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Flesz powiatowy

Fyrtel Poznań W Pile jak w Chile
Nielotny balonDamą być...

Zagończyk chodzieski

Kochany Panie Burmistrzu!

OKIENKO BEZ KRAT

Za miesiąc wybory do 
samorządów. W 36 
obwodach komisje 

wyborcze – powiatowa, 
miejskie i gminne zare-
jestrowały do godz. 12 w 
dniu 25 bm. 260 kandyda-
tów na radnych. 
 Do Rad Gmin zareje-
strowano trzech kandyda-
tów na burmistrza i dwóch 
na wójtów oraz 165 kan-
dydatów, średnio 2,2 osoby 
na 1 z 75 mandatów. Nato-
miast do Rady Powiatu 95 
kandydatów na 17 manda-
tów radnych, co oznacza, że 
do jednego mandatu pre-
tenduje średnio 5,59 osoby. 
 To duża konkurencja, a 
ma miejsce w trudnym cza-
sie przełomu wieków, kiedy 
umiera to co stare i znane, a 

nowe dopiero się wykluwa. 
To kandydatów stawia wo-
bec dodatkowych trudno-
ści. Z powodu ograniczone-
go miejsca, wskażę tyko te, 
które powinni uwzględnić 
w swych kampaniach, by 
pozyskać wyborców.
 Ludzie mają poczucie 
zagubienia, boją się nie-
znanej przyszłości, więc 
programy powinny uka-
zywać realny, interesujący 
kierunek rozwoju możli-
wy do urzeczywistnienia 
i obejmujący całą lokalną 
społeczność. Nie może on 
proponować powrotu do 
rozwiązań należących do 
przeszłości, bo nikomu nie 
udało się pomyślnie „za-
wrócić kijem Wisły”.
 Kandydaci, nawet ci nie-

zdający sobie z tego sprawy, 
są już w rzeczywistości 
poszerzonej, bo na oczach 
uprawnionych do uczest-
nictwa w wyborach rzeczy-
wistość dotąd trójwymiaro-
wa została wzbogacona o 
czwarty wymiar – informa-
cyjny, cyfrowy – Internet.
 Efektem jest między 
innymi zatarcie podziału 
na świat realny i wirtualny 
Oba te światy nałożyły się 
na siebie tworząc hybrydę 
pozwalająca  człowiekowi 
działać równocześnie onli-
ne i offline. Kandydaci po-
winni uwzględnić tę zmia-
nę, bo działania elektoratu  
w Internecie mają realne 
skutki wyborcze. Najmłod-
szy elektorat to „dzieci sie-
ci” i tam przenosi on swe 

więzi społeczne, więc kan-
dydaci powinni do nich do-
trzeć. 
 Wraz z pojawieniem 
się Internetu i coraz po-
wszechniejszym anonimo-
wym jego użytkowaniem 
nastąpił zalew niewe-
ryfikowalnej informacji, 
fake newsów, zwykłych 
kłamstw, hejtu, troillingu  
czy botów. Wynikają one 
z chęci uzyskania korzy-
ści lub tylko z niewiedzy 
czy zbyt ograniczonego 
horyzontu obserwacji. Lo-
kalnym przykładem tego 
ostatniego powodu może 
być oskarżanie miejsco-
wych władz – szkoły, mia-
sta – o kłopoty rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 3, 
którzy przenieśli dzieci do 

szkół mających miejsce, 
by zajęcia mogły odbywać 
się w normalnym czasie, w 
którym oni pracują.
 Takie oskarżenia mogą 
płynąć ze strony tych, co 
nie wyściubili nosa poza 
lokalne środowisko i nie 
dostrzegli, że takie kłopo-
ty ma wiele szkół w Polsce, 
bo sprawcą lokalowych i 
organizacyjnych kłopotów 
- zwykle szkół przyciąga-
jących wielu chętnych, bo 
dobre - jest Ministerstwo i 
Minister Zalewska demon-
strująca nieustanne zado-
wolenie z fatalnie pomy-
ślanej i przeprowadzanej 
reformy. Zapewniam, że to 
nie jest ostatni rok kłopo-
tów z reformą, która wię-
cej niszczy niż  poprawia. 

 Kandydatom odra-
dzam stosowanie wyżej 
wymienionych metod, bo 
podrywają zaufanie do 
stosujących je, a aby wy-
borca oddał głos na kan-
dydata, musi mu zaufać. 
Jak wskazują badania,  za-
ufanie to w Polsce od daw-
na, a szczególnie ostatnio, 
zjawisko deficytowe, co w 
przeliczeniu na złotówki 
drogo nas kosztuje.
 Wszystkim kandyda-
tom życzę kreatywności i 
realizmu w formułowaniu 
programów oraz  skutecz-
nego przestawienia wła-
snej mentalności z „JA” na 
„MY”. Powodzenia.

Zofia 
Grabowska-Andrijew

Do kolejnych – jak 
tradycyjnie szero-
ko reklamowano 

– wyjątkowych w skali 
Polski wydarzeń w Pile 
dołączyć miał koncert 
artystów operowych w 
balonie. Balon wraz ze 
śpiewakami – jako kul-
minacja pierwszego dnia 
Festiwalu Teatrów Świa-
tła – miał wznieść się kil-
kanaście metrów nad gło-
wy słuchaczy i przez cały 
występ krążyć nad pla-
cem Konstytucji 3 Maja. 
Niestety, mimo wielokrot-

nych prób wzbicia się, ba-
lon balansował w powie-
trzu pomiędzy wzrostem 
dwulatka a wyciągniętą 
ręką osoby dorosłej.
 Tak to czasem bywa, 
że z nadmiernie napom-
powanego propagandą 
balonu nagle ucieknie po-
wietrze i z wyjątkowości 
robi się śmieszność. 
 Ponoć na lotną nie-
moc balonu wpłynęła 
pogoda. Cóż, sorry – taki 
mamy w Pile klimat!
               Mariusz Szalbierz

Żona prezydenta Po-
znania Joanna Jaśko-
wiak została uniewin-

niona przez sąd w postę-
powaniu odwoławczym za 
użycie słów „jestem wk…..
na”. Wcześniej sąd rejono-
wy uznał, że ma zapłacić 
1000 złotych. Małżonce 
prezydenta wymsknęło się 
owo niecenzuralne słowo 
podczas demonstracji w 
marcu 2017 roku. 
 Mnie też zdarza się 
przeklinać, ale najczęściej 
jak jestem sam, czasem 
gdzieś przy piwie w gronie 

bliskich kumpli. Wulga-
ryzm potrafię zaakcepto-
wać też jeśli wyrwał się z 
gardła pod wpływem wiel-
kich emocji… Ot, wylądo-
wało UfO w moim ogrodzie 
lub strzelono nam bram-
kę w ostatniej sekundzie, 
ostatniej minuty meczu o 
mistrzostwo świata. Tych 
jednak sytuacji prawdopo-
dobnie nigdy nie dożyję. 
Ale żonie prezydenta raczej 
nie uchodzi. Cóż takie cza-
sy i takie maniery. I trochę 
wk…..ia mnie, że muszę o 
tym pisać.                               pk

Szczerze mówiąc, po-
dobają mi się te Pana 
filmiki, jest w nich ja-

kaś myśl, reżyseria, staran-
nie dobrane tło i pewna in-
teligentna, przyznaję prze-
wrotność… Mówiąc, że nie 
zamierza Pan polemizo-
wać do końca kampanii w 
sytuacjach, w których bę-
dzie prowokował Michal-
ski czuję podświadomie 
ten szelmowski podskór-
ny uśmiech w kącikach 
ust osadzonych na zawsze 
gładko wygolonej twarzy. 
Umówmy się, z chęcią by 

Pan, po raz drugi przyłożył 
adwersarzowi, gdyby ten 
nadmiernie się wychylił 
lub zrobił jakąś kuchę. Ja 
to nawet rozumiem, kam-
pania kieruje się swoimi 
prawami. 
 Lubię Pana spoty, także 
dlatego, że zawsze znajdzie 
się tam jakaś perełka. Tak 
sobie myślę, we wspomnia-
nej piaskownicy bawi się 
nie tylko Pana adwersarz, 
ba on może nawet najmniej. 
Większość wraz z nim się 
przypatruje, co wyprawia 
tam grupa chłopców, w 
równie krótkich spoden-
kach, którzy od dłuższego 
czasu okupują w tej pia-
skownicy najlepsze miejsca. 

I na dodatek mają kupę god-
nych pozazdroszczenia za-
bawek, narzędzi z którymi 
nie zamierzają się z nikim 
dzielić.  Michalski dopiero 
co przysiadł na jej krawę-
dzi… To przecież nowicjusz, 
przygląda się, terminuje, 
wyciąga swoje wnioski. Na 
dodatek nie jest z tej paczki - 
jest obcy. A chłopcy gmerają 
w tym piachu dość leniwie, 
bez ładu i składu. Jakby byli 
znudzeni, może trochę zmę-
czeni. Ale z piaskownicy 
wyjść nie zamierzają, co to 
to nie - no chyba że przyj-
dzie mama i pogoni pasem, 
pardon użyje perswazji, bo 
takie mamy czasy.
 Kochany panie burmi-

strzu (przepraszam za ko-
lokwializm, którego użycie 
mam nadzieję nie będzie 
skutkowało jakąś „sej-
mową” formą kary), każ-
da zabawa ma swój kres. 
Wszyscy muszą dorosnąć. 
Zamki z piasku nie są ni-
komu potrzebne, najmniej 
chodzieżanom, mieszkań-
com miasta, które obcy ko-
jarzą hasłowo „to tam koło 
Budzynia”, a swoi coraz 
częściej określają niezbyt 
parlamentarnie - zadu-
piem. Może czas to zmie-
nić? Może nawet spróbo-
wać wspólnie, choć w tym 
względzie akurat wielkich 
oczekiwań nie mam.

Paweł Kujawa

Kandydatom pod rozwagę

CHODZIEŻ.  To była jedna z ostatnich sesji Rady 
Miejskiej obecnej kadencji. Po przegłosowaniu 
kilku punktów merytorycznych m. in zmian w 
budżecie, zebrani wysłuchali wystąpienia bur-
mistrza Jacka Gursza. Pytania i interpelacje do-
tyczyły m. in wycięcia suchych drzew i usunięcia 
obskurnego ogrodzenia przy przejeździe kole-
jowym na ul Dworcowej i umieszczenia pojem-
ników na śmieci na wszystkich przystankach 
(radny Wojciech Redziak). Radna Chmielewska 
postulowała też umieszczenie wiat na przystan-
kach, które ich jeszcze nie mają.                                           p

BUDZYŃ. Bractwo Kurkowe im. ks. Stani-
sława Łakoty z Budzynia świętowało 25-le-
cie odrodzenia. Po mszy w kościele p.w. św. 
Andrzeja Boboli w intencji braci i ich rodzin 
uczestnicy uroczystości udali się na strzelni-
cę bracką przy ul. Powstańców Wlkp. Całość 
ukoronował turniej strzelecki, a zakończyła 
biesiada bracka.                                                  pk                                           
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CHODZIEŻ Wyrokiem sądu w Pile Komitet Wyborczy Wyborców „Ziemia Chodzieska” przegrał rozprawę w trybie wyborczym i musi przeprosić 
burmistrza Jacka Gursza za rozlepiony na ulicach miasta apel. Sąd w Poznaniu nie uwzględnił wniesionego zażalenia i podtrzymał stano-
wisko sądu pierwszej instancji. Tymczasem według członków opozycyjnego KWW bezpardonową kampanię rozpoczął sam burmistrz…

Dziś Andrzej Michal-
ski nie ma wąt-
pliwości, to bur-

mistrz we własnej osobie 
rozpoczął „gry wojen-
ne”. - Pierwszy zostałem 
publicznie zaatakowany 
przez pana Gursza. Nawet 
był taki pomysł czy nie iść 
z tym w trybie wyborczym 
do sądu, ale zrezygno-
waliśmy, żeby nie jątrzyć 
ani nie tworzyć negatyw-
nej atmosfery. Kampania 
wyborcza powinna być 
toczona w przyjaznej i 
otwartej, nawet radosnej 
atmosferze, a nie ma się 
kojarzyć ze stresem i pro-
cesami. Zależało nam na 
merytorycznej dyskusji i 
przekonywującej argu-
mentacji. 
 Treść plakatów jednak 
nie spodobała się włoda-
rzowi i to on skierował 
sprawę do sądu w trybie 
wyborczym. Tak oto spra-

wą „apelu” do Jacka Gur-
sza, by zrezygnował z kan-
dydowania zajął się Sąd 
Okręgowy w Pile, a krótko 
później w Poznaniu. - Wy-
wieszone przez nas plakaty 
wyrażają naszą opinię na 
temat odpowiedzialności 
politycznej, merytorycznej 
i moralnej w związku z za-
istniałą sytuacją „ucieczki” 
dzieci z SP nr 3 do szkół 
gminy. Wyraziliśmy także 
opinię o obowiązkach wy-
nikających z umowy part-
nerskiej zawartej na oko-
liczność budowy siłowni w 
parku ks. Ostrowskiego z 
pieniędzy PFRON.  
 Według Michalskiego 
to sytuacja bieżąca wy-
musiła takie, a nie inne 
sposoby zaopiniowania 
zaistniałej sytuacji. - Wy-
braliśmy formę plakatów, 
by dotrzeć do społeczności 
Chodzieży i poinformować 
o zajętym w tej sprawie 

stanowisku. Tymczasem 
po tygodniu w sposób 
nieoczekiwany i brutalny 
dostaliśmy wezwanie do 
sądu w trybie wyborczym, 
nie wiedząc kto nas po-
zwał i za co.  
 Jak można się było 
spodziewać KWW „Zie-
mia Chodzieska” zaskar-
żyła „pilski” wyrok  skła-
dając zażalenie do sądu w 
Poznaniu.  W czwartek 20 
września odbyła się dru-
ga rozprawa dotycząca 
apelu opozycjonistów z 
„Ziemi Chodzieskiej”, któ-
ry wzywał Jacka Gursza 
do rezygnacji z kandydo-
wania na kolejną kaden-
cję. Mimo odwołania się 
od decyzji sądu pierwszej 
instancji, sytuacja nie ule-
gła zmianie. Sąd w Pozna-
niu podtrzymał wyrok 
sądu w Pile, a tym samym 
racje włodarza.
 Burmistrz i tym ra-

zem nie wytrzymał ką-
śliwie komentując na 
facebooku całą sytuację. 
Stwierdził, że z żelazną 
konsekwencją będzie te-
raz oczekiwał przeprosin 
od swojego kontrkandy-
data. A zwracając się do 
Andrzeja Michalskiego 
stwierdził - oświadczam, 
że do pana piaskownicy, 
w której pan - prawie 60 
letni mężczyzna bawi się 
w krótkich spodenkach, 
wchodzić nie będę. Będę 
robić swoje i nie zamie-
rzam do końca kampanii 
więcej z panem polemizo-
wać, w sytuacjach w któ-
rych będzie pan prowoko-
wał. 
 Andrzej Michalski po-
zostawił tę wypowiedź 
bez komentarza. Póki co 
nie zamierza ustosunko-
wywać się do wypowie-
dzi burmistrza. 
 - Choć oba wyroki są 

dla nas niekorzystne, bę-
dziemy się odwoływać. 
Po konsultacjach z praw-
nikami stwierdziłem, że 
tej sporawy tak zostawić 
nie można. To narusza 
wszelkie dobra i prawa 
do wyrażania swoich opi-
nii, a także pozbawia nas 

prawa do procesu dowo-
dowego. W związku z tym 
przysługuje nam wniesie-
nie sprawy do Strasburga, 
która niebawem  zostanie 
tam złożona - dodaje na 
koniec Michalski

P. Kujawa

Wszystko roze-
grało się w so-
botę wieczo-

rem kiedy to na telefon 
alarmowy chodzieskiej 
Policji zadzwonił męż-
czyzna, informując o 
dwóch osobach, dewa-
stujących rowery miej-
skie w rejonie ulicy Po-

CHODZIEŻ Po pijaku jeździli Chromkami…

Rowery w zagrożeniu
Najpierw „uprowadzili” rowery, potem szaleli nimi po ulicach. Zabawę przerwali poli-
cjanci, którzy zatrzymali dwóch mocno nietrzeźwych obywateli Ukrainy. 

Od dawna nie było tajemnicą, iż w Chodzieży przeciwko dotychczasowemu włodarzowi z Platformy Obywatelskiej zdecyduje się kandydować Andrzej Michalski z KWW „Zie-
mia Chodzieska”. Przypuszczał, że łatwo nie będzie, ale żeby aż tak i to od razu na starcie? Komitet ruszył z dynamiczną akcją i m.in. rozlepił w mieście plakaty wzywające Jacka 
Gursza do ustąpienia. Wcześniej jednak burmistrz w krótkim filmie opublikowanym na Facebooku podważał związki biznesowe kontrkandydata z Chodzieżą i prowokacyjnie 
pytał - „Kim pan jest panie Michalski…”

znańskiej w Chodzieży. 
Obaj uderzali m. in. tymi 
miejskimi jednośladami 
o słup. Na miejsce nie-
zwłocznie skierowano 
policjantów, którzy na 
drodze krajowej numer 
11 dostrzegli jadącego 
całą szerokością jezdni 
rowerzystę oraz kawałek 

dalej, przy ul. Kasprzaka 
jego kolegę. Bełkotliwa 
mowa, trudności z utrzy-
maniem równowagi oraz 
silnie wyczuwalna znana 
chyba wszystkim charak-
terystyczna woń wskazy-
wała, że najprawdopo-
dobniej znajdują się oni 
pod wpływem alkoholu. 

 - Badanie trzeźwości 
tylko to potwierdziło. 
Mężczyźni mieli blisko po 
dwa promile alkoholu w 
organizmie. Jak informuje 
mł. asp. K. Smardz-Dy-
mek z KPP w Chodzieży, 
obaj obywatele Ukrainy 
zostali obwinieni o kiero-
wanie rowerem po dro-
dze publicznej w stanie 
nietrzeźwości. Jeden z 
nich odpowie jeszcze za 
uszkodzenie roweru 
miejskiego. Za ten akt 
wandalizmu grozi mu na-
wet 5 lat więzienia.

p.kChromki przeżyły pierwsze trudne chwole

Andrzej Michalski - mieszkaniec, sąsiad, obywatel

Plakaty wyborcze pojawiają się w różnych rejonach Chodzieży. 
Także w samym centrum

To burmistrz 
sprowokował starcie?

Kto, kogo i czym
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CHODZIEŻ Mamy wizje, mamy plan. Pomóżcie nam go zrealizować!

Chcemy zadać kłam rozsiewanych tu i ówdzie plotkom, jakoby obywatele zjednoczeni wokół KWW Ziemia Cho-
dzieska zajmowali się wyłącznie krytyką i destrukcją. Poniżej prezentujemy program - Plan Rozwoju Chodzieży, 
który jeśli przyszło by nam realizować może znacząco polepszyć sytuację chodzieżan i poprawić funkcjonowanie 
miasta. Ba, Chodzież może stać się wreszcie miastem atrakcyjnym i przyjaznym do życia. Czy podobnie konstruk-
tywne i merytoryczne podejście zaproponował aktualny burmistrz? 

10-letni Plan Rozwoju Chodzieży na lata 2019-2028

Twoją Chodzież...
O lepszą Chodzież,

Czy da się w Chodzieży żyć lepiej? 

Chodzież - miasto z naszych (złych?) snów

GOSPODARKA

1. Utworzenie Zewnętrznej 
Strefy Ekonomicznej.
2. Powołanie Stowarzy-
szenia – Chodzieskiej Izby 
Gospodarczej (ChIG).
3. Utworzenie Inkubatora 
Przedsiębiorczości.
4. Powołanie Społecznej 
Rady Gospodarczej przy 
burmistrzu.
5. Uruchomienie profesjo-
nalnego wydziału d/s pozy-
skiwania funduszy unijnych 
i krajowych oraz opracowy-
wania wniosków aplikacyj-
nych.  
6. Przygotowanie loka-
li oraz systemu wsparcia 
dla sektora nowoczesnych 
usług (pozaprzemysło-
wych).
7. Stworzenie czytelnego 
systemu ulg podatkowych i 
zachęt dla przedsiębiorców.
8. Przebudowa Miejskiego 
Targowiska z utworzeniem 
miejsc na promocję lokal-
nych produktów – dla dział-
kowców itd. (zadaszenie, 
WC, stworzenie warunków 
do miejskich imprez takich 
jak jarmark świąteczny etc).

PRZYRODA, ŚRODOWISKO 
NATURALNE, EKOLOGIA 

1. Program antysmogowy - 
wsparcie dla likwidujących 
piece starego typu, dopła-
ty do podłączenia do sieci 
ogrzewa-nia Miejskiej Ener-
getyki Cieplnej.
2. Ratowanie Jeziora 

mieszkań socjalnych i komu-
nalnych.
7. Adaptacja pustych lokali 
użytkowych na mieszkania so-
cjalne i komunalne.
8. Zaproponowanie miesz-
kańcom baraku przy ul. Pa-
derewskiego alternatywnych 
mieszkań z nową lokalizacją.
9. Inicjatywa powstania 
ośrodka leczenia poszpital-
nego pacjentów z choroba-
mi przewlekłymi, utworze-
nie medycyny senioralnej. 
10. Otwarcie się miasta i przy-
gotowanie stosownej oferty  
dla  powracających i nowych 
mieszkańców, którzy szuka-
ją miejsca na „jesień życia”. 
Przygotowanie infrastruktury 
pod domy spokojnej starości i 
usprawnienie opieki nad oso-
bami samotnymi i starszymi.

SAMORZĄD 
I SPOŁECZEŃSTWO 

OBYWATELSKIE

1. Budżet Obywatelski (6% 
budżetu miasta, w tym po 1% 
dla m.in.: Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, Seniorów, UTW, 
grup obywateli).
2. Powołanie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej – aktywizacja 
młodzieży w samorządzie.
3. Utworzenie Spółdzielni 
Socjalnej świadczącej usłu-
gi dla miasta w utrzymaniu 
zieleni, czystości i drobne re-
monty.
4. Reorganizacja prac komi-
sji w Radzie Miejskiej.
5. Cykliczne spotkania bur-
mistrza i radnych z miesz-
kańcami.
6. Coroczne konsultacje za-
łożeń budżetowych z miesz-
kańcami.
7. Inicjatywa uchwałodaw-
cza mieszkańców: 100 pod-
pisów mieszkańców oznacza 
że projekt uchwały trafia pod 
obrady Rady Miejskiej.
8. Wyższe wsparcie dla or-
ganizacji pozarządowych i 
społecznych oraz sprawiedli-
wy podział środków z dotacji 
miejskich.
9. Profesjonalna, kompetent-
na  obsługa mieszkańców w 
jednostkach samorządowych, 
wysoka jakość wykonywa-
nych inwestycji i prac porząd-
kowych na terenie miasta. 

KWW 
Ziemia Chodzieska

stycznych, pieszych i rowero-
wych 
- stworzenie sieci tablic infor-
macyjnych o atrakcjach tury-
stycznych i historycznych
- odsłonięcie widoku pano-
ramy miasta przy zjeździe z 
„górki podanińskiej” i innych 
miejscach ukazujących walo-
ry Szwajcarii Chodzieskiej 
- utworzenie punktu obsługi 
i promocji Miasta realizujące-
go zadania w zakresie udzie-
lania informacji, promowania 
walorów miasta, przygoto-
wania pamiątek i publikacji, 
organizacji eventów promo-
cyjnych, nawiązywania kon-
taktów. 
2. Budowa infrastruktury 
lekkoatletycznej.
3. Budowa nowych placów 
zabaw i modernizacja istnie-
jących.

KULTURA I OŚWIATA

1. Wsparcie w utworzeniu 
filii uczelni wyższej w Cho-
dzieży.
2. Powołanie Centrum 
Wspierania i Promocji Mło-
dzieży.
3. Bezpłatny karnet kultu-
ralny dla Seniorów.
4. Rewitalizacja historycz-
nych części miasta (Rynek, 
ul. Kościuszki, miejsce po 
budynku banku przy Rondzie 
Jana Pawła II).
5. Przedstawienie śladów 
pamięci po dawnych kultu-
rach w Chodzieży, cechach 
rzemiosł (tkactwo, cerami-
ka) w formie nowoczesnych 
multimediów, wirtualnych 
galerii. Powrót lamusa do 
Chodzieży.
6. Aleja muzyczna przy ul. 
Kościuszki wraz z rewitaliza-
cją otoczenia i zabytkowych 
domów tkaczy.
7. Powrót do koncepcji Tar-
gów i Warsztatów Ceramicz-
nych – promocja Chodzieży 
przez porcelanę.
8. Utworzenie Biura Wy-
staw Artystycznych.

9. Opracowanie czytelne-
go systemu motywacyjnego 
i  stypendialnego dla dzieci i 
młodzieży.
10. Wykorzystanie bogate-
go doświadczenia ChDK w 
zakresie Warsztatów Jazzo-
wych do organizacji podob-
nych, cyklicznych imprez 
muzycznych w celu przycią-
gnięcia artystów.

BEZPIECZEŃSTWO 
I INFRASTRUKTURA

1. Likwidacja płatnej strefy 
parkowania.
2. Darmowa komunikacja 
miejska.
3. Monitoring miejski z ca-
łodobową obsługą (rynek, 
skrzyżowania, główne ulice, 
miejsca niebezpieczne).
4. Wymiana lamp na ener-
gooszczędne LED z przebu-
dową linii napowietrznych 
i ujednolicenie architektury 
oświetleniowej w mieście
5. Projekt przebudowy in-
frastruktury komunikacyjnej:
- przejęcie dróg i chodników 
powiatowych i wojewódz-
kich wraz z budżetem, będą-
cych w granicach miasta
- utwardzenie  osiedlowych 
ulic gruntowych, rozbudowa 
instalacji burzowej.
- sygnalizacja świetlna na naj-
niebezpieczniejszych skrzy-
żowaniach
- likwidacja barier dla osób z 
niepełnosprawnych.
- stworzenie węzła komuni-
kacyjnego / przesiadkowego 
przy PKP/PKS/bus w oparciu 
o pozyskane budynki i tereny 
od PKP. Wydzielenie miejsc 
postojowych dla taksówkarzy
- utworzenie nowych parkin-
gów w otoczeniu centrum.
- powrót do Chodzieży dale-
kobieżnych połączeń auto-
busowych, stworzenie  po-
czekalni dla podróżujących 
(obecny stan jest niezgodny z 
prawem budowlanym)
- przebudowa newralgicz-
nych skrzyżowań w celu po-

prawy bezpieczeństwa ruchu 
między innymi skrzyżowania 
ulic: Kościuszki i Dworcowej  
(utworzenie lewo i prawo-
skrętów), skrzyżowania przy 
Lidlu, skrzyżowania ulic Pa-
derew-skiego i Małachow-
skiego.
- remont nawierzchni ul. Uj-
skiej wraz z dojazdem do Or-
lenu i ul. Łukasiewicza
- budowa jezdni łączącej ul. 
Siejaka i ul. Kasprzaka
- utworzenie w centrum mia-
sta strefy ograniczonego ru-
chu samochodowego z prze-
znaczeniem jej dla pieszych i 
rowerzystów, wraz z zorgani-
zowaniem w niej nowej prze-
strzeni publicznej z nowymi 
elementami tzw. małej archi-
tektury, np. aleja jazzowa.
6. Aranżacja ul. Rzeźnickiej 
na uliczkę „kawiarnianą”.
7. Ławka na każdej ulicy 
– program społeczny „100 
ławek na 100-lecie niepodle-
głości”.
8. Powołanie architekta 
miejskiego, urbanisty i dro-
gowca w celu koordynowania 
spójnego planu rewitalizacji 
miasta.
9. Wyłączenie małych ulic 
z ruchu pojazdów ciężaro-
wych. Stworzenie parkingu 
dla zestawów ponad 12 me-
trów z węzłem sanitarnym.
10.  Stworzenie na wzór Kra-
jowej Mapy Zagrożeń portalu 
na którym można zgłaszać 
wszelkie zauważone awarie 
oświetlenia, wodociągowe, 
zanieczyszczenia czy akty 
wandalizmu w celu przyspie-
szenia ich usuwania. 

SPRAWY SOCJALNE,
ZDROWIE

1. Budowa Żłobka Miejskie-
go. 
2. Program Mieszkanie + dla 
Chodzieży.
3. Utworzenie terenów in-
westycyjnych pod budownic-
two mieszkaniowe wieloro-
dzinne.
4. Mieszkania komunalne, 
miejskie i socjalne – inwenta-
ryzacja i remont mieszkań z 
rządowego Funduszu Dopłat.
5. Bezpłatne programy proz-
drowotne – badania profilak-
tyczne.
6. Zakup budynku po Tele-
komunikacji Polskiej przy ul. 
Jagiellońskiej, i utworzenie 

Miejskiego z przywróceniem 
poziomu wody i usunięciem 
osadów dennych.
3. Studium ratowania Jezio-
ra Strzeleckiego z wykona-
niem ścieżek przyrodniczo
-edukacyjnych.
4. Odcięcie dopływów za-
nieczyszczeń do chodzieskich 
jezior.

SPORT, REKREACJA 
I TURYSTYKA

1. Program „Chodzież 
wreszcie miastem turystyki!” 
- przygotowanie lokalne-
go produktu turystycznego 
opartego na walorach przy-
rodniczych i kulturowych
- budowa nowej pływalni 
Delfin (kompleks: baseny, 
sauny, odnowa, rehabilitacja, 
gastronomia)
- całoroczny stok narciar-
ski (sztuczna nawierzchnia, 
nowe wyciągi, rozbudowa)
- przygotowanie infrastruk-
tury pod sieć pensjonatów, 
marin, ośrodków odnowy 
biologicznej,  gastronomii 
przy Jezio-rze Miejskim
- budowa nowoczesnego 
obiektu kongresowo-szkole-
niowego w ramach turystyki 
biznesowej
- budowa toru samochodo-
wego dla pasjonatów moto-
ryzacji
- utworzenie pola biwakowe-
go i namiotowego oraz cam-
pingu
- utworzenie parku linowego
- budowa krytego lodowiska
- rewitalizacja szlaków tury-
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CHODZIEŻ Wiele gorzkich słów, ale też propozycji padło na zebraniu miejscowych przedsiębiorców z kandydatem KWW „Ziemia Cho-
dzieska” na stanowisko burmistrza miasta 

Poprawmy co się da!
Gości powitał Ma-

riusz Prukała z 
Komitetu Wybor-

czego Wyborców „Zie-
mia Chodzieska”, które 
było organizatorem 
spotkania. Przedstawia-
jąc kandydata na bur-
mistrza stwierdził - pan 
Andrzej Michalski jest 
przedsiębiorcą w praw-
nym i praktycznym tego 
słowa znaczeniu. To tak-
że znany społecznik. Za-
pewniam, jest on w stanie 
zmienić rzeczywistość na 
korzyść przedsiębiorców 
i tutejszego biznesu.
 W swoim wystąpie-
niu kandydat na bur-
mistrza Chodzieży po-
ruszył szereg wątków i 
problemów dotyczących 
zarówno gospodarki 

Chaos inwestycyjny, brak wizji, bylejakość i marazm gospodarczy - takie stwierdzenia można było usłyszeć podczas spotkania, które zorganizowano w sali spółdzielni 
mieszkaniowej. Poruszono wiele kwestii i tematów dotyczących funkcjonowania w „chodzieskiej” rzeczywistości. Wnioski nie napawają optymizmem.

miejskiej, finansów, jak i 
celowości czy jakości pro-
wadzonych inwestycji. W 
trakcie dyskusji wachlarz 
spraw poszerzył się o kolej-
ne wątki. 
 Andrzej Michalski m. 
in. mówił o potrzebie stwo-
rzenia chodzieskiej strefy 
ekonomicznej, a także na 
przykładzie prób rozwinię-
cia działalności swojej mał-
żonki o trudnościach zwią-
zanych ze znalezieniem w 
mieście odpowiedniej sie-
dziby. W gminie wiejskiej 
poszło o wiele łatwiej. - 
Mamy studium opracowane 
przez św. pamięci Wojciecha 
Nowaczyka z niewielkimi 
zmianami w 2006 roku. Jak 
powstały niektóre obiekty w 
tym czasie, to pewnie mogą 
wyjaśnić tylko kontrole. Za-

miast porządnego dworca 
postawiono Intermarche. 
Nie mamy gdzie mieszkać, 
a wybudowany został Vendo 
Park. Kiedy zapytałem o to 
burmistrza, ten wyznaczył 
sobie 90 dni na odpowiedź. 
Jak w krainie Barei.
 Dalej uzasadniał dla-
czego potrzebę powołania 
strefy ekonomicznej, która 
mogłaby być rozmieszczo-
na w różnych miejscach, a 
także inkubatora przedsię-
biorczości, nowej organiza-

Jak potwierdził w roz-
mowie z naszą gazetą, 
w tym tygodniu w Są-

dzie Okręgowym złożony 
zostanie wniosek prze-
ciwko redaktorowi Fan-
Page facebook Margonin 
Info za podawanie nie-
prawdziwych informacji, 

które godzą w dobre imię 
kandydata i mogą podwa-
żać zaufanie do wybor-
ców. Jak informuje Łukasz 
Malczewski - ten profil to 
jedna wielka propaganda 
kłamstwa, której trzeba w 
końcu postawić tamę. W 
ostatnim czasie pojawiło 

się tam kilka informacji, 
które są nieprawdziwe i 
mogą powodować wśród 
czytelników wrażenie, że 
stanowią element rzeczy-
wistości. Zestawianie nie-
prawdziwych informacji i 
sugerowanie nielegalnego 
finansowania kampanii  

wyborczej sprzed kilku lat 
jest przekroczeniem gra-
nicy dobrego smaku i dys-
kursu publicznego. - pod-
kreśla Malczewski.
  Zdaniem Malczew-
skiego, o ile można zro-
zumieć, że FanPage i jego 
prowadzący rodzinie an-

gażuje się w kam-
panię wyborczą, o 
tyle nie mając ele-
mentarnej wiedzy 
w swojej kampanii posłu-
guje się nieprawdziwymi 
danymi i zdarzeniami, 
które nie miały miejsca. 
Komitet będzie żądał 

sprostowania niepraw-
dziwych i szkalujących  
informacji oraz zapłaty 30 
tys. zł na cele charytatyw-
ne. 

P. Kujawa

KWW Nowy Powiat zażąda sprostowania i pieniędzy na cele charytatywne

Będzie kolejny wniosek w trybie wyborczym

cji przedsiębiorców - izby 
gospodarczej, czy też rady 
gospodarczej przy burmi-
strzu. Poruszył też dysku-
syjny wątek płatnych stref 
parkowania, ścieżek rowe-
rowych, ulg dla inwesto-
rów…
 W trakcie dyskusji Ta-
deusz Wojtkowiak prze-
konywał, iż trzeba pójść 
w kierunku rekreacji i tu-

rystyki, bo cudów nie ma 
- terenów pod inwestycje 
nie przybędzie. Jego zda-
niem obecna rada miejska 
ignoruje kupców, co trzeci, 
czwarty rezygnuje z dzia-
łalności - to jest katastrofa. 
Mnóstwo ludzi przeniosło 
działalność do Budzynia. W 
mieście pełno jest pustych 
lokali, miasto się starzeje.
 Na spotkanie przybył 
także, dość niespodziewa-
nie dla niektórych - Walde-
mar Straczycki szef miej-

scowej PO, przedsiębiorca 
związany z Chodzieskim 
Klubem Gospodarczym. 
-  Duże markety sieciowe 
i tak stosunkowo późno we-
szły do Chodzieży. Trzeba 
było znaleźć złoty środek. A 
mieszkańcy i tak jeżdżą do 
Piły i Poznania - tłumaczył. 
Tomasz Dymek stwierdził, 
że chce mieszkać w Cho-
dzieży i jako mieszkaniec 

oczekuje od władz bez-
pieczeństwa, minimum 
estetyki, elementarnego 
porządku na ulicach i czy-
stego powietrza. Natomiast 
Tomasz Bartkowiak prezes 
spółdzielni mieszkaniowej 
krytycznie wyrażał się o 
jakości chodników i dróg, 
a także braku separacji 
pieszych i rowerzystów 
na nowobudowanych 

ścieżkach. Nie on jeden 
zauważył, brak kom-
petentnego architekta 
miejskiego i urbanisty.
 - Na tym spotkaniu 
wniesiono wiele cen-
nych uwag do naszego 
programu, np. postula-
ty dotyczące likwidacji 
płatnej strefy parkowa-
nia, przebudowy infra-
struktury drogowej i ko-
lejowej. Zgadzamy się ze 
stanowiskiem, że nasze 
miasto powinno służyć 
mieszkańcom, a także ze 
względu na swoje walory 
powinno przyciągać ludzi 
pragnących odpocząć lub 
spędzić życie po zakoń-
czeniu swojej drogi zawo-
dowej. Tymczasem brak 
wizji i planów powoduje, 
że nie wiadomo jakie są 
cele władz, dokąd Cho-
dzież zdąża i komu ma 
właściwie służyć.

P. Kujawa 

Może już jest, bo te sprawy toczą się bardzo szybko. Tym razem w Margoninie wniosek w trybie wyborczym zapowiedział pełnomocnik komitetu 
wyborczego Nowy Powiat i jednocześnie kandydat na radnego rady gminy Łukasz Malczewski.

W Margoninie gorąca atmosfera. 
Łukasz Malczewski zapowiada pozew… 

Pod koniec spotkania aktywny był prezes spółdzielni 
mieszkaniowej Tomasz Bartkowiak

W spotkaniu uczestniczył Waldemar Straczycki z którym Andrzej Michalski prowadził ożywioną dyskusję

Andrzej Michalski poruszył wiele aspektów 
„chodzieskiej” rzeczywistości

Spotkanie odbyło się w sali spółdzielni mieszkaniowej

MARGONIN
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Andrzej Michalski: dziś o turystyce i kulturze 

Ożywimy centrum, 
przybędzie 
turystów

W moim programie dla mieszkańców zaprojektowanym na lata 2018-2028,  chciałbym określić kierunki działania 
w tej ważnej materii, którymi będę konsekwentnie podążał. W naszej koncepcji obie te dziedziny nawzajem się 
uzupełniają stąd trudno je rozdzielać. Obecnie turystyka to nie tylko aktywny wypoczynek, rekreacja, nieskażone 
środowisko, ale to również walory historyczne i  kulturalne miasta. 

Estetyka miasta, bo-
gata oferta kultural-
na są nierozłącznym 

elementem  strategii tury-
stycznej miasta.  Myśląc o 
rozwoju tej dziedziny  na-
leży w pierwszej kolejno-
ści rozwiązać  problemy 
związane z wysychaniem 
naszych jezior, zanie-
czyszczeniami oraz zale-
ganiem trujących osadów 
w jeziorze Miejskim, któ-
rego tafla uległa na prze-
strzeni lat znacznemu 
obniżeniu. Podjęliśmy już 
pierwszą inicjatywę w tej 
kwestii. Pan Jacek Gursz, 
który jest odpowiedzial-
ny za  ochronę naszego 
środowiska wprawdzie 
już zdążył ją wyśmiać, ale 
zapewniam, że wkrótce 
będziemy kontynuować 
nasze działania przy 
wsparciu instytucji Pań-
stwowych. 
 Niech Chodzież stanie 
się wreszcie miastem tu-

rystycznym, niech wresz-
cie do Chodzieży przyje-
dzie pierwszy prawdziwy 
turysta. Aby tak się stało 
przygotujemy system za-
chęt dla przedsiębiorców, 
plany i infrastrukturę pod 
budowę sieci marin wraz 
z pensjonatami, gabineta-
mi odnowy biologicznej, 
punktami gastronomicz-
nymi, szkółkami, punkta-
mi usługowo-handlowy-
mi związanymi z branżą 
sportowo – rekreacyjną, 
motorowodną, sprzętu 
wodnego  etc. W ramach 
turystyki biznesowej 
obejmującej  wyjazdy 
związane z aktywno-
ścią zawodową, takie jak 
kongresy, targi, wystawy, 
spotkania biznesowe, 
zbiorowe imprezy oraz 
spotkania motywacyjne 
zaproponujemy powsta-
nie  nowoczesnego obiek-
tu kongresowo – szkole-
niowego.

 Chodzieską ofertę 
wzbogacą takie inwesty-
cje jak: park linowy, nowa 
pływalnia, całoroczny 
stok narciarski, tor samo-
chodowy, rewitalizacja 
szlaków pieszych i rowe-
rowych z tablicami infor-
macyjnymi o atrakcjach 
turystycznych i historycz-
nych, infrastruktura lek-
koatletyczna, nowe place 
zabaw i modernizacja ist-
niejących.
 Turystyka miejska i 
kulturowa to przygotowa-
nie historycznych  części  
miasta jak. Rynek, ul. Ko-
ściuszki do rewitalizacji 
i  przedstawienie  śla-
dów pamięci po dawnych 
mieszkańcach i kulturach 
w Chodzieży, cechach 

rzemiosł (np. tkactwo, ce-
ramika) w  formie nowo-
czesnych multimediów i  
wirtualnych galerii. Taka 
forma będzie szansą na 
lepsze niż dotąd zachowa-
nie naszego dziedzictwa 
materialnego, ale także 
na jego promocję w kraju 
i zagranicą, jako atrakcję 
turystyczną. W tym kon-
tekście deklaruję odtwo-
rzenie obiektu o ciekawej 
małomiasteczkowej ar-
chitekturze  powstałym  
w latach 1900-1910 u 
zbiegu ulic Krasińskiego i 
Paderewskiego, który był 
przed laty siedzibą Pocz-
ty później Banku, a także 
ściągniecie do Chodzie-
ży  zabytkowego lamusa 
tkackiego z XVIII wieku. 

Nigdy tego nie zrozu-
miem,  jak można było do-
puścić do zniknięcia  tych 
śladów dawnej naszej kul-
tury i tradycji. 
 Pragnę wycofać  ruch 
samochodowy z części 
centralnej miasta i oddać 
te kwatery pieszym. Roz-
wiązanie to ma łączyć się 
z szerszym programem 
rewitalizacji zabytkowych 
kamienic i domów tkaczy i 
zorganizowaniem tam no-
wej przestrzeni publicznej 
z nowymi elementami 
tzw. małej architektury, 
pasażami, deptakami, ka-
wiarenkami plenerowy-
mi, aleją muzyczną, wir-
tualnym muzeum. Oczy-

wiście ta koncepcja będzie 
wiązała się z zaprojekto-
waniem nowych miejsc 
parkingowych wokół cen-
tralnych części miasta.
 W następnym wyda-
niu przedstawię  nasze 
działania w pozostałych 
dziedzinach: gospodarki, 
bezpieczeństwa, zdrowia 
i spraw socjalnych oraz 
przedstawię koncepcje 
budżetu obywatelskiego. 
Nasz program w całości 
będzie podwieszony na 
fanpage’u  wwziemiacho-
dzieska

Andrzej Michalski
kandydat 

na burmistrza 
Chodzieży

„Aby Chodzież stała się atrakcyjna i przyjazna zarówno dla 
mieszkańców i przyjezdnych – zniesiemy opłaty za parko-
wanie oraz za przejazdy komunikacją miejską. Skoro inne 
miasta już takie rozwiązania wprowadzają, wprowadzimy 
i my. Chodzież musi odbudować swoją pozycję i markę.”

Tchnąć życie w stare mury

Zabytkowe domy tkaczy

Jest pomysł na ul. Kosciuszki…

Kościół św. Floriana to perełka Chodzieży. 
Może przyciągnąć jeszcze więcej zwiedzających (fot. A. Jaremba)
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Tchnąć życie w stare mury

Ciekawe, że nawet 
teraz kiedy sprawę 
nagłośniło stowa-

rzyszenie „Ziemia Cho-
dzieska” żaden z radnych 
nie mówiąc o włodarzu, 
nie zadał pytania lub nie 
wyraził swojej opinii 
choćby podczas, którejś z 
ostatnich sesji. Tak jakby 
duszące się jezioro nie ist-
niało, nie było ważne...
 Tymczasem tu i ów-
dzie zaczyna się sprawę 
komentować, a przyci-
śnięte do muru instytucje 
wyrażają oficjalne opi-
nie. Natomiast działania 
powstałego z inicjatywy 
Andrzeja Michalskiego 
Społeczny Komitet Rato-
wania Jeziora Miejskiego 
i Naturalnego Środowiska 
Chodzieży ciągle jeszcze 
natrafiają na przeszkody. 
- Stanowisko pana burmi-
strza polegające na wy-
śmiewaniu postawionej 
zastawki na rzeczce Bolim-
ce, jak również odżegny-
wanie się od odpowiedzial-
ności za jego stan, także 
lekceważący stosunek do 
minimalnego poziomu lu-
stra wody, jego objętości, 
zdychania i cierpień zara-
żonych tasiemcem ryb, są 
dowodem na dyletanctwo 
i luki w wiedzy na temat 
środowiska naturalnego, 
które nas otacza. Ponadto 
brak reakcji na interwen-
cje mieszkańców świadczy 
nie tylko o lekceważeniu 
problemu, ale także swo-
ich wyborców. Odpowiedzi 
w rodzaju, że burmistrz 
nie jestem właścicielem je-
ziora, albo że jest gorąco a 
woda musi parować, nie są 
poważne.  
 - My, jako społeczny ko-

CHODZIEŻ Skarb zagrożony, czyli jak uratować jezioro Miejskie

Przez lata przymykano oczy na stan naszego flagowego jeziora. Pojedyncze głosy wskazujące na powolną degradację akwenu (a było ich trochę), ignorowano. Teraz mamy co 
mamy. Zasnute mętną zielenią z pływającymi w kółko rybami i metrami mułu na dnie. 

Kto zaniedbał sprawę?
 Stan jeziora z roku na rok pogarsza się

Warto zapoznać się z pismami z Sanepidu

Lustro wody opada..

mitet postanowiliśmy dzia-
łać i dla ratowania życia w 
jeziorze po konsultacjach 
merytorycznych postano-
wiliśmy wziąć sprawy w 
swoje ręce. Postawiliśmy 
zastawkę poprzez założe-
nie szandorów, wszystko 
po to by spiętrzyć wodę - 
mówi Andrzej Michalski. 
 O tym fakcie poinfor-
mowano drogą pisemną 
właściciela, Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

„Wody Polskie” w Ino-
wrocławiu. O dramacie 
jeziora i potrzebie inter-
wencyjnego spiętrzenia 
wody powiadomiono tak-
że Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w 
Chodzieży, Powiatowego 
Inspektora Weterynarii w 
Chodzieży, Wydział Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa w Starostwie 
Powiatowym i Inspekto-
rat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, który już 29 
sierpnia dokonał badania 
wody w jeziorze. Wyniki 
publikujemy poniżej na 
stronie gazety.   
 - Informujemy, że nasza 
zastawa pozwoliła w cią-
gu 14 dni podnieść lustro 
wody o 21 cm. Zwiększając 
poziom wody w jeziorze 
uratowaliśmy setki istot w 
nim żyjących. Do prawidło-
wego poziomu lustra wody, 
na wysokości 54,5 m. n.p.m. 

brakuje nam jeszcze około 
0,5 m. 
   Członkowie społecz-
nego Komitetu zaprze-
czają jakoby spiętrzenie 
wody w jeziorze stanowi-
ło zagrożenie dla życia w 
Bolimce. 
 Ponadto informują, iż 
posiadają dokumentacje, 
zdjęcia i świadków, które 
potwierdzają podejrzenia 
o odprowadzaniu wód 
burzowych i nie tylko 

bezpośrednio do jeziora i 
pośrednio przez Bolimkę. 
Ktoś za taki stan rzeczy 
odpowiada.
 - Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych 
problemem mieszkańców 
na spotkanie w dniu 2 paź-
dziernika o godzinie 18:30 
w sali spółdzielni miesz-
kaniowej. Z pewnością te-
matów nam nie zabraknie.

Paweł Kujawa   



8 27 września    |    ZIEMIA CHODZIESKA    przeczytaj, pomyśl 

Sąd w rozprawie w Trybie Wyborczym nie dał nam możliwości przedstawienia dowodów potwierdzających naszą opinię 
zawartą na plakatach wyborczych.  

Informacja o pozwie i terminie rozprawy dotarła do naszego pełnomocnika na 4 godziny przed rozprawą i to w czasie 
podróży służbowej. – jest to duży dyskomfort. Jak mogliśmy przygotować się do tak ważnej rozprawy nie znając nawet 
treści złożonego przez Pana Jacka Gursza pozwu.

Na złożenie zażalenia USTAWA daje 24 godziny. W tym przypadku było to tak: godzina 16.00 rozprawa, godzina 
21.30 odebranie postanowienia Sądu wraz z uzasadnieniem, a termin złożenia zażalenia to godzina 15.15 następnego 
dnia w sekretariacie sądu  w Pile. Pomimo złożenia zażalenia o 15.10 (w terminie) nasz pełnomocnik nie otrzymał 
wiadomości o dacie i miejscu rozprawy apelacyjnej. Rozprawa zakończyła się bez udziału naszej strony, prawdopodobnie  
podtrzymaniem postanowienia pierwszej instancji.  

PYTAMY
 Czy Sąd jest w stanie w ciągu kilku godzin zbadać dokumentację naszego zażalenia liczącego ponad 100 stron?
 Czy nie sugeruje to, że Sąd łaskawiej patrzy na swego pikietującego obrońcę ?
 Pan Jacek Gursz tak ochoczo pikietował przed sądem w obronie konstytucji, a czy sam nie uczestniczył i nie wykorzystał 
ograniczenia konstytucyjnych praw w „ułomności” Trybu Wyborczego? 
 Poddamy się postanowieniu Sądu, jednakże zapewniamy, że podejmiemy dalsze kroki prawne w zwykłym trybie, 
gdzie będziemy mogli przedstawić dowody mówiące o naszej prawdomówności przedstawionej na plakatach. 
 Sąd pozbawił nas konstytucyjnego prawa do procesu dowodowego i prawa do wyrażania opinii.

 Komitet Wyborczy Wyborców „Ziemia Chodzieska”

CHCEMY MIASTA ROZWOJU,  A  NIE  ZASTOJU

Kandydaci do Rady Miejskiej
KWW Ziemia Chodzieska

PRAWDA vs KŁAMSTWO

NASZA DRUŻYNA:

Andrzej Michalski     
okr. Wyb. nr 2

Marek Cerajewski    
okr. Wyb. nr 3

Tadeusz Wojtkowiak   
okr. wyb. nr 4

Małgorzata Marszałek   
okr. wyb. nr 5

Katarzyna Mielczarek   
okr. wyb. nr 7

Michał Andrzejewski   
okr. wyb. nr 8

Krzysztof Nowak   
okr. wyb. nr 9

Ryszard Ślot   
okr. wyb. nr 10

Mirosław Kowzan   
okr. wyb. nr 12

Andrzej Gembiak   
okr. Wyb. nr 13

Łukasz Bugajski   
okr. wyb. nr 14

Barbara Kostrzewa   
okr. wyb. nr  15
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GMINA CHODZIEŻ

CHODZIEŻ

Goście najpierw ze-
brali się w kościele 
pw. św. Maksymiliana 

Kolbe w Podaninie. Trady-
cyjnie całość rozpoczęła 
się od mszy św. w intencji 
leśników, podczas której 
poświęcono nowy sztan-
dar. Następnie uroczystości 
przeniosły się przed siedzi-
bę nadleśnictwa. Punktual-
nie o godz. 12.40 hejnalista 
dał znak do rozpoczęcia od-
słonięcia tablicy przytwier-
dzonej na pamiątkowym 
kamieniu. Krótka uroczy-
stość, w której wziął udział 
nadleśniczy Nadleśnictwa 
Podanin Jacek Kulpiński, 
księża oraz przedstawiciel 

Istnieją dłużej niż myśleli… Nadleśnictwo Podanin świętowało  215-lecie działalności

Samo spotkanie 
rodziło się w 
bólach i w du-

żym dyskomforcie. 
Według Andrzeja 
Michalskiego kandy-
data na burmistrza 
Chodzieży, zarząd 
okręgowy PZD w 
Pile był nieprzychyl-
nie nastawiony do tej 
inicjatywy. Pojawiła 
się dezinformacja. 
Działkowcy zostali 
w ostatniej chwili 

poinformowani, że 
spotkanie odwołano. 
Mimo tych działań 
do spotkania jednak 
doszło. Mówiono o 
zagrożeniach, ale 
także o szansach roz-
woju. Jednym z  pro-
blemów utrudnia-
jących działalność 
działkowcom były 
problemy z prądem. 
 Z opinii władz 
działkowców wyni-
kało, że położenie 

linii energetycznej  
wymaga  zgody od-
powiedniej ilości 
chętnych działkowi-
czów – co niekiedy 
jest przeszkodą  w 
realizacji takiego 
projektu. Tej opinii 
zaprzeczył obecny 
na spotkaniu Ry-
szard Ślot. Wyjaśnił, 
że Energetyka Po-
znańska na wniosek 
prezesów działek 
może położyć linię 

na swój koszt, umoż-
liwiając indywidu-
alne podłączenie się 
do sieci. Z takiego 
rozwiązania skorzy-
stały ROD „Bratek” 
w Chodzieży, które 
wkrótce zapewnią 
chętnym użytkow-
nikom możliwość 
przyłączenia się do 
sieci.  Koszty przyłą-
czenia altany do prą-
du  to 80 zł za 1 KW 
(przy  minimalnej 

mocy 2 KW). Należy 
jeszcze doliczyć nie-
wielkie koszty mate-
riałów  związanych  
z doprowadzeniem 
prądu od przyłącza 
do altanki.
 Andrzej Michal-
ski na spotkaniu za-
deklarował dalszą 
pomoc w rozwiązy-
waniu innych utrud-
nień dotykających 
ogrody działkowe. 

P. Kujawa

Po naszej interwencji prąd w każdej altance

Można? Można, skorzystają członkowie ROD Bratek
Spotkanie członków KWW Ziemia Chodzieska z przedstawicielami władz Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
przyniosło w ostatnim czasie konkretne rozwiązanie. Jednym z tematów poruszonych w rozmowach z działkow-
cami była kwestia przyłączenia się użytkowników działek do sieci energetycznej. 

Ponad 200 gości uczestniczyło w uroczystościach podanińskich leśników. Czwartkowe obchody uświetniło odsłonięcie pamiątkowej tablicy, wrę-
czenie odznaczeń i podziękowań resortowych oraz najważniejsze - przekazanie nowego sztandaru. 

RDLP w Pile była zaledwie 
preludium do głównych 
uroczystości pod specjalnie 
przygotowanym namiotem. 
 Część oficjalna zgroma-
dziła przeszło 200 gości 
i dopracowana została w 
najdrobniejszych szczegó-
łach. Gośćmi podanińskich 
leśników byli m. in obaj sta-
rostowie chodziescy, staro-
sta wągrowiecki, radny Sej-
miku Województwa Wiel-
kopolskiego Jerzy Kado, 
przedstawiciele dyrekcji 
RDLP w Pile, samorządow-
cy, członkowie władz i kół 
łowieckich ze Sławomirem 
Jaroszewiczem Łowczym 
Okręgowym ZO PZŁ w Pile, 
zasłużeni pracownicy nad-
leśnictwa, a także szefowie 
służb mundurowych z Cho-
dzieży. 
 Jacek Kulpiński po po-
witaniu gości przedstawił 
historię swojej jednostki. 
Jak stwierdził do niedawna 

sądzono, że liczy ona sobie 
180 lat. - Jednak okazało 
się na skutek badań Jerzego 
Tarkowskiego mojego po-
przednika, iż leśnicy urzę-
dowali w tym miejscu już w 
1803 roku.  A więc wyszło 
nam 2015 lat i taką datę 
świętujemy… 
 Dodajmy, że Jerzy Tar-
kowski przewodniczący 
Społecznego Komitetu 
Fundacji Sztandaru jest 
jednocześnie autorem pu-
blikacji dotyczącej historii 
Nadleśnictwa, którą na tę 
okoliczność przygotowano. 
Kulminacyjnym punktem 
uroczystości było przekaza-
nie sztandaru oraz ślubowa-
nie pracowników. Docenio-
no również przedstawicieli 
ponad 80 fundatorów - in-
stytucji i osób prywatnych, 
którzy kolejno symbolicznie 
wbili gwoździe w drzewce z 
sygnowanymi tabliczkami. 
  Głos oddano też gościom. 

Zastępca dyrektora RDLP Sła-
womir Kmiecik podkreślił, iż 
tutejsze nadleśnictwo to „dy-
rekcja wielkich ludzi i wiel-
kich leśników”. 
 Szczególnie wzruszają-
cym akcentem uroczystości 
okazało się wystąpienie 
jednego z poprzedników 
Jacka Kulpińskiego - dyrek-
tora Józefa Partyki. - 60 lat 
to niewiele w porównaniu 
z rocznicą którą obchodzi 
Nadleśnictwo. Przyszło mi 
żyć w latach ciągłego roz-
woju. Pamiętam jak ręczną 
pracę pilarzy zastąpiły piły 
motorowe. Podobnie obsie-
wanie lasu przy pomocy bu-
telki zastąpiły maszyny. Moje 
motto dla przyszłych leśni-
ków brzmi, cytując wielkiego 
Polaka i pilanina Stanisława 
Staszica - „Być narodowi uży-
tecznym”…
  Za zaproszenie podzię-
kowali składając życzenia 
wszystkim leśnikom za-

Dyrekcja wielkich ludzi i wielkich leśników

Dyskutowano o problemach i szansach rozwoju

stępca dyrektora RDLP 
Sławomir Kmiecik, łowczy 
okręgowy Sławomir Jaro-
szewicz, a także starosta 
chodzieski Julian Hermasz-
czuk. Całość zakończył kon-

cert w wykonaniu Capelli 
Zamku Rydzyńskiego z te-
norem Sławomirem Olgier-
dem Kramm, po czym gości 
zaproszono na poczęstunek.

Pik

Nie zapomniano o byłych szefach…

Kolejka z życzeniami

Tablicę poświęcił kapelan leśników ks. Stanisław Oracz

Wzruszające przemówienie 
wygłosił Józef Partyka

Prezentacja nowego sztandaru
Wyróżnieni odznaczeniami zostali m. in. pracownicy nadleśnictwa 

Tomasz Pierzkała i Wojciech Pszczoła

Mimo przeszkód spotkanie działkowców 
z Andrzejem Michalskim odbyło się
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Wędkarski świat oszalał na punkcie łowienia karpi. Nie ma chyba dzisiaj szyb-
ciej rozwijającej się techniki wędkarskiej, niż łowienie na kulki proteinowe…

Na co łowić?

Wędkarstwo karpiowe 
- gra w kulki

Kołowrotki z za-
krytą szpulą, 
przez polskich 

wędkarzy nazywane 
także kołowrotka-
mi bezkabłąkowymi 
lub kołowrotkami 
ze szpulą kapslową, 
konstrukcyjnie zbli-
żone są do  kołowrot-
ków o szpuli stałej, z 

tym, że w kołowrot-
ku bezkabłąkowym 
szpula jest zakryta. 
Kołowrotki tego typu 
są bardzo cenione w 
USA, gdzie obok mul-
tiplikatorów stano-
wią podstawowe wy-
posażenie wędkarzy 
spinningowych.  
 Dzięki temu, że 

szpula jest stale za-
kryta, nie występuje 
problem związany z 
negatywnym wpły-
wem wiatru czy desz-
czu, a co za tym idzie, 
żyłka praktycznie się 
nie plącze. Kołowro-
tek bezkabłąkowy 
można obsługiwać 
jedną ręką, wystarczy 

nacisnąć w dowolnym 
miejscu szpulę, by bez 
problemu wykonać 
rzut. Rolę kabłąka 
pełni wodzik.  
 Kołowrotki bez-
kabłąkowe wypełniają 
bowiem specyficzną 
niszę na rynku sprzę-
tu wędkarskiego. Jeśli 
zależy nam na płynnej 

i elastycznej pracy ze-
stawu, precyzji i pełnej 
kontroli nad nim nie-
zależnie o warunków 
atmosferycznych, to 
warto nim się zainte-
resować.  
 Nadają się szcze-
gólnie do wędkowa-
nia metodą odległo-
ściową i bolonki, mają 

także za-
s to s owa -
nie w węd-
k a r s t w i e 
spinningo-
wym. Mimo, że 
w Polsce tego typu 
kołowrotki nie są 
szczególnie popular-
ne, można je znaleźć 
w ofercie wielu firm.       

Kulki proteinowe, czy-
li najbardziej dzisiaj 
popularne przynęty 

na karpia, powstały w la-
tach 70. ubiegłego wieku 
w oparciu o hipotezę, że 
prz-ynęty oparte o wyższe 
walory spożywcze będą 
bardziej przyciągały karpie. 
Dodawano witaminy, sole 
mineralne, oleje, proteiny, 
aminokwasy, substancje 
zapachowe. Pod koniec lat 
siedemdziesiątych powsta-
ły pierwsze firmy, które 
zaczęły na skalę przemy-
słową produkować kulki 
boilies (czyli – proteinowe), 
zaczęto także produkować 
cały potrzebny karpiarzom 
osprzęt – od mocnych koło-

Trudno też o większy amok niż ten, jaki towarzyszy holowi dwucyfrowego karpia. Warto też zwrócić uwagę, że to 
właśnie łowienie karpi sprzyjało rozwojowi zasady ,,złów i wypuść”.  

Kołowrotki bezkabłąkowe

wrotków i wędzisk, poprzez 
specjalne stojaki na wędki, 
namioty, fotele, sygnaliza-
tory, itd. Dzisiaj ten segment 
rynku wędkarskiego należy 
do najszybciej rozwijają-
cych się. 

Łowisko
 Podstawą przyszłych 
sukcesów jest jednak nie 
przynęta, a łowisko. Warto 
poświęcić dzień na rozpo-
znanie zbiornika, w którym 
zamierzamy wędkować. 
Trzeba wypatrywać oznak 
żerowania, spławianie się 
ryb, miejsca, gdzie wy-
grzewają się w słońcu. Nie 
ma obawy - tam gdzie są 
karpie, będzie to z pewno-

ścią widoczne. Dobrymi 
łowiskami będą naturalne 
żerowiska – stoki lub pod-
wodne górki o głębokości 
2 – 2,5 metra, jesienią nie-
co głębiej, do 4 metrów. 
Trzeba koniecznie zbadać 
dno, bowiem karp nie lubi, 
wbrew powszechnemu 
przekonaniu, dna muliste-
go, woli żerować na tward-
szym podłożu, chociaż nie 
powinno być kamieniste 
ani żwirowe. Karpie nie 
lubią otwartej wody, w 
pobliżu ich żerowisk musi 
być zwarta podwodna ro-
ślinność, gdzie ryby odpo-
czywają, lub schronienie 
w postaci np. zwalonych 
drzew.  
 Ważnym etapem przy-
gotowania karpiowego ło-
wiska jest nęcenie. Trzeba 
wybrać co najmniej dwa - 
trzy miejsca, w których wy-
stępują karpie, a następnie 
przynajmniej przez kilka 
dni przyzwyczajać ryby do 
naszej przynęty. Do wyrzu-
cania przynęty na spory 
dystans (czasami jest to 
nawet 70 do 100 metrów) 
stosujemy specjalne przy-
rządy do wyrzucania, pro-
ce lub tzw. kobry. Można 
także zanętę wywieźć ło-
dzią lub pontonem.
 Najlepszą zanętą są kul-
ki proteinowe. Na początek 
wrzucamy od 60 do 100 

kulek, potem, przez kolej-
ne dni, po 50 sztuk. Jeżeli w 
łowisko pojawią się karpie, 
nie trzeba żałować zanęty – 
duży karp w mig rozprawi 
się z setką kulek. Doświad-
czeni wędkarze wykorzystu-
ją do zanęcania także ziarna 
zbóż, w tym kukurydzę. 

Sprzęt
 Spotkanie z karpiem 
to prawdziwe big game. To 
test wytrzymałości dla węd-
karza i jego sprzętu. Warto 
wiec wybrać sprzęt spraw-
dzony i odpowiednio moc-
ny. Niemal każdy producent 
oferuje dziś duży model ko-
łowrotka, mocny, mieszczą-
cy na szpuli kołowrotka co 
najmniej 200 metrów solid-
nej żyłki. Solidne wędzisko, 
3 - częściowe, z dobrej jako-
ści węgla, znajdziemy dziś 
w sklepach wędkarskich 
nawet za około 200 złotych, 
choć firmowe karpiówki 
mogą kosztować nawet kil-
ka razy więcej. Nie obejdzie 
się bez niezawodnego sy-
gnalizatora brania, najlepiej, 
by była ona i mechaniczna 
(może być tzw. ping-pong 
lub ,,małpka”) oraz elektro-
niczna (będą to głównie tzw. 
sygnalizatory). Karpiarz 
musi być także przygotowa-
ny na cierpliwe wyczekiwa-
nie na branie nawet przez 
kilka dni. 

Łowimy 
 Szczególnej staranności 
wymaga dobór przynęty. 
Najlepsze są kulki proteino-
we, bo są idealną przynętą 
na duże karpie – żadna inna 
ryba nie wejdzie nam do 
zanęty (może poza dużymi 
amurami i leszczami). 
 Kulki proteinowe pro-
dukowane są w wielu wa-
riantach kolorystycznych 
i zapachowych, stąd spora 
trudność, aby dobrać takie, 
które będą pasowały ,,na-
szym” karpiom. Wybraną 
przynętę przywiązujemy 
do haczyka tzw. przyponem 
włosowym. Stosuje się go, 
gdyż kulki są na tyle twarde, 
że nie sposób nawlec je na 
haczyk w sposób klasyczny, 
wymyślono więc, że połą-
czone zostaną z haczykiem 
krótkim odcinkiem cienkiej 
żyłki. Poza tym karp bierze 
ostrożniej, gdy pyskiem nie 
wyczuwa ostrza haczyka 

– po zassaniu przynęty ha-
czyk sam trafia tam, gdzie 
trzeba. Łowcy karpi stosują 
haczyki produkowane spe-
cjalnie do tej metody, wiel-
kości 4 i 6, bardzo mocne.   

Holowanie 
 Hol dużego karpia 
może wyprowadzić każde-
go wędkarza z równowagi, 
chyba że się do tego od-
powiednio przygotuje. Po 
zacięciu nie wolno im po-
zwolić, by to one nam dyk-
towały warunki walki. Do 
łowienia karpi  stosuje się 
mocny sprzęt, dlatego trze-
ba w miarę możliwości, na 
granicy wytrzymałości żył-
ki, hamować ucieczki ryby. 
W ostatnim etapie holu 
bardzo pomocny będzie 
duży, karpiowy podbierak. 
 A potem, oczywiście 
zdjęcie, oficjalne ważenie,  
i... z powrotem, do wody! 

Józef Wróblewski
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Kochana Wiaruchno

Co tam panie na Litwie

Gór(n)olotnie
O 

DEMOKRACJI
W kwestii ważnych racji

Dzisiaj wiersz o demokracji
Wątpliwości nie ma żadnych

Czas wybierać nowych radnych
 

Będzie lepiej i dostatniej 
I w urzędach będzie łatwiej
I coś jeszcze zaś nas czeka 
Lepsza GOPS-u też opieka

 
Jak tradycja z dawna była

Wnet kampania więc ruszyła
Kandydaci się promują
Złote Góry obiecują… 

 
POSTSCRIPTUM

Każdy obiecuje hojnie 
A w Budzyniu jest spokojnie

Bardzo miła atmosfera
                     Bo najlepszych się wybiera             M.G.

No zaczęło się
Kochano wiaruch-

no, no zaczło 
sie idom wybory 

jak nic, wszyndzie wszy-
scy blubrajom, czy PiS, 
czy PO, czy eka ludow-
ców załapie sie zaś na 
profity i kto bydzie pił 
szampiter po wyborach. 
Ludzie dostali lekkiygo 
rapla: wew telewizo-
rze cingim pokazujom 
ważnych, cingiym sły-
sze godanie na różne 
tematy, a już blubranio i 
politykowanio słysze co 
niemiara. Jak tylko klik-
ne na jakiś program i 
szpycne wew ekran, to 
tam aby tylko Schetyna, 

abo Kopacz, abo Mora-
wiecki, abo Kaczyński, no 
i prezydenta wszyndzie 
pełno. Prowda jest tako, że 
do godanio majom talynt 
i mogom godać cingim i 
bez zajonknincia. Że jak 
bydzie tak jak godajom, 
to Trump bydzie do Dudy 
przyjyżdzoł na dywanik, 
zaś teroz chebać jest na 
odwyrtke. Wew radio sły-
szołem, ża Ameryka zwa-
dy może na nos liczyć... no 
a my na onych?? Vizy do 
Ameryki majom wszystkie 
szuszwole wew Europie, 
a my nojlepsi przyjacie-
le Amerkanów muszymy 
cingiym czapkować wew 

tyj sprawie. A bez co? 
Tegu nie wiym, bo te-
roz tam dylać do roboty 
to żodyn rarytas. Ale na 
naszym podwyrku czyli 
wew powiecie trza szpy-
cować co je wew polityce 
i trza wybrać jak sie no-
leży, no bo jedno wiara 
chwoli jednych inni dru-
gich, a wiara wiy swoje i 
każden jeden swój rozum 
mo. Jo sobie tak myśle, 
że zaś kogo sobie wiara 
wybierze tygu byndom 
mieli. Tak zaś na tyn przy-
kład wew Chodzieży wia-
ra ostro zaczyno sie kon-
frontować, słysze jak po 
nocy z funckom jedyn 

kakaludek zrywoł 
plakaty co zawiesi-
ła opozycja obecny 
władzy. Wiara godo 
że burmistrz mo już 
rajzenfiber przed 
wyborami, no ale 
bydzie co bydzie... 
A za to u nos wew 
Budzyniu wszyscy 
kochajom wójta i 
wiara godo, że jest 
fajny i wójta wybio-
rom w piyrwszej 
turze i zaś łyn ni mo 
zez kim przegrać. 
Tak to je z demokra-
ciom. No wiada któś 
byndzie górom...

 Mieciu Góra   

Wspomnieć całą 
42 letnią historię 
kapeli nie spo-

sób, bo tylko w 2018 roku 
odbyła trasy koncertowe 
do Rzeszowa, Sandomierza 
i dotarła aż do Lwowa. Po-
wodem ostatniego zagra-
nicznego wyjazdu był wy-
stęp w centrum Wilna na 
Placu Ratuszowym, gdzie 
przy licznej publiczności 
budzyniacy koncertowali 
i bisowali, zaś wszystko 
rejestrowała TV litewska 
(warto całe widowisko zo-

baczyć w Internecie). Po-
wodem wyjazdu i udziału 
w koncercie był jubileusz 
30-lecia Kapeli Wileńskiej. 
Należy wspomnieć także, 
iż aktywnie w organizację 
włączyła się ambasada pol-
ska w Wilnie - głos zabrała 
także vice mer Wilna Edita 
Tamośiunaite - która ser-
decznie wszystkich przy-
witała i życzyła dalszych 
sukcesów estradowych. 
- Było pięknie, wzruszają-
co i dostojnie, a liczne bisy 
dobrze ilustrują obraz tego 

wspaniałego koncertu - ko-
mentuje Mieczysław Góra. 
Zakwaterowanie kapeli 
zaoferował hotel „Pan Ta-
deusz”- polski obiekt nie-
zwykle klimatyczny i uro-
kliwy, gdzie Kombinatorzy 
doznali dużo życzliwości 
i serdeczności. Warto do-
dać, że hotel Pan Tadeusz 
(Panas Tadas) znajduje się 
w centrum Wilna i stąd też 
jest blisko do wszystkich 
legendarnych miejsc zna-
nych z literatury i edukacji 
szkolnej, m.in. do kaplicy 

Matki Bożej Ostrobram-
skiej – którą rozsławił 
A. Mickiewicz - co warto 
zapamiętać odwiedzając 
Wilno.
 -Refleksją dla Chodzie-
żan niech będzie informa-
cja, iż założycielem  KOM-
BINATORÓW jest znany 
mieszkaniec Chodzieży 
Mirek Kowzan. Trochę ża-
łuję, iż nie było warunków 
do szerszego zaistnienia 
kapeli właśnie w tym mie-
ście… 
  PK

Kapela Kombinatorzy wystąpiła w Wilnie. Wiara klaskała…BUDZYŃ

Ciągle nie brakuje im chęci ani pasji. Kapela Kombi-
natorzy z Mieczysławem Górą, z niesłabnącą dyna-
miką promuje Budzyń i powiat chodzieski w Polsce, 
Europie i wielokrotnie za Atlantykiem. Przypomnij-
my, że w 2012 r kapela zagrała koncert dla Papieża. 

Kombinatorzy zagrali na wileńskim Rynku
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BIEGI PRZEŁAJOWE

BUDZYŃ

Bieg na różowo

W Bukowcu (gm. Budzyń) odbyły się VIII Gminne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych

Do utraty tchu
Celem zawodów jest 

popularyzacja bie-
gów przełajowych 

wśród  młodzieży i do-
rosłych. Organizatorami 
byli: Wójt Gminy Budzyń, 
Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu, Szkoły Pod-
stawowe, i koło LZS w 
Bukowcu. Ogółem zgłosi-
ło udział 42 uczestników, 
którzy biegali na swych 
dystansach i kategoriach 
wiekowych. Sędzią głów-
nym biegów był Piotr 
Ślęzak, który wraz z Ire-
ną Jankowską czuwali 
nad prawidłowym prze-
biegiem zawodów.
 N a j m ł o d s z y m i 
uczestnikami biegu mło-
dzieżowego okazali się: 
Kornelia Krzykawska, 
Jakub Woler z Budzynia 
oraz Wojtek Czerech z 
Dziewoklucza.
 Drużynowo w bie-
gach młodzieżowych w 
klasyfikacji Koło LZS - 
Sołectwo najlepiej wypa-
dli biegacze z Budzynia 
- 76 punktów,  przed So-
kołowem i Kąkolewicami 
po 23punkty, III miejsce 
przypadło Bukowcowi 
i Wyszynom po 9 punk-
tów, natomiast IV miej-
sce zajęła ekipa z Dzie-
woklucza.
 W ogólnej klasyfika-
cji „Open” I miejsce za-
jęli biegacze z Budzynia, 
II miejsce Kąkolewice, 
III miejsce  Bukowiec, 
IV miejsce Sokołowo, 

Po długiej 4-letniej przerwie 23 września na boisku 
sportowym w Bukowcu i terenie przyległym ponownie 
odbyły się VIII Gminne Mistrzostwa w Biegach Przeła-
jowych. 

Wystartowali koło molo 
jeziora Miejskiego, na 
starcie stanęło 282 oso-
by zarówno kobiety jak 
i mężczyźni, a 5 kilome-

trowy bieg ukończyło 
232 osoby. Wśród kobiet 
wygrała Sara Gawlak, a 
wśród mężczyzn Kamil 
Linka. 

 Stowarzyszenie Cho-
dzieskich Amazonek 
działa 11 lat i liczy 50 
osób, same panie z choro-
bami nowotworowymi. 

Na początku październi-
ka stowarzyszenie zor-
ganizuje Warsztaty Re-
habilitacji Społecznej dla 
Amazonek z całego kraju 

w hotelu Nestor. Różowa 
wstążeczka organizu-
je rehabilitację fizyczną 
między innymi gimna-
stykę, masaże, zajęcia w 

wodzie, udziela pomocy 
psychologicznej. Różowy 
Bieg ma na celu właśnie 
taką podwójną rehabili-
tację.                                   P.Ś

W sobotę 22 września odbył się w Chodzieży II Różowy Bieg Charyta-
tywny organizowany przez stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek 
Różowa Wstążeczka.

V miejsce Dziewoklucz 
i Prosna, natomiast VI  
miejsce  Wyszyny.   
 W klasyfikacji Szkoły 
najlepiej biegali ucznio-
wie Szkoły Podstawo-
wej w Budzyniu zdobyli 
108 punktów pokonując 
Szkołę Podstawową w 
Wyszynach z 18 punkta-
mi. Sędzią głównym bie-
gów był pan Piotr Ślęzak 
, który wraz z panią Ireną 
Jankowską czuwali nad 
prawidłowym przebie-
giem zawodów.

BIEG MŁODZIEŻOWY

W kategorii dziewcząt:
Rocznik 2011 i młod-

si na dystansie 500 m: 
zwyciężyła Liliana Chu-
dzińska z Bukowca przed 
Kornelią Krzykawską z 
Budzynia.

Rocznik 2008-2009 
na dystansie 500 m: zwy-
ciężyła Zofia Kleczewska 
z Popielna (Sokołowo) 
przed Amelią Woler i Na-
talią Gąsior z Budzynia.

Rocznik 2006-2007 
na dystansie 1000 m: 
zwyciężyła Patrycja  Pru-
dlak przed Agatą Wa-
chowską, obie z Budzy-
nia.

Rocznik 2004-2005 
na dystansie 1000 m: 
zwyciężyła Martyna Gą-
sior z Budzynia przed 
Oliwią Kleczkowską z Po-
pielna/Sokołowo/ i Wik-
torią Prudlak z Budzynia.  

W kategorii chłopców:
Rocznik 2011 i 

młodsi na dystansie 500 
m: zwyciężył Franciszek 
Świerkowski z Kąkolewic 
przed Jakubem Woler 
z Budzynia i Wojtkiem 
Czerech z Dziewoklucza

Rocznik 2008-2009 
na dystansie 500 m: zwy-
ciężył Nikodem Krzy-
kawski z Budzynia przed 
Bartoszem Posadnym i 
Ksawerym Świerkow-
skim obu z Kąkolewic.

Rocznik 2006-2007  
na dystansie 1000 m: 
zwyciężył Patryk Rata-
jewski z Wyszyn przed 
Antonim Kleczewskim 
z Popielna (Sokołowo) i 
Kacprem Cabel z Budzy-
nia.

DUŻY  BIEG - 7 KM

W śród pań najlep-
szą była  Beata Krzykaw-
ska z Budzynia przed Ha-
liną Moćko z Kąkolewic 
i Sylwia Brzezińską oraz 
Klaudią Pielach z Bukow-
ca.

Wśród panów naj-
lepszym był Jan Fryska z 
Kąkolewic przed Janem 
Podyaskiem z Prosny.

Wszyscy uczestnicy 
biegów po przebiegnię-
ciu mety otrzymywali 
medale za udział oraz 
skromny poczęstunek.  
 Zwycięzcy otrzymy-
wali medale i upominki 
które wręczali: gospo-
darz sołectwa Bukowiec 
– Sołtys pan Wacław 
Pasch oraz Przewodni-
czący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu 
Roman Schlabs. 

Teren zawodów, tra-
sy biegowe oraz zaplecze 
przygotowane były wzo-
rowo co wymagało dużo 
pracy i wysiłku za co or-
ganizatorzy i uczestnicy 
biegów składają szcze-
gólne podziękowanie 
bezpośrednim organiza-
torom biegów, aktywowi 
koła LZS w Bukowcu na 
czele z jego przewodni-
czącym panem Januszem 
Bożek.

Uczestnicy w po-
szczególnych katego-
riach reprezentować 
będą gminę Budzyń na 
Ogólnopolskich Biegach 
w Jarosławcu w 2019 
roku.

LZS Budzyń, RS

Jest nagroda!Grunt to dobra zabawa

Nasze, nagrody, nasza radość

Medal się należy…

W końcu meta! Ale z uśmiechem
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LIGA PIŁKARSKA

Już w 20 minucie 
meczu zawodnik z 
Jędrzejewa otrzy-

mał drugą żółtą kart-
kę i w konsekwencji 
czerwoną. Kłos miał 
przewagę i w 25 mi-
nucie Jarosław Berr 
wykorzystał tę szansę 
strzelając pierwsze-
go gola. Przez długi 
czas mecz był średnio 
ciekawy i do przerwy 
utrzymał się wynik 1:0 
dla Kłosa. Po przerwie 
obraz gry nie zmienił 
się. Kłos miał przewa-
gę liczebną, ale nie po-
trafił jej wykorzystać. 
W 70 minucie meczu 

zrobiło się zamiesza-
nie i zawodnicy zwró-
cili uwagę sędziemu 
wskazując na trybuny. 
Sędzia przerwał mecz, 
dobiegł do trybun i po 
chwili wezwał pomoc 
medyczną. Okazało 
się że jeden z kibiców 
zasłabł na trybunach 
i pomocy musiała 
udzielić mu pani ra-
townik. (Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy się, 
że po meczu  musiał 
jednak odwiedzić le-
karza).
 Brutalna gra do-
prowadziła do faulu 
w polu karnym naj-

pierw Kłosa Budzyń 
(87 min), później pod 
bramką Jędrzejewa 
(89 min) i mecz zakoń-
czył się wynikiem 2:1 
dla Kłosa.
 Michał Węgrzyn 
trener Kłosa Budzyń: 
- To był mecz na prze-
łamanie, po ostatnich 
przegranych meczach 
przyszło zwycięstwo, 
wymęczone zwycię-
stwo, ale są trzy punk-
ty.
 Mecze pozostałych 
naszych drużyn: Iskra 
Wyszyny przegra-
ła w Starej Łubiance 
2:0, Korona Stróżewo 

przegrała w Pobie-
dziskach 6:2 (bram-
kę dla Korony strzelił 
Krzysztof Troczyński, 
a druga była samobój-
cza). Leśnik Margonin 
grał w Obornikach ze 
Spartą i przegrał 4:1, 
dla Leśnika w 21 mi-
nucie bramkę strzelił 
Sebastian Górzyński 
na 1:0, ale w 49 Sparta 
wyrównała. W 52 mi-
nucie obrońca Leśnika 
dostał czerwoną kart-
kę i „już się posypało” 
- stwierdził kierownik 
Leśnika Margonin An-
drzej Zaborowski.

P. Ślęzak

LIGA PIŁKARSKA Kolejny piłkarski weekend za nami

Mecz na przełamanie. Kłos w końcu wygrał, reszta na tarczy

Wymęczone zwycięstwo
Kłos Budzyń podejmował na boisku w Stróżewie zespół Wenus Jędrzejewo. Niestety nie było to  porywające 
wydarzenie. Pojedynek nie obfitował w akcje, mecz był wolny, dużo w nim było fauli i kłótni, mało dobrej gry.

Jarosław Berr z Kłosa strzelec pierwszej bramki

W sobotnie popo-
łudnie na sta-
dionie piłkar-

skim w Szamocinie stanę-
ły naprzeciw siebie dru-
żyny z naszego regionu 
- Sokoła i Polonii. Pogoda 
była wręcz wymarzona 
zarówno dla piłkarzy jak 
i kibiców - słonecznie, 
temperatura 18 stopni…
 Spotkanie rozpoczę-
ło się od dynamicznych 
akcji zawodników z Sza-
mocina, raz za razem 
sunęły ataki na bramkę 
Polonistów. Taki system 
się opłacił, bo w 27 minu-
cie Kacper Małachowski 
z Sokoła Szamocin zdo-
bywa pierwszą bramkę. 

Trzy gole 
Troczyńskich, 
każdy w innym meczu

W ostatnią sobotę nasze drużyny rozegrały ciekawe 
mecze piłkarskie, w tym jeden mecz derbowy pomię-
dzy Sokołem Szamocin a Polonią Chodzież.

Przeciwnicy ogryzali się 
chcąc odrobić szybko 
stratę, ale nic z tego nie 
wychodziło, zawodnicy 
Sokoła konsekwentnie i 
intensywnie atakowali 
bramkę Polonii, co kolej-
ny raz przyniosło ocze-
kiwany efekt i w 42 mi-
nucie Kacper Troczyński 
strzela kolejnego gola. 
Takim właśnie wynikiem 
i prowadzeniem Sokoła 
2:0 kończy się pierwsza 
połowa meczu. 
 Po przerwie takty-
ka drużyny z Szamocina 
nie ulega zmianie - ciągłe 
ataki powodują, że Polo-
nistom pozostało tylko się 
bronić. W  78 minucie Ja-

kub Szołdra  z Sokoła wy-
korzystuje jedną z wielu 
sytuacji  i strzela następ-
nego gola podwyższając 
wynik na 3:0. Dodajmy, 
że to już ósmy gol tego 
zawodnika w tej rundzie, 
co zapowiada ciekawą ka-
rierę tego utalentowanego 
osiemnastolatka. Wynik 
utrzymał się do końca 
meczu i Sokół Szamocin 
wygrał z Polonią Chodzież 
3:0. Mecz w Szamocinie 
obejrzało 74 kibiców.
 Włodzimierz Mała-
chowski trener Sokoła: 
Dla nas to była lepsza gra 
od poprzednich meczy, 
bardziej poukładana. Do-
kładana, celne podania w 

efekcie dały nam zwycię-
stwo. Oprócz tych mło-
dych zawodników, którzy 
strzelili gole na wyróż-
nienie zasługuje 44 letni 
Andrzej Abram, który 
imponuje bardzo dobrą 
formą.
 Sergiusz Grabowski 
trener Polonii Chodzież: 
Przegraliśmy niezbyt 
trudny mecz, przede 
wszystkim byliśmy słabsi 
w bezpośrednich poje-
dynkach, fizycznie nie da-
liśmy rady. Brakuje nam 
doświadczenia, poprosi-
łem o pomoc Marka Tala-
ra ( 40 lat ), ale to jeszcze 
za mało.

Piotr Ślęzak
Na meczu derbowym było 74 kibiców

Sokół w ataku…

Jakub Szołdra najlepszy zawodnik Sokoła Szamocin

Zawodnicy Kłosa w niebieskich strojach

Szymon Troczyński kapitan 
Kłosa i strzelec karnego

mailto:pawel.kujawa@ziemiachodzieska.org
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