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Kolejne samorządy popierają

WSZYSCY JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI 
ZA NASZE BEZPIECZEŃSTWO

n Zrobiliśmy w Chodzieży  
kolejny krok, by nasze budyn-
ki oświatowe były kolorowe, 
bezpieczniejsze, lepiej wypo-
sażone, by nauka w nich była 
przyjemniejsza. Temu służyły 
przeprowadzone ostatnio inwe-
stycje w Przedszkolu Miejskim 
nr 5 i Szkole Podstawowej nr 1. 
Nie udało się tylko przeprowa-
dzić remontu boiska przy Szko-
le Podstawowej nr 3, ze wzglę-
du na brak wymaganych zgód 
odpowiednich organów.

Przed nowym 
rokiem szkolnym

n Rada Miejska 
w Chodzieży już w 
czerwcu br. włączyła 
się w tę akcję. 
Pomysł zainicjowały 
wspólnie Wielko-
polskie Muzeum 
Niepodległości w 
Poznaniu, Instytut 
Pamięci Narodowej 
oddział w Pozna-
niu, Towarzystwo 
Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego, 
Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów 
Wielkopolskich, 
Fundacja Zakłady 
Kórnickie oraz 
Muzeum Narodowe 
w Poznaniu.

n Zgodnie za przewidywaniami specja-
listów, grozi nam kolejna fala pandemii. 
W dalszym ciągu więc niezwykle ważne 
jest szczepienie się przeciwko temu wi-
rusowi.

Od samego początku walki z pandemią 
uważam, że sprawy szczepień należy promo-
wać. Jako przewodniczący Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski, już w grudniu 
wystosowałem do premiera i ministra zdrowia 
propozycję włączenia wielkopolskich samo-
rządów do promocji akcji szczepień. Wtedy ze 
strony rządu odzewu nie było. Nie zrażeni tym 
faktem, wielkopolscy samorządowcy na różne 
sposoby starali i starają się budować świado-
mość wagi szczepień dla naszego wspólnego 
bezpieczeństwa. 

Także w Chodzieży czyniliśmy wiele starań, 

W poprzednich wydaniach Naszej Chodzieży pokazaliśmy, skąd miasto 
czerpie pieniądze i na co je wydaje. Dzisiaj też ważna informacja.
Każdego chodzieżanina zapewne zainteresuje, ile każdy z nas dokłada do funkcjonowania 
miasta. Pokazuje to tzw. „kalkulator mieszkańca”. W zamieszczonej poniżej tabeli zestawiono 
zarobki mieszkańca, który zarabia najniższą krajową i mieszkańca, który otrzymuje przeciętne 
średnie wynagrodzenie w kraju. Tabela pokazuje, ile każdy miesięcznie ze swojego podatku 
dochodowego przekazuje na utrzymanie poszczególnych rodzajów wydatków miasta.

BUDŻET MIASTA 2021 ROK

Ile przekazujemy 
na utrzymanie miasta

MIESZKANIEC ZARABIAJĄCY BRUTTO: (najniższe w zł) (przeciętne w zł)

2 800 5 637

PODATEK DOCHODOWY PRZEKAZY-
WANY MIESIĘCZNIE DO MIASTA

51,48 138,05

w tym na:

Przedszkola i szkoły 12,34 33,08

Zasiłki i 500+ 11,38 30,52

Administracja publiczna 7,51 20,15

Utrzymanie miasta i ochrona środowiska 5,07 13,60

Transport 3,95 10,30

DRODZY UCZNIOWIE, DRODZY NAUCZYCIELE!
Zbliża się kolejny rok szkolny. Ciągle nie mamy pewności, jak będzie on przebiegał. Czy 
będzie już  normalnie, czy może z jakimiś obostrzeniami. Ale z całego serca życzę,  by 
był bezcowidowy, bezpieczny i szczęśliwy. Burmistrz Miasta Chodzieży

Jacek Gursz

aby uświadomić mieszkańcom, że wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo i zdrowie. 
W ostatnich tygodniach wykupiliśmy specjalny czas 
antenowy w lokalnej telewizji, aby przedstawiać w nim 
filmy, promujące szczepienia. Jest to oczywiście tylko 
jeden z przykładów naszej aktywności. 

 Jacek Gursz
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NOWY ŁAD KOSZTEM SAMORZĄDÓW?
Nowy Ład to rządowy program, który ma zapewnić Polsce satysfakcjonujący wszystkich rozwój naszego kraju. 

Są jednak coraz głośniej artykułowane stwierdzenia, że nie będzie to korzystny program dla polskich samorządów. 
Czy zatem samorządy, w tym oczywiście i nasz, chodzieski, mają się naprawdę czego obawiać? Z tym pytaniem 

zwróciliśmy się do burmistrza Chodzieży.

JACEK GURSZ
BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

PRZYPOMINAMY, ŻE DO 30 WRZEŚNIA 2021 TRWA

Narodowy Spis Powszechny
WYSTARTOWAŁ KONKURS 
PREZESA GUS NA NAJBARDZIEJ 
CYFROWĄ GMINĘ. WYSTARCZY 
SPISAĆ SIĘ SAMODZIELNIE 
PRZEZ INTERNET, A NASTĘPNIE 
ZACHĘCIĆ DO TEGO RODZINĘ, 
ZNAJOMYCH I OSOBY Z NAJ-
BLIŻSZEGO OTOCZENIA. NAJ-
BARDZIEJ CYFROWA GMINA 
OTRZYMA ATRAKCYJNE NA-
GRODY RZECZOWE.

Samospisu internetowego należy doko-
nać poprzez interaktywną aplikację dostęp-
ną na stronie Głównego Urzędu Statystycz-
nego https://spis.gov.pl/.

Wskaźnik samospisu internetowego sta-
nowiący podstawę do wyłonienia zwycię-
skich gmin będzie uwzględniał samospis 
dokonany w okresie od początku do końca 
trwania NSP 2021, tj. od 1.04.2021 r. do 
30.09.2021 r. do godziny 23:59.

Przypominamy, że Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 
jest realizowany metodą samospisu inter-
netowego oraz uzupełniająco: metodą wy-
wiadu telefonicznego i metodą wywiadu 
bezpośredniego. Najłatwiej spisać się sa-
modzielnie przez Internet na stronie spis.
gov.pl. Wystarczy komputer lub inne urzą-
dzenie mobilne podłączone do Internetu. 
Miejsca spisowe są dostępne również w 
Urzędzie Miejskim. Osoby, które nie mają 
dostępu do Internetu mogą odwiedzić urząd 
lub skorzystać z opcji „spisz się przez tele-
fon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez 
pracowników statystyki publicznej od ponie-
działku do piątku od 8:00 do 18:00 pod nu-
merem: 22 279-99-99. Respondenci, którzy 
nie będą mogli samodzielnie spisać się po-
przez formularz internetowy lub telefoniczne 
na infolinii spisowej, zostaną spisani przez 
rachmistrzów telefonicznie lub podczas 

wywiadu bezpośredniego. Rachmistrzowie 
dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z nu-
meru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Od 
23 czerwca br. rachmistrzowie realizują rów-
nież wywiady bezpośrednie.

Wskazanie zwycięskich gmin dokonane 
zostanie na podstawie przygotowanej przez 

Centrum Informatyki Statystycznej aplikacji 
cyfrowej do monitorowania liczby osób fi-
zycznych, które spiszą się w kanale samo-
spisu internetowego, w stosunku do liczby 
osób fizycznych zobowiązanych do spisania 
się na terenie danej gminy.

Wyłonienie zwycięskich gmin oraz ogło-

szenie wyników nastąpi w terminie do 15 
listopada 2021 r. Lista zwycięskich gmin 
zostanie opublikowana na stronie https://
spis.gov.pl/ oraz w mediach społeczno-
ściowych GUS i podległych Prezesowi GUS 
jednostkach statystyki publicznej.

#liczysiękażdy

W ostatnich tygodniach faktycznie za-
lewani jesteśmy propagandowymi infor-
macjami o Nowym Ładzie. Niestety poza 
głównymi hasłami, wiadomości związanych 
z kosztami realizacji poszczególnych zadań 
jest niewiele. Minęło już sporo czasu od jego 
ogłoszenia, ale coraz częściej słyszymy ra-
czej niepokojące doniesienia związane z 
tym programem. Doniesienia takie płyną z 
ust fachowców, ekonomistów, samorządow-
ców.

Zawsze przy tego typu programach, gdzie 
mówi się o miliardach złotych, warto wie-
dzieć, skąd rządzący wezmą pieniądze, 
które później będą chcieli rozdać. Wiele 
wskazuje na to, i są na to dowody, że duża 
część programu finansowana będzie z 
środków samorządów, czyli tak naprawdę 
z naszych wspólnych pieniędzy. Z opraco-

wanego przez Związek Miast Polskich, czyli 
przez organizację skupiającą samorządy 
w Polsce, raportu wynika, że samorządy 
„zrzucą się” na program w wysokości ok. 13. 
miliardów złotych rocznie.

Jak w tym zestawieniu wyglądać będzie 
„składka” Chodzieży? Fachowcy obliczyli, 
że w skali roku pokryjemy koszty wprowa-
dzania Nowego Ładu w wysokości 5 mln 
400 tys. zł, czyli można powiedzieć, że każ-
dy z nas zapłaci rocznie ok. 320 zł. W ciągu 
dziesięciu lat możemy stracić 54 miliony zł. 
Trudno sobie wyobrazić, z czego będziemy 
musieli zrezygnować w życiu miasta, aby 
znaleźć środki na nasze pokrycie Nowego 
Ładu.

Już wcześniej informowałem, że skut-
ki decyzji rządu kosztowały nasze miasto 
4 mln 200 tys zł rocznie. Do tej pory nie 

otrzymaliśmy żadnych rekompensat ani za 
2019, ani za 2020, a tym bardziej za 2021 
rok. Nieprawdą okazały się zapowiedzi re-
kompensat dla samorządów. Wszystko to 
sprawia, że moje obawy są uzasadnione. 
Podobne obawy mają zresztą wszyscy, któ-
rzy zdają sobie sprawę, jak ważne w życiu 
miasta są pieniądze. Mówiąc szczerze nie 
widzimy dziś nadziei na samorządowe el-
dorado, zapowiadane przez pre-
miera. Obawiamy się raczej, że 
podejmowane decyzje pro-
wadzić będą do osłabiania 
miast i gmin.

Więcej szczegółowych 
informacji:
www.natwojkoszt.pl
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Kolorowe tablice
Urząd Miejski w Chodzieży w lipcu 2021 roku w ramach działań informacyjnych i 
edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalny-
mi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
– przygotował kilkadziesiąt kolorowych tablic, które pojawiły się w wielu miej-
scach, do gromadzenia odpadów m.in. na terenach zarządzanych przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową w Chodzieży. 

Tablice rozeszły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. Dziękujemy wszyst-
kim zarządcom nieruchomości wielorodzinnych za współpracę i samodzielny 
montaż tablic. UM

Program skierowany jest do właścicieli lub współwła-
ścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wy-
dzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali miesz-
kalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W budynku 
mogą znajdować się maksymalnie 2 lokale mieszkalne. 
Co ważne, wniosek w ramach programu może zostać 
złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela 
budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosun-
kiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

DWA RODZAJE DOFINANSOWANIA

W ramach programu „Czyste powietrze” możliwe są 
dwa rodzaje dofi nansowania:
n PODSTAWOWY, gdzie dochód roczny wnioskodawcy 
nie może przekroczyć 100 tys. zł (brany jest pod uwagę 
tylko dochód benefi cjenta, a nie dochód w przeliczeniu 
na członka gospodarstwa domowego), wtedy jest możli-
we uzyskanie 30 tys. zł dotacji;
n PODWYŻSZONY, w ramach którego dochody mie-
sięczne netto gospodarstwa domowego wieloosobowe-
go nie mogą przekroczyć 1 564 zł na osobę, natomiast 
w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2 189 zł na 
osobę. Tutaj dotacja może wynosić do 37 tys. zł. Aby 
ubiegać się o dofi nansowanie na poziomie podwyższo-
nym, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej o wydanie stosownego zaświadczenia o do-
chodach.

Dofi nansowanie w ramach programu „Czyste Powie-
trze” można otrzymać również na inwestycje już rozpo-
częte albo zakończone, pod warunkiem, że nie zaczęły 
się one wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku. Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest do 30 
miesięcy od złożenia wniosku. W szczególnych przypad-
kach może zostać przedłużony maksymalny okres reali-
zacji o czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Należy jednak pamiętać, że jeśli planujemy zakup i 
montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Po-
wietrze”, można to zrobić tylko do końca bieżącego roku 
(konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego 
dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

Co ważne, od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już moż-
na składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
Wykluczeniem z ubiegania się o dotację jest działal-
ność gospodarcza prowadzona na powierzchni całkowi-
tej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego. 
Warto zaznaczyć, że według programu do działalności 
gospodarczej zalicza się najem budynku.

Program „Czyste Powietrze” obowiązuje od 2018 roku. 
Realizacja programu ma potrwać 12 lat, ale tylko przez 
10 lat będzie można składać wnioski o dofi nansowanie. 
Całkowity budżet przedsięwzięcia to 103 mld zł.

Program
CZYSTE POWIETRZE

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unik-
nięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy 
jednorodzinne. Skupia się on na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz 
termomodernizacji budynków jednorodzinnych, aby efektywnie zarządzać energią.

GOSPODARKA OPADAMI KOMUNALNYMI
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PRZYPOMINAMY

NOWE 
OBOWIĄZKI
Powstaje nowa baza tj. Centralna Ewidencja Emisyjności Bu-
dynków, a w związku z tym będą nowe obowiązki dla mieszkań-
ców (właścicieli/zarządców) nieruchomości.

JAKIE BĘDĄ SANKCJE DLA OSÓB, 
KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY DEKLARACJI?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały 
wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie 
instytucję czynnego żalu. 
W art. 27h o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, 
które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym 
terminie ww. deklaracji. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję 
prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklara-
cji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które 
takiej deklaracji nie złożyły. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić 
grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wy-
kroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji 
zanim samorząd „poweźmie” o tym informację, możemy uniknąć kary 
przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu. 
Założeniem ustawodawcy jest doprowadzenie do sytuacji, w której 
obywatel złoży deklarację, nawet z uchybieniem terminu.

•  W formie elektronicznej, czyli przez 
    internet - jest to najszybszy oraz 
    najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, 
    że umożliwia to oszczędność czasu a także 
    pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest 
    również to, że deklarację można złożyć 
    nie wychodząc z domu (zachęcamy 
    wszystkich do korzystania 
    z elektronicznego sposobu składania 
    deklaracji).
•  w formie papierowej - wypełniony 
    dokument można będzie wysłać listem 
    albo złożyć osobiście we właściwym 
    Urzędzie (zgodnie z lokalizacją
    budynku).

INFORMATOR DLA WŁAŚCICIELI 
I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW

CENTRALNA EWIDENCJA
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca 
budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub 
zarządca będzie miat 12 miesięcy. Dla nowo 
powstałych budynków termin ten będzie 
wynosił 14 dni. 

TERMIN ROZPOCZĘCIA 
SKŁADANIA DEKLARACJI 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA BĘDZIE 
ZŁOŻYĆ DEKLARACJE DO CEEB?

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa 
jakości powietrza - likwidacja głównej przyczyny 
zanieczyszczeń - emisji substancji 
powodujących smog. CEEB będzie ważnym 
narzędziem wspierającym wymianę starych 
kotłów grzewczych, będzie również miejscem 
gdzie dostępne będą informacje na temat 
wszystkich programów finansowania wymiany 
pieców. Dzięki szczegółowym danym 
o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej 
na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB 
stanowić będzie również narzędzie dla organów 
administracji centralnej i samorządowej do 
realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli 
zostaną uruchomione ustugi, które przyczynią 
się do poprawy stanu technicznego budynków 
w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie 
przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji 
budynku.

JAKI JEST CEL STWORZENIA 
CENTRALNEJ EWIDENCJI 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW? 

• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres 
   miejsca zamieszkania lub siedziby;
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło 
   spalania paliw;
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł 
   ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych
   w nich paliwach;
•  numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
•  adres e-mail (opcjonalnie).

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak: 

JAKIE INFORMACJE BĘDZIE ZAWIERAŁA DEKLARACJA? 

W deklaracji właściciel domu powinien 
zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. 
Wskazuje on bowiem informacje o liczbie 
i rodzaju eksploatowanych w obrębie 
nieruchomości źródeł ciepła 
lub źródeł spalania paliw, o których 
mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 
1 lit. a i c ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich paliwach. 

CO W PRZYPADKU KIEDY 
WŁAŚCICIEL DOMU MA DWA 
ŹRÓDŁA OGRZEWANIA, CZY 
POWINIEN W DEKLARACJI 
PODAĆ OBA?

CZEGO DOTYCZY DEKLARACJA? W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZŁOŻYĆ 
DEKLARACJĘ? 

NA KIM SPOCZYWA OBOWIĄZEK 
ZŁOŻENIA DEKLARACJI? 

W JAKIM TERMINIE TRZEBA 
ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła 
i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych oraz niemieszkalnych. 

Na wysłanie deklaracji obywatele będą 
mieli 12 miesięcy w przypadku 
budynków już istniejących. 
W przypadku nowo powstałych 
obiektów będzie to termin 14 dni 
od uruchomienia nowego źródła ciepła 
lub spalania paliw. 

W formie elektronicznej, czyli przez internet 
jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. 
Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność 
czasu oraz pieniędzy, niewątpliwą zaletą 
iesl również to, że deklarację można złożyć 
nie wychodząc z domu. 
W formie papierowej - wypełniony dokument 
można będzie wysłać listem albo zlożyć 
osobiście we właściwym Urzędzie [zgodnie z 
lokalizacją budynku). 

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub 
zarządcy budynku, w którym znajduje się 
źródło ciepła i spalania paliw.

PODSUMOWANIE

info-ceeb@gunb.gov.pl  www.gunb.gov.pl ul. Krucza 38/42 
    00-512 Warszawa

https://www.gunb.gov.pl/strona/centraIna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 
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CHODZIEŻ OD NOWA

TRWA REALIZACJA PROJEKTU PN. „CHODZIEŻ 
OD NOWA – REWITALIZACJA FIZYCZNA, GOSPODARCZA, 
SPOŁECZNA I KULTURALNA ŚRÓDMIEŚCIA”.

n Rewitalizacją objęte są trzy obszary 
na terenie Chodzieży, które oznaczone 
zostały jako: obszar A – obejmujący 
rewitalizację ulicy Strzeleckiej i utwo-
rzenie „Alei gwiazd Jazzu”, obszar C - 
czyli rewitalizacja parku przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej pn. „Park odpo-
czywaj z kulturą” oraz obszar D - czyli 
realizacja zadania pn. „Modernizacja 
infrastruktury drogowej i rekreacyjnej 
na fyrtlu Żeromskiego”. W obszarze D 
powstanie również Podmiot Ekonomii 
Społecznej.

W realizacji zadania Miasto Chodzież 
zawarło umowę o partnerstwie z Gmi-
ną Chodzież. Współpraca dotyczy m.in. 
realizacji  programów edukacyjnych i 
szkoleniowych,  wspierania aktywności 
społecznej, promocję ekonomii społecz-

nej, doradztwo zawodowe,  podnoszenia 
atrakcyjności turystycznej obszaru,  współ-
działania w zakresie organizacji pokazów 
fi lmowych, wieczorków artystycznych, 
wystaw lub koncertów, a także  współdzia-
łania w zakresie wprowadzenia na rynek 
lokalnych produktów wytwarzanych przez 
mieszkańców.

Ponieważ projekt zakłada zwiększenie 
dostępności obiektów publicznych i infra-
struktury dla osób z niepełnosprawnościa-
mi, w przebudowanym pawilonie na ul. Ja-
gielońskiej 5 będzie funkcjonował Podmiot 
Ekonomii Społecznej. Rolą PES będzie 
prowadzenie działań na rzecz wspierania 
i aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem. Powstanie 
nowej przestrzeni publicznej sprzyjać bę-
dzie integracji i zachęcaniu mieszkańców 
do uczestnictwa w wydarzeniach kultural-

nych (warsztaty, pokazy fi lmów, spotkania  
czytelnicze, pikniki). 

Aktualnie kończą się roboty związane 
z wykonywaniem nawierzchni z betono-
wych kostek brukowych,  trwa montaż 
elementów małej architektury - ławek, ko-
szy na śmieci, lamp, siedzisk,  donic. Do-
datkowymi elementami rewitalizacji będą 
rzeźby i postumenty zlokalizowane na os. 
Żeromskiego i ul.  Strzeleckiej,  obecnie 
przygotowywane są podłoża i fundamen-
ty, na których wkrótce staną  kompozycje. 
Projekt zakłada również powstanie placów 
zabaw dla dzieci - na zdegradowanym 
terenie  zielonym przy ul. Strzeleckiej 
powstaje reprezentacyjny plac zabaw dla 
dzieci oraz siłownia zewnętrzna. 

Drugie miejsce dla dzieci powstaje na 
os. Żeromskiego - tutaj również w najbliż-
szym czasie montowane będą urządzenia 

zabawowe.  
Ukończenie dużych robót budowlanych 

umożliwia wykonywanie zaplanowanych 
nasadzeń drzew i różnego rodzaju krze-
wów liściastych, krzewów iglastych oraz 
krzewinek, pnączy, bylin i roślin kwietniko-
wych. Na terenie Fyrtla Żeromskiego zo-
stały zamontowane podziemne pojemniki 
na odpady zmieszane i segregowane, co 
wraz z przebudowanym już ciągiem komu-
nikacyjnym, całkowicie odmieniło oblicze 
tego miejsca. 

Zgodnie z założeniami projektu, park 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej za-
aranżowany zostaje na przyjazną prze-

strzeń rekreacyjną, związaną ze sztuką 
i kulturą. Tutaj usytuowany został zabyt-
kowy lamus tkacki, będący unikatowym 
zabytkiem, który dzięki nowej lokalizacji 
stanie się dostępny dla mieszkańców i 
turystów odwiedzających Chodzież.  Zmo-
dernizowany park stanie się miejscem 
relaksu i wypoczynku, tutaj odbywać się 
będą pokazy fi lmowe czy spotkanie czy-
telnicze. W parku powstanie nowa fontan-
na, znajdziemy w nim book-schron, leżaki, 
ławki oraz miejsce do gry w szachy. Nie 
można zapomnieć o szacie roślinnej – 
aktualnie trwają intensywne nasadzenia 
zieleni.   UM

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji poprzez obniżenie przestępczości 
oraz wzrost integracji społecznej i atrakcyjności turystycz-
nej. Realizacja projektu odbywa się w ramach Osi prioryte-
towej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.2 
– Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, po-
przemysłowych i powojskowych”, Poddziałanie 9.2.1 „Re-
witalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprze-
mysłowych i powojskowych”, w Ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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n Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w 
Chodzieży prowadzi prace związane z remontem sie-
ci wodociągowej oraz wymianą przyłączy wodociągo-
wych w ul. Akacjowej. Wymieniony zostanie odcinek 
sieci wodociągowej Ø 110 PVC o długości 70 mb, 
trzy węzły zasuwowe oraz dwa hydranty podziemne 
i 14 stalowych przyłączy wodociągowych o łącznej 
długości ok. 140 mb, na przyłącza wykonane z PE. 
Każde przyłącze zostanie wyposażone w zasuwkę 
odcinającą. 

Wymiana infrastruktury podziemnej została zapla-
nowana przed inwestycją miejską związaną z prze-
budową ścieżek pieszo-rowerowych. 

Nowa sieć wodociągowa wybudowana została 
również w ul. Mostowej. Powstało tam 50 mb sieci 
wodociągowej Ø 90 PE oraz hydrant podziemny. 
Będzie on służył zarówno obsłudze technologicznej 
nowej sieci, jak i zabezpieczeniu p-poż. Część prac 
wykonywana jest bezwykopowo metodą przewier-
tu sterowanego i przecisku. Pozwala to na szybsze 
wykonanie zaplanowanych prac, ograniczenie uciąż-
liwości dla mieszkańców oraz optymalizację kosztów 
inwestycyjnych. 

Warto dodać, że samo wybudowanie sieci nie 
oznacza automatycznie jej włączenia do eksploatacji.  
Najpierw poddaje się ją próbie ciśnieniowej na 10 at-
mosfer, dezynfekuje poprzez chlorowanie, a następ-
nie pobiera próbkę wody i wykonuje badania mikro-
biologiczne w laboratorium. Dopiero po pozytywnych 
wynikach wszystkich prób i odbiorze technicznym 
można ją uruchomić. MWiK

n Mieszkaniowy Zasób Gminy  Miejskiej Chodzież sukcesywnie naprawia i modernizuje 
komunalne budynki mieszkalne.  Zakończyła się   inwestycja  polegająca na termomoder-
nizacji ścian budynku przy ul. Tadeusza Siejaka 26  oraz  remont dachu  przy ul. Bucz-
kowskiej 10. Na tej ostatniej nieruchomości zostało również rozebrane pomieszczenie 
gospodarcze zawierające azbest. Iwona Szmyt

Dyrektor MZGM

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

GMINNE BUDYNKI MIESZKALNE

Remont i budowa sieci

Coraz ładniejsze

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W CHODZIEŻY

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert  przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży otrzymał dofi nansowanie do zgłoszonego pro-
jektu ze środków Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-
2025 .

Projekt pt. „@ktywni i bez-
pieczni 60+” skierowany jest 
do jest do osób starszych w 

wieku 60+ (100 osób), będącymi 
słuchaczami UTW w Chodzieży.

 Od 1 lipca  dwie grupy słucha-
czy rozpoczęły zajęcia, które mają 
na celu podniesienie umiejętności 
posługiwania się nowoczesny-
mi technologiami i korzystania z 
nowych mediów, poprzez szko-
lenia indywidualne oraz szkoleń 
grupowych przeprowadzonych w 
formie zdalnej. Program szkolenia 
został dostosowany do  potrzeb 
słuchaczy UTW, by pokazać jakie 
możliwości daje Internet, komuni-
katory, jak łatwo można korzystać 
z wydarzeń kulturalnych, tworzyć 
grupy wsparcia, załatwić sprawy 
urzędowe- EPUAP, IKP oraz wiele 
innych nowinek technicznych. 

Dzięki programowi oraz naucze-
niu słuchaczy korzystania z roz-
wiązań technologicznych, będzie 
można organizować inne wykłady 
oraz warsztaty w formie zdalnej 
na zakupionej platformie. Projekt 
ma na celu przygotowanie nas do 
zdalnych zajęć, wykładów.

Zachęcamy pozostałych słucha-
czy UTW do korzystania z tego 
szkolenia jesienią br. Planowany 
termin zakończenia projektu - 
31.12.2021r.

Jadwiga Należyty

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ

Sieć z przyłączami 
n Pracownicy Spółki 
zakończyli pierwszy etap  
inwestycji wzdłuż ul. 
Górnej. Ułożony został 
ciepłociąg dn 50, łączący 
istniejącą sieć cieplną z 
nowymi przyłączami do 
budynków przy ul. Gór-
nej i Gołębiej.

Trwają natomiast prace 
spawalnicze związane z 
budową przyłącza ciepl-
nego do budynku poło-
żonego przy ul. Zielonej 
8. Po wykonaniu próby 
ciśnieniowej, połączeniu i 
sprawdzeniu instalacji alar-
mowej, nastąpi zasypanie 
ciepłociągu i odtworzenie 
nawierzchni wjazdów i 
chodników.

Efektem inwestycji bę-
dzie podłączenie budynku 
wielorodzinnego do sieci 
cieplnej.

Inwestycja planowana 
jest jako rozwojowa, po-
zwalająca na podłączania 
innych budynków znajdu-
jących się przy tej ulicy.

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

 Piotr Matyja
MEC Chodzież

Aktywni seniorzy

@ktywni i bezpieczni 60+
Projekt dofi nansowany ze środków programu wieloletniego 
na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 - 2025
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PEŁNIA SZCZĘŚCIA
DRUGIE PÓŁWIECZE JAZZU W CHODZIEŻY ROZPOCZĘTE.

Ryszard 
Cichocki

51. MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY JAZZOWE „CHO-JAZZ 2021” MIAŁY BYĆ KOLEJNĄ, DOBRĄ 
ODSŁONĄ NAJSTARSZEJ TEGO TYPU IMPREZY NIE TYLKO W POLSCE, ALE I W CAŁEJ EUROPIE. 
TO, CO ODBYŁO SIĘ W NASZYM MIEŚCIE OD 18 DO 31 LIPCA, BYŁO JEDNAK CZYMŚ ZNACZNIE 

WIĘCEJ. BYŁO WSPANIAŁYM WEJŚCIEM W DRUGIE PÓŁWIECZE CHODZIESKIEJ SZKOŁY JAZZU.

JAK ZAWSZE 
DOBRY POCZĄTEK

ŚWIETNA KADRA, ŚWIETNI UCZNIOWIE

KOŃCOWE MARATONY

n Tradycyjnie już Warsztaty ofi cjalnie otworzył 
dyrektor ChDK Marcin Kita, a koncert inaugu-
racyjny poprowadził dyrektor artystyczny „Cho-
-jazz 2021” Janusz Szrom. Jak zawsze zagrała 
kadra, i jak zawsze był to koncert na naprawdę 
wysokim poziomie. A rozpoczęła go Krystyna 
Prońko piosenką „Pamiętasz była jesień”, której 
autorem jest dyrektor artystyczny pierwszych 
trzech edycji Warsztatów śp. Lucjan Kaszycki. 
Pan profesor zmarł niedawno, choć tak chciał 
być z nami na tegorocznej imprezie.

n Dyrektor Marcin Kita po raz kolejny udowodnił, że potrafi  przyciągnąć do Chodzieży mu-
zyków i pedagogów z najwyższej półki. Podobnie jak w latach poprzednich, dyrektorem ar-
tystycznym był Janusz Szrom, a tak samo jak w roku ubiegłym, dyrektorem ds. zespołów 
– Rafał Sarnecki. Poza nimi kadrę stanowili: Krystyna Prońko i Dorota Miśkiewicz (klasa śpie-
wu), Agnieszka Pacek (fonetyka), Marek Stawiński (emisja głosu), Bogdan Hołownia i Kuba 
Stankiewicz (fortepian), Jerzy Główczewski i Maciej Sikała (saksofon), Hans-Peter Salentin 
(trąbka), Dante Luciani (puzon, big-band), Attila Muehl i Rafał Sarnecki (gitara), Zbigniew 
Wrombel (bas), Paweł Dobrowolski (perkusja), Kacper Smoliński (harmonijka), Tomasz Chyła 
(skrzypce), Paweł Chmiel (homerecording), Piotr Kałużny (teoria). Wspaniali muzycy tworzyli 
też sekcje rytmiczne, towarzyszące uczestnikom klas wokalnych: Anastasia Litviniuk (forte-
pian), Igor Hnydyn (perkusja), Michał Jaros (kontrabas) oraz Kuba Cichocki (fortepian), Adam 
Zagórski (perkusja) i Michał Nienadowski (kontrabas).

n To też już tradycja. Koncerty fi nałowy i galowy, kończące 
Warsztaty, to prawdziwe muzyczne maratony. Tym razem 
koncert fi nałowy trwał  9 godzin, a galowy 5. W pierwszym 
wystąpili wszyscy uczestnicy, dając próbkę swych muzycz-
nych umiejętności. Wśród nich byli również chodzieżanie. 

Koncert galowy, prowadzony przez Janusza Szroma 
(podobnie zresztą, jak fi nałowy), zgromadził w amfi teatrze 
komplet publiczności, która wytrwała do samego końca. Ale 
inaczej być nie mogło. Opuścić tak niezwykłe wydarzenie 
artystyczne przed fi nałem? Tego uczynić po prostu się nie 
dało. Wśród gości był też senator RP Adam Szejnfeld.

Wystąpili najlepsi uczniowie i cała kadra. Program roz-
począł „Big-Band Chodzież 2021” pod batutą Dante Lucia-
niego, wybitnego puzonisty ze Stanów Zjednoczonych. 
Potem zagrało jeszcze kilka dużych bandów, a wśród nich 
nasza „Cho-laboracja”. Oprócz Krystyny Prońko, Doroty 

Miśkiewicz i Janusza Szroma, zaśpiewały najlepsze stu-
dentki, wśród których była też chodzieżanka. Kadra  nie 
pozostawiła żadnych wątpliwości – z Chodzieżą związani 
są najlepsi. A muzyczno – kabaretowy występ duetu Hołow-
nia – Główczewski, znowu zapisze się złotymi zgłoskami w 
historii Cho-jazz.

Na koniec na scenie pojawiła się cała kadra. Zagrali i 
zaśpiewali „hymn” Warsztatów „To jest Cho-jazz”. Cały am-
fi teatr, na stojąco, śpiewał z nimi. 

Ostatnie słowa dyrektora Marcina Kity, podsumowujące 
51. Cho-jazz, nagrodzone zostały gorącymi oklaskami:

- Popatrzcie na mnie – tak wygląda pełnia szczęścia. 
I tylko trochę smutno się zrobiło, gdy Marcin Kita oznaj-

mił: 51. Warsztaty Cho-jazz 2021 uważam za zamknięte. 
Ale zaraz dla rozładowania takiego nastroju dodał – zoba-
czymy się przecież za rok.
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CYKL KONCERTÓW „HARASIEWICZ 
W POLSKICH ZAMKACH I PAŁACACH”

n Każdego roku w Warsztatach uczestni-
czą chodzieżanie. Członkiem kadry po raz 
kolejny był Kuba Cichocki, należący do 
czołówki polskich pianistów jazzowych.     
W tym roku mogliśmy go oklaskiwać 
niemal każdego dnia.

Podczas koncertu finałowego i galo-
wego grali i śpiewali również uczestnicy 
Warsztatów z Chodzieży i ziemi chodzie-
skiej. Prowadzący te koncerty Janusz 
Szrom podkreślił: tak proszę państwa 
grają i śpiewają chodzieżanie.

Bo naprawdę dobrze wypadły nasze 
młode wokalistki, a  „Chodzieski Band 
Cho-laboracja” zagrał po prostu …. 
profesjonalnie. Nie krył zadowolenia z 
tego faktu Sławomir Czapla. A w „naszym” 
bandzie zagrali: Radosław Grabowski, 
Marcin Mendlik, Jakub Podolski, Sławomir 
Czapla, Mariusz Pałaszyński, Wojciech Ję-
siek, Machał Banasiński, Michał Gapiński, 
Jakub Skiba, Maciej Strzałkowski i Gunter 
Vieth. Ten ostatni muzyk wprawdzie 
chodzieżaninem    z krwi i kości nie jest, 
ale mieszka w Nottuln, a więc w naszym 
mieście partnerskim.

Finał 
w Chodzieży

I  TO W JAKIM STYLU!

n Tym co tak znacząco podniosło rangę Warsztatów, był cykl koncer-
tów w ramach „1. Cho-jazz Workshops Festiwal”. Przez dwa tygodnie, 
każdego wieczoru, chodzieżanie i ich goście mogli zachwycać się mu-
zyką na wyjątkowo wysokim poziomie. Na scenie amfiteatru wystąpili 
najwybitniejsi polscy, choć  nie tylko, muzycy. Każdy koncert cieszył 
się też dużym zainteresowaniem i jak dobrze, że … dopisała pogoda. 
Bo miejsc w sali widowiskowej ChDK żadnego dnia by nie starczyło. 
A przecież było też kilka wieczorów, gdy amfiteatr był wypełniony po 
brzegi.

Każdy festiwalowy koncert kończył się owacją na stojąco i wymu-
szonym przez publiczność bisem.

n 50 lat temu chyba nikomu z naszej, chodzieskiej grupy inicjatorów 
warsztatów nie śniło się nawet, że doczekamy półwiecza tej imprezy.        
A jednak … Wielka to dla nas, ówczesnych pracowników Domu Kultury, 
a przede wszystkim członków KMM ASTRY, satysfakcja.

WORKSHOPS FESTIWAL

DUMA I SATYSFAKCJA

n W poniedziałek (9 sierpnia) w sali widowiskowej Chodzieskiego 
Domu Kultury zagrali młodzi pianiści. Był to finał Ogólnopolskiego Cyklu 
Koncertowego „Harasiewicz w polskich zamkach i pałacach”. 

Program prowadziła prezes Fundacji Pianistyki Polskiej – główne-
go organizatora cyklu koncertów – Aneta Teichman. Pani prezes po-
dziękowała dyrektorowi ChDK Marcinowi Kicie i burmistrzowi Jackowi 
Gurszowi, że finał tego cyklu mógł odbyć się w mieście urodzin Adama 
Harasiewicza.

NASI 
TEŻ POTRAFIĄ

Dzisiaj jednak słowa najwyższego uznania należą się dyrektorowi 
Marcinowi Kicie, którego bezsprzeczną zasługą jest to, że impreza 
się rozwija, że każdego roku rośnie jej dydaktyczny i  artystyczny 
poziom. Marcin Kita ma wielki dar zdobywania sympatyków i osób 
wspierających Warsztaty. Ale ma też wyjątkowo „dobrą rękę” w dobo-
rze kadry i artystów, którzy swoimi koncertami podnoszą rangę „Cho-
-jazz”. Czy można sobie dzisiaj wyobrazić Warsztaty bez dyrektora 
artystycznego Janusza Szroma? Człowieka, dla którego „Chodzież 
to magiczne miejsce”? Oddanego Warsztatom chyba całym swoim 
sercem. I dlatego wcale nie  było wielkim zaskoczeniem przyznanie 
obu panom wyjątkowego odznaczenia za upowszechnianie kultury – 
„Gloria Artis”. W imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu wręczył je znakomity saksofonista, Piotr Baron. 

- Nie ukrywam, że jestem dumny, ale przede wszystkim … z załogi 
Chodzieskiego Domu Kultury – powiedział M. Kita.

Emocjonalnie związanych jest z Chodzieżą jest oczywiście znacz-
nie większa grupa muzyków z najwyższej półki. I to nie tylko z Polski.

I jeszcze jedno. Myślę, że nie tylko ja dumny jestem z tego, że 
tak wielu mieszkańców ziemi chodzieskiej przychodziło każdego 
wieczoru na koncerty w ramach „1. Cho-jazz Workshops Festiwal”. 
I z tego, że duża grupa „naszych” była uczestnikami tegorocznych 
Warsztatów, i że mogliśmy podziwiać ich na scenie amfiteatru. 

Chodziescy melomani nie zdążyli jeszcze ochłonąć 
po niesamowitej dawce jazzu, a Dom Kultury zaprosił 
ich na kolejną porcję muzyki na najwyższym pozio-
mie. Tym razem był to koncert muzyki fortepianowej.

Chodzieżanie przybyli w poniedziałek do ChDK nie zawiedli się. Wy-
słuchali wspaniałych młodych pianistów, mających za sobą już wiele 
muzycznych sukcesów. Poznanianka – Ilona Kępczyńska i warszawia-
nin Mikołaj Krzysztof Seroka zagrali utwory Fryderyka Chopina, Fran-
ciszka Liszta, Ludwika van Beethovena. 

Przy okazji przypomnijmy, że urodzony w Chodzieży Adam Hara-
siewicz, jest pierwszym polskim zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego. 
Jest też Honorowym Obywatelem naszego miasta. RC

Burmistrz Jacek Gursz dziękował pani prezes 
Anecie Teichman za zorganizowanie koncertu 
w Chodzieży.
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TĘ PUBLIKACJĘ WARTO MIEĆ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  „Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
WSZYSTKIE 
KOLORY ŚWIATA
 Autorzy zebrani 

Po książkę „Wszystkie kolory 
świata” sięgnęłam ze względu 
na tytuł  i okładkę, która kojarzy 

mi się z superbohaterem. Mimo
że właśnie to spowodowało mój 
wybór, nie jestem zawiedziona! 
To świetna pozycja dla wrażli-
wych małych i dużych czytelni-
ków. Zawarte w książce opowia-
dania ułożone są w kolejności 
od tych przeznaczonych dla naj-

młodszych, do tych dla coraz 
starszych czytelników. A naj-
ważniejsze jest to, że wszystkie 
teksty łączy pomoc, zrozumienie 
i wsparcie udzielane dzieciom i 
młodzieży narażonej na różnego 
rodzaju dyskryminacje. 

W książce znajdziecie chłop-

ca, który na widok tęczy miał ła-
skotki w brzuchu, miasteczko, w 
którym mieszkają niebieskoocy i 
ci w okularach przeciwsłonecz-
nych, wiewiórkę, która była biała 
i wytykano ją palcami. Niektóre 
opowiadania wywołają łzy, inne 
przypomną niemiłe wspomnie-

nia, przy kolejnych zaczerwie-
nicie się ze wstydu, ale takich 
tekstów nie należy się bać. Są 
mądre i pouczające, a niekiedy 
to recepta na lepszy świat.

Dominika Nowak
MBP Chodzież

Bogato ilustro-
wany album 
prezentuje w 

porządku chrono-
logicznym wyroby 
trzech chodzieskich 
fabryk ceramicz-
nych, które składają 
się na kolekcję ce-
ramiki, gromadzoną 
przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w 
Chodzieży. 

Fotografi e wyro-
bów z fajansu, por-
celitu i porcelany, 
dopowiedziane są 
historią zakładów. W  
albumie wspomnieni 
zostali również pro-
jektanci zatrudnieni 
w fabrykach, dzięki 
którym wzrósł poziom 
artystyczny wyrobów, 
opublikowano karty 
projektowe oraz za-
mieszczono wykaz 
sygnatur stosowanych 
w różnych okresach  
na ceramice.  

Prawie 300 -stronicowy album 
stanowi pamiątkę po chodzie-
skim wzornictwie przemysłowym i 
ludziach, którzy je tworzyli. Wyro-
by ceramiczne można oglądać w 
bibliotece, w chodzieskim Dziale 
Historii i Tradycji Miasta. 

Grono kolekcjonerów chodzie-
skiej ceramiki stale się powiększa, 
o czym świadczy sprzedaż albu-

QUEST CHODZIESKI

n Testy gry chodzieskiej 
„Quest Chodzieski” dobiegły 
końca! Dziękujemy wszystkim 
zainteresowanym za udział i 
ogłaszamy, że wszystkim te-
sterom udało się przejść całą 
przygotowaną część produk-
cji. 

Podczas testów gracze mogli 
zwiedzić część wirtualnej Cho-
dzieży 2D, odwiedzić ważniejsze 
miejsca, rozwiązywać zagadki, 

czy dowiedzieć się czegoś o 
historii miasta. W przebieg gry, 
procesy tworzenia i przedsta-
wienie świata, wprowadzał sam 
autor – Wojciech Kantorski, który 
od wielu lat hobbistycznie zajmu-
je się tworzeniem gier kompute-
rowych i wydał już kilka własnych 
projektów. Zebrał on wasze wra-
żenia oraz uwagi, by poprawić 
kilka rzeczy i dodać nowe. Pełna 
wersja gry przewidziana jest na 

wrzesień 2021. 
Przypominamy także, że gry 

komputerowe nie muszą być 
przeznaczone tylko dla najmłod-
szych, a wiele dzisiejszych gier 
potrafi  wciągnąć niczym dobra 
książka, potrafi ąc opowiedzieć 
bardzo ciekawe i niekiedy wzru-
szające i piękne historie. 

Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za 
wspólną zabawę!  MBP

n Sprawne posługiwanie się komputerem i urządzeniami mobil-
nymi jest już niemal powszechne. Młodzi ludzie przyzwyczajają się 
do nich już od wczesnych lat swojego życia. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom użytkowników, nasza biblioteka bierze udział w 
projekcie Liga eSzkoła.  

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifi ka-
cji cyfrowych pracowników poprzez szkolenia e-Citizen, LEGO Spike 
Prime oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży w 
wieku 10-18 lat. 

Otrzymaliśmy już odlotowe wyposażenie: zestawy do tworzenia ro-
botów LEGO Spike Prime, zestaw turniejowy wraz z matą przejazdo-
wą, dwa 10 calowe tablety oraz dwa laptopy. Aktualnie w każdy wtorek 
uczestniczymy w szkoleniach, po to aby w najbliższym czasie prze-
prowadzić warsztaty w nowym, przygotowanym specjalnie do zajęć 
z robotyki pomieszczeniu. Już jest pięknie, a z Wami będzie jeszcze 
lepiej. Już we wrześniu szukajcie informacji o zapisach na warsztaty na 
stronie www biblioteki oraz profi lu na FB. MBP

We wrześniu pełna wersja

Laboratorium 
robotyki

CYFROWA WYPOŻYCZALNIA 
ACADEMICA

W CHODZIESKIEJ BIBLIOTECE!

Ponownie zapraszamy studentów, uczniów, 
wszystkich  poszukujących wiedzy!

Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowej 
Biblioteki Narodowej ze wszystkich dziedzin nauki!
Ta ogromna baza jest ważnym narzędziem w nauce, 

pracy badawczej i dydaktycznej. 
Dostęp do publikacji chronionych prawem autorskim 

jest możliwy na dedykowanym terminalu.

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

Można rezerwować miejsce w czytelni telefonicznie
673818108

Lub drogą mailową: multimedia@biblioteka-chodziez.pl

ZAPRASZAMY!

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

mu - nakład  wyprzedał się w ciągu niespeł-
na 3 tygodni i był wysyłany do klientów z 
całego kraju. W związku z dalszym  zain-
teresowaniem tą publikacją, planowany jest  
dodruk, na który można składać zapisy w 
chodzieskiej bibliotece, w Dziale Multime-
dialnym, nr tel. 793 800 398. 

Książka będzie dostępna na początku 
września br. Cena albumu -100 zł.  

MBP

,,Ceramika chodzieska w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Chodzieży” Karoliny Matwiejczuk-Ilnickiej, to najnowsze 
wydanie chodzieskiej biblioteki. Jest to pierwsza tak obszerna 
publikacja, dotycząca chodzieskiego wzornictwa ceramicznego, 
liczącego 166 lat tradycji. 

Piękny i ważny album
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SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

Na przełomie XIX i XX wieku, w mieście zlokalizowanych było co naj-
mniej kilkanaście miejsc, gdzie można było się posilić, zazwyczaj przy 
głównych traktach prowadzących do miasta i do centrum. Na rynku 

dużym i małym (inaczej maślanym), mieliśmy dwa hotele z zapleczem gastro-
nomicznym, na dużym rynku hotel ,,Centralny”,  w którym mieściła się też sala 
kinowa, a na małym Rynku stał hotel ,,Pod Koroną”. Przy obu rynkach zlokalizo-
wanych ponadto było kilka kawiarni, np. cukiernio-kawiarnia rodziny Kaminiarz 
przy obecnym Pl. Kopernika 6, w czasach PRL zamieniona na bar mleczny. Nieco 
dalej przy obecnej ul. Kościuszki goście mogli zatrzymać się w  hotelu Gustawa 
Franke- właściciela, obecnym hotelu ,,Wielkopolanka”, który posiadał zaplecze 
gospodarcze, salę widowiskową oraz ogród z przeznaczeniem na koncerty ,,na 
wolnym powietrzu”. Podczas I wojny zmienił nazwę na Hotel Hindenburg. Wraz ze 
zmieniającym się właścicielem, hotel zmieniał swą nazwę. W latach 30-tych na-
zwano go hotelem Kościuszki, wówczas dobudowano kręgielnię, a w 1945 r stał 
się hotelem Dworcowym, do którego dołączono salę kina Noteć. Przy tej samej 
ulicy w zwartej zabudowie domków tkaczy, pod nr 2 po 1945 roku mieściła się re-
stauracja-zajazd ,,Wiejska”, a obok pod nr 8 od czasów międzywojnia restauracja 
rodziny Stępniak. 

Niedaleko centrum miasta, przy ul. Żeromskiego 9, od czasów międzywojnia 
i po wojnie restaurację prowadziła rodzina Łuczak, a w budynku przy ul. Żerom-
skiego 1 mieściła się restauracjo-kawiarnia rodziny Kończaków. Ci sami posiadali 
też restaurację przy ul. Zamkowej 18, gdzie wcześniej znajdował się sklep kolo-
nialny i destylarnia. Lokal ten prowadzili do 1939 roku, a  po wojnie aż do począt-
ku lat 90-tych XX wieku,  funkcjonował tu bar alkoholowy tzw. Texas. 

Przy obecnej ul.  Krasińskiego usytuowane były dwa lokale gastronomiczne. W 
budynku pod nr 2 Stanisław Nowicki prowadził restaurację w czasie międzywojnia 
i po II wojnie, a pod nr 31 stał zajazd z końca XIX wieku, w którym po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości ponownie świadczono usługi restauracyjne.

W końcu XIX wieku, na obrzeżach miasta, w lesie nad Jeziorem Strzeleckim, 
dzięki Towarzystwu Upiększania Miasta, powstała  restauracja wraz z obiektem 
rekreacyjnym- Sedanpatz - Sedanfest. Składała się ona z sali bawialnej i po-
mieszczeń mieszkalno – gospodarczych. Obiekt w czasach międzywojnia zmienił 
swą nazwę na „3 Maja”. Od lat 80-tych XX wieku mieszkańcy miasta potoczne 
nazywali go ,,U Żyda”. 

Na terenie obecnego Domu Kultury, wspomniane Bractwo Strzeleckie wybu-
dowało restaurację o nazwie,,Farina”  wraz ze strzelnicą, która mieściła się na 
terenach obecnego PTTK. W czasach PRL w pobliżu ChDK stanęła restauracja 
,,Zacisze”, jedno z nielicznych miejsc zabaw i dyskotek w mieście.  

Nad Jez. Strzeleckim, przy obecnej ul. Ujskiej, stały ponadto dwie sąsiadujące 
ze sobą restauracje: ,,Wodny Zameczek” i ,,Straszny Dwór”. Wybudowała je ro-
dzina Brühl na początku XX w. Obok ,,Strasznego Dworu” dobudowano kręgielnię 
i budynek gospodarczy.  W czasach międzywojnia budynek stanowił własność 
pochodzącej z Poznania rodziny Mańczaków, właścicieli dawnej chodzieskiej Fa-
bryki Fajansu. Była to ich letnia rezydencja, nazwana z racji zamiłowania do opery 
Stanisława Moniuszki ,,Strasznym Dworem”. Mańczakowie dzierżawili pobliskie 
jezioro i część lasu, stąd dofinansowali remont wiat nad pobliskim jeziorem, czy 
schodów do sąsiadującej restauracji Sedanplatz. W czasach okupacji budynek 
gospodarczy służył prawdopodobnie za siedzibę SS. Nazwa restauracji/hotelu 
utrzymała się do dziś. 

Co serwowano wówczas w restauracjach? Lokale gastronomiczne, które w 
dużych miastach gościły elitę społeczną, serwowały z końcem XIX w wykwintne 
dania i napoje. Restauracja była miejscem, w którym nie tyle zaspokajano głód, 
co delektowano się specjałami. Liczne mniejszości narodowościowe zamieszku-
jące kraj w czasach II RP, generowały różnorodność kulinarną. W przypadku wiel-
kopolskich restauracji (w tym zapewne chodzieskich), o silnych wpływach kuchni 
niemieckiej i żydowskiej, klientom oferowano np. prosię z rożna nadziewane ka-
szą gryczaną z wątróbką, sercami i jajkami, gęsinę, gulasz węgierski, kaszankę, 
flaki, placki ziemniaczane, kołduny litewskie, sznycle, czy bigos po myśliwsku, a 
wszystko zapijano najczęściej najlepszym niemieckim piwem, rzadziej miodem 
pitnym. Na deser podawano np. leguminę czyli budyń czekoladowy podawany na 
gorąco, polany szodonowym sosem, na bazie żółtek, białego wina, cukru i skórki 
pomarańczowej. Na wizytę w restauracji mogła sobie pozwolić zamożniejsza war-
stwa społeczeństwa. Na co dzień natomiast ludność żywiła się głównie produkta-
mi spożywczymi, które dało się samodzielnie wyhodować, typu ziemniaki, kapu-
sta, rośliny strączkowe itp, czy wyprodukować, jak np. mąkę. Mięso się zdarzało, 
ale jadano go zdecydowanie mniej ze względu na mniejszą dostępność i koszty 
wyhodowania trzody.  Społeczeństwo zatem więcej korzystało z dobrodziejstw 
natury łowiąc ryby, zbierając grzyby, owoce lasu, czy hodując raki.

GDZIE ZJEŚĆ, CZYLI…

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

Nie mniejszą ilością restauracji niż dziś, cieszyło się miasto 
ponad 100 lat temu. Często łączyły one funkcje restauracji, 
kawiarni, hotelu, winiarni, czy karczmy. Od czasów prężnej 
działalności lokalnych rzemieślników i handlu, karczmy rozsia-
ne były po całym mieście. Często też przydomowi browarnicy 
raczyli na miejscu gości swoimi trunkami. 

Lokale w dawnej Chodzieży

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY



12 Nr 8(47) • sierpień 2021

SIOSTRY SERAFITKI SĄ W CHODZIEŻY 
JUŻ CAŁY WIEK

n W tym roku mija 100 lat pobytu sióstr Serafitek w Chodzieży. 
    Od początku związane były, i są nadal, z parafią św. Floriana.

Siostry Serafitki od zawsze pomagały chorym, potrzebującym, dzieciom. Przed wojną i 
wiele jeszcze lat po jej zakończeniu, posługiwały przede wszystkim w chodzieskich szpi-
talach. 

W tym roku siostry obchodzą jeszcze jeden jubileusz –  25 lat prowadzenia świetlicy 
środowiskowej Promyk Dobra. To właśnie w tej świetlicy siostry uczą dzieci, jak dobrze prze-
żywać swoje życie. I dla dzieci właśnie przygotowywane są takie obiekty, jak choćby oddane 
im jakiś czas temu boisko.

Dwa jubileusze

MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DYREKTOR LUCYNA SWOROWSKA PRZECHODZI NA EMERYTURĘ

n Chodzieski MORPA 
zorganizował 24 lipca 
wyjazd terapeutyczny 
dla grupy osób uza-
leżnionych i współ-
uzależnionych do 
Lichenia, gdzie spo-
tykają się grupy AA i 
Al-anon z całej Wiel-
kopolski. 

Wyjazd 
terapeutyczny

Nauczycielka, 
dyrektorka

Coroczne spotkania 
w Licheniu mają na celu 
wsparcie na nowo obra-
nej drodze bez używek. 
Chodzież reprezentowali 
przedstawiciele grupy AA i 
Al-anon, spotykający się w 
MORPA. 

W Ośrodku na ul. Rey-
monta 12 oprócz grup 
wsparcia, mieszkańcy mogą 
korzystać z bezpłatnej po-
mocy psychologicznej i 
prawnej. 

Telefon 67-28-27-864 lub 
605-305-534.

Kierownik MORPA
Romana Otto

Młodzież i nauczyciele pożegnali 
już swoją panią dyrektor podczas 
specjalnej uroczystości. Uczestni-
czący w spotkaniu burmistrz Jacek 
Gursz, który podobnie jak inni go-
ście, przekazał gratulacje Lucynie 
Sworowskiej za kierowanie szkołą z 
tak wieloma sukcesami. Za długo-
letnią pracę podziękowali natomiast 
starosta Mirosław Juraszek i wice-
starosta Mariusz Witczuk. Było oczy-
wiście wiele życzeń, by kolejny odci-
nek życia obfitował w szczęśliwe dni.

Źródło foto – 
FB ZS im. H. Cegielskiego

x x x
Wśród dziękujących pani dyrektor 

za współpracę, byli też przedstawi-
ciele Enea Operator Sp. z o. o. W 
Szkole Hipolita bowiem od ponad 
dwóch lat funkcjonuje klasa patro-
nacka firmy Enea.  W imieniu swoim 
i prezesa Zarządu Enea S.A. Pawła 

Z końcem sierpnia br. 
kończy swoją pracę na 
stanowisku dyrektora 
Zespołu Szkół im. Hipo-
lita Cegielskiego Lucyna 
Sworowska. Pani dyrektor 
kierowała szkołą od 2014 
roku, pełniąc przedtem 
funkcję wicedyrektora.

Szczeszka, podziękował Krzysz-
tof Statucki podkreślając, że klasy 
patronackie są bardzo ważne dla 
spółki Enea, gdyż właśnie w nich 
kształcą się potencjalni młodzi 
pracownicy. Piotr Przybyłowski 
natomiast odczytał list skierowany 
do Lucyny Sworowskiej, podpisa-
ny przez prezesa Zarządu Enea 
Operator Sp. z o.o. Marka Rusa-
kiewicza.

x x x
Nowy dyrektor Zespołu Szkół 

im. H. Cegielskiego wyłoniony zo-
stanie w drodze konkursu. RED

Najprawdopodobniej we wrześniu odbędą się jubileuszowe uroczystości. Wtedy też o hi-
storii i o aktualnej pracy sióstr, napiszemy więcej na naszych łamach.  RC
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Co inspiruje, co niepokoi

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

n Zakończył się projekt „Nasz portret”, 
realizowany przez Zespół Młodzieżo-
wy TMZCh. Pandemia i związane z nią 
ograniczenia kontaktów, zamrożenie go-
spodarki, obawy o zdrowie, przyszłość, 
nie pozostają bez wpływu na młode po-
kolenie. Stąd uczestnicy projektu, młodzi 
ludzie w wieku 14-19 lat, dyskutowali co 
jest dla nich ważne, co ich interesuje, 
niepokoi i przedstawiali to w materiałach 
publicystycznych. Przy okazji zdobywali 

VII WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE UTW  W CHODZIEŻY

Zarząd uzyskał absolutorium
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ST. STASZICA

n W okresie wakacyjnym trwa w Szkole Podstawowej nr 1 remont pomieszczeń. 
Remontowana są pomieszczenia w budynku na ul. Staszica - biblioteka (generalny re-
mont) oraz siedem sal lekcyjnych, w tym  generalny remont jednej sali (wymiana podłogi, 
grzejników, oświetlenia, remont zaplecza oraz malowanie ścian i sufitu). W sześciu salach 
następuje wymiana podłogi. Koszt remontów to ok. 160 tys. zł.  Tomasz Jagodziński 

Dyrektor SP 1 

Wakacyjny remont
n W Centrum Aktywności 
Senior Wigor, odbyło się 
Walne Zebranie Sprawoz-
dawcze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Chodzieży 
za rok 2020. Odbyło się ono 
z zachowaniem pełnego 
reżimu sanitarnego i obo-
wiązującymi obostrzeniami 
związanymi z zagrożeniem 
epidemiologicznym.

Na początku zebrania Ewa Perliń-
ska z Centrum Doskonalenia Kadr, 
przedstawiła projekt @ktywni i bez-
pieczni 60+, na który UTW uzyska-
ło dofinansowanie z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej. Głos 
zabrał też burmistrz Jacek Gursz, 
który omówił bieżące sprawy na-
szego miasta. Dodajmy, że zapla-
nowane zostało jesienne spotkanie 
z panem burmistrzem, gdyż temat 
samorządów, a więc i naszego mia-
sta, jest dla członków UTW bardzo 
ważny. 

Przewodniczącym zebrania wy-
brana została kol. Jadwiga Chmie-
lewska, a sekretarzem kol. Maria 
Przygocka. Po stwierdzeniu prawo-
mocności zebrania, sprawozdanie 
merytoryczne przedstawiła kol. pre-
zes Jadwiga Należyty, sprawozda-
nie finansowe kol. Jolanta Spitulska. 
Sprawozdanie opracowane przez 
członków Komisji Rewizyjnej prze-
czytała kol. Maria Peche. Przed-
stawione sprawozdania zostały 
przyjęte przez ogół zgromadzonych. 
Zarząd uzyskał absolutorium. 

Na koniec kol. J. Spitulska przed-
stawiła plan działania naszego UTW 
na rok 2021. 

 Za Zarząd
 Jadwiga Należyty

nowe umiejętności i kompetencje.
Koordynatorem projektu był 19-latek 

Sławomir Smolczewski, dla którego było 
to nowe doświadczenie i duże wyzwanie. 

31 lipca odbyło się spotkanie podsu-
mowujące projekt. Wzięli w nim udział 
członkowie Zarządu TMZCh i Zespołu 
Młodzieżowego. 

Podejmowane w projekcie działania 
i „Program Równać Szanse Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności”, 

administrowany przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży, przedstawili Wiktoria 
Jóźwiak, Rozalia Mielcarek i Michał Ga-
piński. Ważnym punktem spotkania była 
też debata o tym, jaki wpływ będzie mia-
ła pandemia na nasze życie, na rozwój 
młodzieży. 

Dodajmy, że na łamach „Naszej Cho-
dzieży” ukazywały się artykuły uczest-
ników projektu. Wszystkie natomiast 
materiały przygotowane w jego ramach, 
zostały zebrane i wydane jako folder, któ-
ry trafi między innymi do pedagogów w 
chodzieskich szkołach.  RED

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 
„POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

n W Miejskim Przedszkolu nr 5 w Cho-
dzieży trwa remont - konieczne jest do-
stosowania budynku do obowiązujących 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Realizacja tego zadania obejmuje: mon-
taż drzwi przeciwpożarowych od strony piw-
nicy, aby odciąć klatki schodowe, montaż 
instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem 
awaryjnym, czujnikami dymu z przełączni-
kiem przeciwpożarowym. W budynku przed-
szkola należało wymienić drzwi wewnętrzne 
i zewnętrzne na takie, które spełniają wy-
mogi przeciwpożarowe. Konieczne okazało 
się też dokonanie poprawnego podziału 
obiektu na strefy - w tym celu zamurowane 
zostały niektóre otwory drzwiowe. Remont 
objął również montaż instalacji oddymiania 
klatek schodowych i przeniesienie instalacji 
hydrantowej. 

- Dostosowujemy nasze przedszkole do 
wymogów zaostrzonych przepisów p.poża-
rowych – wyjaśnia burmistrz Jacek Gursz. 
-  Koszt dla miasta to blisko 300 tyś złotych. 

Zakres prac jest bardzo szeroki, ale re-
mont powinien zakończyć się tuż przed po-
wrotem przedszkolaków z przerwy wakacyj-
nej.  RED

Szeroki zakres prac
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Szukanie szczęścia

O Złoty ChiCHOt

Ruszyliśmy ponownie z działaniem BAZY – klubu 
sąsiedzkiego przy ulicy Jagiellońskiej 5. Na chwi-
lę obecną zawieszamy zajęcia on – line i działamy 
stacjonarnie. 

Działamy 
DALEJ

KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH

4. WRZEŚNIA W AMFITEATRZE MIEJSKIM – 
I CHODZIESKI PRZEGLĄD KABARETÓW

FUNDACJA UKRYTE 
MARZENIA INFORMUJE

n Było to spotkanie wyjątkowe. Wspól-
nie z „Ceramicznym street art.” 23 lipca 
próbowano wyciąć, ulepić z gliny naj-
więcej ile się dało koniczynek. 

- Lubimy działać i spodziewaamy się, 
że te koniczynki zaistnieją w przestrzeni 
publicznej naszego miasta – podkreślają 
panie z KGM.

Szukanie szczęścia przez aktywne 
działanie, to sposób na życie godny naj-
wyższego poparcia. Akcję wsparł Cho-
dzieski Klub Żeglarski OPTY, z którym 
panie z KGM nawiązały już stały kontakt.

- Wszystkim małym i dużym rączkom, 
które pracowały i wycinały z gliny koni-
czynki, bardzo dziękujemy – dodają orga-
nizatorki spotkania.

 RED

nW „bitwie kabaretów” o brąz, srebro i złoto wystąpią:
   Kabaret FiFa - RaFa
   Kabaret Chyba
   Kabaret Kałasznikof
Czeka nas ponad 5h rozrywki! Po części konkursowej trwającej 2.5h, w czasie na przeli-

czenie głosów publiczności,  wystąpi ze swoim programem znany z kabaretu Smolenia Mar-
cin Samolczyk, a tuż po nim obejrzymy dwugodzinny program „Cirque de vollaile” kabaretu 
Ani Mru-Mru. Prowadzenie kabaretowego wieczoru będzie w rękach Waldemara Wilkołka.

Ogłoszony konkurs na tytuł „bitwy” został już rozstrzygnięty. Sugerując się propozycją jed-
nej z uczestniczek konkursu, która zaproponowała nazwę nagrody „Chichrotka”, po małej 
ewolucji organizatorzy uzyskali nazwę: złoty, srebrny i brązowy ChiCHOt. 

- Uważamy, że nagroda po połowie należy się pani pod pseudonimem Natalia Ka i panu 
Dariuszowi Olejniczakowi – dodają organizatorzy konkursu. - Zwycięzcom gratulujemy i pro-
simy o kontakt po 24. sierpnia pod numerem telefonu 604-442-707. Podobała nam się rów-
nież propozycja nazwy nagrody: „Złota Kita”, więc dyrektor ChDK pragnie również 2 zapro-
szenia wręczyć panu Radkowi Paczyńskiemu. Prosimy zatem także o kontakt po 24. sierpnia.                                         
Bilety już w sprzedaży internetowej. RED

TRZY DZIESIĘCIODNIOWE TURNUSY

Wczasy seniorów 
n 2 sierpnia rozpoczął się pierwszy turnus „wczasów seniora”, realizowanych w 
ramach działalności pożytku publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży. Uroczyste 
spotkanie inaugurujące wczasy, odbyło się w chodzieskiej restauracji Prima, a wzięli 
w nim udział: burmistrz Jacek Gursz, Witold Ostański - prezes Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów w Chodzieży oraz Roman Pietruszka - prezes Chodzieskiego 
Klubu Gospodarczego. Goście życzyli seniorom udanego wypoczynku, słońca i po-
gody ducha.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA:
n  Zajęcia artystyczne dla dzieci. Za nami dwa spo-
tkania pełne śmiechu i radości! 
Kolejne spotkania zaplanowane są na 23 i 30 sierp-
nia 2021 roku w godzinach 16:00 – 17:00 oraz 
17:00 – 18:00. 
n  Indywidualne porady dietetyczne oraz warsztaty 
tematyczne dla dzieci i dorosłych, które poprowadzi 
pani Agata – dyplomowany dietetyk.

Ze względu na obecne obostrzenia  i ograniczo-
ne możliwości, prowadzimy zapisy na zajęcia. 

Zapraszamy do kontaktu: 
e-mail: fundacjaukrytemarzenia@gmail.com 
tel.: 507 – 475 – 843.  FUM

Głównym celem przedsięwzięcia pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla osób star-
szych, samotnych i niepełnosprawnych, celem ich aktywizacji społecznej” jest integracja 
wewnątrzpokoleniowa. Po rocznej przerwie i okresie izolacji wynikającej z pandemii korona-
wirusa, wspólnie i aktywnie spędzony czas wpłynie na zmniejszenie poczucia osamotnienia 
i poprawę jakości życia osób starszych i samotnych.

W roku 2021 projekt przewiduje organizację trzech dziesięciodniowych turnusów. Spo-
tkania odbywać się będą na terenie chodzieskich ogródków działkowych oraz przy pływalni 
Delfini. Seniorzy wezmą udział w wycieczkach, spotkaniach, zajęciach sportowych oraz 
skorzystają z cateringu. RED
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Festyn profi laktyczny

Wiwat królowie

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

BRACTWO STRZELECKIE

n W sobotę, 31 lipca odbył się festyn 
profi laktyczny pod nazwą „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą”.

Festyn odbył się na terenach MOSiR w Cho-
dzieży. Mieszkańcy mogli zapoznać się ze spe-
cyfi ką pracy oraz ze sprzętem, jakim dysponują 
Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży, Służ-
ba Leśna - Nadleśnictwo Podanin, Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 
Chodzieży.

Na specjalnie przygotowanym stoisku moż-
na było nauczyć się udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. 

Jedną z wielu atrakcji były pokazy ratow-
nictwa wodnego, przygotowane przez WOPR. 
Zainteresowani mogli obejrzeć pokaz technik 
podjęcia z wody osób, które się topią. Zapre-
zentowano również działania, jakie wykonują 
ratownicy, gdy dojdzie do zderzenia dwóch 
łodzi na wodzie. 

Źródło - KPP

n Chodzieskie Bractwo Strzeleckie każdego roku orga-
nizuje kilka okolicznościowych, konkursowych strzelań. 

W tym roku wyłonieni już zostali między innymi Król Zielonoświąt-
kowy, którym został Edward Laskowski, oraz Król 3. Majowy - Ry-
szard Poznański. 

 RED

Piękne REGATY
CHODZIESKI KLUB ŻEGLARSKI LIGI OBRONY KRAJU ZORGANI-
ZOWAŁ KOLEJNE REGATY. TYM RAZEM POD HASŁEM „BŁĘKITNA 
WSTĘGA JEZIORA MIEJSKIEGO. ZAWODY ODBYŁY SIĘ 14 SIERPNIA, 
PATRONAT NAD NIMI OBJĄŁ BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY.

BŁĘKITNA WSTĘGA JEZIORA MIEJSKIEGO

W regatach startowali zarówno 
bardzo młodzi, jak i starsi żeglarze. 
A w poszczególnych klasach czołowe 
miejsca zajęli:
n OPP do 11 lat – 1. Kinga Balce-
wicz (Wodnik Piła, 2. Piotr Stefań-
czyk, 3. Krzysztof Lasota (oboje 
ChKŻ LOK Ch-ż)
n OPP od 12 lat – 1. Jakub Gul-
czyński (Neptun Wągrowiec), Hu-
bert Kruczyński (AKŻ 90), 3. Domi-
nik Mosiński (Wodnik Piła) …...7. 
Zuzanna Mertin, 8. Pola Kochalska, 
9. Katarzyna Kaczmarek …. 12. 
Marta Kutnik (wszyscy ChKŻ LOK)
n Cadet – 1. Zuzanna Michalska i 
Florka Bednarska (Wodnik Piła), 
Ewa i Barbara Trościanko (AKŻ 
90), 3. Tymoteusz i Kajetan Ciepły 
(Wodnik Piła) ….. 5. Jakub Piecho-
wiak i Mikołaj Grabowski (ChKŻ 
LOK)
n Europa – 1. Jakub Pudłowski 
(Wodniak Piła), 2. Zofi a Kulesza 
(ChKŻ LOK), 3. Vincent Wojtkowiak 

(Kotwica Rogoźno)
n OKD – 1. Przemysław Kasperski 
(ChKŻ LOK), 2. Marcin Gościński 
(Opty Ch-ż), 3. Wiesław Jańczak 
(Ogniwo Wągrowiec)
n Finn – 1. Marcin Przybylski (UKS 
Rogoźno), 2. Piotr Witkowski (Ko-
twica Rogoźno), 3. Jarosław Kule-
sza, 4. Marcin Kutnik, 5 Marek Ziała 
(wszyscy ChKŻ LOK), 6. Sławomir 
Gościński, 6. Krzysztof Sobisiak 
(oboje Opty Ch-ż)

Zawody odbyły się przy wspaniałej 
pogodzie, a wszystkie żaglówki pięk-
nie prezentowały się na wodzie. Jak 
podkreśla Eugeniusz Sobkowski, trud 
związany z przygotowaniem regat nie 
poszedł na marne - przebiegły one w 
prawdziwie sportowej atmosferze.

W uroczystym zakończeniu za-
wodów udział wziął burmistrz Jacek 
Gursz, który wręczając puchary, dy-
plomy i nagrody pogratulował wszyst-
kim wspaniałej rywalizacji. RCFot. ChKŻ LOK
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KRZYŻÓWKA NR 47

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   7 września 2021 roku. Rozwiązania można też przesłać 
na adres naszachodziez@gmail.com Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą 
udział w losowaniu nagród – niespodzianek.

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki z lipca br. 
wylosowali: Czesława Hołubowska, Monika Speier i Andrzej Hłuchyj. O terminie i miej-
scu odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.!

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 47

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

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

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

POZIOMO

  1. Tam Tatry, Wieliczka i Zator
  7. Prawy dopływ Odry
  8. Pobliskie miasto nad rzeką Wełną
  9.  Największe miasto w Kanadzie
11. Milionowe miasto w Iranie
12. Miasto, w którym 2 razy odbyły się 
      Igrzyska Olimpijskie
13. Stan w USA z Górami Skalistymi
14. Jeden ze Smerfów
16. Miejscowość w Polsce z fokarium
19. Często łamie się u kolarzy
21. Najwyższy szczyt Kaukazu
22. Duże miasto w Szkocji
23. Z kwadrygą w Berlinie

PIONOWO

1. Znana wieś podhalańska
2. Perła województwa lubuskiego
3. Sąsiad Ferdynanda Kiepskiego

 4. Mieszkanka Laosu
 5. Największe miasto Afryki
 6. Wieś w gminie Busko Zdrój
 7. Przepływa przez Szwajcarię, 
     Austrię i Niemcy
10. Getsemani w Jerozolimie
15. Polski pisarz
17. Tak kiedyś rządził Kaddafi 
18. Obraz sakralny 
19. Kuzynka pszczoły
20. Do mycia statków, ale nie w porcie

KONKURSOWE PYTANIA:
1. Gdzie przez kilkanaście przynajmniej lat po II wojnie światowej 
     znajdowała się w Chodzieży muszla koncertowa, taka sama jak ta, 
     która dotrwała do dzisiaj w Parku 3 Maja?
2. Gdzie jeszcze przez kilka lat po II wojnie światowej znajdował się 
     w Chodzieży targ koni?
3. Co w latach 50-tych XX wieku znajdowało się na ul. Kościuszki, 
     dokładnie naprzeciwko restauracji Wielkopolanka?

HISTORIA NASZEGO MIASTA

Ten wyjątkowy mural, który od jakiegoś już czasu zachwyca przechodniów, skłonił 
nas do zaproponowaniu Państwu zabawy w przywoływanie innych, zapomnianych już 
chodzieskich miejsc, obiektów, wydarzeń.

CO I GDZIE KIEDYŚ BYŁO

K O N K U R S 

„CO I GDZIE KIEDYŚ BYŁO”
Odpowiedzi na pytania:

1  …………………………………………………………….……………….................……

2  …………….…………………………………………………………….................………

3  ………………………………………………………………………..................…………

OGŁASZAMY WIĘC KONKURS - pewnie dla starszych mieszkańców naszego miasta, którzy nie 
powinni mieć z rozwiązaniem kłopotu, ale przecież i młodsi mogą znać odpowiedzi na postawione niżej 
pytania, chociażby z opowieści swoich rodziców, czy dziadków. 

Wypełnione kupony z odpowiedziami można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do  7 września 2021 roku, albo przesłać na adres naszachodziez@gmail.
com
Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagrody, ufundowanej przez 
Burmistrza Miasta Chodzieży.

Jeżeli ktoś z naszych Czytelników chciałby zaproponować swoje pytania, to prosimy prze-
słać je na nasz redakcyjny adres, bądź dostarczyć do Miejskiej Bibliotek Publicznej. Wykorzy-
stamy je w następnych odcinkach konkursu. Ryszard Cichocki

Imię i nazwisko ..............................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

nr tel. ………………………………………...........……………………...................………..


