiej Chodzież oraz Mirosławem 
Juraszkiem - starostą Powiatu Chodzieskiego. Radę Miejską w Chodzieży reprezentował Piotr Przybyłowski.  RC

n Członkowie cho-
dzieskiego Hufca 
Związku Harcerstwa 
Polskiego pamięta-
jąc o milionach ludzi 
pomordowanych 
przez nazistowskie 
Niemcy, czcząc pa-
mięć o ofi arach woj-
ny, złożyli wiązankę 
kwiatów pod Po-
mnikiem Poległym i 
Pomordowanym. 
Cześć ich pamięci. 

Czuwaj!�
Hm.�Stefan�Jerynkicz

HOŁD
bohaterom

HARCERZE pamiętają

Pomocna dłoń
n Trudno wyobrazić sobie dobrze, 
sprawnie funkcjonujące społeczeń-
stwo bez przestrzegania podstawo-
wych zasad społecznego współżycia. 
Wśród tych zasad jedną z podstawo-
wych jest stosunek do osób z nie-
pełnosprawnościami, dyskrymino-
wanych, wykluczonych. Jak wygląda 
ten problem w naszym mieście? Na 
pytanie to odpowiada burmistrz Jacek 
Gursz:

- Sprawy� tych�osób�zajmują�w�naszej�
pracy�ważne�miejsce.�Pamiętamy�o�nich�
nie� tylko� od� święta,� jak� choćby� 5�maja,�
ale� codziennie.� Mam� oczywiście� świa-
domość,�jak�wiele�jeszcze�mamy�do�zro-
bienia,�jak�wiele�jest�jeszcze�barier,�które�
w� dalszym� ciągu� utrudniają� codzienne�

życie�osobom�niepełnosprawnym.�Warto�
jednak� podkreślić,� że� wiele� spraw,� po-
zytywnie� rozwiązanych,� już� za�nami.�Na�
każdym� kroku,� przy� każdej� inwestycji�
staramy�się�bariery,�nie� tylko�zresztą�ar-
chitektoniczne,� likwidować.� Cieszy� mnie�
jako�burmistrza� fakt,� że�mamy� tak�wielu�
partnerów� do� tych� działań.� Wspomnieć�
należy�zarówno�o�tych�sformalizowanych,�
jak�choćby�MOPS,�MORPA,�PCPR,�DPS,�
WTZ,� jak� też� o� stowarzyszeniach,� które�
na�co�dzień�działają�w�naszym�mieście�na�
rzecz� osób� niepełnosprawnych� i� wyklu-
czonych.�Wystarczy� wymienić� Bioderko,�
Oni,�Centralę�Młodych,�Ukryte�Marzenia,�
Na�Górze,�Amazonki,�Diabetyków,�Polski�
Związek�Niewidomych,�Hufi�ec�ZHP�i�inne,�
realizujące� dziesiątki� projektów,� które� ja�

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
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nazywam� ogólnie� „wyciągniętą� pomoc-
ną� dłonią”.� Wyraźnie� należy� podkreślić,�
że� te� inicjatywy� bardzo� mocno� wspiera�
miasto� poprzez� choćby� udostępnianie�
lokali� na� działalność,� fi�nansowanie� tej�
działalności,� a� także� wspólną� realiza-
cję�wielu� projektów�unijnych.�Dodać� też�
trzeba,�że�Urząd�Miejski�przyjął�decyzję�
o�wprowadzeniu�w� tym�roku�pierwszych�
udogodnień�dla�osób�niepełnosprawnych�
w�swoich�obiektach.�Zaczynamy�kolejny�
etap� likwidacji� barier� architektonicznych�
i� budowę� systemów� wspomagania� dla�
osób� z� niepełnosprawnościami.� Na-
sza� strona� internetowa,� obrady� Rady�
Miejskiej� są� dostępne� w� wersjach� dla�
niedowidzących� i� niedosłyszących.� W�
następnych�etapach,�już�za�kilka�tygodni,�
rozpoczniemy�montaż�pętli�indukcyjnych,�
umożliwiających� rozmowę� z� osobą� nie-
dosłyszącą.� Ponadto� zapewnimy� ob-
sługę� osób� posługujących� się� językiem�
migowym� i� wprowadzimy� udogodnienia�

dla�osób�niedowidzących�we�wszystkich�
budynkach� podległych� Urzędowi� Miej-
skiemu.� Liczymy� też,� że� w� najbliższych�
latach�pojawią�się�środki�rządowe�i�unij-
ne,�umożliwiające�przebudowę�wejść�do�
budynków�lub�montaż�wind�albo�skutecz-
nych� i� bezpiecznych� podjazdów.� A� na�

koniec� informacja� o� budowie� kolejnego�
punktu,�który�już�jesienią�powinien�służyć�
potrzebującym.�Na�ul.�Jagiellońskiej�szy-
kujemy�nowe�miejsce,�w�którym�udzieli-
my� pomocy� poszkodowanym� przez� los.�
Prace�trwają.�

Notował Ryszard Cichocki

Pod pomnikiem składali kwiaty: druhna 
Zosia Piotrowska, druh Tomasz Braczyński, 
druh phm. Arkadiusz Braczyński

BURMISTRZ JACEK GURSZ O DZIAŁANIACH NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Z okazji 
zbliżającego się 

DNIA MATKI
chodzieskim

mamom
życzę

wiele radościi spełnienia każdego marzenia.
Burmistrz Miasta ChodzieżyJacek Gursz

WSZYSTKIM DZIECIOM 
z okazji ich święta

przesyłam 

serdeczne życzenia,
z nadzieją na wspaniałe wakacje

Burmistrz Miasta Chodzieży
Jacek Gursz

DZIEŃ DZIECKA 2021
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TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO BUDYNKU

Kolejna inwestycja MZGM
n Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież 
planuje wykonanie termomodernizacji dachu budynku 
mieszkalnego przy ul. Ofiar Gór Morzewskich 82 w Cho-
dzieży, po zwiększeniu planu finansowego jednostki, 
m.in. na zadania inwestycyjne. 

Inwestycja będzie polegała na wymianie pokrycia dacho-
wego, izolacji stropodachu oraz wykonaniu innych robót 
towarzyszących. Wymienione zostaną okna w wykuszach. 
Inwestycja zgodna jest z nowym Wieloletnim Programem 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej 
w Chodzieży na lata 2021-2025.  MZGM ogłosił już zapytanie 
ofertowe na  roboty budowlane, a ich zakończenie  przewi-
dziane jest na koniec wakacji.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/232/2021 Rady Miejskiej w Chodzieży 
z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 1439 z 16 lutego 2021 roku) 

od 1 kwietnia 2021 roku stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za miesiąc od jednego mieszkańca wynosi: 

30 zł.

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ

Wzdłuż ul. Wojska Polskiego

Wzdłuż ul. J. Słowackiego

n MEC sp. z o.o. w Chodzieży zakończyła pace  
związane z remontem 125 mb. sieci cieplnej dn 150, 
usytuowanej wzdłuż drogi gruntowej na zapleczu 
MOSiR. Po wykonaniu próby szczelności, pomiarów 
instalacji alarmowej i uszczelnieniu połączeń sieci 
cieplnej, MEC przystąpił do prac odtworzeniowych 
nawierzchni drogi. 

Zakres prac odtworzeniowych obejmuje wykop po-
mniejszony o fragmenty na początku i końcu rurociągu, 
co umożliwi połączenie nowej sieci cieplnej z istniejącą. 
Wykonanie połączenia wymaga jednak usunięcia wody 
z części istniejącego  ciepłociągu, co będzie możliwe po 
zakończeniu sezonu grzewczego.

Zadanie wpisuje się w plan Spółki dotyczący wymiany 
najstarszych sieci ciepłowniczych wykonanych w techni-
ce kanałowej. Nowe sieci cieplne wykonane w technologii 
preizolowanej, gwarantują  lepsze parametry izolacyjno-
ści, co przyczynia się do obniżenia strat przesyłowych.

n Pracownicy Spółki rozpoczęli prace ziemne i in-
stalacyjne związane z budową sieci cieplnej z przyłą-
czami  do budynków  przy ul. J. Słowackiego.

Obecnie wykonywane są prace ziemne,  przygotowu-
jące profil wykopu do ułożenia rur ciepłowniczych.

Efektem inwestycji będzie podłączenie budynków wie-
lorodzinnych usytuowanych przy ul. J. Słowackiego 1,2 
do sieci cieplnej

Wymierną korzyścią dla mieszkańców będzie likwi-
dacja kotłów węglowych i zmniejszenie niskiej emisji  do 
powietrza.

� Piotr�Matyja
MEC�Chodzież

Iwona Szmyt
Dyrektor MZGM

DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE
Dla kogo?

 Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzin-
nych 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 przepro-
wadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych 
budynku
Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawo-
wego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla pod-
wyższonego poziomu dofinansowania

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Wnioski należy składać do wfośigw* obejmującego 
swoim działaniem teren województwa, w którym zlo-
kalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z 

załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostęp-
ne 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 Bene-
ficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego 
wfośigw lub

2) poprzez serwis „gov.pl”.
4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Benefi-
cjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. 
Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicz-
nej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w 
postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać po-
przez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z 
zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Por-
tal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydru-
kowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie 
go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papiero-
wej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) 

do właściwego wfośigw.
6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, 
Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskaza-
nej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz 
przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu 
do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę 
podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest 
załączenie załączników do wniosku w formie elektro-
nicznej (skany z wymaganymi podpisami).
7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwo-
ści złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopusz-
czalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami 
tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie 
wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w for-
mie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, 
ze względu na „samoliczące się” pola.

*�Wojewódzki�Fundusz�Ochrony�Środowiska�i�Go-
spodarki�Wodnej�w�Poznaniu�

Mieszkańcy zainteresowani programem mogą sko-

rzystać ze szczegółowych informacji zamieszczonych 
na stronach internetowych:  
https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-progra-
mu-czyste-powietrze 
http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowa-
nie/

Prace remontowe wykonywane w za-
kresie sieci cieplnych  gwarantują  wie-
loletnie, niezawodne działanie systemu 
cieplnego. 
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WSPÓLNE DZIAŁANIA MOPS i MORPA STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI

DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO 
WIEKU W CHODZIEŻY 

COROCZNA PROPOZYCJA CHODZIESKIEGO 
STOWARZYSZENIA BIODERKO

n Miejski Ośrodek Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w 
Chodzieży wspólnie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
podejmują wszelkie działania 
zmierzające do udzielenia pomo-
cy ofiarom przemocy w rodzinie. 

Każda zgłaszająca się osoba 
ma możliwość skorzystania z po-
mocy prawnika, psychologa i pra-
cownika socjalnego w celu popra-
wy swojej trudnej sytuacji. Pomoc 
udzielana jest w Ośrodku przy ul. 
Reymonta 12. Można też skorzy-
stać z porady telefonicznie pod nr 
tel. 539-002-005 lub 605-305-534.   

� Kierownik�MORPA
� Romana�Otto

n Minęło 10 lat od pierwsze-
go wyboru Jacka Gursza na 
przewodniczącego Stowarzy-
szenia Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski.

- Uwierzycie,�że�to�już�tyle�lat�mi-
nęło?�A�nasz�przewodniczący�jakby�
z�roku�na�rok�młodszy.�Energia,�za-
pał�do�działania,�skupienie�na�pracy�
w�interesie�samorządów�lokalnych,�
a� przy� tym�optymistyczne� spojrze-
nie� na� świat� i� życzliwość� wobec�
innych�-�to�właśnie�on.�Gratulujemy�
tego�pięknego�jubileuszu�i�życzymy�
jeszcze�wielu�lat�aktywności�w�śro-
dowisku�samorządowym�i�szefowa-
nia�naszej�organizacji�– napisali na 
FB członkowie stowarzyszenia.

� RED

n Z uwagi na panującą w dal-
szym ciągu  pandemie, działal-
ność Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w zakresie edukacyjnym, 
została mocno ograniczona. Jed-
nakże na portalu ABCSENIOR.
com uczestniczymy w spotka-
niach online na tematy - Eduka-
cja cyfrowa, Dla zdrowia, Dom i 
ogród, Prawo na co dzień i inne.  
Nie zapominamy o naszej kondy-
cji fizycznej i dlatego też w maju 
rozpoczęliśmy cotygodniowe  
spotkania na świeżym powietrzu. 

Zajęcia prowadzi instruktorka 
Milena Gibas i odbywają się na 
szachownicy, przy pływalni Delfin. 
Dzięki tym spotkaniom nasza ak-
tywność psychofizyczna ulegnie 
znacznej poprawie, bo przecież 
izolacja domowa zrobiła swoje. 

Z nadzieją czekamy na rozstrzy-
gnięcia projektów, które składali-
śmy do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Poznaniu oraz  Minister-
stwa Rodziny  i Polityki Społecznej 
w ramach programu wieloletniego 
na rzecz Osób Starszych „Aktywni” 
na lata 2021-2025. 

W pierwszym tygodniu czerwca 
br. jedziemy na tygodniowy wy-
poczynek nad morze. Większość 
naszych słuchaczy jest już nawet 
po drugim szczepieniu. Myślimy, 
że we wrześniu będziemy mogli 

zorganizować zaległe warsztaty 
florystyczne, a dalej inaugurację 
Roku Akademickiego 2021/2022 
oraz normalne wykłady i pozostałe 
zajęcia.  W�imieniu�Zarządu

Jadwiga�Należyty

n Trwają przygotowania Stowarzyszenia 
Bioderko do planowanej na 5 czerwca 2021 
roku akcji prozdrowotnej „Zdrowa Sobota”.  
Potwierdzono przyjazd ambulansu do pobo-
ru krwi z Centrum Krwiodawstwa z Poznania, 
ambulansu do RTG klatki piersiowej ze szpi-
tala w Wolicy, oraz ambulansu do badania w 
kierunku osteoporozy. 

Swój udział w akcji deklarują również lekarze orto-
podolodzy z Centrum Ortopodologii TerraCare z Po-
znania z badaniami wad postawy, Fundacja Orchidea 
Poznania,  na co dzień  wspierająca  osoby po uda-
rach, Fundacja Tryflologika z Poznania ze sprzętem 
dla osób słabowidzących, oraz dzięki wsparciu Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia EcoSerce - kardiolog 

z Drawska Pomorskiego dr Mariusz Truszczyński z 
konsultacjami kardiologicznymi, oraz badanie słuchu.  

Do akcji przyłączą się również chodzieskie orga-
nizacje i firmy, w tym główny inspirator licytacji na 
rzecz zrzutki.pl – Jakub Wójcik SPINA, LabMobile i 
Przemysław Przybylski, Fundacja Ukryte Marzenia z 
promocją projektu  Centrum  Zdrowia Psychicznego, 
AVIVA, oraz Miejska Biblioteka Publiczna z książką 
o zdrowiu. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci  
- do Chodzieży przyjadą maskotki  NALIMBA, które 
wspólnie z BALOLANDIA i występami dzieci z Mło-
dzieżowego Domu Kultury uatrakcyjnią naszą akcję. 

Jesteśmy świadomi ograniczeń epidemicznych, 
dlatego wszystkie działania zostaną wcześniej skon-
sultowane z pracownikami SANEPIDu.  

 Honorata�Pilarczyk�

Dla ofiar przemocy w rodzinie W interesie lokalnych 
samorządów

W okresie pandemii

ZDROWA SOBOTA

Nowa dyrektor MOPS Marzena Brączewska, kierownik MORPA 
Romana Otto oraz przewodnicząca grupy interdyscyplinarnej 
Magdalena Połczyńska.

n Laboratorium MWiK Sp. z o. 
o. uzyskało Certyfikat Akredyta-
cji Laboratorium Badawczego o 
numerze AB 1737 na pobieranie 
próbek środowiskowych i ich 
analiz fizykochemicznych i mi-
krobiologicznych. 

Laboratorium zlokalizowane 
na terenie Miejskiej Oczyszczal-
ni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu, 
wyposażone jest w nowoczesną 
aparaturę pomiarową. Wykonuje 
badania zarówno na rzecz Spółki, 
jak i świadczy usługi na zewnątrz. 
Laboratorium można zlecić  bada-
nia:

• wody do spożycia
• wód powierzchniowych i pod-

ziemnych, studni głębinowych
• chwilowych i dobowych próbek 

ścieków

• ścieków przemysłowych 
Laboratorium oferuje:
• kompleksowe usługi w zakre-

sie poboru i badań 
• fachowe porównanie wyników 

badań z obowiązującymi regula-

cjami prawnymi
• doradztwo techniczne zasto-

sowanych rozwiązań wpływają-
cych na poprawę jakości wody 
bądź ścieków

� MWiK

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Laboratorium zakładowe 

PLEBISCYT GŁOSU WIELKOPOLSKIEGO

BRAWA dla chodzieżan
n W sytuacji, w jakiej przyszło nam przeżywać mi-
niony rok, doceniać należy tych, którzy na przekór 
wszystkim trudnościom potrafili nie zapominać o 
normalnej działalności, a w sposób szczególny 
dziękować tym, którzy pamiętali o konieczności 
niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Ple-
biscyt Głosu Wielkopolskiego „Osobowość roku 
2020” jest jednym z przykładów doceniania takich 
pozytywnych postaw.

Wśród nominowanych w pięciu kategoriach, zna-

lazło się wielu mieszkańców Chodzieży. Choć nie 
znamy jeszcze laureatów plebiscytu,  wyróżnionym 
chodzieżanom już należą się brawa i gratulacje.

- Sam� fakt�mówiący�o� tym,� � jak�dużo�osób�z�na-
szego� miasta� zostało� nominowanych,� pokazuje� jak�
bardzo�jesteśmy�aktywni�w�życiu�miasta,� ile�z�siebie�
dajemy� i� jakie� mamy� w� tym� zakresie� osiągnięcia� – 
podkreśla burmistrz Jacek Gursz.

Warto śledzić, jak zakończy się plebiscyt i trzymać 
kciuki za naszych nominowanych.� RC
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W CHODZIESKIEJ JEDYNCE

PROPOZYCJE CHDK NA WAKACYJNY OKRES

MŁODZI Z TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

n Biblioteka szkolna Szkoły Podsta-
wowej nr 1 nawiązała współpracę z 
Fundacją Dla Życia i Zdrowia. 5 maja 
w obecności przedstawiciela Funda-
cji Jacka Pawlikowskiego i dyrektora 
szkoły Tomasza Jagodzińskiego, na-

stąpiło przekazanie 50 książek. 
Serdecznie dziękujemy sympatykom z 

Fundacji Dla Życia i Zdrowia za przeka-
zane książki, które wzbogacą księgozbiór 
naszej biblioteki i przyczynią się do pro-
mocji czytelnictwa. Piotr�Grabowski

Współpraca z Fundacją

Na początek POWITANIE LATA

To jest przerażające

SAMORZĄDOWE PUNKTY SZCZEPIEŃ W CHODZIEŻY

Powstanie samorządowych 
punktów szczepień (drugi 
znajduje się w Szpitalu Po-

wiatowym), jest zasługą wspól-
nego działania burmistrzów Cho-
dzieży, Margonina, Szamocina i 
Budzynia, wójta gminy Chodzież i 
chodzieskiego starosty. 

Punkt w SP 1 codziennie doglą-
dany jest przez burmistrza Cho-
dzieży. Jak informuje Jacek Gursz, 
bardzo zależy mu na tym, by na 
bieżąco wiedzieć, jak szczepienia 
przebiegają, jak komentują całą 
akcję oczekujący na szczepienie i 
osoby już po zaszczepieniu.

- Działalność punktu się rozkręca 

- wyjaśnia burmistrz. - Przypomi-
nam jednak, że jego skuteczność 
zależy od terminów dostaw szcze-
pionek, za co odpowiada Minister-
stwo Zdrowia i Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Chciałbym, abyśmy dys-
ponowali większą ilością szczepio-
nek,  by jak najszybciej wszyscy 
chętni mogli poczuć się bardziej 
bezpiecznie. Nasz punkt na pewno 
jest w stanie zaszczepić każdego 
dnia znacznie więcej osób.

Szczepienia w sali gimnastycz-
nej Jedynki przebiegają sprawnie. 
Potwierdzają to opinie i komenta-
rze, również te zamieszczane w 
mediach społecznościowych. RC

n O młodych członkach Towarzystwa Miłośników Ziemi  
Chodzieskiej często piszemy na naszych łamach. Bo jest 
to grupa młodzieży, która systematycznie zaskakuje cie-
kawymi pomysłami. Na dodatek każdy z nich z zapałem 
realizuje.

Ostatnio z inicjatywy Sławomira Smolczewskiego, grupa 
członków TMZCh (obok Sławka - Patrycja Doręgowska, Zosia 
Kulesza, Sara Szyńska, Martyna Maćkowiak, Michał Gapiński, 
Dariusz Sałata) postanowiła posprzątać kawałek miasta. 

- Wybór�padł�na�drogę�za�Lidlem�– informują uczestnicy 
akcji. - To� co� tam� zastaliśmy� przekroczyło� nasze� wyobra-
żenia!�Ograniczyliśmy� się� tylko� do�wysprzątania� drogi� i� jej�
poboczy.�Nie�sprzątaliśmy�prywatnych�terenów�(garaży�czy�
działek�przy�drodze).�Pomimo�tego�zebraliśmy�hałdę�śmieci�
(w� tym�kilkaset�butelek!).�Wśród�ciekawostek�wyrzuconych�
na� pobocze� były� telewizory,� opony� samochodowe,� czy� od-
pady� poremontowe.� Znaleźliśmy� też� nielegalne� wysypiska�
śmieci�na�działkach�sąsiadujących�z�drogą.�To�jak�traktujemy�
nasz�dom,�nasze�miasto,�Ziemię�jest�przerażające.�Cieszymy�
się�z�każdej�inicjatywy�mającej�naprawić�te�szkody.�Ubolewa-
my,�że�nadal�jest�wielu�mieszkańców,�którzy�w�zaśmiecaniu�i�
zatruwaniu�środowiska�nie�widzą�nic�złego.� RED

JUŻ DZIAŁAJĄ
W poprzednim numerze Naszej Chodzieży, burmistrz Jacek Gursz zapowie-
dział otwarcie w naszym mieście samorządowego punktu szczepień przeciw 
COVID-19. Zapowiedź została zrealizowana - od ponad dwóch tygodni szcze-
pienia odbywają się już w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1.

nChodzieski 
Dom Kultury 
przygotowuje 
na okres wa-
kacyjny szereg 
atrakcyjnych 
koncertów, 
spotkań, 
wyjątkowych 
wydarzeń.

Poprawiająca się 
sytuacja wywołana 
pandemią, pozwala 
na coraz większą 
dawkę optymizmu i 
nadziei, że wszyst-
kie zamierzenia 
uda się w pełni zre-
alizować.

Na początek 
tradycyjne już „Po-
witanie lata”. O po-
zostałych planach 
poinformujemy w 
następnym wyda-
niu NCh. RC
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GMINNE, POWIATOWE, 
WOJEWÓDZKIE, KRAJOWE

RODZAJE DRÓG NA TERENIE MIASTA – KTO ZA KTÓRE DROGI ODPOWIADA
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Wielokrotnie już informowaliśmy o tym, że w Chodzieży mamy podział dróg na gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Te cztery 
rodzaje dróg mieszczą się w granicach naszego miasta, co niestety jest dla Chodzieży niekorzystne. Mieszkańcy zwracają uwagę 
na ich stan, nie zawsze zdając sobie sprawy, kto jest zarządcą danej drogi. Nasila się to zawsze szczególnie w okresie pozimowym. 
Dlatego po raz kolejny przedstawiamy mapkę, wskazującą kto za jaką drogę w Chodzieży odpowiada i gdzie należy kierować swoje 
uwagi, związane z uciążliwościami na poszczególnych ulicach.
W dużym uproszczeniu i uogólnieniu – za drogi gminne odpowiada burmistrz, za powiatowe – starosta, za wojewódzkie – marszałek, 
a za krajowe – premier. RED



OTWARCIE BIBLIOTEKI, 3 MAJA 1946

BUDYNEK OBECNEJ BIBIOTEKI, DAWNIEJ RATUSZ, LATA POWOJENNE 

BUDYNEK OBECNEJ BIBLIOTEKI, OKRES PRL 

BIBLIOTEKA WĘDRUJĄCA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

CHODZIEŻ - ALEJE KOŚCIUSZKI PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
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Tadeusz�Matraszek�
DHiTM�MBP�Chodzież�

Słowo pisane zagościło w Chodzieży na stałe 
zapewne wraz z założeniem kościoła para-
fialnego (początek XV wieku). W momencie 

lokacji miasta (1434) zaczęły pojawiać się także 
księgi powiązane z ratuszem. Wynalezienie druku 
w połowie XV wieku, a dalej „wojna o dusze” w 
czasach reformacji sprawiły, że książka stawała się 
coraz bardziej dostępna.

Przyrost książek, pism i instytucji posługujący-
mi się nimi sprawił, że dość szybko pojawiły się 
w mieście zbiory pism i dokumentów, służących 
wciąż jeszcze wąskiej grupie mieszkańców. Oprócz 
przyszkolnych (katolickich i luterańskich) bibliote-
czek, zbiory znajdowały się w prywatnych rękach i 
służyły głównie tylko ich właścicielom.

Pierwszą chodzieską „biblioteką”, której ślady 
można znaleźć w źródłach, był prywatny zbiór księ-
dza Pawła Królikowskiego, o którą w 1512 roku, po 
śmierci duchownego, toczył się proces między jego 
bratem, Janem, a parafią. Oprócz biblioteki para-
fialnej, która liczyła,  w roku 1696, 240 woluminów, 
swoje zbiory posiadały wspomniane szkoły parafial-
ne, a zapewne także właściciele miasta. 

W XIX wieku funkcję bibliotek publicznych przej-
mowały często księgarnie, które oprócz sprzedaży 
tomów, zaczęły też je wypożyczać za opłatą. W 
Chodzieży tego typu usługi proponowano ludności 
już od 1847 roku. Przed I wojną światową na te-
renie Chodzieży działały trzy księgarnie (zapewne 
z opcją wypożyczania książek), a także czytelnie: 
polska i niemiecka, jednak ich zasięg był ograniczo-
ny. Swoją bibliotekę posiadała szkoła realna (dziś 
Szkoła Podstawowa nr 1), a zbiory udostępniała 
także biblioteka parafialna – tutaj można było wypo-
życzać książki w języku polskim, jednak o tematyce 
apolitycznej. 

Największe znaczenie dla wypożyczania ksią-
żek i rozwoju czytelnictwa w mieście i regionie w 
tamtym okresie posiadała biblioteka „wędrująca”. 
Chodzieska, powiatowa biblioteka tego typu podle-
gała pod zarząd Poznańskiej Biblioteki Wędrującej 
(prowincji poznańskiej). W ówczesnym powiecie 
chodzieskim (bez Ujścia i Piły, które znajdowały się 
wówczas w jego granicach) w 1911/12 roku zare-
jestrowano 1490 czytelników, którzy wypożyczyli 
9286 woluminów.

Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej po-
wstało w Chodzieży z inspiracji ks. Czechowskie-
go koło Towarzystwa Czytelni Ludowych, organi-
zacji promującej polskie czytelnictwo i postawy 
patriotyczne. Najważniejszą postacią dla TCL był 
poznański lekarz, Stefan Michalski, który przybył 
do Chodzieży z Poznania i z energią zabrał się 
za organizację chodzieskiej biblioteki. Ta w 1923 
roku, przyjęła imię Bolesława Prusa. Działacze i 
działaczki chodzieskiego TCL brały udział niemal 
we wszystkich patriotycznych uroczystościach, 
wspierając w tym władze i mieszkańców. Biblio-
teka oprócz wypożyczania książek, zajmowała się 
także prowadzeniem kursów dokształcających, 
np. językowych, a także zabaw i występów, z któ-
rych dochody przeznaczane były na cele rozwoju 
biblioteki i czytelnictwa. Pierwotna siedziba biblio-
teki, mieszcząca się na plebanii, została przenie-
siona najpierw do budynku Szkoły Powszechnej 
przy ulicy Staszica, następnie, w latach 30. XX 
wieku na Rynek. Książki wypożyczane były na 
zasadzie płatnego abonamentu, z którego docho-
dy przeznaczano na funkcjonowanie biblioteki i 
zakupy kolejnych pozycji. Chodzieskie TCL swoją 

działalnością otoczyło cały powiat. Pod koniec II 
Rzeczpospolitej, w 1939 roku, z 21 punktów biblio-
tecznych (głownie ruchomych) korzystało 1301 
czytelników, a wszystkie biblioteki wypożyczyły 
swoje zbiory 8190 razy. 

W czasie II wojny światowej biblioteka pozosta-
wała zamknięta. Po zakończeniu działań wojennych 
bardzo szybko jednak wznowiła swoją działalność. 
Choć nie bez problemów, dnia 3 maja 1946 roku, 
nieco ponad rok po wyzwoleniu spod okupacji nie-
mieckiej, w miejscu dawnej synagogi (dziś to ulica 
Harcerska) postawiono barak, który pełnił funkcję 
biblioteki powiatowej. Uroczystego otwarcia nowej 
książnicy dokonał starosta, Zygmunt Sierakowski. 
Z początku mały księgozbiór szybko  zaczął się roz-
rastać (z 978 do 1734 woluminów). 

W 1948 roku spłonęły biblioteczne baraki, co 
sprawiło, że odtąd, przez wiele lat, chodzieska 
książnica „wędrowała” po mieście. Najpierw biblio-
teka zajęła budynek obok zniszczonego, przy ulicy 
Zamkowej, następnie przeniosła się do budynku 
przy ulicy Paderewskiego 2, przy ówczesnym Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej. Pewną stabi-
lizację uzyskała biblioteka w 1955 roku, gdy została 
ulokowana w czterech pomieszczeniach budynku 
przy ulicy Kościuszki 32, gdzie znajdował się wów-
czas urząd - Miejska Rada Narodowa. Siedziba w 
tym miejscu okazała się na tyle funkcjonalna, że 
biblioteka zajmuje ją do dnia dzisiejszego.

Zaraz po wojnie biblioteka przyjęła funkcję biblio-
teki powiatowej, choć ta rola zmieniała się  wraz z 
nowymi zasadami i przekształceniami wprowadza-
nymi przez władze na szczeblu powiatowym, wo-
jewódzkim lub krajowym. Biblioteka przyjmowała 
więc funkcje: powiatowe, miejskie, a także obie 
jednocześnie, często też obejmując zasięgiem 
swojej działalności okoliczne gminy jako biblioteka 
rejonowa. 

W 1968 roku w budynku szkolnym przy ulicy 
Krasińskiego (obecnie budynek MOPS) otwarto 
Oddział dla Dzieci, który jednak nie przetrwał w tym 
miejscu zbyt długo. Już w 1970 roku wraz z remon-
tami budynku Oddział dla Dzieci przeniesiono do 
świetlicy ogródków działkowych przy ul. Paderew-
skiego, gdzie wkrótce zawiesił swoją działalność, a 
na czas remontu zbiory skierowano do Podanina. 
Oddział wznowił działalność pod koniec 1971 roku, 
ale w 1975 został przeniesiony na ulicę Kościusz-
ki 27. Dopiero, gdy z budynku przy ul. Kościuszki 
32 zaczęły „wyprowadzać się” kolejne organizacje, 
biblioteka przejmuje kolejne pomieszczenia na 
własny użytek. Finałem tych przeprowadzek było 
usytuowanie już całej biblioteki w tymże budynku, w 
którym książnica znajduje się do dzisiaj. 

Ważnym wydarzeniem dla biblioteki było nada-
nie jej, w 1991 roku, imienia Stefana Michalskiego, 
lekarza z Poznania, który związany był z czytelnia-
mi ludowymi i organizacją bibliotekarstwa na tere-
nie miasta i powiatu chodzieskiego. 

Kolejne lata to okres informatyzacji i unowocze-
śniania biblioteki. Wraz z wprowadzeniem reformy 
administracyjnej w 1999 roku, biblioteka ponownie 
zaczęła pełnić oprócz funkcji biblioteki miejskiej, 
także zadania biblioteki powiatowej. W 2005 roku 
powołano do życia Dział Multimedialny, przez co 
biblioteka zapewniła darmowy dostęp do Internetu 
dla swych użytkowników. W 2014 roku przy biblio-
tece otwarto Dział Historii i Tradycji Miasta, przy-
szłe chodzieskie muzeum. W 2016 roku biblioteka 
obchodziła uroczystość 70-lecia swego istnienia. 
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SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

Karolina�Matwiejczuk-Ilnicka
Dział�Historii�i�Tradycji�Miasta�-�MBP�w�Chodzież

Artystycznie wykonany ekslibris to zwykle małych 
rozmiarów karteczka, bądź stempel, nakleja-
ny na wewnętrzną stronę okładki, najczęściej 

książki. Zdobiły go inicjały właściciela księgozbioru, 
skomponowane ze znakiem grafi cznym. Całość miała 
komunikować o jednostkowości i szacunku do dzieła 
oraz zabezpieczać je przed zaginięciem. 

Termin ,,ex’’ i ,,libris’’ oznacza z książek, 
z biblioteki, z księgozbioru. 

Najstarsze miniaturowe dzieła sztuki grafi cznej 
-ekslibrisy pojawiły się w Polsce w XIV w na kartach 
rękopisów, wraz z rozwojem techniki drukarskiej. Po-
czątkowo nie pełniły funkcji ozdobnej, a informowały 
o własności i miejscu nabycia. Z czasem ozdobna 
forma inicjałów uzyskała rangę dzieła sztuki. Funkcję 
protoekslibrisów dawniej pełniły herby szlacheckie 
i gmerki mieszczan. Umieszczane były na dolnym 
marginesie karty tytułowej rękopisu, a ich tematem 
przewodnim był motyw heraldyczny danego rodu, 
który wiązał się estetycznie i merytorycznie z opi-
sywaną treścią. Protoekslibris przekształcono w 
superekslibris - herb szlachecki w formie monogra-
mu, wytłaczany metalowym tłokiem na zewnętrznej 
okładzinie księgi. W kolejnych wiekach malało zain-
teresowanie ekslibrisami, a w XIX wieku, w okresie 
rozbiorów, niemal zupełnie zaniknęło. Na początku 
XX wieku, wraz z okresem Młodej Polski, sztuka 
ekslibrisu rozwinęła się ponownie, a ze względu na 
swą miniaturową formę grafi czną, stała się obiektem 
kolekcjonerstwa.

W latach 20-tych XX w. powstawały w Warszawie 
i Krakowie Koła Miłośników Ekslibrisu, zrzeszające 
plastyków, kolekcjonerów znaków książkowych i bi-
bliofi lów. Inicjowały one wystawy pięknych książek, 
odczyty i aukcje wartościowych egzemplarzy oraz 
publikowały czasopisma poświęcone bibliofi lstwu. Po-
przez znaki własnościowe tworzone głównie dla księ-
gozbiorów osób prywatnych, ale też bibliotek, instytucji 
państwowych, muzeów i domów kultury, krzewiono 
kulturę czytelnictwa. Po II wojnie światowej nastąpiła 
szybka odbudowa produkcji wydawniczej i popularyza-
cja ozdabiania książek ekslibrisami. 

Dla naszej lokalnej społeczności ekslibrisy od lat 
70-tych XX wieku, tworzy chodzieski artysta Alfred 
Aszkiełowicz, wielokrotnie wyróżniany za twórczość 
grafi czną. Ukończył on wydział Sztuk Pięknych na 
Uniwersytecie w Toruniu u prof. Edmunda Piotrowicza 
(ucznia Jana Cybisa). 

W swoich pracach grafi cznych dotyka tematów 
metafi zycznych, zobrazowanych w sposób surreali-
styczny, operując symbolami najczęściej organiczny-
mi. Malarskie realizacje z cyframi, liczbami czy tarczą 
zegarową, symbolicznie obrazują bieg ludzkiego życia, 
zdradzając zacięcie artysty do kaligrafi i i poszukania 
harmonii.

A. Aszkiełowicz stworzył ponad 130 niewielkich 
formatowo ekslibrisów w technice miedziorytniczej i li-
norycie. Są one spersonalizowane, wynikają ze znajo-
mości przyszłego właściciela, jego pozycji, funkcji, czy 
pasji, a precyzyjna czcionka harmonijnie dostosowana 
jest do motywu. 

Ekslibrisy okolicznościowe artysty upamiętniają 
konkretne instytucje, w tym głównie chodzieskie. W 
latach 90-tych XX w. tworzył ekslibrisy głównie dla wo-
jewódzkich bibliotek, a od lat 70-tych XX w. wykonuje 
je cyklicznie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cho-
dzieży. Łącznie jest ich kilkanaście, w których powta-
rzającymi motywami są secesyjne formy organiczne: 
drzew, ptaków: sowy, kruka, najczęściej przedstawione 
w sposób symboliczny. Ostra, zdecydowana linia bu-
duje wizualne wrażenie ruchu, a nawiązująca do kla-
sycznego liternictwa - antykwa, której używa artysta, 
może stanowić samodzielną funkcję estetyczną oraz 
wizualne osadzenie dla motywu. 

Ostatni ekslibris wykonany przez artystę ma upa-
miętnić 75-lecie chodzieskiej biblioteki, które obcho-
dzone jest 3 maja tego roku. Motyw sowy - symbolu 
mądrości na pierwszym planie jest wizualnym nawią-
zaniem do logo biblioteki.

 Ekslibris dawniej stanowił ekskluzywną, kolekcjo-
nerską dziedzinę sztuki, był niejako grafi cznym portre-
tem bibliofi la. Rozwój znaków własnościowych może 
stanowić materiał do badania rozwoju czytelnictwa i 
bibliotek. Obecnie w mentalności kolekcjonerów este-
tycznie wykonany ekslibris funkcjonuje też w oderwa-
niu od książki, jako osobne dzieło sztuki.

Ekslibris jest jedną z dziedzin miniaturowej grafi ki artystycznej i stanowi malowany 
znak własności, umieszczany dawniej w rękopisach i książkach. Wykonywano go 
techniką drzeworytniczą, litografi czną, miedziorytniczą, akwafortą, czy akwatintą. 

EKSLIBRIS
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  „Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
Izbica, Izbica
Rafał Hetman 

Zastanawiałam się czy napisać parę zdań 
dla Was o tej książce. Nie dlatego, że jest zła, 
czy słaba – wręcz przeciwnie – to fenomenalna 
opowieść, z ogromnym ładunkiem emocjonal-
nym. I to sprawiło, że się zawahałam… 

Rafał Hetman pisze o wydarzeniach, na 
które wielu wolałoby spuścić zasłonę milcze-
nia. Wydobywa z pamięci postaci i losy ludzi, 
mieszkańców Izbicy (jak mówiono od zawsze 
„Izbica, Izbica żydowska stolica”). To mała 
miejscowość niedaleko Tarnogóry, gdzie jidysz 
rozbrzmiewał na ulicy częściej niż polski. Jak 
pisze autor „Izbica to nieduży sztetl – żydow-
skie miasteczko ubłocone po kolana, liche i 
drewniane”. Z wielu rozmów, dokumentów i hi-
storycznych świadectw kreśli konkretne osoby, 

Co robisz z szansą?  
Kobi Yamada & Mae Besom

To pełna ciepła i pozytywnych emo-
cji książka o odwadze. Pozwala dostrzec 
szansę na to, aby zaryzykować i nie bać 
się osiągać celów. Chłopiec, który podąża 
za szansą, początkowo boi się, wstydzi, nie 
chce być źle postrzegany przez rówieśników, 
ale z upływem czasu pozwala sobie sięgnąć 
po szansę, która staje na jego drodze. Bar-
dzo wierzy w to, że jest ona częścią czegoś 
nowego. 

Czy w waszym życiu też napotkaliście 
szansę? Mieliście obawy? Polecam zajrzeć 
do książki duetu Kobi Yamada & Mae Besom 
i przekonać się, że warto zaryzykować.

D.�Nowak�
MBP�Chodzież

które mają imię nazwisko, rodzinę, zawód… 
To historia 23 ocalałych. Jeszcze rozogniona, 
jeszcze zakopywana na wszelkie sposoby w 
pamięci współczesnych mieszkańców. To po-
tomkowie tych, którzy bili aż ubili. Wstyd nie 
pozwala im stanąć z  lokalną zagładą twarzą w 
twarz. Mała miejscowość – ogromna zbrodnia. 
Tovi, Szulik, Sura, Jakow, Miriam. Rafał Het-
man jak mantrę powtarza żydowskie imiona, 
które na początku są dla czytelnika w zbyt 
dużym nagromadzeniu, z czasem jednak stają 
się konkretnym człowiekiem. I o to przecież 
chodzi – o przywrócenie godności człowieka, 
tym o których nie chce pamiętać nawet sąsiad. 
Przeczytajcie. 

Honorata�Struzik�
�bibliotekarz�Wypożyczalni�

dla�Dorosłych�MBP



n Jakie to uczucie być „wnukiem powstańca”? 
Uczucie� z� pewnością� jest� miłe,� tym� bardziej,� że�
„udało�mi�się”�zostać�wnukiem�dwóch�powstańców.�
Przyznam�się� jednak,� że� ten�stan�ducha�osiągną-
łem�dość�późno.�Pracując�wyłącznie�poza�domem,�
w� towarzystwie� ludzi� z� całej�Polski,� a�nierzadko�z�
szeroko�rozumianej�zagranicy,�stało�się� to�dopiero�
w�momencie� „powrotu”,� czyli� na�emeryturze.�Wła-
śnie� zaczynała� się� � akcja� oznaczania� grobów� po-
wstańczych� pamiątkowymi� medalionami,� wkrótce�
zostałem�członkiem�Towarzystwa�Pamięci�Powsta-
nia�Wielkopolskiego�i�nagle�uświadomiłem�sobie,�że�
my,��Wielkopolanie,�posiadamy�w�swej�historii�rzecz�
szczególną:�zwycięski�zryw�wolnościowy,�zjawisko�
dość�wyjątkowe�nie�tylko�w�dziejach�naszego�kraju.�
Co� więcej,� bogato� udokumentowane.� W� tym� mo-
mencie�–�co�oczywiste�–� również�moje� „widzenie”�
nieżyjących�już�dziadków-powstańców�musiało�zy-
skać�nowy�wymiar.
n Trudno było dotrzeć do tak bogatego materiału 
źródłowego?
Wiedzę� o� wyborze� archiwów� i� korzystaniu� z� ich�
zasobów�zawdzięczam�pani�Dorocie�Marciniak,�re-
daktorce�i�zarazem�autorce,�wydanej�w�2017�r.�i�jak�
dotąd�najobszerniejszej�publikacji,�poświęconej�po-
wstańcom�związanym�z�ziemią�chodzieską.�Przez�
jakiś�czas�w�tym�pomagałem�i�z�całą�powagą�mogę�
stwierdzić,� że� jeżeli� tematyką� powstania� zostałem�
nomen�omen�zarażony,�to�stało�się�tak�głównie�za�
sprawą�pani�Doroty.�
Gdy�chodzi�o�materiały,�stosunkowo�proste�okazało�
się�sięgnięcie�do�zasobów�Archiwów�Państwowych�
(głównie�w�Poznaniu� i�Pile),�wymagało� jednak�kil-
kukrotnego� pofatygowania� się� tam� osobiście.� Re-
komendacja�poznanego�wówczas�prof.�Bogusława�
Polaka,� uznanego� autorytetu� w� dziedzinie� badań�
nad� historią� Powstania,� otworzyła� przed� nami� ko-
lejne� drzwi:� Centralnego�Archiwum�Wojskowego� i�
Instytutu� Pamięci� Narodowej.� Profesor� wyposażył�
nas�też�w�obszerną�literaturę�przedmiotu,�przydała�
się� również�wiedza�pobliskich� regionalistów.�Trud-
ności,�jeżeli�miałbym�je�wskazać,�dotyczyły�bardziej�
osobistych�umiejętności�kronikarskich.��
n Jak długo trwały prace nad książką?
Możliwość�wzięcia�na�warsztat�dwóch�postaci�było�
szansą�na�uzyskanie,�dość�wprawdzie�nieokreślo-
nej� lecz�zapewne�minimalnej,�objętości� zasługują-
cej�na�miano�książki.�Patrząc�na�efekt�można�ulec�
wrażaniu,� że� jej� „wytworzenie”� powinno� nastąpić�
szybko.�Przyznam,�że�i�mnie�podobne�refl�eksje�nie�
były�obce.�Owszem,�z�wcześniejszym,�niepubliko-

wanym�tytułem�„Moi�dziadkowie”�z�2018�r.,�jak�naj-
bardziej�się�to�udało.�Jednak�już�po�rozprowadzeniu�
tomiku� wśród� bliskich� nastąpił� wysyp� życiorysów�
„zbowidowskich”�naszych�powstańców,�a�więc�ko-
lejnych� informacji,�w�przypadku� choćby�Antoniego�
Sroki�dotąd�nieznanych.�To,�a�także�wątpliwości�w�
kwestii�niektórych�wcześniejszych�ustaleń�sprawiły,�
że�do�pracy�należało�zasiąść�ponownie,�tym�razem�
decydując� się� również� na� recenzentkę� -� history-
ka.� Nie� obyło� się� więc� bez� dalszych� korekt� (tytuł,�
wstęp),�ale�zachęta�ze�strony�pani�dr�Marii�Sawic-
kiej�i�jej�optymizm�sprawiły,�że�postanowiłem�szukać�
również�wydawcy.�Reasumując�-�wraz�z�opracowa-
niem�grafi�cznym�połączonym�z� tzw.� łamaniem,� co�
szacując�koszty�uparłem�się�zrobić�własnoręcznie,�
praca�nad�książką�zajęła�mi�trzy�lata.
n Skąd ta inicjatywa? Czy może dziadkowie po-
wstańcy sami chcieli utrwalenia swoich czynów i 
losów?
Moja� osobista� inicjatywa� zrodziła� się� w� 2018� r.,�
przed�zbliżającym�się�stuleciem�wybuchu�Powsta-

nia.�Decyzja�była�spontaniczna,�choć� i�wówczas,� i�
obecnie,� daleko�mi� do� pewności,� że�wpadając� na�
taki�pomysł�za�życia�dziadków,�zyskałbym�ich�apro-
batę.�Ale� gdyby� trafi�ł� się� ktoś� piszący� zawodowo,�
np.�dziennikarz,�kto�wie?�Któż�z�nas�nie�chciałyby�
przeczytać�o�sobie�czegoś�pozytywnego?�
n Książka to nie tylko Powstanie, to również losy 
ludzi w przeddzień niepodległości, wojny, dwu-
dziestolecia, a także czasów PRL, które czasami są 
niemniej interesujące. Co dla Pana jest w losach 
dziadków najważniejsze?
Życie�nie�skąpiło�im�problemów,�rozterek,�trudnych�
decyzji�i�goryczy.�Zdumiewa�mnie,�że�w�tym�wszyst-
kim�zdołali�utrzymać�obrany�kurs,�nie�zawsze�wio-
dący�tą�najprostszą�z�dróg,�a�jednak�jak�się�okazało�
słuszny.�
n Rady dla badających losy swoich przodków – 
nie tylko powstańców – jak się za to zabrać i jak 
znaleźć siłę do kolejnych działań?

Zapewne�przyda�się�coś�w�rodzaju�przebłysku,�ale�
dla� kogoś� dysponującego� wolnym� czasem,� rzecz�
może�okazać�się�wielce�zajmującą.�Stać�się�czymś�
w�rodzaju�hobby,�lub�zbieractwa,�gdzie�na�kolekcję�
składają�się�informacje.�Również�te�odkopywane�we�
własnej�pamięci,�gdzie�czasem�zupełnie�nietknięte�
„przeleżały”� spokojnie� długie� lata.� Nie� przesadzę�
jeśli�powiem,�że�przypomina�to�pracę�detektywa.�A�
siły?�Z�pewnością� ich�źródłem�będzie�satysfakcja,�
że�czegoś�udało�się�dowiedzieć,�coś�uszeregować,�
wyjaśnić,�nałożyć�na�tło�historyczne.�
Tu�chciałbym�wrócić�jeszcze�do�poprzedniej�wypo-
wiedzi,� dotyczącej� archiwów.�Dzisiaj� bardzo� łatwo�
jest� wyszukać� dokumenty� powstańcze.� Sporą� ich�
część�można�obejrzeć�bezpośrednio�w� Internecie,�
wybierając� Cyfrowe� Archiwum� Powstania� Wielko-
polskiego.�W�przypadku�niepowstańców�może�być�
inaczej.� Zacząłbym� od� narzędzia� >szukajwarchi-
wach.pl<�wpisując� nazwisko� (bez� imienia).� Liczba�
i� forma�wyników�przyniesie�zapewne�niejeden�po-
mysł�na�ich�zawężenie.�Z�roku�na�rok�przybywa�rów-
nież� informacji�metrykalnych,� dostępnych� bez�wy-
chodzenia�z�domu,�przetłumaczonych�i�opisanych.�
Szczegóły�znajdziemy�m.in.�na�stronach�Wielkopol-

skiego� Towarzystwa� Genealogicznego� „Gniazdo”.�
Również� wspomniana� wyżej� rekomendacja,� wy-
magana�w�archiwach�o�ograniczonej�dostępności,�
okaże�się�zbędna�gdy�wykażemy�pokrewieństwo.
n Jak odnosi się cała rodzina do swoich przod-
ków-bohaterów? Jaki wpływ na obecną rodzinę 
mają powstańcze losy przodków?
Poprzednie,� niepublikowane� opracowanie� z� 2018�
r.�udało�mi�się�doręczyć�wówczas� jeszcze�żyjącej,�
najmłodszej�z�córek�dziadka�Antoniego.�Wcześniej,�
gdy�już�po�raz�któryś�i�chyba�nie�jedyny,�usiłowałem�
czegoś�się�od�niej�dowiedzieć,�zostałem�ofuknięty:�
„Dalibyście� wszyscy� już� temu� dziadkowi� spokój!”.�
Tym�bardziej�miło�brzmiała�wiadomość,�że�do�książ-
ki�jednak�zagląda.�Żałuję�że�Leokadia�nie�doczekała�
drugiego�wydania,�gdzie�np.�znalazło�się�więcej�in-
formacji�dotyczących�zarówno�jej�matki,�jak�i�maco-
chy,�czego�już�zupełnie�nie�pamiętała.
Sądzę,� że� moje� ustalenia� bardziej� przydadzą� się�
dalszym� pokoleniom.� To� do� którego� sam� należę,�
wciąż� spore,�może� ich�mniej� potrzebować.�Dziad-
ków� znaliśmy� osobiście� i� trudno� wyobrazić� sobie�
jakąkolwiek� rodzinną� okazję,� bez� poświęcenia� im�
choćby�paru�zdań.�Pra-�i�praprawnukowie�naszych�
bohaterów,�liczebnie�już�nie�do�ogarnięcia,�zapew-
ne�uczynią�to�rzadziej,�choć�tu�i�ówdzie�sygnalizo-
wane�zainteresowania�historią�nie�tylko�regionalną�
rodzą�nadzieję,�że�może�zaistnieć�coś�wręcz�prze-
ciwnego.
n Czy mógłby Pan opowiedzieć jakąś ciekawostkę 
z życia powstańczego dziadków, o której nie wspo-
mniał Pan w swoim opracowaniu?
Przypominam� sobie� historię� komentowaną� przez�
jednego�z�wujów.�O�tyle�ciekawą,�że�poddającą�w�
wątpliwość�mit�o�doskonałości�pruskiej�armii.�Ponie-
waż�dziadkowie�nie�odbyli�wcześniej�służby�wojsko-
wej,�szkolenie�(z�pewnością�skrócone)�przechodzili�
już�w�czasie�wojny,�bezpośrednio�przed�trafi�eniem�
na�front.�Na�ile�było�ono�wszechstronne�dla�artylerii,�
może�świadczyć�jedna�z�akcji�powstańczych,�w�któ-
rej�Antoni�Sroka�o�ewentualne�użycie�granatu�miał�
prosić�przyszłego�szwagra,�wiedząc�o�jego�służbie�
w�piechocie.
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Z AUTOREM KSIĄŻKI „POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY. 
HISTORIA OPOWIEDZIANA PRZEZ WNUKA” 
ZENONEM SROKĄ ROZMAWIA TADEUSZ MATRASZEK

nia.�Decyzja�była�spontaniczna,�choć� i�wówczas,� i� skiego� Towarzystwa� Genealogicznego� „Gniazdo”.�

DECYZJA BYŁA 
SPONTANICZNA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Ślub Michała i Pelagii Abramow-
skich, zapewne Gołańcz 1922

Abramowscy z dziećmi (Helena, 
Edward, Anna), Chodzież 1936

Żona Michała Pelagia, z wnukami 
(ja i Lucyna), Chodzież 1961

Michał Abramowski z najmłodszymi 
wnuczkami (Katarzyna i Małgorzata), 
Chodzież 1964

Antoni Sroka (za druhną pana młodego) na ślubie wnuczki Alicji, 
Szamocin 1980
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Większa plansza
NA CHODZIESKIM CMENTARZU

n W lipcu 2020 roku na cmentarzu 
parafialnym w Chodzieży umieszczona 
została plansza z lokalizacją grobów po-
wstańców wielkopolskich. W tym roku 
udało się powiększyć tablicę i zamieścić 
na nowej części krótką historię nekropo-
lii i zbiorowej mogiły powstańczej. 

Inicjatorką, podobnie jak poprzednio, 
była Dorota Marciniak z Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Chodzieskiej. Grzegorz Zydor 
wyraził zgodę na nieodpłatne umieszczenie 
planszy na tablicy informacyjnej swojej fir-
my Zydor – Usługi Pogrzebowe i Nagrobki.

Podobnie jak poprzednio, akcję wsparł 
burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. Tablicę 
sfinansowali Urząd Miejski i Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Chodzieskiej.  TMZCh

 Ludzie w różny sposób reagują na sy-
tuacje kryzysowe, wiele osób jest w stanie 
poradzić sobie z nimi, szczególnie jeśli mają 
wokół siebie ludzi bliskich, wspierających. 
Dla niektórych kryzys może być wyzwaniem, 
dawać siłę do przezwyciężania trudności, 
motywację do działania. Na niektórych jed-
nak kryzys działa blokująco, załamują się 
lub przez długi czas ponoszą emocjonalne 
koszty mierzenia się z problemami. Zależy 
to głównie od rangi problemu, konstrukcji 
psychicznej danej osoby oraz sieci wsparcia 
jaka ją otacza.

Jako psycholog wyraźnie dostrzegam po-
gorszenie stanu psychicznego zarówno wśród 

dzieci, jak i dorosłych, najczęściej zgłaszane 
problemy to stres związany z pogorszeniem 
sytuacji bytowej rodziny, długotrwałej izolacji, 
ograniczeniem możliwości spotykania się z 
bliskimi, lęk o zdrowie swoje i rodziny, poczu-
cie bezradności, brak możliwości planowania 
przyszłości. 

Bardzo ważne jest, by nie bagatelizować 
pogarszającego się stanu emocjonalnego. 
Gdy czujemy, że sami nie jesteśmy w stanie 
poradzić sobie z problemem, nie zwlekajmy, 
szukajmy wsparcia i pomocy wśród bliskich, 
przyjaciół, specjalistów. Przedłużający się 
stres oraz obniżony nastrój może doprowadzić 
do poważnych zaburzeń zarówno somatycz-

nych jak i psychicznych.
Między innymi temu właśnie służą powsta-

jące Centra Zdrowia Psychicznego. Celem na-
szej działalności jest darcie do jak największej 
ilości osób zmagających się z problemami 
natury psychicznej. Działania mają charakter 
kompleksowy i interdyscyplinarny; pacjenci 
zostają objęci pomocą psychologa, psychia-
try, pracownika socjalnego, doradcy zawo-
dowego. Oprócz działań terapeutycznych, 
prowadzone są działania społeczne, psycho-
edukacyjne, umożliwiające konfrontowanie 
postępów terapii w grupie. 

Michalina�Kozanecka�–�Kmieciak�
psycholog

Dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego
n Lockdown, reżim sanitarny, kwarantanna, izolacja społeczna, kryzys gospodarczy- to słowa, które od ponad roku pojawiają się w 
codziennych rozmowach ludzi na całym świecie. Wszyscy jesteśmy uczestnikami  sytuacji wyjątkowo trudnej, trwającej bardzo długo. 
To powoduje, że wielu ludzi zmaga się z kryzysem życiowym - stanem dezorganizacji, w którym doświadcza zablokowania możliwości 
działania i realizowania celów, planów, marzeń. Towarzyszą temu oczywiście negatywne emocje; lęku, gniewu, bezradności, braku po-
czucia bezpieczeństwa. Nawet jeśli sytuacja pandemiczna nie dotyka nas osobiście, nie straciliśmy bliskich osób, pracy, nie borykamy 
się z problemami zdrowotnymi, płynące zewsząd negatywne informacje zaburzają nasze funkcjonowanie oraz w znacznym stopniu 
obniżają komfort życia.

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

CYFROWA WYPOŻYCZALNIA ACADEMICA 
W CHODZIESKIEJ BIBLIOTECE!

Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię 
międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Użytkownicy bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów 
publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Ta ogromna baza jest ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej i dydaktycznej.
Academica daje studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonauko-

wej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia 
oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkowni-

kom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji 
i tworzenie notatek do obiektów.

Dostęp do publikacji chronionych prawem autorskim jest możliwy 
na dedykowanym terminalu.

Lokalizacja terminala: Dział Multimedialny MBP,
poniedziałek - piątek       8:00 - 18:00

Można rezerwować miejsce w czytelni telefonicznie
673818108

Lub drogą mailową: multimedia@biblioteka-chodziez.pl
Zapraszamy!
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n 22 kwietnia przypada Światowy Dzień 
Ziemi. Jest to jedno z największych 
świąt, obchodzone przez ponad miliard 
ludzi na całym świecie.

Dzień Ziemi mobilizuje do zastanowienia 
się, jak przyczynić się do zwiększenia świa-
domości wpływu, jaki wywieramy na środo-
wisko i co można z nim zrobić. Uczniowie 
klas szóstych Trójki podczas lekcji wycho-
wawczych rozmawiali nie tylko o naturalnym 
pięknie naszej planety, ale przede wszystkim 
o tym w jaki sposób jej szkodzimy. 

Na zajęciach, jak i po nich, szóstoklasiści 
starali się więc szukać sposobów, dzięki którym 
będą mogli żyć dłużej w zdrowym i pięknym 
środowisku. Każdy podjął zatem z przyjemno-
ścią małą, ale ważną inicjatywę. Powstały więc 
domowe i podwórkowe ogródki, o które należa-
ło się troszczyć, posprzątano pobliskie okolice, 
czy też wykonano eko-napisy DZIEŃ ZIEMI, 
które prezentowały jednocześnie kreatywność 
uczniów.

� Małgorzata�Jeśko-Doręgowska

Małe, ale ważne inicjatywy

O Dniu Ziemi nie zapomnieli też uczniowie klas 1 - 3.

#4MINUTY – TRÓJKA Z FUNDACJĄ UKRYTE MARZENIA

GOTOWI 
do pomocy
W ramach zajęć dotyczących szeroko rozumianej profi laktyki, na-
uczyciele wychowania fi zycznego podjęli współpracę z Fundacją 
Ukryte Marzenia, przystępując tym samym do realizowanego przez 
nią projektu „#4MINUTY”.

Projekt ten odbywa się dzię-
ki akcji prewencyjnej PZU 
- POMOC TO MOC. Jego 

celem jest przygotowanie najmłod-
szej społeczności do racjonalnych 
zachowań w przypadku wystąpie-
nia zagrożeń. 

W minionym roku odbyły się 
zajęcia dla I grupy uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 3, natomiast 
w minionych dniach w zdalnych 
warsztatach szkoleniowych 

uczestniczyli uczniowie klasy 1a. 
Zajęcia prowadzone były pod 
okiem doświadczonego działacza 
– współpracującego z Fundacją. 
Mimo zdalnego przekazu – treść, 
pokaz na ekranie oraz wszelkie 
wskazówki wspierane przez na-
uczycielki –  Małgorzatą Jeśko- 
Doręgowską i Justynę Wiśniew-
ską – były przeprowadzone w taki 
sposób, aby zaciekawić „młodych 
ratowników”, a poprzez zabawo-

wą formę przekazać umiejętności 
praktyczne oraz wiedzę, która zli-
kwiduje barierę przed udzielaniem 
pierwszej pomocy drugiemu czło-
wiekowi. 

Pierwszoklasiści uczyli się, jak 
prawidłowo wezwać pomoc oraz 
jak jej udzielić przed przyjazdem 
pogotowia. 

Serdecznie dziękujemy Funda-
cji Ukryte Marzenia za rzetelne i 
cenne warsztaty. MJD,�JW

W CHODZIESKIEJ SP 3 – DZIEŃ ZIEMI I JEGO WYMIARY

TRADYCJE I ZWYCZAJE U NAS I U SĄSIADÓW

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

PRZEDSZKOLE POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM

Partnerstwo z Nottuln

Jak dbać o naszą planetę

n Dobiegły końca spotkania 
online, które odbywały się w 
ramach projektu partnerstwa 
Gymnasium w Nottuln i Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Chodzieży. 

Po dwóch tygodniach trwania 
projektu nadszedł czas podsumo-
wań. Ponad dwudziestoosobowa 
grupa młodzieży z obu krajów mia-

ła możliwość dowiedzieć się więcej 
na temat swoich zainteresowań, 
wymienić się swoimi poglądami na 
temat życia w Chodzieży i Nottuln. 
Nastolatki poznały również trady-
cje i zwyczaje panujące w swoich 
ojczyznach. W spotkaniach uczest-
niczyli także dyrektorzy szkół oraz 
burmistrzowie miast. To były na-

prawdę ciekawe dni! Dziękujemy 
uczniom za zaangażowanie!

Za organizację spotkań w SP1 
odpowiedzialni byli nauczyciele 
języków obcych Paweł Idczak i 
Anna Najder. Projekt odbył się 
dzięki wsparciu fi nansowemu 
Polsko - Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży.� SP1

n 22 kwietnia na całym 
świecie obchodzony 
jest Międzynarodowy 
Dzień Ziemi. 

W tym dniu wszystkie 
przedszkolaki dowiedziały 
się, jak dbać o przyrodę, 
oszczędzać wodę i ener-
gię, jak pomóc naszej 
planecie, aby była czysta 
i zdrowa. Dzieci rozwią-
zywały zagadki, brały 
udział w quizach, oglądały 
prezentacje, uczyły się se-
gregować śmieci.

Justyna�Bednarczyk

n Tego dnia była wspaniała okazja, by przekazać dzieciom jak najwięcej wiadomości o symbolach narodo-
wych, a przede wszystkim o polskiej fl adze.

Dzień FLAGI
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UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY - JUDO
n Całkiem niedawno, podczas zdalnych lek-
cji promowałam działalność Uczniowskiego 
Klubu Sportowego – Chodzież Judo, zachę-
cając wraz z trenerami Bernardem Ziembikie-
wiczem i Łukaszem Ziembikiewiczem młod-
szych i starszych uczniów do podejmowania 
aktywności fi zycznej. Teraz z wielką przyjem-
nością ponownie gościłam w progach sali 
treningowej Klubu, gdzie odbyło się nieco-
dzienne spotkanie. 

Na zaproszenie chodzieskich trenerów odpo-
wiedział Przemysław Matyjaszek - polski judoka, 
wicemistrz Europy w wadze 100 kg i brązowy 
medalista w kategorii open w 2007 roku. Na mi-
strzostwach świata w Kairze w 2005 roku zajął 5. 
miejsce i takie samo na Igrzyskach Olimpijskich 
w Pekinie. Zaproszenie przyjęli także Tomasz 
Jopek - trener Kadry Narodowej oraz Józef 
Jopek - prezes Okręgowego Związku Wielko-
polski Judo. Goście opowiadali nie tylko o sobie, 
ale również o wartościach, jakie niesie za sobą 
sportowa i aktywna postawa. 

Reprezentując jednocześnie burmistrza Jac-
ka Gursza, który z powodów służbowych nie 
mógł uczestniczyć w spotkaniu, złożyłam po-
dziękowania wybitnym sportowcom za przybycie 
do Chodzieży i promowanie sportowych postaw 
wśród naszej młodzieży. Wręczając lokalne upo-
minki miałam też okazję pogratulować wielkich, 
sportowych sukcesów. Gratulacje należały się 
także chodzieskim trenerom Bernardowi i Łuka-
szowi  Ziembikiewiczom, którzy mimo niewielkiej 
bazy treningowej i skromnych warunków, od lat 
kształcą młodych chodzieskich judoków.  

� Małgorzata�Jeśko-Doręgowska

Trening z mistrzemRemis we Wronkach
n Po kilku wygranych spotkaniach Polonii Chodzież, ostatni mecz we 
Wronkach zakończył się remisem 1:1 (bramkę dla Polonii zdobył w 23 
min. Rafał Bonusiewicz). Wynik ten sprawił, że nasza drużyna zajmuje 
aktualnie II miejsce w ligowej tabeli.

Mecz z Błękitnymi był zacięty, a w drugiej połowie poloniści mogli wy-
walczyć 3 punkty. Trener Sergiusz Grabowski skomentował: „jak�się�nie�da�
wygrać,�to�pozostaje�remis.�Zabrakło�skuteczności�i�spokoju�w�wykończeniu�
akcji”. 

W tabeli V ligi prowadzi Huragan Pobiedziska, który wyprzedza chodzieską 
Polonię o 2 pkt.

Najmłodsi też grają
n Po wielu miesiącach przerwy, na  boisko wyszły też zespoły młodzie-
żowe Polonii. Większość z nich pokazała dobrą formę. 

Drużyna Żaków (rocznik 2012/2013), prowadzona przez Remigiusza 
Skibińskiego, zagrała w turnieju w Margoninie, gdzie rozegrała 6 meczów z 
rówieśnikami z Margonina, Budzynia (2 drużyny), Lubasza i Stróżewa (2 dru-
żyny). RED

PIŁKA  NOŻNA – V LIGA

Tym razem w czerwcu
Chodzieski Bieg Grzymalitów od wielu lat przyciąga  biegaczy z różnych stron Polski, 
a bywa że i z zagranicy. Tegoroczny niestety, ze względu na pandemię, nie będzie mógł 
odbyć się w tradycyjnym terminie, czyli w maju. 

- Ze� względu� na� sytuację� panującą� w�
kraju�zmuszeni� jesteśmy�przesunąć�bieg�
na�19�czerwca�– informują organizatorzy 
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

- Mamy�nadzieję,�że�data�ta�pozwoli�nam�
na� przeprowadzenie� naszej� największej�
cyklicznej� imprezy.�W�miarę� z�wchodze-
niem�w�życie�nowych�luzowań�obostrzeń,�

będziemy� informować� biegaczy� o� ewen-
tualnych�zmianach�w�regulaminie.�Wszel-
kie�informacje�będą�podawane�na�naszej�
stronie�internetowej�oraz�profi�lu�fb.� RED



Każdy chciałby być strażakiem
W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH ODBYŁY SIĘ SPOTKANIA 
ZWIĄZANE Z DNIEM STRAŻAKA. 
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KRZYŻÓWKA NR 44

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

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki z kwietnia 
br. wylosowali: Agnieszka Leda, Anna Mataczyńska i Franciszek Dauter. O terminie i 
miejscu odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.!

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 44

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

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

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

W nowym parku

nPowstający park obok 
Miejskiej  Biblioteki Pu-
blicznej, zapewne będzie 
nowym, atrakcyjnym 
miejscem w Chodzieży. 
Ważnym jego elementem 
będzie zabytkowy domek 
drewniany.
-� 10� maja� w� obecności�

przedstawicieli�Wielkopolskie-
go� Konserwatora� Zabytków�
dokonaliśmy� odbioru� lamusa�
tkackiego,� przeniesionego� do�
parku� przy� ul.� Dworcowej� z�
ul.� Nowej.� Mamy� zabytkową�
perełkę� –� informuje burmistrz 
Jacek Gursz. RC

nNiepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki

nNiepubliczne Przedszkole nr 3 „Wesoły Smyk”

POZIOMO
  1. W Chodzieży jest nią tzw. „Mobilność II”
  6. Ta mała jest patronem najkrótszego 
      dystansu biegu Gontyniec Ultra Trail
  7. Główny składnik mizerii, także „owoc” 
      chodzieskich działkowców
  8. Komputer „pod pachę”
  9. Jeden z wahadłowców
10. Bohater kawałów o Żydach
14. Wypożyczysz go nad Miejskim
17. Jest moda na te produkty
18. Niechęć, uraza
19. Badanie – elektrody przypięte do ciała
20. Imię sportowca, który pierwszy 
      na świecie przeskoczył 17m
21. Polski pisarz science fi ction
22. Popularnie o systemie schładzania
23. Niejeden w chodzieskich domach

24. Miasto w województwie wielkopolskim
25. Brian May, Roger Taylor, Freddie 
      Mercury, John Deacon
PIONOWO

1. Dawny hit chodzieskiej porcelany
  2. Nazwa jednej z ulic „na wodociągach”
  3. Niezbędny do kierowania 
     „Chodzieżanką”
  4. Konkurent Yamahy i Steinway&Sons
  5. Te zwierzęta spotkasz w Klotyldzinie
  6. Bracia z „M jak miłość”
11. Takie korty tenisowe mamy
      w Chodzieży 
12. Producent opon samochodowych
13. Dawniej popularny lokal w Chodzieży
15. Chodzieskie Warsztaty
16. Produkt chodzieskiej mleczarni
20. Znany Jean-Michel

ZABYTKOWY DOMEK TKACKI


