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BUDŻET MIASTA
DZISIAJ ZAJMIEMY SIĘ GŁOŚNYM OSTATNIO TEMATEM
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU.
Do września wszystkie miasta mają obowiązek zmiany przepisów w tym zakresie. Muszą ustalić limit wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, określić gdzie ewentualnie pozwolić w miejscach publicznych
na spożywanie alkoholu. Limity te określą, ile można będzie wydawać zezwoleń osobno dla piwa, wina i
mocniejszych alkoholi.
Do roku 2018 gminy określały limit ilości punktów sprzedaży i spożywania alkoholu.
W CHODZIEŻY PRZEDSTAWIAŁ SIĘ ON NASTĘPUJĄCO:

Liczba punktów sprzedaży alkoholu

Zawsze będziemy

pamiętać

Jak widać z wykresu ilość punktów sprzedaży jest w miarę stała i mieści się w przedziale średnio
od 70 do 80 punktów.
Bardzo ciekawymi danymi jest łączna wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych na terenie miasta
Chodzieży.
TA WARTOŚĆ WYRAŻONA JEST NA PONIŻSZYM ZESTAWIENIU.

Wartość sprzedaży alkoholu

8 maja br. pod Pomnikiem Pamięci Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność odbyła się uroczystość związana z 73. rocznicą zakończenia II wojny światowej.

M

ieszkańcy Chodzieży zgromadzili się
pod pomnikiem, by dać wyraz pamięci o
tamtych wydarzeniach i bohaterach, którzy
oddali życie walcząc podczas drugiej wojny
światowej. Przemówienie pod pomnikiem wygłosił zastępca burmistrza Piotr Witkowski, a
modlitwę za poległych podczas wojny poprowadził proboszcz parafii pw. św. Floriana ks.
prałat Ireneusz Szypura. Odegrany został
hejnał Chodzieży, a na zakończenie wspólnie odśpiewano „Rotę”.
Uroczystość uświetniły swoją obecnością
poczty sztandarowe oraz orkiestra dęta. Delegacje samorządów, instytucji miejskich, powiatowych i gminnych, zakładów pracy,

Jak wynika z wykresu, wartość sprzedaży ma tendencję wzrostową i za ostatni rok wyniosła ponad
16,5 mln zł. W przeliczeniu na mieszkańca, każdy chodzieżak wydaje co roku na alkohol 906 zł.
Na jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej przyjęta zostanie nowa uchwała regulująca sprzedaż alkoholu na terenie miasta. Poinformujemy Państwa, jak to będzie w Chodzieży wyglądało.

organizacji i stowarzyszeń, a także przedszkoli i szkół, złożyły wiązanki kwiatów u stóp
pomnika.
ms

WICEBURMISTRZ PIOTR WITKOWSKI
Mijają 73 lata, od kiedy świat odetchnął z ulgą po zakończeniu najkrwawszego i najbrutalniejszego
konfliktu w dziejach ludzkości, jakim była II wojna światowa. 73 lat temu hitlerowskie Niemcy podpisały akt o kapitulacji, kończący tym samym sześcioletni okres wojny w Europie. Wojny, która pochłonęła miliony ofiar. Nasza Ojczyzna była jednym z krajów, na których wojna odcisnęła największe
piętno – zarówno pod względem zniszczeń, jak i strat w ludziach.
8 maja 1945 r. obywatele wielu państw europejskich rozpoczęli świętowanie tak długo wyczekiwanego
pokoju. Jednak każdy naród - stosownie do swych wojennych doświadczeń - przeżywał dzień zakończenia wojny inaczej. Jednym 8 maja przyniósł zwycięstwo oraz wyzwolenie spod bezprawia i obcego panowania, drugim - przejście w stan nowej zależności. Był to dzień, który w sposób
symboliczny rozpoczął okres podziału naszej części globu na wyzwolonych i zniewolonych.
Choć dzisiaj to dla nas odległy czas, to tu pod tym pomnikiem oddajemy honor i cześć wszystkim,
którzy poświęcili życie za wywalczoną wolność Polski, za możliwość życia w pokoju. Ogromna radość ze zwycięstwa dodała sił pokoleniu naszych ojców i dziadków do podjęcia wielkiego trudu podniesienia kraju z ruin. Również tu w Chodzieży. Nie zapominamy o tym, ale jednocześnie ze wszystkich
sił musimy walczyć i dbać i pokój, aby tamta rzeczywistość nie powróciła.
Im wszystkim oddajemy dziś hołd i przyrzekamy, że będziemy zawsze o nich pamiętać.

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY
MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WRAZ Z GRUPAMI WSPARCIA ,,AA” i ,,Al-anon”
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

XIV ,,RAJD RODZINNY NA GONTYNIEC”
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W CHODZIEŻY

W PARKU 3 MAJA (U ŻYDA) W NIEDZIELĘ
10 CZERWCA 2018 r.
- ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW O GODZINIE 10.30
- WYMARSZ NA GÓRĘ ,,GONTYNIEC” O GODZINIE 11.00
PO ZEJŚCIU ZE SZCZYTU OD GODZINY 13.00 ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA :
- GRY I ZABAWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH - WYSTĘPY ARTYSTYCZNE
- ZAMEK DMUCHANY - GRILL, GROCHÓWKA - SŁODKI POCZĘSTUNEK I KAWA
- WIELE INNYCH ATRAKCJI !
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ BIESIADY CAŁE RODZINY!
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ROZMOWA Z PREZESEM MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ W CHODZIEŻY PIOTREM MATYJĄ
torium, oraz okresowym badaniu wykonywanym przez WIOŚ w Pile. MEC sp. z o.o.
wypełnia wszystkie wymagania określone
w standardach emisyjnych, określających
dopuszczalne emisje substancji do atmosfery. Oczywiście zawsze można zrobić więcej w unowocześnianiu i
wprowadzaniu nowych technologii, ale
trzeba liczyć się z kosztami, dlatego też
uważnie śledzimy kierunki wyznaczane
przez politykę energetyczną UE oraz krajową. W ślad za tym pojawiają się środki
zewnętrzne, umożliwiające wykonanie
modernizacji przy minimalnym udziale
środków własnych.

LATEM do zimy

Osoby nie znające specyfiki funk- szające ilość odbiorców naszego ciepła, a
cjonowania MEC są przekonane, że także eliminujące niską emisję na terenie
pana firma pracuje zimą, może trochę miasta. Coraz więcej mieszkańców ma
jesienią i wiosną, ale za to całe lato świadomość szkodliwości emisji pyłów z
pieców i kotłów węglowych o niskiej sprawmacie święty spokój.
- Jest to zupełnie błędna opinia, z którą ności termicznej. Stąd coraz więcej osób
niestety musimy walczyć. Żeby zimą pyta o możliwość podłączenia się do nawszystko dobrze funkcjonowało, musimy szej sieci. Oczywiście ważnym teprzygotowywać się do tego całe lato. To matem są dla nas również zadania
właśnie w tym okresie przeprowadzamy niezbędne remonty,
modernizacje,
MEC sp. z o.o. w Chodzieży
inwestycje. Pracujmy więc
realizuje inwestycję związaną
cały rok, nie tylko wtedy, gdy
z budową przyłącza cieplnego,
nasze ciepło dociera do odktóre połączy z siecią cieplną kobiorców.

- Wszystkie zadania realizuje 15 – osobowa załoga. Jest nas więc bardzo mało,
mając dodatkowo na uwadze, że w tej
piętnastce są również pracownicy biurowi. Wymaga to od wszystkich pracowników dużego zaangażowania i
elastyczności w podejściu do wykonywa-

wtedy zlecamy je firmom zewnętrznym.

Kotłownię chodzieskiego MEC
można zaliczyć do w miarę nowoczesnych?
- Spółka eksploatuje trzy kotły WR-5, z
których dwa są zmodernizowane w technologii ścian szczelnych. Trzeci pełni funkcję kotła szczytowego, uzupełniającego
pracę dwóch pozostałych.
Wszystkie kotły są pod stałą kontrolą polegającą na obowiązkowych pomiarach
emisji substancji do atmosfery, przeprowadzanych przez akredytowane labora-

Jakie paliwo wykorzystywane jest w
chodzieskiej MEC do wytwarzania ciepła?
- Miał węglowy, bardzo dobrej jakości. Że
tak właśnie jest, że jest to miał z „wysokiej
półki”, wystarczy zobaczyć, jaki dym unosi
się z naszego komina. Jest po prostu biały.
W dobry miał zaopatrujemy się zawsze na
cały sezon, podpisując umowę z dwoma
dostawcami. Chodzi o to, by nigdy nam paliwa nie brakowało.
Czy w planach spółki zakłada się
wykorzystywanie innych paliw?
- Gaz na razie jest za drogi, ale nie porzucamy możliwości wykorzystania biomasy. Tym bardziej, że wszystko wskazuje
na to, iż będzie można znaleźć na realizację takiego przedsięwzięcia środki zewnętrzne.
Kiedy rozpoczyna się i kiedy kończy
sezon grzewczy?
- Nie ma jednolitej, ustalonej daty. Duży
wpływ na to mają nasi odbiorcy. To oni decydują, czy już trzeba zacząć grzać i czy
już można skończyć sezon grzewczy. W
tym roku ogrzewanie zakończyliśmy 27
kwietnia, ale np. w zeszłym roku, zgodnie
z wolą odbiorców, grzaliśmy jeszcze w
maju.

lejny budynek usługowo-miesz-

kalny, przy ul. T. Kościuszki 9.
Można powiedzieć, że
Jak zawsze po pracach ziemlatem macie nawet więcej
nych instalatorzy przystępują do
pracy niż zimą?
montażu przyłącza cieplnego.
- Tak naprawdę jest. Zimą
produkujemy i dostarczamy
Prace obejmują spawanie, próbę
ciepło, i jeśli nie zdarzy się
szczelności, łączenia instalacji
jakaś niespodziewana awaria,
alarmowej, hermetyzację połąto praca przebiega bez proczeń.
blemów. Natomiast bardzo
ważnym naszym zadaniem,
wymagającym dużego zaangażowania, jest takie przygotowanie się związane z unowocześnianiem sieci przelatem do sezonu grzewczego, aby prze- syłowych, a tym samym do znacznego
biegał on właśnie bez zakłóceń.
zmniejszenia ilości awarii.
Mówiąc krótko – wbrew pozorom
latem MEC odpoczywać nie może.
- Długie urlopowanie w miesiącach letnich po prostu nie wchodzi w rachubę.
Oprócz remontów sieci, realizujecie
także inwestycje, o których na bieżąco
informujemy naszych czytelników.
Które można zaliczyć do najważniejszych?
- Prowadzimy je każdego roku zaraz po
sezonie grzewczym. Dzięki nim kolejne
obiekty włączane są do naszej sieci. Ostatnio wykonaliśmy przyłączenie budynku Liceum Ogólnokształcącego, poprzednio np.
budynków przy ul. Marcinkowskiego 13,15,
Powstańców Wielkopolskich, rozpoczęliśmy trzeci etap remontu sieci przy ul. Reymonta. To oczywiście nie wszystkie
realizowane zadania. Główny nacisk kładziemy na inwestycje rozwojowe, zwięk-

Do sprawnego realizowania tych
wszystkich przedsięwzięć potrzebna
jest odpowiednia liczba pracowników.

nej pracy.
Dla odbiorców ważne jest, aby ciepło dostarczane było niezawodnie, w
sposób zapewniający wysoki komfort
cieplny przy możliwie najniższych
kosztach. Oczywiście są prace, których
sami nie jesteśmy w stanie wykonać i

MEC sp. z o.o. w Chodzieży
rozpoczęła inwestycję związaną
z budową przyłącza cieplnego,
które połączy z siecią cieplną
budynki przy ul. Powstańców
Wlkp. 16, 18.
Po wykonaniu prac ziemnych
pracownicy MEC sp. z o.o.
przystąpili do montażu przyłącza cieplnego. Prace obejmują
spawanie ciepłociągu oraz połączenie i sprawdzenie systemu
alarmowego.

Ważnym zadaniem były prace związane z przyłączeniem do sieci
cieplnej MEC sp. z o.o. budynku Liceum Ogólnokształcącego przy
ul. St. Żeromskiego.
Wykonane zostały wszystkie połączenia spawane, zmontowane
systemy alarmowe, prześwietlone spawy. Próba ciśnieniowa również wypadła pozytywnie w związku z czym, można przystąpić do
hermetyzacji połączeń spawanych
Równolegle trwają prace odtworzeniowe, związane z ułożeniem
nawierzchni z kostki: trylinki, płytek chodnikowych.
MEC sp. z o.o. zleciła również naprawę nawierzchni ul. St. Żeromskiego, która zostanie wykonana przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych.

Podejrzewam, że szczególnie w
sezonie grzewczym, praca prezesa
takiej spółki nie jest wolna od stresów.
- Niestety nie. W okresie grzewczym, zawsze gdy kładę się spać zastanawiam się, czy nie wydarzy się
coś, co zakłóci pracę systemu cieplnego i dostawę ciepła do naszych odbiorców. W zakończonym właśnie
sezonie grzewczym, nie wystąpiło
żadne zdarzenie, które spowodowałoby przerwę w dostawie ciepła do
ogrzewanych budynków. Oczywiście
im lepiej przygotujemy się latem do
zimy, tym sen może być spokojniejszy.
Rozmawiał Ryszard Cichocki
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NOWE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE, PARKING, PĘTLA AUTOBUSOWA

Ładne, bezpieczne, funkcjonalne

G

mina Miejska w Chodzieży
w ramach projektu pn.
„Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w
obszarze transportu zbiorowego
celem zmiany świadomości i przy-

Operacyjnego na lata 2014-2020,
zrealizowała m.in. zadania „Budowy dojazdu, pętli autobusowej,
ścieżki pieszo-rowerowej oraz parkingów "Park & Ride" i "Bike &
Ride" przy ul. 3 Maja” oraz „Przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej i

komunikacyjnej MZK nr 3. Wybudowana została pętla autobusowa
oraz peron przystanku wyposażony w wiatę. Na tym obszarze
przebudowano parking w formie
Park & Ride, uzyskując niemalże
80 miejsc postojowych dla samo-

jazdową.
Od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 poprowadzono ścieżkę
pieszo-rowerową, prowadzącą zarówno do górnej kaplicy cmentarza parafialnego, jak i do szpitala.
Wzdłuż ścieżki wybudowano nowe

wobec braku ciągów pieszych
oraz sprawnego oświetlenia. O powyższe zabiegało zarówno Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i
Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów – Szpital w Chodzieży, jak i użytkownicy drogi.

zwyczajeń mieszkańców”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach „Inwestycji w obszarze
transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu

pętli autobusowej przy ul. 3 Maja”.
Na ul. 3 Maja w Chodzieży, przy
górnej kaplicy cmentarza parafialnego, zlokalizowano przystanek
komunikacji miejskiej, który umożliwi uwzględnienie tej trasy na linii

chodów. W najbliższym czasie
uruchomiona zostanie również
stacja wypożyczalni rowerów miejskich, stąd lokalizacja stojaków i
wiat rowerowych. Do przystanku i
parkingu przebudowano drogę do-

funkcjonalne oświetlenie uliczne.
Inwestycje na tym obszarze podyktowane były przede wszystkim
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu
drogowego, w szczególności

Sumaryczny koszt obu zadań
wyniósł 1 257 097,29 zł, przy czym
85% jego wartości została dofinansowana ze środków Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Szymon Zychla
Regionalnego.

PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO PRZY UL. STRZELECKIEJ
W CHODZIEŻY
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko” w ramach Projektu
Grantowego
„Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, zrealizowało projekt
pn. „Przebudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Strzeleckiej
w Chodzieży”. Umowa o powierzenie grantu z „Doliną Noteci”
została podpisana 16 sierpnia
2017 r. na kwotę 49.958,00 zł.
Schody prowadzące od drogi
wewnętrznej przy Chodzieskim
Domu Kultury, biegnące w lesie w
kierunku Wielkopolskiego Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii, zostały zastąpione ciągiem pieszo rowerowym. Przebudowa polegała
na wymianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z kostki
betonowej wraz z wymianą betonowych obrzeży.
Realizacja tej operacji wpisała
się w cele działania stowarzyszenia „Bioderko”, do których należy

Projekt Bioderka

PRZEBUDOWA LINII KOLEJOWEJ POZNAŃ –
CHODZIEŻ

Komunikacja zastępcza

Chodzieżanie korzystający z dojazdu do Poznania koleją już wiedzą – od 5 maja obowiązuje komunikacja zastępcza. Z Chodzieży do Obornik dowożą pasażerów autobusy,
w Obornikach jest przesiadka i dalsza podróż odbywa się już pociągiem. Przejazd do Poznania jest więc wydłużony, ale wszystko po to, aby za jakiś czas można było dojechać
do stolicy Wielkopolski
znacznie szybciej niż
dotychczas.
Bilety na przejazd
(autobus plus pociąg)
należy kupować jak
dotąd w kasie budynku
dworcowego PKP, a autobusy podstawiane są
na nowym przystanku
naprzeciwko dworca.

Z tego przystanku wyjeżdżają autobusy w ramach komunikacji zastępczej PKP

m.in. uzyskanie dostępu do likwidacji barier architektonicznych, czy
podejmowanie działań zmierzających do ochrony praw osób niepełnosprawnych.
Przebudowana
ścieżka służyć będzie wszystkim
mieszkańcom Chodzieży, w tym

osobom aktywnie uprawiającym
sport – biegi, czy jazdę na rowerze,
a także turystom licznie odwiedzającym miasto.
Umowa na wykonanie robót została podpisana 20 grudnia 2017 r.
SB
na kwotę 49.925,58 zł.

Zamknięte przejazdy
W związku z modernizacją linii kolejowej Poznań – Piła, 17 i 18 maja zamknięty będzie przejazd kolejowy na skrzyżowaniu z drogą gminną w Chodzieży - ul. Miodowa oraz
przejazd kolejowy na skrzyżowaniu z drogą powiatową na ul. T. Kościuszki. Zamknięcie
związane jest z wykonaniem wzmocnienia podtorza. Wykonawca informuje, że czas zamknięcia ma charakter orientacyjny i może ulec skróceniu. Dodatkowo 19 i 20 maja br.
zamknięty zostanie przejazd kolejowy na skrzyżowaniu w Milczu.
RC
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MIEJSKIE WODOCIĄGI
I KANALIZACJA W CHODZIEŻY
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. była współorganizatorem i gospodarzem dwóch ważnych dla branży
wodociągowej i samorządów wydarzeń. 13 kwietnia w salce
szkoleniowo-edukacyjnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w
Studzieńcu odbyła się konferencja pn. „Wymagania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

Dwie konferencje

KSIĘGA PRZEKAZANA BIBLIOTECE

Wyjątkowe DZIEŁO
Zgodnie z obietnicą, burmistrz
Jacek Gursz 24 kwietnia przekazał Miejskiej Bibliotece Publicznej pozyskaną nie tak dawno
wyjątkową księgę - „Kodeks
wszystkich praw i przywilejów
nadanych Chodzieży od początku nadania praw miejskich w
1434 r.”.
O wydawnictwie tym, przygotowanym w 1768 roku na zlecenie rodziny Grudzińskich, pisaliśmy już w marcowym numerze NCh.
Przekazując na ręce pani dyrektor Doroty Grewling to niezwykłe dzieło, burmistrz Jacek Gursz podkreślił, że zawiera ono informacje
o wielu faktach, zdarzeniach, prawach, przywilejach i obowiązkach, o których dotąd chodzieżanie nie słyszeli.
RC

ZMIANY W OPŁATACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Jej organizatorem (obok MWiK) była Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Chodzieży. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 16 firm, instytucji i gmin. Po zakończonej konferencji,
uczestnicy mieli okazję obejrzeć Miejską Oczyszczalnię Ścieków
i zapoznać się z zastosowaną na niej technologią.
20 kwietnia natomiast, również na MOŚ, odbyło się V spotkanie
kadry technicznej Stowarzyszenia Wodociągów Wielkopolskich.
Spotkania odbywają się raz na kwartał w siedzibach poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowych i stanowią płaszczyznę
wymiany doświadczeń i rozwoju zawodowego. Na spotkanie do
Chodzieży przyjechali przedstawiciele 11 firm. Głównym tematem
dyskusji było przygotowywanie, zgodnie z nowymi przepisami,
danych do wniosków taryfowych za wodę i ścieki i problemy z tym
związane.
Odbyły się również dwie prezentacje nowoczesnych technologii,
wykorzystywanych m. in. na ujęciach wody. Na koniec spotkania
uczestnicy pojechali do Podanina, gdzie zapoznali się z procesem
technologicznym oraz urządzeniami wykorzystywanymi w tamtejszej Stacji Uzdatniania Wody.
DS

Bezpłatne
przewozy

CHODZIEŻ - NOTTULN

Kolejne
działania

Komitet współpracy Chodzież
- Nottuln przygotowuje się do
kolejnych działań partnerskich
między zaprzyjaźnionymi gminami.

URZĄD MIEJSKI ODPOWIADA

Pytania od mieszkańców
Kiedy rozpocznie się budowy drogi S 11? Wyczytałem, że projekt jest na
ukończeniu.
Budowa drogi S 11 powraca co roku w planach Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad. Parę lat temu droga miała być już realizowana, jednak do tego nie doszło. Odcinek
tej drogi w okolicach Chodzieży jest w początkowej fazie projektowania. Potrwa to kilkanaście miesięcy. Aktualnie jest 7 różnych koncepcji przebiegu tej drogi. Trwają konsultacje
z różnymi środowiskami. Większość koncepcji przewiduje poprowadzenie tej drogi

N

ASI

pomiędzy Chodzieżą a Gontyńcem, z węzłami w Podaninie oraz Oleśnicy lub
Kamionce. Jedna z koncepcji zakłada też poprowadzenie drogi omijającej dalej
Chodzież, bezpośrednio z Ujścia do Wyszyn. Miasto czyni starania, aby GDDKiA
wybrała najlepszą dla nas wersję. Najszybciej w naszym rejonie powstanie odcinek
S11 pomiędzy Ujściem a Piłą.

Czy to prawda, że w Chodzieży będzie trzeci, nowy bieg uliczny?
Tak, to prawda. Z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji organizuje taki bieg. W tej chwili ustalany jest jak najlepszy termin tego bieg, tak
aby nie kolidował z okolicznymi biegami. Zostanie on zorganizowany prawdopodobnie w
listopadzie lub grudniu. Dystans będzie wynosił 5 km. O szczegółach będzie mogła Pani
wkrótce przeczytać na stronie internetowej MOSiR.

Wrażliwy racjonalista

WOJCIECH
REDZIAK

Urodził się w Chodzieży i …
tylko czasami zastanawia się,
czy mógłby i potrafiłby żyć w
innym mieście. W 1980 r zdał
maturę w Liceum Ogólnokształcącym, wtedy im. Leona Kruczkowskiego dzisiaj Św. Barbary.
Od 10 marca 1981 zaczął prace
w chodzieskim Urzędzie Pocztowym. Początki to dział ekspedycji i rozdzielni, a potem praca

Rada Miejska w Chodzieży 23 kwietnia 2018 roku wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej. Na wniosek Burmistrza Miasta Chodzieży wprowadzono bezpłatne przewozy środkami komunikacji miejskiej każdorazowo w
dniu wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego i referendów. W myśl porozumienia zawartego pomiędzy miastem i gminą Chodzież,
uchwała obejmuje swoim zasięgiem również tereny i mieszkańców gminy.
Dotychczas bezpłatne przejazdy obowiązywały jedynie w dniu 1 listopada. Zaznaczyć należy również, że po raz kolejny ceny biletów nie uległy zmianie.
SZ

Wojciech Redziak
w terenie, a tym samym kontakt
z ludźmi. To lubi. Od 1986 roku

jest żonaty, ma jedną, obecnie
już dorosłą, córkę. Już od lat
szkolnych sport był ważnym
elementem jego życia. W wieku
36 lat przestał palić papierosy i
wtedy zaczęła się prawdziwa
przygoda ze sportem, a konkretnie z bieganiem. Po czterech latach przebiegł pierwszy
maraton, na 2 dni przed 40 urodzinami - takie było postanowienie. Później było tych
maratonów jeszcze kilkanaście,
ale najważniejszy był ten we
Wrocławiu, który ukończył z
czasem 2 godz 48 min. Było też

wiele półmaratonów i innych
krótszych biegów. Lubi posłuchać dobrej muzyki czy wybrać
się do kina na ciekawy film.
O sobie mówi tak:
Zdecydowałem się być radnym, bo …. miałem świadomość,
że mój codzienny kontakt z mieszkańcami może być przydatny w
przepływie informacji do osób,
które zarządzają Chodzieżą.
Wybrałem pracę w komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Budżetu i Finansów, ponieważ chcę mieć swój mały
wkład i wpływ w życiu naszego
miasta.
W pracy radnego najważniej-

sza jest umiejętność słuchania
mieszkańców i racjonalna reakcja
na ich potrzeby i sugestie.
Cieszę się, gdy mogę i potrafię
komuś pomóc, a później widzę
uśmiech na twarzy tej osoby.
Najbardziej nie lubię … oj, to
trudne pytanie, nie mam takiego
nastawienia do życia.
Gdybym miał w jednym zdaniu odpowiedzieć na pytanie,
jaki naprawdę jestem, to powiedziałbym, że na to pytanie odpowiedzieliby trafnie ludzie, którzy są
w moim życiu każdego dnia. Ja
natomiast staram się być dobrym
organizatorem życia, racjonalistą,
ale wrażliwym na potrzeby ludzkie.

Notował Ryszard Cichocki
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ZMARŁ HENRYK ZYDORCZAK
WIELKI MIŁOŚNIK MAŁEJ OJCZYZNY
29 kwietnia 2018 roku zmarł Henryk Zydorczak – nauczyciel,
społecznik, historyk, wielki miłośnik ziemi chodzieskiej. Odszedł
człowiek, który w pamięci wielu chodzieżan pozostanie na zawsze.

H

enryk Zydorczak był nauczycielem, wychowawcą, długoletnim dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 3 w Chodzieży. Był
też wielkim społecznikiem. Przez
ponad 30 lat związany był z Towarzystwem Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Od roku 1996 był
członkiem zarządu, a w roku 2000
członkowie stowarzyszenia po raz
pierwszy powierzyli mu funkcję prezesa TMZCh. Pełnił ją nieprzerwanie, wybierany na kolejne kadencje,
aż do swojej śmierci.

W tym czasie Towarzystwo rozwijało i
poszerzało swoją działalność. Podejmowano nowe przedsięwzięcia upamiętniające bogatą historię miasta, powstawały
kolejne publikacje temu poświęcone. We
wszystkich tych działaniach miał swój
udział śp. Henryk Zydorczak, będąc wielokrotnie ich inicjatorem. Bo był autentycznym regionalistą i miłośnikiem swojej małej
ojczyzny - ziemi chodzieskiej, a przy tym
również pasjonatem lokalnej historii. Swoją
bogatą wiedzę przekazywał w publikacjach
książkowych jako autor lub współautor, w
serii artykułów w lokalnej prasie, podczas
odczytów, prelekcji czy spotkań z uczniami
w chodzieskich szkołach. W 580. rocznicę
nadania praw miejskich Chodzieży, współuczestniczył w wydaniu reprintu książki ks.
Kurpisza „Kronika kościołów chodzieskich”.
Henryk Zydorczak zrobił także wiele dla
porozumienia polsko-niemieckiego. Zapoczątkował współpracę z Towarzystwem Byłych
Mieszkańców
Chodzieży
Narodowości Niemieckiej – HKG Kolmar
(w mieście Lemgo w Westwalii).
W wielu miejscach Chodzieży widać elementy działalności śp. Henryka Zydorczaka, jak choćby tablice upamiętniające
kościół i synagogę. To On odkrył w pracowni p. Drzewińskiego model pomnika
Wdzięczności, który w przeddzień Jego pogrzebu społeczność chodzieska odsłoniła
na placu przed kolegiatą Św. Floriana. Wła-

Śp. Henryk Zydorczak przez 16 lat był
radnym Powiatu Chodzieskiego. Był
członkiem wielu komitetów, współpracował z wieloma stowarzyszeniami. Pożegnaliśmy pasjonata Chodzieży i jej
historii. Społecznika, nauczyciela, przyjaciela.
(Wykorzystano fragmenty przemówienia
burmistrza Jacka Gursza podczas pogrzebu
śp. Henryka Zydorczaka)

TO NASZA HISTORIA

WARTO
przeczytać

Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

Henryka Zydorczaka
zasłużonego działacza społecznego i oświatowego
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży
w latach 1979–2002,
Wieloletniego Dyrektora
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Gontyniec,
Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej
w latach 2000–2018,
animatora kontaktów partnerskich z niemiecką Gminą Nottuln
oraz Towarzystwem Byłych Mieszkańców Chodzieży
Narodowości Niemieckiej,
zaangażowanego regionalisty, historyka,
autora i współautora wielu publikacji na temat Chodzieży,
wspaniałego człowieka o wielkiej kulturze
i szerokich zainteresowaniach.

śnie to odkrycie zapoczątkowało proces
odbudowy pomnika.
Zawsze preferował pracę zespołową,
otwarty na pomysły i opinie innych. W jego
powiedzeniu: „Co koleżeństwo o tym
sądzi?”, kryła się głęboka mądrość, aby
przed podjęciem decyzji wysłuchać
wszystkich zainteresowanych. Nigdy nie
mówił „ja”, tylko zawsze „my”. Tak również
traktował szereg nagród, jakie otrzymał,
jako wyróżnienie nie tylko dla siebie, ale
także TMZCh. Wśród nich znalazły się między innymi: Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Chodzieży”, nominacja do
Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, czy wyróżnienie w
plebiscycie „7 Wspaniałych”. Znaczącym w
życiu TMZCH było stworzenie grupy młodzieżowej, która przez kilka lat swojej działalności mocno zaznaczyła swoją
obecność w mieście.

7

Ukazała się kolejna, bardzo ważna książka - „Dzieje
parafii kolegiackiej pw. św.
Floriana w Chodzieży w latach 1918-2018". Autorem tej
monografii jest Mikołaj WełRC
nic.

W sobotę, 5 maja, odbył się pogrzeb śp. Henryka Zydorczaka. Pożegnali
Go mieszkańcy Chodzieży, a także przyjaciele z innych miast. W kondukcie pogrzebowym szli przedstawiciele władz samorządowych miasta,
powiatu, sąsiednich gmin. Była duża grupa dzieci i młodzieży, byli
członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Ceremonii przewodniczył ks. Jarosław Wesołowski, a przemówienia pożegnalne wygłosili:
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Hanna Lohr, burmistrz Jacek Gursz i
kolega „z ławy szkolnej” Jan Grochowalski.
RC

Społecznik, nauczyciel,
przyjaciel

maj 2018

Rodzinie i najbliższym składamy najserdeczniejsze
wyrazy współczucia
Burmistrza Miasta Chodzieży
Jacek Gursz
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
Mirosława Kutnik

PROJEKT MŁODZIEŻY
TMZCH

KTO
uwierzy

Trwa projekt „Kto uwierzy, że w Chodzieży …”. Bierze w nim udział ekipa 20
młodych ludzi w wieku od 14
do 17 lat. Ich zadanie to nakręcić film o swoim mieście.
26 kwietnia odbyły się warsztaty aktorskie, a 10 maja kolejne spotkanie zespołu.

Nie czekajcie za mną,
Ja do Was nie przyjdę.
Nie spieszcie się,
Ja za Wami poczekam.

Z bólem żegnaliśmy
wspaniałego człowieka – Przyjaciela Rzemiosła

Ś.P.

Henryka Zydorczaka
Najbliższym,
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Rzemieślnicy, Zarząd oraz Pracownicy
Biura Cechu Rzemiosł Różnych
w Chodzieży

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej z wielkim bólem i żalem przyjęli wiadomość o śmierci Henryka Zydorczaka.
Wszyscy zapamiętali Go nie tylko jako wieloletniego prezesa TMZCh, ale także jako człowieka o wielkim sercu, nieustannie uśmiechniętego, pełnego pomysłów
pasjonata historii naszej małej ojczyzny. Nie było w Towarzystwie wydarzenia w ostatnich trzech dekadach, w którym nie brałby udziału. Często jako inicjator
i organizator. Powszechnie lubiany i szanowany, prezes Henryk Zydorczak na trwałe zapisał się nie tylko w dziejach TMZCh, ale również naszego miasta.
Jego wpływ na krzewienie wiedzy o historii i tradycji regionu jest nie do przecenienia. Jego działalność w tym zakresie przyniesie owoce również w przyszłości,
a kolejne pokolenia regionalistów będą stawiać Go sobie za wzór.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej

- Czasu na realizację filmu
jest coraz mniej, więc prace zaczęły nabierać szybszego
tempa. Podzieliliśmy się kolejnymi zadaniami, ustalaliśmy
poprawki w niektórych scenach. Już za parę miesięcy będziemy mogli zaprosić na
premierę – informuje Patrycja.
Projekt „Kto uwierzy, że w
Chodzieży…” prowadzony jest
w ramach Programu „Równać
Szanse” Polsko Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży.
TMZCh
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ŚWIĘTO STRAŻAKÓW, PARAFII, MIASTA
OD WRZEŚNIA 2015 ROKU
ŚW. FLORIAN JEST PATRONEM
CHODZIEY. OD TEGO CZASU
KADEGO 4 MAJA OBCHODZONE
JEST ŚWIĘTO PATRONA.

Nasz patron

P

odobnie jak w latach poprzednich, tak i tym razem głównym
punktem uroczystości była msza św. w chodzieskiej kolegiacie.
Przewodniczył jej gość specjalny - metropolita gnieźnieński, arcybiskup Wojciech Polak – Prymas Polski. W swojej homilii ks.
Prymas przypomniał sylwetkę św. Floriana, podkreślając znaczenie
jego męczeństwa.
We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, strażacy, mieszkańcy Chodzieży. Było wiele pocztów
sztandarowych, a nabożeństwo wzbogacił swoim śpiewem chór parafialny.
Po mszy odbyło się procesyjne przejście pod tablicę poświęconą św.
Florianowi, umiejscowioną na murze okalającym kościół. Po krótkiej
modlitwie złożono pod nią wiązanki kwiatów.
RC

PRZYPOMNIJMY
W roku 2014 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie patrona miasta. Zgodnie z wolą radnych, miał nim zostać św. Florian. Po załatwieniu wszystkich formalności, 22 kwietnia 2015 roku podpisane zostało w Rzymie zezwolenie do
ogłoszenia Św. Floriana Męczennika patronem Chodzieży. 17 września 2015 r.
odbyły się uroczystości, związane z oficjalnym objęciem naszego miasta patronatem św. Floriana. Najpierw w sali widowiskowej ChDK odbyła się uroczysta
sesja Rady Miejskiej, a następnie w kościele św. Floriana msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Prymas Polski.
Podniosłym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie przez ks. arcybiskupa Wojciecha Polaka dekretu Stolicy Apostolskiej, potwierdzającego zatwierdzenie patronatu Św. Floriana nad Chodzieżą, burmistrzowi Jackowi Gurszowi.
xxx
Wszystko zaczęło się od krótkiej rozmowy burmistrza z jednym z diakonów, po
przywiezieniu do Chodzieży relikwii św. Floriana. Potem była „narada” z przewodniczącą Rady Miejskiej Mirosławą Kutnik, a następnie rozmowa z ks. proboszczem Ireneuszem Szypurą.
- Cieszę się, że uzyskałem poparcie – mówił wówczas Jacek Gursz. - Udało się
tak wielu przekonać do tego pomysłu, czego efektem była popierająca go decyzja Rady Miejskiej. Dziękuję księdzu proboszczowi, że razem z panią przewodniczącą pojechaliśmy z naszą prośbą do księdza Prymasa. Od dziś możemy być
przekonani, że św. Florian będzie nie tylko wspomagał nas w gaszeniu pożarów,
ale też będzie nam pomagał w naszych bolączkach, obawach, w rozwiązywaniu
nieporozumień.

DEKRET STOLICY APOSTOLSKIEJ

Duchowni i wierni świeccy – mieszkańcy Chodzieży szczególnym kultem otaczali i nadal
otaczają świętego Floriana męczennika, który zasłużył na palmę męczeństwa dając
nieustraszenie świadectwo swej wiary w Chrystusa.
Z powyższej przyczyny Jego Ekscelencja Wojciech Polak, Arcybiskup Gnieźnieński,
odpowiadając na powszechne pragnienie (ludu), jak również władz cywilnych, zaaprobował zgodnie z prawem wybór świętego Floriana męczennika na patrona u Boga dla
tego miasta. Tenże Arcybiskup w piśmie z dnia 14 września 2014 roku usilnie prosił, aby
wybór i jego aprobata zostały potwierdzone według norm, dotyczących ustanawiania patronów.
Tutejsza zaś Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy uprawnień
przyznanych jej przez Ojca Świętego Franciszka, rozważywszy przedstawioną prośbę i
stwierdziwszy, że wybór i aprobata zostały przeprowadzone według prawa, przychyla się
do niej i zatwierdza
ŚWIĘTEGO FLORIANA MĘCZENNIKA
NA PATRONA U BOGA
DLA MIASTA CHODZIEŻY
ze wszystkimi uprawnieniami i przywilejami liturgicznymi, wynikającymi z rubryk.
Dekret wchodzi w życie bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.
Siedziba Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 22 kwietnia 2015
roku.
(-) Robert kard. Sarah – prefekt
(-) Artur Roche – arcybiskup sekretarz

Św. FLORIAN

urodził się ok. 250 r. W młodym wieku został powołany do armii cesarza
rzymskiego Dioklecjana. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. Męczeńską
śmierć poniósł 4 maja 304 roku, w nurtach rzeki Enns, na terenie
dzisiejszej Górnej Austrii. Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. W
1184 r. biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego,
sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. Od 2008 roku jego relikwie
znajdują się także w chodzieskiej kolegiacie.
Św. Florian jest patronem zawodów związanych z ogniem, a więc
strażaków, hutników, kominiarzy garncarzy, piekarzy. Od 2015 roku jest
też patronem Chodzieży.
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ilkanaście już lat temu śp. Henryk
Zydorczak, dzięki wspomnieniom
Bronisława Szamburskiego, „odkrył”
gipsowy model pomnika, przechowywany
w pracowni Leszka Drzewińskiego. Dzisiaj
można powiedzieć, że był to „pierwszy
krok” (choć zapewne nikt wówczas jeszcze
nie przewidywał tak pomyślnego finału) do
postawienia zrekonstruowanego Pomnika
Wdzięczności za Wolność na placu przy
chodzieskiej kolegiacie. Przez dłuższy
czas, dzięki przychylności ks. proboszcza
Ireneusza Szypury, chodzieżanie mogli ten
model oglądać w kościele św. Floriana, w
kaplicy św. Antoniego.
Realizacja tak ważnego dla historii miasta projektu rozpoczęła się natomiast w
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PIERWSZE ODSŁONIĘCIE

Z UDZIAŁEM PRYMASA POLSKI

Przed II wojną światową stał w
innym miejscu – tam, gdzie dzisiaj
jest Rondo Jana Pawła II. Zniszczyli
go hitlerowcy w 1939 roku, wkrótce
po rozpoczęciu okupacji Polski.
Teraz znowu możemy cieszyć się
jego widokiem i podziwiać dzieło
będące repliką rzeźby Wawrzyńca
Kaima.

maj 2018

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA
POMNIKA WDZIĘCZNOŚCI ZA WOLNOŚĆ
ZBUDOWANEGO ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNYCH

Przywrócony
chodzieżanom

Dla mieszkańców Chodziey yjących w okresie międzywojennym, było to wyjątkowe wydarzenie. 11 listopada 1931 roku, w
miejscu gdzie dzisiaj znajduje się Rondo im. św. Jana Pawła II, uroczyście odsłonięto i poświęcono Pomnik Wolności. Ufundowany został przez władze i społeczeństwo miasta jako wyraz wdzięczności
i hołdu dla powstańców wielkopolskich oraz ołnierzy Armii Wielkopolskiej.
Projektodawcą
i wykonawcą
pomnika został, wyłoniony
w
konkursie
ogłoszonym w
1930 roku, poznański artysta
rzeźbiarz
Wawrzyniec
Kaim.
Zatwierdzony do wyk o n a n i a
pomnik przedstawiał stojącą
postać Chrystusa, u stóp
którego klęczy
powstaniec.
Pomnik miał
prawdopodobnie ok. 2,5 m wysokości i umieszczony był na 3 – metrowym cokole, na którym wykuty był napis: „OJCZYZNĘ, WOLNOŚĆ
ZACHOWAJ NAM PANIE”.
Pomnik zniszczyli hitlerowcy w 1939 roku, krótko po wkroczeniu
ich wojsk do Chodziey. Na szczęście niemieckie władze miasta nie
wiedziały o gipsowym modelu pomnika, przechowywanym, jak się
okazało dopiero w 2001 roku, w magazynie figur cmentarnych pana
RC
Drzewińskiego.

JAK STO LAT TEMU

riana - patrona miasta i parafii, odbyła się
uroczystość odsłonięcia nowego, zrekonstruowanego Pomnika Wdzięczności za
Wolność. Aktu tego dokonali wspólnie
m.in. burmistrz Jacek Gursz, wójt Gminy
Chodzież Kamila Szejner, starosta Julian
Hermaszczuk, ks. prałat Ireneusz Szypura,
prezes Koła TPPW Roman Grewling.
Wśród uczestników tego wyjątkowego wydarzenia byli m.in. przedstawiciele władz
samorządowych, księża z chodzieskiego

Podczas odsłonięcia Pomnika Wdzięczności 4 maja, okazale prezentowali się ołnierze i Kawaleria Wielkopolska „Plutonu im. ks. I.
Czechowskiego” chodzieskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, wyposaeni w broń i mundury, będące dokładną repliką mundurów Armii Wielkopolskiej z 1919 roku.

HONOROWY OBYWATEL CHODZIEŻY

roku 2016. Z inicjatywy chodzieskiego Koła
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, powstał Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika. Efektem pracy Komitetu
było przywrócenie pomnika chodzieżanom
w roku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
W piątek, 4 maja, w dniu Święta św. Flo-

dekanatu, harcerze, wielu mieszkańców naszego miasta. Uroczystość
wzbogaciły
poczty
sztandarowe, Orkiestra Dęta
ChDK oraz „Pluton im. ks. Czechowskiego” TPPW. Był też gość
specjalny - metropolita gnieźnieński, Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak, który dokonał
uroczystego poświęcenia Pomnika
i wygłosił krótkie przemówienie.
RC

Wśród gości przybyłych 4 maja na uroczystość odsłonięcia zrekonstruowanego Pomnika Wdzięczności za Wolność, był m.in. Honorowy Obywatel Miasta Chodziey, paulin ojciec Eustachy Rakoczy.
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SPOTKANIE Z TOMASZEM SEKIELSKIM

WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Tomasz Sekielski to
człowiek, którego tak
naprawdę nie trzeba
przedstawiać. Dziennikarz radiowy, telewizyjny, śledczy,
specjalista od rozmów
z politykami, reporter
od „zadań specjalnych”,
gościł w Miejskiej Bibliotece w Chodziey.

Laureat z Jedynki

Reporter od zadań specjalnych
fabuły wydarzeniami prawdziwymi
lub nie do końca zmyślonymi, ale
wiem, że czytelnik biorąc moją
książkę do ręki, będzie rozumiał, że
to jest fikcja.”
Spotkanie z panem Tomaszem
przerodziło się w intelektualną i kulturalną ucztę. Autor cierpliwie, bardzo ciepło i rzeczowo odpowiadał
na liczne pytania gości. Spotkanie
prowadziła Justyna Belter.
RE

BB

POWIATOWY KONKURS CZYTELNICTWA W JEDYNCE

Po raz

T

jedenasty

omasz Sekielski, o czym zapewne jeszcze nie wszyscy
wiedzą, jest również autorem
powieści kryminalnych, thrillerów.
Wydał trylogię „Sejf”, a niedługo zakończy kolejny trzytomowy cykl
„Susza”.
Jak sam mówi: „Nie piszę powieści z kluczem. Gdybym chciał
komuś dołożyć, ujawnić coś, to napisałbym literaturę faktu. Oplatam

DZIAŁ HISTORII I TRADYCJI MIASTA MBP
W zbiorach działu
muzealnego MBP znajduje się skrzynkowy
aparat fotograficzny
Filma 1-R, Zakładów
Mechanicznych Kamera Polska, z czasów
międzywojnia. Jego
pomysłodawcą i konstruktorem był Paweł Sobkowski (ur. w
Margoninie), z zawodu fryzjer.
W 1932 r założył on w Chodzieży (ul.
Rynek 20), wytwórnię aparatów fotograficznych ,,Kamera Polska”. Była to pierwsza w
międzywojennej Polsce wytwórnia aparatów
fotograficznych. Podzespoły do aparatów
sprowadzał z Niemiec. Początkowo w Margoninie, a później w Chodzieży, otworzył zakład fryzjerki oraz sklep, w którym oprócz
dewocjonaliów, perfum, wyrobów galanteryjnych, zabawek, instrumentów muzycznych sprzedawał wyroby fotograficzne.

W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu
odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród laureatom konkursów przedmiotowych, organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego.
Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska wręczyła je między innymi
Jakubowi Nagórnemu, uczniowi Szkoły Podstawowej nr 1, laureatowi trzech konkursów.

Chodzieski APARAT

Dzieci lubią czytać książki i dały
temu dowód podczas XI Powiatowego
Konkursu Czytelniczego, już od wielu
lat organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Chodzieży pod patronatem starosty chodzieskiego.
Do rywalizacji o miano najlepiej
znającego lektury konkursowe stawiło się aż 32 uczestników. W drodze konkursu składającego się z dwóch etapów, wyłoniono zwycięzców. W tym roku I miejsce zajęła Maja Korzeń z SP1 Chodzież, II - Zofia Bajerska z SP3 Chodzież, III - Jakub Okrasa SP Budzyń,
a IV - Zuzanna Mertin SP1 Chodzież.
Podczas, gdy jury obradowało nad wyłonieniem zwycięzców, uczestnicy konkursu oglądali przedstawienie "Książka twoim przyjacielem", przygotowane przez uczniów SP 1 pod
kierownictwem pań Bernadety Kmiotek i Małgorzaty Pranke. Organizatorzy dziękują staroście Julianowi Hermaszczukowi za ufundowanie nagród, które wraz z dyplomami uczestnictwa
wręczył wicestarosta Mirosław Juraszek.
Marzena Sałek - Jęchorek

ORTOGRAFIĘ WARTO ZNAĆ

Atelier fotograficzne mieściło się na zapleczu domu wraz
z własną lakiernią, galwanizernią, stolarnią i introligatornią. Kamery/aparaty ze znakiem "Kapol", zdobyły polski
rynek, były tanie i dobre jakościowo. Pierwsze modele
nosiły nazwę Boleś, następne były: Widoki, Druhy i Leny.
Powstało ich zaledwie kilkaset. Na większą skalę zaczął
wytwarzać aparaty Filma, których w latach 1936-1939
sprzedawał po 10 tysięcy rocznie. Wybuch II wojny światowej przerwał prace nad produkcją nowoczesnego na
ówczesne czasy aparatu Ostrowid. Po wojnie rodzina Sobkowskich wróciła do Chodzieży i zamieszkała w swoim
domu na rynku. Paweł Sobkowski zmarł w Chodzieży w
wieku 79 lat.
Karolina Matwiejczuk-Ilnicka

Konkurs w Trójce
Uczniowie klas trzecich Trójki wzięli udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym. Przystąpiło do niego 27 trzecioklasistów, wybranych przez
wychowawców na podstawie dotychczasowych osiągnięć w zakresie ortografii. Konkurs złożony był z dwóch etapów - pierwszy zakładał sprawdzenie prawidłowości zapisu ze słuchu, a drugi znajomość zasad
ortografii i umiejętność stosowania poznanych reguł.
I miejsce zajęła Emilia Chmielewska z klasy 3f, uzyskując tym samym
zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii. II miejsce zdobył uczeń klasy 3c Wojciech Laskowski, a III - Mikołaj Pałaszyński z klasy 3b. Przyznano również
siedem wyróżnień. Otrzymali je: Juliusz Jurgowiak, Filip Lochyński, Zofia
Bajerska, Laura Raniewicz, Jakub Frankowski, Antoni Strzępka i Nadia
Wysogląd.
Maja Jakimcio, Małgorzata Matyja
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NOWA KSIĄŻKA O CHODZIEŻY

Chodzieskie CIEKAWOSTKI
Ukazała się kolejna,
ważna dla mieszkańców
Chodzieży publikacja.

We wtorek, 24 kwietnia, w czytelni chodzieskiej Miejskiej Biblioteki
Publicznej odbyła się jej promocja.
Książka nosi tytuł „Chodzieskie ciekawostki”, a jej autorem jest Tadeusz Matraszek. Spotkanie z
czytelnikami i zaproszonymi gośćmi
prowadziła i z autorem rozmawiała
Justyna Belter.
Książkę naprawdę warto przeczytać - zawiera ponad sto historycznych informacji o Chodzieży.
- Są napisane w przystępny sposób, „krótko i treściwie” - podkreślał
T. Matraszek. - Są wśród nich
znane, ale też i takie, o których
większość chodzieżan chyba jeszcze nie słyszała.
Atutem publikacji są także liczne,
ciekawe fotografie.
Po rozmowie z autorem odbyła
się druga część spotkania – pracownicy MBP zaproponowali gościom udział w quizie historycznym
o Chodzieży. Chętni, wykorzystując
swoje telefony komórkowe i aplikację kahoot, mogli sprawdzić
swoją wiedzę. Okazało się, że nie
było z nią źle.
RC

ROK 1926 - Z OKAZJI 3 – MAJOWEGO ŚWIĘTA
W II Rzeczpospolitej nie obchodzono licznych świąt państwowych. Najbardziej znane z
nich, 11 listopada, dzień odzyskania niepodległości, ustanowiono dopiero w 1937 roku.
Najwcześniejszym ze świąt było
jednak to uchwalone w kwietniu
1919 roku - Święto Konstytucji 3
Maja.
W 1926 roku, niemal w przeddzień Przewrotu Majowego (który
odbył się w dniach 12-15 maja), w
Chodzieży odbyły się jedne z najhuczniejszych obchodów Święta
Konstytucji. Oprócz „zwyczajowych” - zdobiących miasto flag,
uroczystej mszy i wieczornicy,
odbył się także koncert „Halki” i
tradycyjne strzelanie Bractwa

„TEJ, KOCHAĆ BABE TO NIE JES TAK AJFACH!”

Spotkanie z gwarą poznańską
19 kwietnia, w czytelni bibliotecznej co rusz można było usłyszeć
salwy głośnego śmiechu. Sprawił to niesamowity gawędziarz, badacz
gwary poznańskiej, autor słowników gwarowych i książek o gwarze
poznańskiej Waldemar Wierzba.

Zawody wojskowe

Kurkowego. Ponadto rozegrano
mecz Noteci z Uranią Poznań,
wygrany przez chodzieskich piłkarzy aż 6:0.
Gwoździem programu obchodów
były jednak zawody sportowo-wojskowe młodzieży. W pięcioboju
wzięło udział 21 zawodników ze
szkół i towarzystw miejskich. Rywalizowano w biegach na 100 i 800
metrów, skoku w dal, rzucie granatem oraz strzelaniu na 100 metrów.
Największym zaskoczeniem zawodów okazał się niestety brak wyszkolenia strzeleckiego wśród
młodzieży – aż 9 uczestników w

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„Mały wielki przyjaciel”
Elżbieta Zubrzycka
Czy znajdzie się jakaś osoba, która polubi
szarego włochatego szczura? Zwierzątko,
które jest głównym bohaterem opowieści
„Mały wielki przyjaciel” przy bliższym poznaniu może stać się najwierniejszym kompanem
w życiu.
Czy taka przyjaźń jest możliwa? Sprawdźcie sami w książce dr. Elżbiety Zubrzyckiej,
która w swoich publikacjach zawsze znajdzie
miejsce na humor, dobre rady i ciekawe pomysły na rozwiązanie problemów.
Dominika Nowak
Dział dla Dzieci

ogóle nie trafiło do tarczy. Fakt ten
bulwersował mieszkańców, szczególnie, że od odzyskania niepodległości i Powstania Wielkopolskiego
minęło zaledwie kilka lat i wprawne
posługiwanie się bronią było nieomal koniecznością wobec ciągłego
zagrożenia
granic
odrodzonego państwa.
Nagrodę główną w pięcioboju
zdobył przedstawiciel chodzieskiego gimnazjum, który oprócz
medalu otrzymał serwis do likieru,
ufundowany przez Fabrykę Porcelany w Chodzieży.
Tadeusz Matraszek

Przed południem spotkał się z uczniami Trójki, a po południu z dorosłymi, którym zabawnymi opowiastkami o „trudnej” miłości małżeńskiej, przypomniał regionalny dialekt. A na koniec chętnie podpisywał
MBP
książki.

„Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
„Z nienawiści d kobiet”
Justyna Kopińska
Kolejny niesamowity zbiór reportaży Justyny Kopińskiej - wbrew tytułowi - nie tylko o kobietach. Czytelnik znajdzie tu takie perełki jak rozmowa z synem Violetty Villas, nietuzinkowa, emocjonalna i bardzo osobista.
Poruszająca jest historia ostatniego krakowskiego klezmera - Leopolda Kozłowskiego,
którego życie jest mocniejsze w przekazie, niż Lista Schindlera. Grywał esesmanom, kierował Teatrem Żydowskim... Przeżył i tylko muzyka łagodzi koszmary, które pojawiają się w
nocy.
Dająca do myślenia jest także historia związku dwóch mężczyzn, którzy są bardzo wierzący i próbują pogodzić Boga i Tęczę (a może surowe prawo kościelne i tęczę ?). To budująca historia, jak można się pięknie różnić i iść ścieżką wiary ze wsparciem kapłanów
również.
Pozostałe reportaże to meritum tematu - codzienna walka kobiet o godność - warto przeczytać!
Honorata Struzik
Wypożyczalnia dla Dorosłych
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AKCJA PRZEDSZKOLA „POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM”
20 kwietnia po raz piąty już cała
społeczność przedszkola "Pod Dębusiem Olbrzymkiem" oraz Klubu
Malucha "Kraina Uśmiechu" wraz z
pracownikami Nadleśnictwa Podanin i zaproszonymi gośćmi, sadzili
las. W tym roku odbyło się to na terenie Leśnictwa Karczewnik, którego gospodarzem jest pan leśniczy
Szymon Nowak.

Nowy LAS

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

Poznajemy zawód fryzjera

- Łącznie nasadziliśmy około 3000 sadzonek sosny jednorocznej. Po części „roboczej” udaliśmy się do leśnej ostoi, gdzie

na wszystkich czekało wiele niespodzianek, miedzy innymi jubileuszowy tort i gorący poczęstunek. Dziękujemy wszystkim
za przybycie i wspólne spędzenie czasu na
świeżym powietrzu. Pamiętajcie, że las to
płuca ziemi Sadźmy razem las, bo przecież to jest dla nas. Już dziś zapraszamy
na kolejne wspólne sadzenie lasu – informują organizatorzy akcji.
RC

D. Woźniak

Nie tylko lanie wody

pokaz w jaki sposób używa się węża
strażackiego. Wielką frajdą dla maluchów było oczywiście lanie wody. Spo-

PROFIL MEDYCZNY W SP 1

tkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem, a dzieci wręczyły gościom drobne
upominki.
A.K.

Odwiedzili oddział rehabilitacji

Uczniowie profilu medycznego Jedynki odwiedzili
oddział rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Chodzieży. Pani Ewa Jóźwiak, fizjoterapeutka, oprowadziła ich po całym oddziale, wyjaśniając na czym
polega hydroterapia, neuroforma (innowacyjny system wykorzystujący wirtualną rzeczywistość), kinezyterapia, fizykoterapia, leczenie laserem, falą
uderzeniową, polem elektromagnetycznym.
Uczniowie doświadczyli przyjemnie działającego
światła rozgrzewającego z lampy Sollux, działania
prądów Tens i pola magnetycznego. Mieli też okazję
zobaczyć w jakich warunkach mieszkają pacjenci,
którzy przyjeżdżają na trzytygodniowe turnusy rehabilitacyjne.
Halina Onderka

„Żabki” w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece dzieci uczestniczyły w pogadance na temat
zasad korzystania z księgozbioru oraz szanowania książek. Pani Ela
przeczytała również ciekawą bajkę o królewnie Hortensji. Przedszkolaki zrewanżowały się laurką i pięknym słowem „dziękujemy”.

WIZYTA STRAŻAKÓW W WESOŁYM SMYKU
10 maja dzieci z Niepublicznego Przedszkola Nr 3 „Wesoły Smyk” w Chodzieży
gościły przedstawicieli Państwowej Staży
Pożarnej. Podczas tego spotkania strażacy
przybliżyli zasady postępowania w przypadku pożaru, sposoby alarmowania służb
ratowniczych, zaprezentowali specjalne
ubranie, sprzęt do akcji ratowniczo-gaśniczych.
Była też prezentacja gaszenia pożaru –

„Muszelki” wybrały się do fryzjera. Odwiedziły dziadka Ali, pana Przewoźniaka. Dowiedziały się na czym polega zawód fryzjera, obserwowały pracę pań.
G. Bojańska

KONKURS Z OKAZJI DNIA ZIEMI

Źródło życia

W ramach obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży odbył
się konkurs ekologiczno-chemiczny „Woda-źródło życia”. Uczestniczyło w nim 23
uczniów klas drugich z oddziału gimnazjalnego. Zwycięzcami zostali: I miejsce Karolina Peksa z klasy 2d, II - Wiktoria Kucharska z klasy 2a, III - Aleksandra Kubiak z
klasy 2c.
- Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję i gratuluję – podkreśla organizator
konkursu Halina Onderka.
BB
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FESTIWAL TEATRÓW DZIECIĘCYCH

BAJKOWA scena
21 kwietnia w sali widowiskowej Chodzieskiego Domu Kultury
odbyła się kolejna
edycja przeglądu
twórczości teatralnej
chodzieskich przedszkoli. Organizatorem
festiwalu było Niepubliczne Przedszkole
nr 2 im. „Szewczyka
Dratewki”.

Na dużej scenie, przed
wypełniającą do ostatniego
miejsca salę publicznością,
wystąpiły zespoły czterech
chodzieskich przedszkoli.
„Gospodarze” - Przedszkole
„Szewczyka Dratewki”, zaprezentowali „Przygodę niegrzecznej żabki”, dzieci z
„Pod Dębusiem Olbrzymkiem” pokazały „Kolorowe
pory roku”, przedszkolaki z
„Wesołego Smyka” - „Eko
bajkę z krainy Smerfów”, a z
„Pod Żaglami Piątki” - „Żeglarską opowieść z fantazją”.
Każdy spektakl nagrodzony był burzą oklasków.
Razem z młodymi aktorami,
występy mocno przeżywali
ich rodzice, rodzeństwo,
dziadkowie.
Wszystkim
przedszkolakom gratulował
burmistrz Jacek Gursz.
RC

KONKURS RECYTATORSKI

MAJOWE ŚWIĘTA

Poezja anglojęzyczna

Ważne
pojęcia

26 kwietnia w Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile
odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej.
Szkołę
Podstawową nr 1 w
Chodzieży reprezentowało
dziewięcioro
uczniów: Oliwia Olejniczak, Zofia Twardowska,
Klara Kardacz, Jakub Wylegała, Paweł Przybyszewski, Filip Górzny, Maria Dreger, Aleksandra
Bukowińska i Anna Rogacka. Troje uczniów (Filip
Górzny, Maria Dreger i Paweł Przybyszewski)
BB
otrzymało wyróżnienia.

W TRÓJCE

Szacunek, godność, symbole, patriotyzm, hołd - to
tylko niektóre pojęcia,
jakie dominowały
podczas specjalnych
zajęć, związanych z
majowymi świętami. Omówiono ich znaczenie, rozkodowano na matach obrazy symboli narodowych, a każdy uczeń samodzielnie wykonał flagę Polski
oraz obrazek godła.
Były też odpowiedzi na niełatwe dla młodszych uczniów pytania, dotyczące
sprawowania władzy w państwie.
Małgorzata Jeśko- Doręgowska

Święto miasta

W związku ze świętem Patrona Chodzieży, uczniowie
SP 3 mieli okazję do przypomnienia sobie sylwetki św.
Floriana. Jego obraz, podobnie jak herb miasta, uczniowie
mogli utrwalić sobie biorąc
udział w konkursie układania
obrazków z puzzli. Najszybsi,
którzy prawidłowo ułożyli herb
oraz obraz św. Floriana – otrzymali drobne upominki związane z patronem. Uczniowie
uzupełniając tekst z lukami dokonali też opisu herbu oraz przypomnieli sobie wiadomoMałgorzata Jeśko- Doręgowska
ści o patronie Chodzieży.
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NA TERENIE CHODZIEŻY REALIZOWANE SĄ PROJEKTY POPRAWIAJĄCE INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNO- SPORTOWĄ,
WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW „EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Plac zabaw - ul. Wiejska

Siłownia i plac zabaw - ul. Leśna

Place zabaw i siłownie

Plac zabaw - ul. Siejaka

R

ealizacja projektu „Urządzenie
placu zabaw i siłowni zewnętrznej
w rejonie ul. Leśnej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem w zakresie: Budowa
lub przebudowa ogólnodostępnej i nieko-

łowni zewnętrznej w rejonie ul. Wiejskiej”
to powstanie przestrzeni publicznej dla
mieszkańców części miasta oddalonej od
centrum. Na urządzenie boiska Gmina
Miejska otrzymała 57.420,00 zł, a na urzą-

Na terenach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji usytuowane są kolejne
dwa projekty zrealizowane przez Gminę
Miejską ze środków UE również w „ramach inicjatywy LEADER”. Pierwsze to

Siłownia i Street Workout na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
mercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Powstanie w tym rejonie miasta placu
zabaw i siłowni zewnętrznej ma zintegrować mieszkańców, zaktywizować do podejmowania wspólnych działań i spędzania
wolnego czasu aktywnie na świeżym powietrzu. Na urządzenie tego placu zabaw i

tej siłowni, Gmina Miejska otrzymała dotację w wysokości 114.927,00 zł.
Podobne cele mają inne projekty realizowane przez Gminę Miejską, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach tego samego działania. Projekt
„Urządzenie boiska wielofunkcyjnego w rejonie ul. Wiejskiej i projekt „Urządzenie si-

CHODZIESKIE BRACTWO STRZELECKIE

KRÓL i rycerze
Członkowie Bractwa Strzeleckiego
w Chodzie y, zgodnie z wieloletnią tradycją,
przeprowadzili zawody strzeleckie, których
głównym celem było wyłonienie Króla
3 – Majowego. Został nim Edward Laskowski.
Jak zwykle zacięta była również
rywalizacja o tytuły
rycerzy - I Rycerzem został Jacek
Gursz, a II – Romuald Białczyk.
Strzelano także
do tarcz sponsorów
– Bolesława Łabója
oraz Iwony i Bogdana
Dregerów.
Zwycięzcami zostali
Marek Piotrowski i
Przemysław Tarkowski. Tradycyjnie zawody zakończono
strzelaniem do kura.
RC

Siłownia - ul. Podgórna

Król w towarzystwie rycerzy

dzenie siłowni - 39.528,00 zł.
43.872,00 zł to wysokość dotacji, jaką
Gmina Miejska w Chodzieży uzyskała na
„Urządzenie placu zabaw przy ul. Tadeusza Siejaka”. Projekt, jak poprzednie,
współfinansowany jest ze środków UE w
ramach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER”.

„Montaż urządzeń Street Workout”, dzięki
czemu mamy pierwszy tego typu plac w
powiecie chodzieskim, zachęcający młodych ludzi do aktywności fizycznej. Natomiast lokalizacja siłowni na działce przy
Jeziorze Miejskim umożliwi ćwiczącym
wykorzystanie walorów naturalnych otoczenia.
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To już 35. bieganie

W najbliższą sobotę, 19 maja, odbędzie się kolejna edycja Biegu Grzymalitów. W ramach tegorocznej edycji Biegu Grzymalitów odbędzie się też ,,Piątka dla Seniorów". Współorganizatorami
tego biegu są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polskie Stowarzyszenie Biegów. Głównym jego
celem jest popularyzacja biegów rekreacyjnych i aktywizacja środowiska seniorów. Uczestnicy ,,Piątki
dla Seniorów" są klasyfikowani w kategoriach wiekowych K60, K65, K70, K75+, M60, M65, M70,
M70+. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki, a za miejsca 2-6 okolicznościowe koszulki.
Podobnie jak w latach poprzednich, odbędzie się też „Mini Bieg Przedszkolaków”, do którego zgłoszenia przyjmowane będą w dniu biegu od godziny 8:30 w holu pływalni Delfin.
Tradycyjnie tuż po starcie biegu głównego, na trasę wyruszą uczestnicy „Marszu Nordic Walking”.
MOSiR

maj 2018
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W PARKU 3 MAJA

MAJÓWKA na rowerze
Wspaniała zabawa, przy pięknej
pogodzie i świetnej frekwencji.
Tak przebiegła „Majówka na rowerze”, zorganizowana przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży.
182 osoby wyruszyły 1 maja na trasę
rajdu rowerowego sprzed pływalni DELFIN. Kilkunastokilometrowa trasa zakończyła się w Parku 3 Maja. Tam, przy
pysznym posiłku przyrządzonym przez

PRIMĘ BISRO, uczestnicy imprezy mogli obserwować zmagania zawodników w sztafecie MTB. Imprezę tę otworzył, a na
koniec wręczył zawodnikom nagrody i dyplomu, burmistrz
Jacek Gursz.
Na zakończenie Rowerowej Majówki wśród uczestników zostały rozlosowane liczne nagrody, ufundowane przez firmę
CELLFAST, sklep rowerowy Bad Bike, Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe oraz Lodziarnię PRZYGODA.
RE

NA JEZIORZE STRZELECKIM

Zawody wędkarskie

22 kwietnia na Jeziorze Strzeleckim odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Chodzieży. Do rywalizacji stanęło kilkudziesięciu wędkarzy z rejonu chodzieskiego i pilskiego. Zwycięzcom
nagrody, puchary i dyplomy wręczał burmistrz Jacek Gursz.
RC

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
27 kwietnia odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
o Puchar Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 w Chodzieży.
W zawodach wzięły udziały
klasy II i III gimnazjalne oraz VII
i VI Szkoły Podstawowej nr 1, a
także zespoły z Szamocina i
OSiR Wyrzysk. Oprócz sportowej zabawy, celem turnieju było
pokazanie dobrej gry i sprawdzenie swoich umiejętności. Po
emocjonującym finale I miejsce
zajęły dziewczęta klasy III gimnazjalnej SP 1 Chodzież (Oliwia
Dziuba, Oliwia Urbaniak, Agata
Przybylska, Weronika Niedopytała, Magdalena Rudzińska,
Stefania Nochowicz, Klaudia
Żak, Maria Nowicka), miejsce II
– zespół 1 ze Szkoły Podstawowej w Szamocinie, III – zespół 2
ze Szkoły Podstawowej w Szamocinie, IV – klasa II gimna-

O puchar Dyrektora Jedynki

zjalna SP 1 w Chodzieży, V –
zespół klas VII i VI SP 1, VI OSiR Wyrzysk.
Najlepszą zawodniczką zagrywającą została Agata Przybylska,
najlepszą atakującą – Dominika
Ziegenhagen, natomiast najlepszą zawodniczką całego turnieju
okazała się Magdalena Rudzińska. Pączki i nagrody dla siatkarek ufundowała firma Remo
Ryszard Owczarzak. Sędziami
turnieju były absolwentki Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży
- Magda Dzioba, Weronika Krupa
i Sandra Marcinkiewicz oraz
uczniowie SP 1 –Natalia Kałużna, Anna Jakimcio, Nastazja
Boguszyńska, Julia Janusz i Kacper Nowak.
Anna Jęsiek
organizatorka turnieju
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KRZYŻÓWKA NR 8
POZIOMO:
1. Jedna z ulic w Chodzieży
4. Siedziba Prymasa Polski
7. Słynna „zakorkowana” polska droga
8. Skrót „królowej sportu”
11. Model Opla
12. Najnowsze Muzeum Poznania
13. Jak dobre w biegu to i rekord może paść
14. W Chodzieży dla kierowców
– Raz, dwa, trzy
15. Początek gamy C-dur
16. Twierdzenie do uzasadnienia
17. Pięć pierwszych ksiąg Biblii
19. Trunek piratów
21. Masa opakowania towaru
24. „Krzyżówkowa” papuga
25. Urządzenie identyfikujące sceny w filmie
26. Zmiana w psychice spowodowana
przykrym przeżyciem

PIONOWO
1. Patron największego biegu w Chodzieży
2. Jeden z honorowych obywateli Chodzieży
3. Najbardziej znany produkt sponsora
Bayeru Leverkusen
4. Masyw górski w Tatrach związany
z Orlą Percią
5. Podtrzymuje procesy życiowe
u noworodków
6. Najdłuższa rzeka na Ziemi
9. Najdłuższa rzeka Ameryki Południowej
10. Potocznie jedzenie dla psa
14. Robi najlepsze drinki
15. Znane w Polsce wino musujące
18. W mitologii dźwiga sklepienie niebieskie
20. Pseudonim znanego świadka koronnego
22. Ostatnio strzeliła w dwumeczu 6 bramek
Realowi
23. Pływa w rosole

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 8
Litera A występuje w krzyżówce ............. razy
Imię i nazwisko:
Adres, telefon:

!

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży do 8 czerwca 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 7 otrzymują: Jolanta Widawska, Dominika
Kołutkiewicz i Agnieszka Gramowska. O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

TRZECIOKLASIŚCI PRZYSTĘPUJĄ DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Ważny DZIEŃ

Zgodnie z chodzieską już
tradycją, pierwsze do I Komunii św. przystąpiły dzieci z parafii Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny.
W minioną niedzielę natomiast
swoje I – komunijne święto miała
pierwsza grupa trzecioklasistów
w parafii św. Floriana - dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 1, ze
Szkoły Podstawowej w Oleśnicy i
Szkoły Podstawowej im. Św.
Jana Bosko.
Dzieci z chodzieskiej Trójki
przystąpią do I Komunii 20 i 27
maja.
RC
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KONKURS z ChDK

WYGRALI KARNETY

na koncerty POWITANIE LATA
W poprzednim numerze Naszej Chodzieży ogłosiliśmy konkurs, zorganizowany wspólnie z Chodzieskim Domem Kultury. Należało
poprawnie odpowiedzieć na pytanie, kto po raz trzeci już będzie w tym
roku pełnił funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych Cho-Jazz 2018? Prawidłowa odpowiedź, to oczywiście – Janusz Szrom.
W losowaniu nagród – karnetów na koncerty „Powitanie lata”, jakie
odbędą się w chodzieskim amfiteatrze w dniach 29 i 30 czerwca oraz 1 lipca,
szczęście uśmiechnęło się do: Teresy Korbal, Barbary Kwiatkowskiej,
Joanny Wiśniewskiej, Wioletty Bedołek, Mariusza Korbala, Stefanii
Wróblewskiej, Franciszka Dantesa, Magdaleny Korbal, Krystyny Janowskiej
i Doroty Szymańskiej.
Karnety można będzie odebrać już w przyszłym tygodniu w sekretariacie
Chodzieskiego Domu Kultury.
Laureatom w imieniu dyrekcji ChDK serdecznie gratulujemy.

JUŻ W CZERWCU!
Tak będzie wyglądał chodzieski rower miejski, który już w czerwcu pojawi się na ulicach Chodzieży. Burmistrz Jacek Gursz ogłosił konkurs na jego nazwę.
Najciekawsze pomysły, w tym zwycięski, nagrodzimy ciekawymi gadżetami – informuje burmistrz.
Wyniki konkursu podamy w następnym wydaniu Naszej Chodzieży.
RE

ROWER

miejski

