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DZIEŃ PATRONA MIASTA

POMNIK WDZIĘCZNOŚCI ZA WOLNOŚĆ
4 maja 2018 r. odbędzie się odsłonięcie
Pomnika Wdzięczności za Wolność,
który stanie na skwerze przy ul. Kościelnej.

Głównym organizatorem budowy pomnika jest chodzieskie koło
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Uroczystości z udziałem metropolity gnieźnieńskiego
arb. Wojciecha Polaka - Prymasa Polski,
rozpocznie msza św. odprawiona w kościele św. Floriana
o godz. 18.00, po której nastąpi akt odsłonięcia pomnika.
Tego dnia obchodzony będzie też Dzień Patrona Miasta - św. Floriana.
Z tej okazji, po zakończeniu uroczystości, burmistrz Jacek Gursz zaprasza
mieszkańców na „żołnierską grochówkę”.

BUDŻET MIASTA
Miesiące wiosenne to czas podsumowań, rozliczeń i sprawozdań minionego
roku. W tym numerze zajmiemy się podsumowaniem budżetu miejskiego w
dwóch działach: Opiece społecznej i Oświacie.

OŚWIATA

W roku 2017 miasto Chodzież otrzymało z Ministerstwa Finansów subwencję na zadania oświatowe w wysokości 12 178 480 zł. Subwencja przeznaczana jest głównie na wynagrodzenia nauczycieli oraz częściowe
utrzymanie szkół. Poza tym miasto musi pokryć koszty utrzymania przedszkola, schroniska młodzieżowego,
obsługi księgowej oświatowych jednostek oraz dotacji przeznaczanych na uczniów z miasta Chodzieży uczących się w szkołach prywatnych. Jednak nie pokrywa ona w całości wydatków, które miasto Chodzież ponosi
na utrzymanie oświaty. W ubiegłym roku wydatki na oświatę wyniosły 18 418 225 zł. Jak widać na poniższym
wykresie miasto musiało dołożyć do oświaty niebagatelną kwotę 6 239 745 zł.

Wydatki na oświatę w 2017 r.

Z OKAZJI ROCZNICY ZAKOŃCZENIA WOJNY

Uroczystość pod pomnikiem
Chodziescy kombatanci oraz
burmistrz miasta zapraszają
wszystkich mieszkańców na
uroczystość złożenia kwiatów
pod pomnikiem Pamięci Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność, z okazji 73.
rocznicy zakończenia II wojny
światowej.
Uroczystość odbędzie się we
wtorek, 8 maja o godzinie 12.00 w
parku przy Urzędzie Miejskim w
Chodzieży. Organizatorzy szczególnie gorąco zachęcają poczty
sztandarowe do uświetnienia uroczystości.
MS

ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Pamiętamy
Burmistrz Jacek Gursz, w towarzystwie przewodniczącej
Rady Miejskiej Mirosławy Kutnik i wiceburmistrza Piotra Witkowskiego, złożyli wiązankę
kwiatów przy kamieniu, upamiętniającym prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego,
Honorowego Obywatela Miasta
Chodzieży.
- Składając tę wiązankę przywołujemy naszą pamięć o wszystkich ofiarach wypadku w
Smoleńsku – podkreślił Jacek
Gursz.

RC

PREMIERA FILMU POD KONIEC BIEŻĄCEGO ROKU

POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale wydatki to przede wszystkim wspomaganie osób o niskich dochodach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne i wiele innych. Znaczącym wydatkiem jest także pomoc w ramach Programu 500+. Łączna kwota wydatków za rok 2017 wynosi 21 952 545
zł, natomiast dochody (głównie dotacja otrzymywana z budżetu państwa) wpływają w wysokości 18 256 850
zł. Jak widać również w tych działach miasto musi zabezpieczać swoje środki finansowe. W tym przypadku są
to prawie 4 mln zł.

Wydatki na pomoc społeczną w 2017 r.

W skali całego roku te dwa działy „wydają” prawie 40 mln zł, co stanowi ponad 46 % budżetu i z czego miasto dopłaca prawie 10 mln złotych.

BITWA O CHODZIEŻ
w postprodukcji
Zakończyły się zdjęcia do fabularyzowanego dokumentu „Powstanie Wielkopolskie. Bitwa o
Chodzież”, będącego zwieńczeniem powstańczej trylogii, produkowanej przez pilską telewizję
Asta.
Film opowiadający o jednych z najkrwawszych starć powstania, jest realizowany głównie w oparciu
o środki pochodzące z kasy miasta, przy udziale sponsorów.
Sceny fabularne, ze względu na zmiany w zabudowie oraz ruch uliczny, nie mogły być w całości kręcone w Chodzieży. Ekipa musiała udać się, między innymi, do Osieka i do Piły. W Chodzieży filmowcy
pracowali na terenie dawnego zakładu porcelany nr 1, na ulicy T. Kościuszki, A. Mickiewicza oraz na
Rynku.
Realizatorzy oraz burmistrz dziękują mieszkańcom za zrozumienie, jakie wykazali w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym i wyłączeniem części miejsc postojowych na czas pracy ekipy. Mieszkańcy
chętnie zgłaszali się do pomocy organizacyjnej, a także angażowali się jako statyści. Dzięki temu udało
im się wystąpić u boku profesjonalnego aktora – Roberta Gulaczyka, znanego z roli Van Gogha w nominowanym do Oscara animowanym filmie „Twój Vincent”.
Obecnie „Bitwa o Chodzież” przechodzi etap tzw. postprodukcji. Premiera filmu przewidywana jest
fot. Łukasz Januszewski
na koniec roku 2018.
źródło: materiały TV ASTA
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Ciągle razem

zmieniamy
CHODZIEŻ

szane w ostatnich trzech latach
otrzymały dofinansowanie. A zakończenie realizacji projektów,
wiąże się ze zwrotem pieniędzy
do miejskiego budżetu, bowiem
wszystkie wcześniejsze wydatki
były zabezpieczone ze środków
miejskich.

Czy oznacza to, że w budżecie pojawią się niebawem duże
pieniądze?
Kończą się projekty unijne.
Czy oznacza to zahamowanie
inwestycji, robót modernizacyjnych prowadzonych przez
miasto?
- Działania finansowe, inwestycyjne w ostatnich trzech latach
ukierunkowane były przede
wszystkim na pozyskiwanie środ-

ków unijnych. Wiedząc, że każda
złotówka wyłożona z budżetu
miasta przynosi nam 4 złote z
Unii Europejskiej, szczególną troskę przywiązywaliśmy do opracowywania dużych projektów i
zabezpieczenia dla nich wkładu
własnego. Nie kryję, że dzisiaj
możemy się cieszyć, gdyż
wszystkie nasze projekty, zgła-

WSPÓŁPRACA MIASTA I GMINY
CHODZIEŻ

- Kiedy po raz pierwszy zostałem burmistrzem, w 2007 roku,
budżet naszego miasta wynosił
24 mln. zł, z czego tylko 800 tysięcy można było przeznaczyć na
inwestycje. 10 lat później budżet
wzrósł do 100 mln., z czego na
inwestycje możemy wykorzystać
aż do 40 mln. Dzięki temu i dzięki
zwrotowi środków z Unii Europejskiej za zrealizowane w latach

2016 i 2017 inwestycje, będziemy mogli poważnie zwiększyć zadania inwestycyjne w
bieżącym roiku. W najbliższym
okresie przedstawię radnym szeroki zakres propozycji dotyczących remontów w wielu punktach
miasta. Mogę już dziś powiedzieć, że kwoty na nie przeznaczone sięgną kilku milionów
złotych. Szczegóły dotyczące poszczególnych prac, przedstawię
po zatwierdzeniu moich planów
przez Radę Miejską.
Czy nie boi się pan, że w roku
wyborczym takie działania
odebrane będą jako „kiełbasa
wyborcza”?
- Oczywiście zdaję sobie
sprawę, że niektórzy tak właśnie
do tego podejdą. Tylko wtedy musieliby przyjąć tezę, że w moim

SPOTKANIA Z UDZIAŁEM BURMISTRZA
CHODZIEŻY

Rewitalizacja Plany działkowców
razem

Na początku kwietnia odbyły się zabrania sprawozdawczo – programowe w chodzieskich ogrodach działkowych. W kilku z nich udział
wziął burmistrz Jacek Gursz.
Spotkania z burmistrzem było dobrą okazją do rozmowy na ważne
dla miasta i dla działkowców tematy. Przy okazji przypomniano o nałożonych na działkowców obowiązkach w zakresie gospodarki odpadami, jak również o działaniach miasta wspomagających te
zadania, poprzez m.in. zakup dwóch rębaków i dwóch pilarek. Miasto przekazało je działkowcom i służą one teraz wszystkim chodzieskim ogrodom.

przypadku przygotowania do kolejnych wyborów zaczynają się od
pierwszego dnia burmistrzowania.
Bo dla mnie każdy rok jest tak
samo ważny. W naszym przypadku gospodarka miasta oparta
jest na dużym reżimie finansowym
i precyzyjnym planie działania.
Dowodem na to niech będą liczby,
niech będą efekty naszych prac,
zrealizowanych w ostatnich latach. Jeszcze raz podkreślam –
dla mnie nie ma znaczenia, który
rok jest rokiem wyborczym. Liczy
się konsekwentna realizacja przyjętych planów.
Nasze miasto nieustannie
się zmienia?

- Tak. Ciągle razem zmieniamy
Chodzież.
Rozmawiał Ryszard Cichocki

JEDEN Z NAJBARDZIEJ
ATRAKCYJNYCH W REGIONIE

Nasz projekt
w Brukseli

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jako instytucja zarządzająca środkami unijnymi, zwrócił się do burmistrza
Jacka Gursza o przygotowanie prezentacji, związanej z realizacją
projektu mobilności miejskiej w Chodzieży. Okazało się bowiem, że
projekt ten jest jednym z najbardziej atrakcyjnych w regionie i zostanie zaprezentowany w ramach specjalnego pokazu w siedzibie
Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Głównym czynnikiem wyboru
chodzieskiego projektu było to, że najgłębiej wpływa on poprawę
procesów społecznych.
RC

NOWY OBIEKT NA TERENIE BYŁEGO
PORCELITU

Wymogi zachowane
We wtorek 27 marca burmistrz Jacek Gursz i
wójt Kamila Szejner podpisali umowę o współpracy pomiędzy Miastem Chodzież a Gminą
Chodzież.
Umowa zakłada współdziałanie na rzecz rewitalizacji Chodzieży w projekcie, o dofinansowanie którego zabiega miejski samorząd.
Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Gminy
Chodzież. Jest to kolejny już przykład współdziałania obu chodzieskich gmin.
UM

Na zdjęciu - spotkanie działkowców ogrodu im. Powstańców
Wielkopolskich, na które zaproszony został burmistrz Jacek Gursz.

RC

Do Urzędu Miejskiego trafia wiele pytań, dotyczących nowego
obiektu, powstającego na terenie byłego zakładu porcelitu.
- Informuję mieszkańców, że inwestorem i zarządzającym jest
firma Trei Real Estate z siedzibą w Warszawie. Miasto nie buduje
więc galerii, a jedynie stwarza możliwości inwestowania – podkreśla burmistrz Jacek Gursz.
Głównym zadaniem burmistrza było uzyskanie gwarancji zabezpieczenia pozostałości chodzieskiego zamku.
- Dzisiaj widać, że inwestor przykłada dużą wagę do narzuconych
przeze mnie i konserwatora zabytków wymogów – dodaje J. Gursz.

RC
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FUNKCJONALNE I ESTETYCZNE

Nowe przystanki
W ostatnich tygodniach
Chodzież
wzbogaciła się o 30
nowych przystanków autobusowych.
Są funkcjonalne i
estetyczne.
Osiem spośród
nich wyposażonych
jest dodatkowo w
specjalne parkingi
dla rowerów.
RC

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ BĘDZIE REMONTOWAŁ

Lokal dla repatriantów

Urząd Miejski w Chodzieży pozyskał dotację z Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości
149.000 zł na remont i wyposażenie
lokalu mieszkalnego dla repatriantów – rodziny z Kazachstanu. Remont
mieszkania
będzie
przeprowadzała wybrana na zasadach konkurencyjnych firma zewnętrzna,
pod
nadzorem
Mieszkaniowego Zasobu Gminy
Miejskiej Chodzież.
Pustostan o powierzchni około
50 m2, znajduje się w budynku
mieszkalnym Gminy Miejskiej w
Chodzieży przy ul. Krasińskiego 7 i
wymaga kapitalnego remontu. Z
dotacji sfinansowane zostaną roboty budowlane,
polegające
m.in. na wymianie okien i drzwi,

gipsowaniu i malowaniu ścian, wymianie podłóg i remoncie instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz gazowej. Częściowo zo-

stanie wyremontowany również
budynek - planowany jest remont
elewacji oraz izolacja fundamenIwona Szmyt
tów.

W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH
PRZEZ MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

Przeglądy instalacji
W dniach od 5 lutego do 15
marca br. zostały przeprowadzone obowiązkowe pięcioletnie
przeglądy instalacji elektrycznych w ponad 50 budynkach
mieszkalnych, których Gmina
Miejska w Chodzieży jest jedynym właścicielem.
Przeglądy przeprowadzała
wybrana na zasadach konkurencyjnych firma z Owczar z gminy
Oława. Średni koszt przeglądu
elektrycznego w lokalach i częściach wspólnych jednego budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego gminy wyniósł
około 120 zł. Pogotowie Techniczne świadczące usługi dla
Mieszkaniowego Zasobu Gminy
Miejskiej Chodzież w roku 2018,
na podstawie danych wynikających z przeprowadzonej kontroli,

przystąpi do napraw instalacji
elektrycznych w budynkach i lokalach. Lokatorzy mogą spodziewać się, iż tam gdzie
stwierdzono nieprawidłowości,
pojawi się Pogotowie Techniczne
celem usunięcia usterek. Bie-

żące konserwacje instalacji są
równie ważne, jak kapitalne remonty budynków - zapewniają
bezpieczeństwo jego mieszkańcom.
Iwona Szmyt
Dyrektor MZGM

BEZPŁATNE DOJAZDY

MZK Spółka z o.o. w Chodzieży, na zlecenie Zakładów Porcelany ĆMIELÓW-CHODZIEŻ uruchamia
specjalne bezpłatne dojazdy w maju br. do Sklepu Firmowego nr 1 na ul. Kasprzaka 26.
Autobus będzie dostępny w każdą środę maja – odjazd z przystanku Rynek godz. 11:00 i Piekary Mały
Rynek godz. 11:02. Powrót do miasta między 12:00-13.00.
Inicjatywa ta ma umożliwić łatwiejszy dostęp do oddalonego od centrum miasta sklepu.

Roman Golcz - Dyrektor MZK Spółka z o.o. w Chodzieży
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PROJEKT REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

T

rwa realizacja projektu pn. „Minicentrum
nauki
i
kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów
oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej
nr
1
w
Chodzieży”, prowadzo-

Przebudowa
sali i boiska

nego przez Gminę Miejską
w Chodzieży, którego podstawowym celem jest poprawa stanu infrastruktury
edukacyjnej ogólnokształcącej w SP 1 oraz wzrost
sprawności
fizycznej
uczniów i zwiększenie popularyzacji nauki i innowacji.

N
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MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Wymiana przyłączy
Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja sp. z o.o. w
Chodzieży rozpoczęły realizację inwestycji i prac
remontowych sieci wodociągowej, zaplanowanych
na rok 2018.
Aktualnie Spółka prowadzi działania związane z
kompleksową
wymianą
przyłączy wodociągowych
do budynków jednorodzinnych przy ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży.
Przyłącza są wymieniane
na odcinku od sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym. Nowe
przyłącza wykonywane są z
rur PE (polietylenu). Na
każdym nabudowywana
jest zasuwka pozwalająca
na zamknięcie wody do pojedynczej nieruchomości.
W sumie wymienionych
zostanie 16 przyłączy wodociągowych o łącznej dłu-

gości ok. 300 mb. Część
robót prowadzonych jest z
wykorzystaniem
technik
bezwykopowych- przewier-

tów sterowanych. Planowany termin zakończenia
prac to 30.04.2018 r.

DS

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Kolejne inwestycje

Projekt zakłada przebudowę sali gimnastycznej i
adaptację istniejących pomieszczeń na pomieszcze-

nia higieniczno–sanitarne i
lekcyjne oraz zakup urządzeń do minicentrum nauki i
kreatywności, w którym odbywać się będą zajęcia dla
uczniów m.in w oparciu o
metodę
eksperymentu.
Rozbudowa będzie miała
formę prostopadłościennej

kwiecień 2018

bryły wysuniętej poza lico
istniejącej elewacji istniejących budynków, dlatego
zmianie ulegnie sposób zagospodarowania fragmentu
terenu działki w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej części budynku
szkoły (harcówki). Projekt

ASI

zakłada również przebudowę boiska szkolnego –
powstanie odtworzone w
nowej technologii boisko
wielofunkcyjne z bieżnią
lekkoatletyczną, wykonane
zostanie ogrodzenie terenu, ścieżka zdrowia i
nowe nawierzchnie pieszojezdne wraz z drogą pożarową.
- Przypomnijmy, że projekt
jest realizowany w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
9.3. Inwestowanie w rozwój
infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej, Poddziałania
9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji
ogólnokształcącej – podkreśla dyrektor SP 1 Tomasz
Jagodziński.

Taki zwykły sąsiad

Wykształcenie średnie techniczne – energetyk choć nigdy
nie pracował w tym zawodzie.
Lubi jazdę motocyklem, uwielbia pracę w ogrodzie. Trochę
biega, jeżdzi na rowerze i trenuje crossfit.

JAROSŁAW GÓRSKI

48 lat, żona Ela i córka Maria najważniejsze w życiu. Od 2 lat
emerytowany policjant, w służbie 25 lat. Były detektyw wydziału kryminalnego, rzecznik
prasowy, aktualnie instruktor
zawodu policjanta w jednej ze
szkół chodzieskich. Pracuje też
w prywatnej firmie świadczącej
usługi w branży rozrywkowej.

MEC sp. z o.o. w Chodzieży rozpoczęła inwestycję związaną z budową przyłącza
cieplnego, które połączy z siecią cieplną
kolejny budynek usługowo-mieszkalny.
Sprzyjająca aura umożliwiła wcześniejszą
realizację zadania, dlatego pracownicy MEC
sp. z o.o. ułożyli ciepłociąg w wykopie i
wykonali połączenia spawane. Kolejnym
krokiem będzie montaż systemu alarmowego
oraz izolacja złączy.
xxx
Drugą inwestycją rozpoczętą przez MEC
sp. z o.o. jest budowa przyłącza cieplnego do
budynku Liceum Ogólnokształcącego w
Chodzieży. Prace prowadzone są na terenie
osiedla przy ul. St. Żeromskiego, w związku
z czym mogą wystąpić utrudnienia w
poruszaniu się pojazdów.
Wykonawca stara się zapewnić drogi komunikacji wewnątrz osiedla oraz zminimalizować uciążliwość prowadzonych prac.
Prace oddawane będą etapami tak, aby
skrócić czas związany z wyłączeniem dróg
przejazdowych i dojazdowych do budynków.
Za utrudnienia wynikające z prowadzonych
Piotr Matyja
prac przepraszamy.

O sobie mówi tak:

Jarosław Górski

Zdecydowałem się zostać
chodzieskim radnym, gdyż wierzę, że moim doświadczeniem
choćby w kwestiach bezpieczeń-

MEC Chodzież

stwa, mogę pomóc innym, jestem
przekonany, że twardo stoję na
gruncie i zostając radnym będę
miał wpływ na poprawę rzeczywistości.
Wybrałem pracę w komisjach
oświaty i gospodarki.
Szczególnie ważna jest dla
mnie praca w komisji oświaty,
ponieważ zawsze podziwiałem
nauczycieli, którzy wykonując ten
zawód inwestują w przyszłość nas
wszystkich, uczą i wychowują
osoby dla nas najważniejsze czyli
dzieci i młodzież. Podziwiam też
ludzi kultury, wychodzę z założenia, że jeśli nie będziemy inwestowali w naukę i kulturę, będziemy

musieli budować więzienia.
Nie lubię w życiu polityków,
kłamstwa i obłudy. Nie lubię tych,
którzy mają ludzi za szarą bezmyślną masę, której da się wmówić wszystko.
Bardzo natomiast cenię ludzi
mających pasję, osoby, które z trudem dążą do celu. Cenię też przyrodę, mam duży szacunek dla
starszych i chętnie korzystam z ich
doświadczenia.
Gdybym miał w jednym zdaniu odpowiedzieć na pytanie,
jaki naprawdę jestem, to powiedziałbym - praktyczny, normalny,
przeciętny, taki zwykły sąsiad.
Notował Ryszard Cichocki
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Z DYREKTOREM CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY
MARCINEM KITĄ ROZMAWIA RYSZARD CICHOCKI
Dość trudno w to uwierzyć - jest pan dyrektorem Chodzieskiego Domu Kultury już 15 lat.
- Dla mnie jest to też zaskoczeniem. Ale … marzyłem o tym, by zostać dyrektorem ChDK, gdy miałem zaledwie 15 lat. A przez 10 lat przed objęciem
tego stanowiska, byłem związany różnymi działaniami z Domem Kultury, choć z wykształcenia jestem chemikiem. Gdyby jednak nie wypadek,
jakiego doznałem krótko przed obroną pracy doktorskiej, pewnie dyrektorem ChDK bym nie był.

kurowaliśmy z projektami z różnych dziedzin kultury, co ma dodatkowy wymiar. Nie ukrywam, że
bardzo ważne w naszym przypadku, oprócz atrakcyjności projektu, jest zaangażowanie lokalnych

Cho-Jazz najlepsze

Dziś pan nie żałuje, że nie jest doktorem chemii?

Chodzieskie Warsztaty Jazzowe Cho-Jazz uznane zostały
za najlepszą imprezą artystyczno-edukacyjną w Polsce.

- Chyba dobrze się stało, że nim w końcu nie zostałem. Praca w Domu Kultury nie jest łatwa, ale
mnie pociągają ciągle nowe wyzwania, nowe zadania.
Możemy ocenić te minione 15 lat?

Po prostu

nie śpimy
- Na pewno gdyby obfitowały one w porażki, to
bym tu nie siedział. Na szczęście większość zamierzeń, które zaplanowałem sobie 10 lat temu,
udało się zrealizować. Teraz przede mną kolejne
ważne zadanie – powiększenie bazy, pozyskanie
nowych pomieszczeń na naszą działalność.
Zapewne potrzebne będą na to znaczne środki?
- Mam już konkretne projekty, które ten problem
rozwiążą. Chcemy na ich realizację wydać jak najmniej pieniędzy miejskich, biorąc też jak najmniejszy kredyt. Będziemy ograniczać nasze wydatki i
zwiększać dochody. Wykorzystamy np. świetny pomysł prezesa MWiK Stanisława Binieckiego, ograniczający koszty ogrzewania. Nikt dotąd takiej
technologii nie wprowadził. Pompy ciepła ogrzewać
będą obiekt Domu Kultury, kemping, hotel. Hotel
będzie też przynosił konkretne korzyści. Żeby było
jasne – nie zabiegamy o klientów, korzystających z
innych hoteli. Liczymy przede wszystkim na nowych, odwiedzających Chodzież w celach turystycznych.
Hotel wymaga jednak remontu.
- Oczywiście. I chcemy do niego przystąpić jak
najszybciej. Rozpoczniemy od piwnic, które przeznaczone będą na działalność Domu Kultury. Na
parterze będzie hotel z salą wykładowa na 50
miejsc, a na piętrze hostel. Cały obiekt połączony
będzie z budynkiem Domu Kultury łącznikiem.
Prace z tym związane chcielibyśmy rozpocząć już
w sierpniu. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy
plany, kosztorysy. Po prostu nie śpimy.
Chodzieskie Warsztaty Jazzowe ocenione zostały po raz drugi jako najlepiej przygotowane i
zorganizowane w Polsce przedsięwzięcie edukacyjno – artystyczne.
- Z setek aplikacji, właśnie nasza propozycja została ponownie najwyżej oceniona. A przecież kon-

sponsorów oraz nasze biura za granicą.
Chodzieżanie mogą również
z „warsztatowych propozycji”?

korzystać

- Przede wszystkim od kilku już lat mogą rozwijać
swoje talenty podczas Warsztatów, ucząc się od
najlepszych. Mogą bezpłatnie uczestniczyć we
wszystkich zajęciach. Są też bezpłatne koncerty,
wystawy, spotkania, cieszące się naprawdę dużym
zainteresowaniem mieszkańców.
Na co dzień Dom Kultury też tętni życiem?
- Chyba nie wszyscy chodzieżanie wiedzą, że w
stałych zajęciach w naszej placówce uczestniczy
ok. 300 osób. Mamy 14 sekcji, m.in. muzyczne, taneczne, grupę teatralną, sekcję brydżową, zespoły seniorskie. Coraz prężniej działa Studio
Piosenki, mamy zespół Jan Boys, naszą wizytówką jest orkiestra dęta. Wszystkie zajęcia
opłacane są przede wszystkim z przychodów
ChDK. Za duży sukces uważam kino, z którego
korzystają nie tylko mieszkańcy Chodzieży. Nie
można też zapominać o przynajmniej dwóch,
trzech koncertach, odbywających się u nas każdego miesiąca. Już teraz zapraszam na trzy,
bardzo ciekawe koncerty na powitanie lata. Będzie się działo.
Podsumowując – dzisiaj Dom Kultury to już
zupełnie inna placówka niż 15 lat temu?
- Zupełnie. Kiedy obejmowałem stanowisko dyrektora budynek nadawał się już tylko do remontu.
Dzisiaj jego wnętrze to nowoczesny obiekt, spełniający wymogi wielu dziedzin kulturalnej działalności. Na dodatek ChDK był wówczas zadłużony, z
zaledwie dwiema sekcjami. Dzisiaj pochwalić się
możemy wieloma zespołami, a na dodatek mamy
wspaniałe kino z dwiema kinowymi salami i kemping z hotelem. Tak naprawdę dzisiaj to „trzy firmy
w jednym” i ... 3 hektary pięknego terenu.

NAJBLIŻSZE KONCERTY W CHDK
1 maja 20.00 - Old School Hip Hop Jam Chodzież 2018
- bilety: 10 zł - sala klubowa - więcej info: FB
2 maja 18.00 - Jerzy Małek Quintet
- sala widowiskowo-kinowa - więcej info: FB

Miejska Biblioteka Publiczna
w Chodzieży
zaprasza na

SPOTKANIE z TOMASZEM SEKIELSKIM
dziennikarzem telewizyjnym i radiowym,
autorem książek sensacyjnych
i thrillerów politycznych

w czwartek 26 kwietnia br. | godz. 17.00 | w Czytelni MBP
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NA CHODZIESKIM DWORCU PKP
4 kwietnia, około godziny 16:30
do straży pożarnej w Chodzieży
wpłynęło zgłoszenie o pożarze
pantografu na dachu wagonu pociągu pasażerskiego na dworcu
PKP w Chodzieży.

automatycznie odłączyło w niej
napięcie. Strażacy zabezpieczyli
miejsca zdarzenia, ugasili pożar
przy pomocy gaśnic proszkowych
oraz sprawdzili temperaturę elementów wagonu przy pomocy ka-

Na miejsce zadysponowano
dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Kierownik pociągu
przeprowadził ewakuację około 40
pasażerów, którzy nie doznali żadnych obrażeń. Strażacy zastali
pożar przy pantografie na dachu
wagonu oraz szafki wysokiego napięcia pod wagonem, a także zerwaną
sieć
trakcyjną,
co

mery
termowizyjnej,
aby
wykluczyć prawdopodobieństwo
zapalenia się jego wnętrza.
Na dworcu zostało około 20 pasażerów, którzy udali się w dalszą
podróż następnym pociągiem
zgodnie z rozkładem. Ruch pociągów odbywał się bez zakłóceń
bocznymi torami.

Pożar dachu wagonu

S

potkania z uczniami zawsze są bardzo ciekawe, ale trzeba się nagimnastykować, aby
odpowiedzieć na ich pytania.
- Tym razem "w obroty" wzięli mnie uczniowie klas czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 1. Nie było
łatwo – powiedział po spotkaniu burmistrz Jacek Gursz.

PO WIELU LATACH PRACY

Teraz EMERYTURA

asp. Artur Binkowski

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY
TYTUŁ RATOWNIKA

6 kwietnia policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży pożegnali odchodzącego na zasłużony odpoczynek policjanta z Wydziału Prewencji i RD asp. sztab. Dariusza Tyrakowskiego.
Za pełnioną na rzecz bezpieczeństwa służbę, dziękował odchodzącemu Komendant Powiatowy Policji w
Chodzieży mł.insp. Sławomir Sobański oraz I Zastępca Komendanta mł.insp. Przemysław Kozioł. Były życzenia, drobne upominki oraz … wspomnienia, bo przecież przez tyle lat sporo się ich uzbierało.
Koledze Dariuszowi życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, a przede wszystkim zasłużonego odpoczynku w gronie najbliższych.
mł.asp. Karolina Smardz-Dymek

PODZIĘKOWANIE
Mieszkaniowy Zasób Gminy
Miejskiej Chodzież składa podziękowanie
dzielnicowym:
sierż. Dagmarze Kabat oraz sierż
sztab. Kamilowi Szumliczowi za
pomoc i interwencję w sprawie
najemców lokalu mieszkalnego
Gminy Miejskiej w Chodzieży,
którzy zdewastowali lokal, zakłócali porządek domowy oraz
stworzyli zagrożenie dla innych
mieszkańców.
W związku z nieuprawnionym
działaniem niektórych lokatorów

na instalacjach i urządzeniach gazowych w budynku przy ul. Paderewskiego 6, miała miejsce
interwencja pracowników MZGM
przy udziale w/w. policjantów; konieczna też była pomoc Powiatowej Straży Pożarnej. Instalacja
gazowa w lokalu została wyłączona z użytkowania, a lokal doprowadzony
pod
względem
sanitarnym do stanu umożliwiającego jego bezpieczne używanie.
Dzięki zaangażowaniu tych dzielnicowych, dla osób zagrażających

sobie oraz innym mieszkańcom została zorganizowana pomoc medyczna, a następnie osoby te
zostały umieszczone w specjalistycznych placówkach.
Nie był to jedyny przypadek, gdy
zarządca MZGM może liczyć na
wsparcie sierż. Dagmary Kabat
oraz sierż sztab. Kamila Szumlicza,
w związku z naruszaniem porządku domowego przez niektórych najemców lokali mieszkalnych
gminy.
Iwona Szmyt

Dyrektor MZGM

PODEJRZENIE STRÓŻÓW PRAWA OKAZAŁO SIĘ SŁUSZNE
Poniedziałkowy (26 marca)
spacer ulicami miasta okazał się
dla trójki mieszkańców Chodzieży wyjątkowo pechowy. Podczas przechadzania się ulicą
Kościelną natrafili oni bowiem
na patrol policji.
Nerwowe zachowanie mężczyzn
wzbudziło podejrzenia stróżów
prawa. Jak się później okazało,
słusznie. Podczas legitymowania
jedna z osób wyrzuciła woreczek
foliowy, w którym znajdowały się
inne, mniejsze woreczki z zawartością białego zbrylonego proszku
oraz jeden woreczek z zielonym

Zatrzymani z narkotykami

proszkiem. Przeszukania dwóch
pozostałych osób okazały się także
słuszne. Przy nich policjanci ujawnili również środki zabronione.
Zgromadzony w sprawie materiał
dowodowy pozwolił na przedstawienie 22-latkowi kilku zarzutów
związanych z posiadaniem amfetaminy i marihuany, nieodpłatnym
udzielaniem substancji psychotropowej oraz udzieleniem jej w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
Podejrzanemu za te przestępstwa

grozi do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór
policyjny, zgodnie z którym mężczyzna będzie musi stawiać się w
Komendzie Powiatowej Policji w
Chodzieży dwa razy w tygodniu.
Jego 17-letni kolega odpowie za
posiadanie i nieodpłatne udzielenie
amfetaminy, zaś 18-latek za posiadanie substancji psychotropowej.
Za przestępstwa te grozi im do 3 lat
więzienia.
mł.asp. Karolina Smardz-Dymek

Uprawnienia przedłużone

4 kwietnia w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży
przeprowadzony został egzamin potwierdzający umiejętności z zakresu
kwalifikowanej pierwszej pomocy, do którego przystąpiło 15 strażaków.
Egzamin obejmował część teoretyczną - test złożony z 30 pytań, oraz
praktyczną. Wszyscy ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym i tym
samym przedłużyli uprawnienia na kolejne 3 lata.
asp. Artur Binkowski

O G Ł O S Z E N I E
z 10 kwietnia 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej
znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży
przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego nr 2,
wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nieruchomość położona jest w Chodzieży, przy ul. Wiejskiej, stanowi własność
Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona jest numerem ewidencyjnym 495/7
o pow. 1071m2, dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży,
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr PO1H/00018842/9.
Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

R.C.
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PARAFIA NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Nasze MISTERIUM
Ryszard Cichocki

P

rzygotowania do widowiska trwały od wielu tygodni. Scenariusz napisali Aleksandra Wekwert, Sabina Kardacz i ks. Kamil Jadczak. Spektakl odbył
się w Niedzielę Palmową, na placu przed kościołem
NNMP, a rozpoczął się tuż po godz. 19.00.
Podobnie jak w latach poprzednich, chodzieskie Misterium było zupełnie inne, niż tradycyjne tego typu widowiska religijne. Poszczególne sceny, pokazujące
realia i problemy naszej rzeczywistości, rozgrywały się
na trzech oddzielnych platformach. Jezus (w tej roli ks.
Kamil Jadczak) zapraszał do Ostatniej Wieczerzy bohaterów każdej ze scen. Byli wśród nich zwyczajni
grzesznicy, ale byli też ludzie wielkiego serca. Przy stole
usłyszeli, że za każdego z nich Jezus oddał swoje życie,
że swój krzyż podjął z miłości do wszystkich ludzi.
Widowisko obejrzały setki mieszkańców Chodzieży,
okolic, a także goście spoza naszego powiatu. Wśród
widzów był również metropolita gnieźnieński, ks. arcybiskup Wojciech Polak – Prymas Polski. Wszyscy zachwycali się „technicznym”przygotowaniem spektaklu,
grą kilkudziesięciu aktorów, świetną oprawą muzyczną
widowiska. Gorące brawa publiczności były jak najbardziej zasłużone.

Gratulacje realizatorom Misterium przekazał Ksiądz
Prymas, podkreślając, że życie z Jezusem ma po prostu
sens. Na koniec razem z wykonawcami na scenie pojawili się też ks. dziekan Ireneusz Szypura i ks. proboszcz Arkadiusz Rosiński, który podziękował
wszystkim za udział i wspólne przeżywanie pasyjnego
widowiska. Osobne podziękowania zaangażowanym w
przygotowanie spektaklu złożył ks. Kamil Jadczak.

JU PO RAZ CZWARTY CHODZIEANIE MIELI OKAZJĘ PRZEYĆ WYJĄTKOWE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, PRZYGOTOWANE PRZEZ CHODZIESKĄ PARAFIĘ NNMP. TYM RAZEM BYŁO ONO SZCZEGÓLNE
RÓWNIE Z TEGO WZGLĘDU, E KOŃCZYŁO REJONOWE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEY, W KTÓRYCH UDZIAŁ WZIĄŁ PRYMAS POLSKI.

W Niedzielę Palmową obchodzono w naszym mieście Rejonowy Dzień Młodzieży, w którym uczestniczyły delegacje z dekanatów całego rejonu. Główne uroczystości, w których
udział wziął metropolita gnieźnieński, Prymas Polski abp. Wojciech Polak, rozpoczęły się
nabożeństwem Gorzkich Żali w kościele św. Floriana. Następnie w procesji wszyscy przeszli do kościoła Najświętszej Maryi Panny, gdzie mszę św. celebrował Ksiądz Prymas. Po
jej zakończeniu młodzież i pozostali wierni zaproszeni zostali do obejrzenia Misterium
Męki Pańskiej.

CHODZIESKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Sprawozdanie z działalności

Odbyło się zebranie sprawozdawcze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Członkowie UTW podsumowali miniony okres, ale też zastanawiali się nad planami na
najbliższą przyszłość. Spotkaniu
przewodniczyła prezes Jadwiga
Należyty. Wśród zaproszonych
gości był burmistrz Jacek Gursz.
Ważnym punktem zebrania było
podziękowanie pani Bożenie Witkowskiej za wieloletnią pracę społeczną na stanowisku skarbnika
stowarzyszenia.
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50 LAT MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W CHODZIEŻY

Dom młodych talentów
Budowany był jako Dom Harcerza, ale do u ytku oddano go ju
jako Dom Kultury Dzieci i Młodzie y. Było to 1 marca 1968 roku.
Od tego momentu zaczęła się historia tej nowej chodzieskiej
placówki kulturalno – oświatowej.

P

ierwszym
kierownikiem
DKDiM był niezapomniany
Zenon Gośliński. Jak słusznie podkreślają kontynuatorzy jego
dzieła – był „człowiekiem o ogromnym sercu i wielkiej charyzmie”.
Potrafił tak kierować placówką,
stworzyć w niej tyle sekcji i zespołów zainteresowań, że w 1973 roku
można było przemianować ją na
Młodzieżowy Dom Kultury.
Potem było coraz ciekawiej,
coraz więcej propozycji aktywnego
spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży.
W 1980 roku, kiedy Zenon Gośliński przeszedł na emeryturę,
funkcję dyrektora MDK objął wieloletni wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Janusz Nidecki, a po
nim, w 1985 roku, Bogdan Kodrycki, który niespodziewanie
zmarł w roku 1991. Wtedy dyrekto-

JAN K.
Chyba ćwierć wieku temu byłem uczestnikiem zajęć szachowych, później chodziłem na dyskoteki do MDK i na koncerty rówieśników - koleżanek i kolegów. Dzisiaj na zajęcia
chodzi tu moja córka.
rem została Zofia Braciszewska,
która funkcję te pełni do dnia dzisiejszego.
xxx
Przez 50 lat tysiące młodych
chodzieżan korzystało z ofert MDK.
Niezliczona ilość sekcji i kół zainteresowań, wspaniałe zespoły artystyczne, konkursy, spotkania,
wystawy, przeróżne imprezy – tym
wszystkim tętniło życie tej placówki. A mogło tak być nie tylko
dzięki tak oddanym drugiemu w
Chodzieży Domowi Kultury dyrek-

torom, ale też dziesiątkom zaangażowanych w pracy kulturalnej, artystycznej,
wychowawczej
instruktorów.
Szczegółów z półwiecznej działalności można dowiedzieć się z
bardzo ciekawie przygotowanej,
jubileuszowej publikacji. O wielu
wspominano też podczas jubileuszowego koncertu, jaki odbył się
12 kwietnia w sali widowiskowej
Chodzieskiego Domu Kultury.
Koncertu świetnego, pokazującego, jak zdolnych uczestników
ma dzisiaj MDK. I jak cały czas

BURMISTRZ CHODZIEŻY Jacek GURSZ
Dzieciństwo wielu chodzieżan związane było z Młodzieżowym Domem Kultury. Cieszę się, mogli i nadal mogą rozwijać tu swoje talenty.
wspaniali instruktorzy tam pracują.
xxx
Patronat nad obchodami 50 –
lecia Młodzieżowego Domu Kultury
objął starosta chodzieski Julian
Hermaszczuk. Wśród widzów jubileuszowego koncertu było też wielu
gości, oczywiście łącznie z przedstawicielami miejskich władz sa-

morządowych. Wszyscy gratulowali, składali życzenia, które często ze wzruszeniem przyjmowała
dyrektor Zofia Braciszewska.
xxx
Po południu, już w murach MDK,
odbyło się jubileuszowe spotkanie,
połączone z okolicznościowymi
wystawami i jubileuszowym tortem.
Ryszard Cichocki

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

RÓWNIEŻ W CHODZIEŻY

Kogo dotyczy RODO

SpoKREWnieni służbą

W poniedziałek, 16 kwietnia w
Urzędzie Miejskim w Chodzieży
odbyło się darmowe szkolenie dla
działających na terenie miasta organizacji pozarządowych. Organizatorem szkolenia było miasto, a
tematem zbliżające się wejście w
życie tzw. RODO czyli Ogólnego
Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie w sposób radykalny
zmienia podejście do kwestii za-

26 marca w punkcie krwiodawstwa w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży przeprowadzona została akcja honorowego oddawania krwi w hołdzie Żołnierzom Wyklętym pod nazwą „spoKREWnieni służbą”. Na apel
odpowiedzieli druhowie z ochotniczych straży pożarnych z Chodzieży,
Stróżewa, Budzynia i Szamocina oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP z Chodzieży. Oddano łącznie ponad 11 litrów krwi.

rządzania danymi osobowymi i dotyczy
wszystkich dysponentów danych, w tym
także stowarzyszeń i innych podmiotów
tzw. trzeciego sektora.
Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniu znalazły się między innymi informacje o tym, kogo RODO dotyczy, co to jest
obowiązek informacyjny, kiedy potrzebna
jest zgoda na przetwarzanie danych itp.
MS
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W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „PROMYK DOBRA”

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
TEATRU „JEDYNECZKA”

W środę poprzedzającą
Święta Zmartwychwstania
Pańskiego, odbyło się tradycyjne już spotkanie z
dziećmi i młodzieżą, uczestnikami świetlicy środowiskowej „Promyk Dobra”,
prowadzonej przez siostry
Serafitki.

Z

aproszonych gości, wśród
których byli m.in. ks. dziekan
Ireneusza Szypura, burmistrz
Jacek Gursz i wicestarosta Mirosław Juraszek, powitała siostra Benigna.
Potem
uczestnicy
świetlicowych zajęć przedstawili

SPOTKANIE

To nie koniec

27 marca odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów artystycznoteatralnych w ramach projektu Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe
oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, działającego od
listopada 2017 roku w SP 1. Data spotkania nie była przypadkowa - w
tym dniu obchodzony był Międzynarodowy Dzień Teatru.
Spotkanie rozpoczęto od prezentacji zdjęć, będącej podsumowaniem
wszystkich zajęć teatru Jedyneczka. Pokaz wywołał wiele wspomnień,
uśmiechów i wzruszeń. Przez pół roku realizowania przeróżnych zadań
artystyczno-teatralnych, osiągnięte zostały główne cele zajęć tj. rozwój
zdolności, kompetencji społecznych i kulturalnych, wymiana doświadczeń
i integracja uczestników.
Podziękowano małym i dużym aktorom za aktywny udział w warsztatach, ich inwencję twórczą i zaangażowanie. Dorośli uczestnicy otrzymali
certyfikaty, a dzieci dyplomy i drobne upominki. Spotkanie uatrakcyjnił
występ muzyka - Łukasza Pietrasa.
Pomimo że podsumowano projekt, nie był to koniec zajęć teatru Jedyneczka. Wszyscy zgodnie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych inicjatywach artystyczno – teatralnych. A zatem - do zobaczenia!

obrazek sceniczny, zatytułowany
„Spotkanie”.
- Przedświąteczne uroczystości
w świetlicy "Promyk Dobra" zawsze zaskakują pięknym programem artystycznym i wyjątkową
atmosferą wśród gości – podkreślił
burmistrz Jacek Gursz.
xxx
Wielokrotnie już pisałem, jak
ważną rolę spełnia świetlica przy
ul. Ujskiej, prowadzona przez siostry Serafitki. Spotkanie w przedświąteczną środę po raz kolejny
potwierdziło tę tezę.

Bernadeta Kmiotek
Małgorzata Pranke

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI
CHODZIESKIEJ

Ryszard Cichocki

PODSUMOWANIE CHIODZIESKIEGO TYGODNIA MAŁŻEŃSTW

Dziękujemy za wsparcie i udział

Z końcem lutego zakończyliśmy obchody CHODZIESKIEGO TYGODNIA
MAŁŻEŃSTW, które mimo nazwy trwały
znacznie dłużej.
Nie wszyscy, mimo pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie, mogli uczestniczyć
w spotkaniu podsumowującym, które odbyło się w siedzibie Klubu Gospodarczego
w Centrum Aktywności Seniora w Chodzieży. Uczestnicy obejrzeli film przypominający “Tydzień”, komentowali wydarzenia,
wyciągając konstruktywne wnioski służące
przede wszystkim jeszcze lepszej ofercie
przyszłorocznych obchodów.
Była to też okazja do przybliżenia celu i
historii trzyletniej już inicjatywy, działającej
obecnie jako Fundacja Drużyna Mieszka,
oddział w Chodzieży. Mamy nadzieję, że
Chodzieski Tydzień Małżeństwa wpisze się
już na stałe w harmonogram wydarzeń naszego miasta.
Wieczór zakończyliśmy podziękowaniem za zaangażowanie, za pomoc,
wsparcie i udział, co kierowane było do
wszystkich odbiorców i uczestników tegorocznych obchodów. Bez Was WSZYSTKICH byłoby to niemożliwe! DZIĘKUJEMY!
Zachęcamy do śledzenia naszej strony

Zostań współtwórcą
naszej publikacji
W TMZCh trwają prace nad nowym albumem
prezentującym Chodzie na starych fotografiach. Tym razem planowany jest album ze zdjęciami Chodziey z lat 1945-1989.
internetowej http://www.chfm.com.pl oraz
profilu FB https://www.facebook.com/ChodzieskieForumMalzenstw/ i już dzisiaj zapraszamy na obchody przyszłoroczne.

Mirosława i Andrzej Trojanowscy,
Małgorzata i Piotr Doręgowscy

Zespół redakcyjny zbiera zdjęcia/pocztówki, dokumentujące lata po II
wojnie światowej. Można wesprzeć nasze działania. Jeśli ktoś dysponuje
ciekawymi zdjęciami, pokazującymi miasto, wydarzenia, ludzi i zechce je
wypożyczyć do skopiowania, proszony jest o kontakt mailowy tmzchodziez@gmail.com lub telefonicznie 504346336.

TMZCH
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CO MA WSPÓLNEGO NASZE MIASTO Z POWSTANIEM
KRAKOWSKIM 1846 ROKU?

Nocny skok po pantalony
Polskie 20-lecie międzywojenne nie należało do czasów ani spokojnych, ani bezpiecznych. Odrodzone państwo nie zawsze radziło sobie z falą przestępczości,
szczególnie, że panujące bieda i bezrobocie nie ułatwiały opanowania sytuacji. Wolna
od mniejszych i większych występków przeciw prawu nie była także Chodzież. Miasto
nawiedzały różne rodzaje przestępstw – od drobnych do, niestety, najcięższych
zbrodni.

Jakie sekrety skrywa Chodzież i ile z nich wciąż nie zostało
odkrytych? Co ma wspólnego nasze miasto z Powstaniem
Krakowskim 1846 roku? Wreszcie, jak mówić o historii lokalnej, aby nią zaciekawić, ale nie znudzić czytelnika? Na
część z tych pytań wkrótce znajdzie się odpowiedź.

M

nie przypadną do gustu entuzjastom
lokalnej historii.
„Ciekawostki” będzie można nabywać od 24 kwietnia, kiedy to o godzinie 17 w Czytelni MBP odbędzie się
promocja nowej książki, na którą już
dziś zapraszamy. Patronat nad publikacją objął Urząd Miejski w Chodzieży.
W książce zawarte będą informacje m.in. o tym:
- Co ma wspólnego nasze miasto z
Powstaniem Krakowskim 1846 roku
- Dlaczego wieża kościoła św. Floriana była przez kilka lat niższa o jedną
kondygnację
- Jaki pozytywny efekt na naszą hi-

storię wywarł największy w dziejach
miasta pożar?
- Kiedy powstało w mieście pierwsze
muzeum?
I wiele, wiele innych.
Zapraszamy do zakupu już od 24 kwietnia.

MBP

POZNAŃSKA WYSTAWA KRAJOWA W 1929 ROKU

Medale dla chodzieskiej fabryki

Chodzieska Fabryka Fajansu Stanisława Mańczaka (dawny zakład nr 2-porcelitu), wyprodukowała w 1929 roku
miniaturowy model pawilonu wystawowego
na Poznańską Wystawę Krajową. Wzorem
dla budynku stała się nieistniejąca już
Wieża Górnośląska, będąca wizytówką
wystawy wschodnioniemieckiej w 1911, a
w 1929 roku już wystawy polskiej.
Celem przedsięwzięcia była „promocja
polskiej, rodzimej wytwórczości na polu
sztuki, nauki, kultury, przemysłu i edukacji”.
Wystawa trwała od maja do września. Chodzieska wytwórnia uzyskała za swój dorobek dwa złote medale.
Charakterystyczny obiekt, przypominający ,,gigantyczny stempel”, zaprojektowany został przez niemieckiego
architekta, Hansa Poelzig'a. Usytuowany
był przy wejściu na teren wystawowy,
obecnie pawilon nr 11 (,,iglica”). Budynek
wzniesiono na planie wieloboku, który liczył
52 m wysokości i 50 m średnicy. Stalową
konstrukcję wypełniał mur z cegieł układanych w romboidalne desenie. Obiekt pełnił
dwie funkcje - był wieżą ciśnień oraz miejscem ekspozycji.
Model Wieży Górnośląskiej nie był jedynym pamiątkowym przedmiotem związanym z Powszechną Wystawą
Krajową, wyprodukowanym przez Fabrykę. Chodzieska wytwórnia zaprezen-

Pewna kuriozalna, choć tylko z dzisiejszego punktu widzenia, sytuacja miała
miejsce wiosną 1926 przy ulicy Poznańskiej, tj. dzisiejszej ulicy Raczkowskiego.
Pewnej nocy, do sklepu „bławatów i konfekcji” (tj. odzieżowego) pana Dypoldta, na
stałe zameldowanego w Szamocinie, włamali się przestępcy. Podejrzenia budził już
sam fakt, że złoczyńcy posiadali klucz, więc to środka weszli bez trudu. Co więcej,
nie okradziono kasy, nie zabrano też z półek kosztowności. Zadowolono się tylko towarem właściwym, a więc… bielizną i różnego rodzaju garderobą. Wartość łupu oszacowano na 6 tysięcy złotych, a warto dodać, że w tamtym okresie płaca pracownika
fabryki wynosiła około 100-120 złotych miesięcznie. Straty były więc ogromne. Można
sobie zadać pytanie, dlaczego kradzież wyglądała w taki, a nie inny sposób? Może,
aby zmylić organy ścigania, może by dopiec konkurencji odzieżowej, a może po
prostu brak zachłanności spowodowany był przemyślanym planem? Tak czy inaczej,
skok się udał, gdyż złodziei bielizny, mimo prób, nie zdołano wykryć.
Tadeusz Matraszek
Dział Historii i Tradycji Miasta, MBP Chodzież

SPOTKANIE Z ARKADIUSZEM NIEMIRSKIM

O Panu Samochodziku

Chodzieską Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedził Arkadiusz Niemirski. Podczas
spotkania autorskiego, jakie odbyło się 4 kwietnia, gość opowiedział o swoim życiu,
pracy naukowej i artystycznej.

towała wówczas m.in. talerze dekoracyjne, zdobione motywami góralskich
tańców i portretów.
Wymiary modelu fajansowego: wysokość: 9,5 cm, średnica podstawy 8 cm. W

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Elegia dla bidoków
J.D.Vance
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PRZESTĘPCÓW W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
NIE BRAKOWAŁO

CHODZIESKIE
CIEKAWOSTKI

iejska Biblioteka Publiczna w
Chodzieży wyda niebawem nową
publikację, autorstwa Tadeusza
Matraszka, „Chodzieskie ciekawostki: wydarzenia”. Książka zawiera ponad sto ciekawostek związanych z Chodzieżą i jej
historią, podanych w sposób zwięzły, a jednocześnie zachęcający do dalszego zgłębiania tematu. W związku z tym
przeznaczona jest zarówno dla dorosłych,
jak i dla dzieci. Publikacja wzbogacona jest
licznymi zdjęciami, a całość zajmuje 96
stron. Część zawartych w niej ciekawostek
i informacji jest znana, inne nieco zapomniane, ale są też i takie, o których mało
kto słyszał. Zapewne te ostatnie szczegól-
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Północno - wschodnie tereny USA tzw. Pas
Rdzy. Dlaczego nie Stali? A dlatego, że ten rejon
charakteryzuje rozpad. Nie zostało tam już nic
godnego ekonomicznej uwagi. Po momencie
świetności i rozwoju przemysłu ciężkiego, przyszły ciężkie lata: spadek zatrudnienia, wyludnienie. Szokujący obraz zdewastowanego Detroit ...
To historia pisana z perspektywy trzydziesto-

podstawie malowany napis - Pamiątka z
P.W.K. Poznań 1929.

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
Dział Historii i Tradycji Miasta,
MBP Chodzież

Polski powieściopisarz, satyryk i dziennikarz szczególną uwagę poświecił serii
Pan Samochodzik, której jest kontynuatorem. Dodatkowo autor zaprezentował pozostałe, napisane przez siebie książki, zdradził kilka pomysłów na adaptacje filmowe
swoich dzieł, a także zachęcił do marzeń, które powinny towarzyszyć nam każdego
dnia. Na zakończenie spotkania młodzież zadała kilka ciekawych pytań, na które
autor z chęcią odpowiedział.
MBP

„Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
kilkuletniego mężczyzny, wychowanego w latach 80 - 90 -tych w rodzinie, która ulega degradacji, tak jak wszystko dookoła. Jego opowieść z Pasa Rdzy tłumaczy doskonale skąd wzięli się wyborcy
Donalda Trumpa, rysuje pokładane w kolejnych prezydentach nadzieje i coraz większą frustrację, narastającą wraz z rosnącym rozczarowaniem.
Zachęcam do przeczytania, chociażby przez wzgląd na to, że na
USA patrzymy nadal przez pryzmat „amerykańskiego snu” – niestety dla niektórych z czasem przeradza się on w koszmar egzystowania.
Honorata Struzik – Wypożyczalnia dla Dorosłych MBP

Pucio uczy się mówić.
Zabawy dźwiękonaśladowcze dla najmłodszych
Marta Galewska-Kustra

Pucio i jego wesoła rodzinka to świetna historia, która pomaga w nauce mowy.
Książka przeznaczona jest dla dzieci najmłodszych oraz tych starszych, u których pojawiły się problemy z rozwojem mowy. Teksty oparte są na wyrażeniach dźwiękonaśladowczych i samogłoskach używanych już przez roczne dziecko. Piękne ilustracje i powtarzalność
tekstu zachęca małego czytelnika do ćwiczeń i świetnej zabawy.
Dominika Nowak

Dział dla Dzieci
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„POMOC MA MOC” - POD TAKIM HASŁEM SPOŁECZNOŚĆ I LO IM. ŚW. BARBARY
ZORGANIZOWAŁA V KONCERT I BIEG CHARYTATYWNY

PRÓBA trwa

Po raz kolejny nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary udowodnili, że potrafią
wspaniale organizować imprezy, adresowane do szerokiej publiczności. W miniony piątek można było ich podziwiać w wyjątkowym koncercie, przygotowanym
w ramach akcji charytatywnej, której celem było zebranie środków na wsparcie leczenia i rehabilitacji Paulinki
Należytej.

K

oncert odbył się w sali widowiskowej Chodzieskiego
Domu Kultury. Dziewczynka, walcząca z poważną chorobą, była wśród widzów
i zapewne razem z rodzicami bardzo przeżywała to niezwykłe wydarzenie.
Koncert zatytułowany był „Próba
generalna trwa”, a na scenie podziwiać można było solistów, zespoły instrumentalne, wokalne,
taneczne. Po raz kolejny okazało

się, że chodzieskie I LO ma wielu
wspaniałych artystów, a przynajmniej kilka punktów programu zapewne na długo zapadnie w
pamięci widzów.
W finale na scenie pojawiły się
dzieci z Niepublicznego Przed-

szkola nr 3 „Wesoły Smyk”, do którego uczęszcza Paulinka. Najpierw
same, a potem ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami z I
LO, podbiły publiczność.
Scenariusz koncertu był dziełem
Katarzyny Rybackiej, Marleny Michny

WOKÓŁ JEZIORA MIEJSKIEGO

Podczas piątkowego koncertu i sobotniego biegu
zebrano łącznie ok. 8 tys. zł. Kwota ta zapewne
ulegnie jeszcze zwiększeniu. Organizatorzy
serdecznie dziękują sponsorom, darczyńcom
i wszystkim, którzy pomogli w realizacji tej charytatywnej akcji.

i Hanny Wielgosz – Stachowiak.
Dodajmy, że przed i po imprezie
można było zakupić pyszne ciasto
oraz wesprzeć dobrowolnymi datkami cel imprezy.

BIEG i marsz

W sobotę, 14 kwietnia, w samo południe rozpoczęła się
impreza sportowo – rekreacyjna, zorganizowana pod
tym samym hasłem - „Pomoc ma moc”. Na terenach
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zebrało się kilkuset miłośników biegania, by rywalizując na trasie
wokół Jeziora Miejskiego, także wspomóc leczenie Paulinki.

P

rzed biegiem zawodników
rozgrzały przedszkolaki z
„Wesołego Smyka”, prezentując na plenerowej
scenie swój taneczny program.
Dumy ze swoich wychowanków nie

kryła dyrektor Magdalena Pawłowska.
Punktualnie o godz. 13.00 wystartowało grubo ponad sto biegaczek i biegaczy. Byli też i tacy,
którzy wybrali formę marszu. Ale,

jak podkreśliła M. Pawłowska, liczył
się udział. Z dziennikarskiego obo-

wiązku odnotujmy jednak, że zwycięzcą biegu został Remigiusz Szeląg, który trasę wokół jeziora
przebiegł w 17:26 min. II miejsce
zajął Damian Szudrowicz (18:08),
a III – Wojciech Nowak (19:02).
Organizacją biegu zajęły się

panie: Izabela Procek, Beata Reiter i Karolina Bińkowska. Ogólny
natomiast nadzór nad całością
obu charytatywnych przedsięwzięć wziął na swoje barki Mariusz Witczuk.
Ryszard Cichocki
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KONKURSY W JEDYNCE

Mistrzowie ortografii

WIOSNA w poezji
Uczniowie klas trzecich Szkoły
Podstawowej nr 3 pierwszy dzień
wiosny spędzili pod hasłem
„Wiosna w poezji”. Zorganizowana
przez wychowawców akcja miała
na celu zachęcenie uczniów do

czytania poezji, poznawanie polskich poetów, a także posługiwania
się pięknym językiem.
Piękne czytanie poprzedziła
gimnastyka języka, która jest
bardzo przydatna w poprawie

prawidłowej wymowy. Uczniowie
wsłuchując się we wskazówki
wychowawców – rozgrzali swoje
buzie, bawiąc się przy tym wspólnie i integrując.
Małgorzata Jeśko-Doręgowska

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wspólne
czytanie

W Szkole Podstawowej nr 1 w
Chodzieży odbył się Konkurs Języka Angielskiego – Reading In English Gives Me Power.
Wydarzenie zostało zrealizowane ze środków unijnych – Projektu LOWE – Akademia Wiedzy
Koniecznej – nowe oblicze szkoły,
jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji. Ideą konkursu było promowa-

W pierwszym dniu wiosny w Szkole Podstawowej
nr 1 odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas
trzecich. Uczestnicy dzielnie
radzili sobie z dyktandem,
zagadkami, uzupełnianiem
wyrazów oraz z wyjaśnieniem zasad trudnej, polskiej
pisowni.
„Mistrzami ortografii” zostali: 1. Piotr Czapczyk – 3b,
2. Emilia Zatt – 3c, 3. Jakub Puwałowski – 3a.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz pięknymi książkami, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i długopisy. Organizatorkami konkursu były Dorota Matusiak i Marzena Jęchorek-Sałek.
xxx
Kilka dni wcześniej do
podobnego konkursu zorganizowanego przez Irenę
Cichocką,
przystąpili
uczniowie klas gimnazjalnych.
Najwięcej punktów zdobyli Oliwer Marcinkiewicz z
klasy III bg oraz Wiktor Filipowski z klasy III ag.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.

DZIEŃ MARCHEWKI
nie wspólnego czytania książek anglojęzycznych przez dzieci i ich rodziców.
Wszyscy
uczestnicy
przeczytali tekst poprawnie, a przy

okazji znakomicie się bawili. Każdy
otrzymał również atrakcyjne nagrody
Weronika Dutkiewicz
książkowe.
Paweł Idczak

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

Wiosenne kanapki „Wodniki” sadzą kwiatki

W grupie „Wodników” wiosna zagościła już na
dobre. 5-latki przyniosły do przedszkola potrzebne
produkty, z których przygotowały wiosenne kanapki, które następnie zjadły z ogromnym apetytem.
J.Bednarczyk

Pomarańczowe zdrowie
4 kwietnia przypada Dzień
Marchewki. Warto obchodzić to
święto, gdyż pomarańczowe
marchewki- choć niepozorne –
posiadają liczne wartości odżywcze, a ich spożywanie wpływa
znacząco na nasze zdrowie.
Uczniowie Trójki o tym pamiętali.

Małgorzata
Jeśko - Doręgowska

W WESOŁYM SMYKU

Pomylona wiosna

Grupa „Wodników” postanowiła wprowadzić trochę
wiosny do sali przedszkolnej i posadziła cebulki kwiatów w doniczkach podarowanych przez pana Józefa
Słomkowskiego – właściciela firmy Miwex SG.

Mali naukowcy

J.Bednarczyk

Zajączek wielkanocny

Jak co roku, dzieci z przedszkola „Pod Żaglami
Piątki” odwiedził zajączek, który przykicał na tereny zielone przy Jeziorze Miejskim i zostawił w koszyczkach
piękne prezenty.
J.Bednarczyk

Sala „Wodników” zamieniła się w małe laboratorium, a dzieci wcieliły się w rolę naukowców, przeprowadzających
eksperymenty.
Tematem
przewodnim była woda. Każde doświadczenie wzbudziło oczarowanie światem fizyki i chemii.

J. Bednarczyk

Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Nr 3 „Wesoły Smyk” w Chodzieży witały Panią Wiosnę! Specjalnie dla dzieci opiekujące się nimi panie przedstawiły teatrzyk
pt. „Pomylona wiosna”.
L.G

Tydzień z książką
W Niepublicznym Przedszkolu
nr 3 „Wesoły Smyk” w Chodzieży
zorganizowano wystawę ulubionych bajek i książek z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki.
W „Tygodniu książki” dzieci z grupy
Pszczółek wybrały się do Miejskiej
Biblioteki Publicznej, aby zapoznać
się z pracą bibliotekarza. Pani Dominika przeczytała przedszkolakom
dwie bajki o smoku, który pisał
książki dla dzieci.
J.G
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KTOŚ ZANIECZYSZCZA, A KTOŚ INNY MUSI SPRZĄTAĆ
Chodzieskie lasy
są ciągle zaśmiecane. Wystarczy
wyjść na spacer,
by zobaczyć ile
przerónych
śmieci tam porzucamy. Trzeba je
sprzątać.

WIOSENNE porządki
tor ChDK Marcin Kita, który od
wielu lat jest głównym organizatorem akcji.
Sobotnie sprzątanie zakończyło
się ogniskiem i pieczonymi nad nim
kiełbaskami, co uczestnikom akcji
w pełni się należało.
RC

Po

raz osiemnasty już w
minioną sobotę 14
kwietnia, około 150 –
osobowa grupa dzieci, młodzieży i
dorosłych, zbierała śmieci zostawione w lasach wokół Jeziora
Strzeleckiego i Parku 3 Maja. I
znowu okazało się, że teren tradycyjnie zwany „U Żyda”, w śmieci
był bogaty. Zebrano ich tak dużo,
że wypełniły kilkadziesiąt dużych
worków.
- Trudno to zrozumieć, skoro
przecież teraz każdy z nas płaci za
odbiór nieczystości – mówi dyrek-

Organizatorami tegorocznego „Wiosennego
sprzątania u Żyda”
byli: Burmistrz Miasta
Chodzieży, Miejski
Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ZHP, OSP,
Szkoły Podstawowe nr
1 i 3, MOS, Chodzieski
Dom Kultury, Świetlica
Środowiskowa „Promyk Dora”.

PROFIL MEDYCZNY W JEDYNCE

KONKURS Z WIEDZY OGÓLNEJ

Ostatnia grupa profilu medycznego działająca w SP1 zakończyła
zajęcia chemiczne. Przez kilka miesięcy rozwijali i kształcili umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z
przeprowadzonych doświadczeń. Badali wpływ katalizatorów na
szybkość reakcji, montowali aparaturę chemiczną i zestawy do
ćwiczeń i pokazów. Uczestniczyli w wycieczkach do oczyszczalni
ścieków i stacji uzdatniania wody.
Halina Onderka

10 kwietnia w SP 1 odbył się konkurs
z wiedzy ogólnej, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej „Kahoot” oraz
narzędzi TIK. Uczniowie przystąpili do
niego w dwuosobowych zespołach,
odpowiedając na 31 pytań dotyczących
różnych dziedzin nauki. III miejsce zdobyli Mateusz Potocki oraz Wiktor Bolechowski z klasy 3c gimn.,
II - Jakub Nagórny i Marta Humerczyk z kl. 3a gimn., a I oraz tytuł najlepszej „Drużyny Kahoot” - Agata
Szubstarska i Miłosz Waszak z kl. 3a gimn.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Organizator

Zajęcia chemiczne

CIEKAWY GOŚĆ W JEDYNCE

Poznajemy Togo

Adaś Thomas z kl. 1b zaprosił na zajęcia swoją ciocię, która pochodzi z Afryki. Pani Marta Wapondi Gbati –Piaskowska
urodziła się i wychowała w Togo, ale od ponad dwudziestu lat mieszka w Polsce. Przyjechała do Chodzieży, aby
opowiedzieć o codziennym życiu w jej rodzinnym kraju. Pierwszoklasiści z zaciekawieniem oglądali zdjęcia przedstawiające ich rówieśników w togijskim Bassar. W związku z trudną sytuacją dzieci w tamtejszej szkole, pierwszoklasiści z
wychowawczynią postanowili wysłać im paczkę ze szkolnymi przyborami.

Drużyna Kahoot

Oskar Nojszewski
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I RUNDA PUCHARU POLSKI

Cztery medale Kamila
W dniach 24-25 marca w Olecku
odbyła się I runda Klubowego Pucharu
Polski w Pływaniu w Płetwach. W zawodach tych udział wziął Kamil Pietras, uczeń klasy VI c Szkoły
Podstawowej nr 1 w Chodzieży, który
reprezentował UKS Delfinek SP1 Chodzież jako jedyny reprezentant naszego miasta.
Kamil wywalczył cztery medale w
kategorii D chłopców (11-12 lat), w tym
3 złote - 800 m pp, 400 m pp , 100 m
pp i srebrny - 400 m bf. W klasyfikacji
generalnej chłopców zdobył 3 miejsce.

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI MŁODZIEŻY LZS
W PŁYWANIU

Cenne punkty Jedynki

Ponad 200 zawodników z całego regionu wzięło
udział w się Otwartych Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego Młodzieży LZS w Pływaniu,
które odbyły się 15 marca w Chodzieży.
Wspaniale zaprezentowali się uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1. Olga Strzępka zdobyła złoty
medal na 25 m stylem dowolnym klas IV-tych, a
tuż za nią uplasowała się jej koleżanka z klasy
usportowionej Natalia Gembiak. Wśród najmłodszych chłopców srebrny medal zdobył Marcin Humerczyk. W kategorii klas V-VI w stylu dowolnym
Radosław Grabowski i Kamil Pietras uplasowali się
kolejno na pozycji pierwszej i trzeciej. Na dystansie 50 m stylem dowolnym, w kategorii dziewcząt
z roczników 2004-2002, Marta Humerczyk zajęła
III miejsce, podobnie jak Nadia Kinitz w stylu klasycznym wśród najmłodszych dziewcząt. W stylu grzbietowym klas V-VI Radosław Grabowski wywalczył II miejsce, a trzeci przypłynął Kamil Pietras. Chodzieskie sztafety z
roczników 2005-2006 oraz 2002-2004 uplasowały się na drugich pozycjach w konkurencji 4x50 mix stylem dowolnym.
W klasyfikacji szkół podstawowych reprezentacja Jedynki zdobyła najwięcej punktów,
a wśród gimnazjów drugie, co pozwoliło powiatowi na wygraną w całych zawodach.

Trener UKS Delfinek SP1 Chodzież
Bartosz Smaruj

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

BRĄZ judoków

Młodzi chodziescy judocy rywalizowali w turnieju Copernicus Judo Cup 2018 w Toruniu. Wśród ponad 500 zawodników, w kategorii U18 Dawid Wiśniewski, Konrad Marciniak, Kamil Wolniewicz, Emil Szutro zdobyli brąz.
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UKS DELFINEK CHODZIEŻ

ZWYCIĘŻYLI
w Kościerzynie
Do bardzo udanych zaliczyć mogą zawodnicy chodzieskiego UKS Delfinek start w II Klubowym Pucharze
Polski w Kościerzynie. Młodzi chodzieżanie, startujący pod opieką trenera Bartosza Smaruja, zdobyli 73 medale, w tym 25 złotych, 30 srebrnych i 18 brązowych, wygrywając całe zawody. Serdeczne gratulacje należą się wszystkim zawodnikom, ich trenerom i rodzicom.

TURNIEJ MŁODYCH SIATKAREK
W hali SP-1 przy ul. I. J. Paderewskiego 7 kwietnia rozegrano V Turniej Mini
Siatkówki Dziewcząt o Puchar Banku Spółdzielczego w Chodzieży.
Setka zawodniczek z Piły, Trzcianki,
Margonina, Szamocina, Lipin i Chodzieży 18 singlistek i 20 zespołów "3" - rozegrała łącznie 200 spotkań. Zwyciężyły:
single: 1. Natalia Przybyła (SP Margonin), trójki: 1. SP – 2 Trzcianka, 2. UKS I
Chodzież, 3. SP Szamocin, 4. UKS II Chodzież.
Zespół UKS I Chodzież zagrał w składzie: Weronika Meyer, Agata Białczyk i
Julia Kulak, a zespół UKS II Chodzież Agata Lewandowska, Hania Dyguła i Oliwia Szewczak.
Wyróżnienia dla najlepszych zawodniczek turnieju otrzymały m.in.: Weronika
Meyer - UKS Chodzież, Milena SzykownaUKS Chodzież- najmłodsza zawodniczka
turnieju (7 lat - XI miejsce).
Turniej zorganizowali i przeprowadzili
Anna Jęsiek i Piotr Czywczyński. Organizatorzy dziękują sponsorowi Bankowi
Spółdzielczemu, wszystkim sędziom oraz
dyrekcji i pracownikom SP 1 Chodzież.

O PUCHAR Banku
Spółdzielczego

PUCHAR ŚWIATA W LIPSKU

ZŁOTA sztafeta
W miniony weekend odbyła się w Lipsku
trzecia runda Pucharu Świata w pływaniu w płetwach. Wspaniale na tych zawodach spisała się
sztafeta UKS Delfinek Chodzież, która na dystansie 4x50pp mix zdobyła I miejsce, pokonując zespoły gospodarzy i Berlina.
Chodzieska sztafeta wystąpiła w składzie Julia
Małachowska, Kinga Małachowska, Filip Nowak
i Oskar Kasprowicz.

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
REDAKCJA – MBP ul. Kościuszki 32, 64-800 Chodzież
REDAGUJE ZESPÓŁ
REDAKTOR NACZELNY - Ryszard Cichocki

KONTAKT – naszachodziez@gmail.com
WYDAWCA – Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Michalskiego, ul. Kościuszki 32, 64-800 Chodzież
DRUK – Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń
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KRZYŻÓWKA NR 7
POZIOMO:
1. Jedno z miast Kopernika
7. Awers złotówki
8. Wokół posesji
9. Tkanina z Torunia
11. Potocznie groszaki
12. Technologia informacyjna
13. Angielski skrót czasu do południa
15. Beczy, ryczy
16. Może być sądowy
18. Pogawędki w internecie
19. Komputer osobisty
20. Subtelność, wytworność
22. Dres w lat osiemdziesiątych
23. Pipi bez pi
24. Potwierdzenie „na własne oczy”
25. Na czele z Bońkiem
27. W Polsce najdłuższa ma 1047 km
28. Rodzaj farby

29. Wnuk twojego pradziadka
PIONOWO:
1. Opiekun chodzieskiej kolegiaty
2. Jest ich kilkaset w Chodzieży
3. Polskie miasto z Wyspą Młyńską
4. Ulica – deptak w Chodzieży
5. Jerzy – aktor, poseł
6. Tam rządzi Biała Dama
7. Hodowane w Gminie Chodzież
10. Wieś w Powiecie Chodzieskim
wywodząca się od jednego z Raczyńskich
14. Na Monte Casino są czerwone
15. Jedna z miar lekarstw
17. Uczniowski świąteczny strój
20. Jeden z symboli Chodzieży
21. Miasto w województwie podkarpackim
23. Może pójść w gwizdek
25. W skrócie butelki plastikowe
26. Sytuacja bez wyjścia

HASŁO KRZYŻÓWKI NR 6

...................................................................................
Imię i nazwisko:
Adres, telefon:

IMPREZA CIESZĄCA SIĘ CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ

Tysiące czekoladowych jajek
W niedzielę 25 marca
br. w Chodzie y
odbyła się impreza
plenerowa dla najmłodszych mieszkańców miasta
„Wielkanocne zbieranie jajek”.
Była to już kolejna edycja
zabawy, która z roku na rok cieszy
się coraz większą popularnością.
W tym roku na stadionie
piłkarskim czekało na dzieci blisko
10 tys. rozsypanych czekoladowych jajeczek. Wcześniej, ze
sceny przy pływalni Delfin, życzenia świąteczne mieszkańcom
Chodzieży złożył zastępca burmistrza Piotr Witkowski. Udział w
zabawie przygotowanej przez
Urząd Miejski w Chodzieży, wzięły
dzieci z chodzieskich szkół i
przedszkoli, którym towarzyszyli
rodzice i dziadkowie.
- Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu imprezy,
w
szczególności
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji w Chodzieży oraz
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Chodzieży – podkreśla burmistrz
Jacek Gursz.
MS

!

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

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży do 7 maja br. Rozwiązania można też przesłać na adres
naszachodziez@gmail.com
Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu trzech nagród –
niespodzianek.
W wyniku losowania, nagrody za nadesłanie prawidłowych haseł krzyżówki nr 6
otrzymują: Stanisław Krużowski, Maciej Skarupa i Maria Zychla. O terminie i miejscu
odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

WYGRAJ KARNET

NA KONCERTY POWITANIA LATA

KONKURS z ChDK
Na str. 6 dzisiejszego wydania Naszej Chodzieży informujemy o koncertach na powitanie lata, jakie odbędą się 29 i 30 czerwca oraz 1 lipca
w chodzieskim amfiteatrze.
Pierwszego dnia wystąpią: PUDELSI, WANDA I BANDA oraz PROLETARYAT, 30 czerwca: BARTEK WRONA i DAWID KWIATKOWSKI, 1
lipca: TERESA WERNER i ORKIESTRA CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY.

Organizator koncertów – Chodzieski Dom Kultury, przygotował dla czytelników
NCh 10 bezpłatnych karnetów na wszystkie koncerty. Aby wziąć udział w losowaniu
tych atrakcyjnych nagród, wystarczy poprawnie odpowiedzieć na zamieszczone w
poniższym kuponie pytanie, wyciąć go z gazety i dostarczyć (przesłać) do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w terminie do 7 maja br.
Wszystkie nadesłane kupony, z prawidłową odpowiedzią, wezmą udział w losowaniu nagród. O wynikach losowania poinformujemy w następnym wydaniu NCh.

K U P O N

K O N K U R S O W Y

POWITANIE LATA

Koncerty w chodzieskim amfiteatrze
PYTANIE KONKURSOWE:

Kto będzie po raz trzeci już pełnił funkcję
dyrektora artystycznego
Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych
Cho-Jazz 2018?

Odpowiedź: …..............................................................................
Imię i nazwisko.............................................................................
Adres …........................................................................................
Telefon..........................................................................................

