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Wszystkim chodzieżanom, 
a w szczególności 
tym najmłodszym 

CHODZIEŻ – NOTTULN

Dwa miasta, jedna idea
Symbolem Dnia Europy w tym roku było drzewko, posadzone przez członków komitetu 
Chodzież - Nottuln w parku przy promenadzie nad Jeziorem Miejskim.
Tak samo ten dzień uczcili członkowie Komitetu ds. współpracy w Nottuln.

PROCESJE 
WOKÓŁ KOŚCIOŁÓW

Po raz drugi
inaczej 
niż zwykle
n Pandemia niestety nie odpuściła jeszcze 
na tyle,  by można było powrócić do tradycyj-
nego obchodzenia święta Bożego Ciała. Nie 
odbyły się więc w tym roku, podobnie jak w 
2020, procesje ulicami miasta, jednoczące za-
wsze tak znaczną część mieszkańców. 

W obu chodzieskich parafi ach w dniu uroczy-
stości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa pro-
cesje odbyły się wokół kościołów. Było skromniej, 
ale przesłanie tego święta zostało w pełni zacho-
wane. Procesje były wzbogacone sztandarami i 
śpiewem chórów parafi alnych.

Procesje wokół kościołów odbyły się też w 
miniony czwartek, z okazji zakończenia oktawy 
Bożego Ciała. 

Ważna uroczystość miała również miejsce w 
miniony piątek. W latach poprzednich tego dnia 
odbywała się procesja ulicami miasta. Tym ra-
zem też oczywiście trzeba było ograniczyć ob-
chody święta Najświętszego Serca Pana Jezusa 
do procesji wokół kościoła. RC

WSPANIAŁYCH WAKACJI

 po tak trudnym roku szkolnym,
życzę 

Burmistrz Miasta Chodzieży
Jacek Gursz

Fot. 2x FB Parafi i NNMP
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SKĄD 
MIASTO 
BIERZE 
PIENIĄDZE
Dochody naszego miasta z roku na rok ulegają 

zwiększeniu. Głównie za sprawą pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych na inwestycje ko-

munalne. W ciągu dwóch lat wzrosły one o ponad 
6 mln zł. Planowane na bieżący rok dochody to 92 
136 732,55 zł. W ciągu roku ulegają one oczywiście  
zmianom i obecnie (na dzień 31.05. 2021), zgodnie  
ostatnią uchwałę budżetową wynoszą  92 408 629 zł.

Największą pozycją w dochodach są podatki i opła-
ty płacone od firm i od osób fizycznych. Stanowią one 
ponad 35 % wszystkich dochodów. Drugim źródłem 
dochodów są środki z przeznaczeniem na zasiłki, po-
moc rodzinie i pomoc społeczną. Wynoszą one ponad 
22 mln zł co daje ponad 23 % dochodów. Trzecią dużą 
pozycją są subwencje na zadania oświatowe i uzupeł-
niające w wysokości prawie 15 mln zł. (około 15 % do-
chodów).

Pozostałe źródła przedstawione są na załączo-
nych wykresach.

BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK
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WNIOSEK NIE UZYSKAŁ ZGODY MIESZKAŃCÓW

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

Nie będzie zmiany

Nowe programy

TRANSPORT pacjentów

n Rada Miejska w Chodzieży 
negatywnie rozpatrzyła wniosek 
Chodzieskiego Towarzystwa 
Patriotycznego z 3 lutego 2021 
r. w sprawie zmiany nazwy uli-
cy Ofiar Gór Morzewskich w 
Chodzieży na „Ofiar Niemiec 
Hitlerowskich w Górach Mo-
rzewskich”. Decyzja taka zosta-
ła podjęta po przeprowadzeniu 
konsultacji, w wyniku których 
100% mieszkańców objętych 
ankietą, nie wyraziło zgody w tej 
sprawie.

Konsultacje społeczne z pełno-
letnimi osobami zamieszkującymi 
(329 osób) oraz prowadzącymi 
działalność gospodarczą (39 pod-
miotów) przy ul. Ofiar Gór Mo-
rzewskich w sprawie zmiany na-
zwy ulicy Ofiar Gór Morzewskich. 
przeprowadzono w okresie od 26 
kwietnia do 10 maja br.  Odbyły się 
one w formie ankietyzacji (razem 
368 ankietowanych). Ankietowani 
udzielali odpowiedzi w zakresie:

1) zgody na zmianę nazwy ulicy 
„Ofiar Gór Morzewskich” na „Ofiar 
Niemiec Hitlerowskich w Górach 
Morzewskich”,

2) dopuszczenia zmiany nazwy 

ulicy „Ofiar Gór Morzewskich” na 
inną nazwę, związaną z tym sa-
mym wydarzeniem.

W wyznaczonym czasie do 
Urzędu Miejskiego w Chodzieży 
wpłynęły 243 sztuki ankiet, w tym 
222 od mieszkańców i 21 od przed-
siębiorców, z czego 242 były waż-
ne, a jedna nieważna z powodu nie 
oddania głosu.

Na pierwsze pytanie ankietowa-
ni odpowiedzieli:

- Tak: 0 ankietowanych, tj. 0,00 
% ważnych głosów,

- Nie: 242 ankietowanych, tj. 
100,00 % ważnych głosów.

Na drugie pytanie ankietowani 
odpowiedzieli:

- Tak: 5 ankietowanych, tj. 2,07 
% ważnych głosów,

- Nie: 237 ankietowanych, tj. 
97,93 % ważnych głosów.

Rezultatem niniejszych konsul-
tacji jest uzyskanie negatywnej 
opinii większości mieszkańców i 
przedsiębiorców, zarówno na te-
mat zmiany nazwy ulicy „Ofiar Gór 
Morzewskich” na „Ofiar Niemiec 
Hitlerowskich w Górach Morzew-
skich”, jak i dopuszczenia innej 
nazwy związanej z tym samym wy-
darzeniem. UM

n 31 maja 2021 r. podczas XXXIV sesji Rady Miej-
skiej w Chodzieży podjęto m.in. uchwałę zmienia-
jącą „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Chodzieży na 2021 rok”. Środki 
przeznaczone na realizację Programu zwiększono 
z kwoty 387 630 zł na 524 123 zł. 

Przyjęto także nowy Program ochrony środowiska, 
który określa kierunki działań na lata 2021 - 2024, z 
perspektywą do roku 2026. Do 2020 roku obowiązy-
wał Program przyjęty Uchwałą z dnia 27 lutego 2017 r. 
Przebieg realizacji założeń Programu można poznać w 
sporządzanym co roku Raporcie o stanie Gminy Miej-
skiej w Chodzieży. 

KONKURS DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Główny Urząd Statystyczny serdecznie zaprasza wszystkie placówki wychowania 
przedszkolnego z województwa wielkopolskiego do udziału w Konkursie muzycznym 
„Śpiewający Spis Narodowy”.
Konkurs polega na ułożeniu przez zespół/drużynę wychowanków placówki piosenki, wykonaniu jej, 
zarejestrowaniu w formie filmu (MP4, MOV lub AVI) i przesłania go poprzez stronę wetransfer.com na 
adres konkurs_POZ@stat.gov.pl. Treść piosenki powinna być związana z tematyką Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

NA PIOSENKI CZEKAMY DO 31 LIPCA 2021 R.
Dla 3 placówek, które przygotują najciekawsze piosenki przygotowaliśmy nagrody:

 1. I miejsce: domek lub ciuchcia w formie trójwymiarowej manipulacji, 
 2. II miejsce: zestaw klocków piankowych, 
 3. III miejsce: zestaw nawlekanek i labiryntów. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 16.08.2021 r. na stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych Organizatora.

Osoba do kontaktu:
Magda Ancan 
m.ancan@stat.gov.pl, tel. 61 27 98 325

Więcej informacji wraz z plikami do pobrania na 
https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/promocja-nsp-2021/spis-powszechny-spiewajaco/

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwChodziezy/document/734286/Uchwa%C5%82a-XXXIV_255_2021 
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwChodziezy/document/734298/Uchwa%C5%82a-XXXIV_257_2021

Nadal istnieje możliwość skorzystania z pomocy Gminy Miejskiej w Chodzieży 
w zakresie bezpłatnego dowozu do punktu szczepień. 

Osoby chcące skorzystać z transportu organizowanego przez Urząd Miej-
ski w Chodzieży mogą się zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach: 
8.00-15.00 za pośrednictwem infolinii: 697 988 021. 

Szczegóły na stronie chodziez.pl w zakładce „Transport na szczepienie”.  
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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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Red. Upłynął okres trwałości 
projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ścieko-
wej na terenie miasta i gminy 
Chodzież”, którego realizacja 
zakończyła się w roku 2016. Co 
to oznacza?

To pięcioletni okres od zakończe-
nia projektu, w którym należy za-
chować w niezmienionej formie 
i wymiarze efekty projektu. A te z 
perspektywy odbiorcy to przede 
wszystkim poprawa stanu sieci 
wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej oraz większa dostępność 
do usług zaopatrzenia w wodę, 
odbioru i oczyszczania ścieków 
dla mieszkańców gminy i mia-
sta Chodzież. Przekłada się to 
bezpośrednio na komfort życia 
mieszkańców oraz stan gleb i 
wód powierzchniowych. Najlepiej 
zauważalnym efektem jest płyną-
ca z kranów dobrej jakości woda 
oraz bezpieczeństwo ciągłości jej 
dostaw do odbiorców.

Przypomnijmy krótko, co 
zostało zrealizowane w ramach 
projektu?

Skala tego przedsięwzięcia była 
jak na nasze warunki olbrzymia. 
To przede wszystkim moderniza-
cja i rozbudowa Miejskiej Oczysz-
czalni Ścieków, umożliwiająca 
przyjęcie dodatkowej ilości ście-
ków z nowo kanalizowanych 
terenów i z wyłączonej z eksplo-
atacji oczyszczalni w Oleśnicy. 
Przebudowano od podstaw stację 

uzdatniania wody w Podaninie i 
zmodernizowano stację przy ul. 
Podgórnej. Wybudowano ponad 
19 km sieci wodociągowej, wy-
mieniając najbardziej awaryjne 
jej odcinki oraz  łącząc oddzielne 
dotąd sieci miejską i gminną w je-
den zintegrowany system, który 
zwiększa możliwość utrzymania  
ciągłości dostaw wody nawet w 
przypadku awarii. 
Na terenie miasta i gminy wybu-
dowano i zmodernizowano 25,9 
km sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz 23 przepompownie ścieków. 
Poprzez  budowę ponad 1 km ka-
nalizacji deszczowej, przekształ-
cono część dotychczasowej sieci 
kanalizacji ogólnospławnej w ka-
nalizację sanitarną, ogranicza-
jąc napływy wód deszczowych 
i roztopowych do oczyszczalni 
ścieków. To tylko najistotniejsze 
przedsięwzięcia. Cały projekt 
kosztował ponad 50,5 mln zł, 
z tego 23,7 mln to bezzwrotna 
dotacja z Funduszu Spójności 
z Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko Unii Europejskiej, którą 
udało się Spółce uzyskać.

Wraz z zakończeniem projektu 
Spółka nie zaprzestała dalszych 
inwestycji.

Systematycznie każdego roku 
wydatkujemy znaczące środki 
na remonty, modernizacje i roz-
budowę infrastruktury wodocią-
gowo-kanalizacyjnej. W latach 
2016-20 nakłady inwestycyjne 

wyniosły 17,72 min zł, co daje 
średnio na rok 3,54 mln zł.  W 
tym okresie między innymi wy-
budowaliśmy i wymieniliśmy  
30,5 km sieci wodociągowej, w 
tym wymieniliśmy 4,86 km rur 
azbestocementowych na nowe 
z PE. Zbudowaliśmy 6 km ka-
nalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i 3,79 km kanalizacji tłocznej, 
1 km kanałów bocznych oraz 
80 przydomowych i 5 lokalnych 
przepompowni ścieków. Pozwo-
liło to na przyłączenie do sieci 
kanalizacji sanitarnej następnych 
nieruchomości. Wymieniliśmy 
również 373 przyłącza wodocią-
gowe. Zmodernizowane zostały 
główne zbiorniki wody uzdatnio-

nej. To tylko część zrealizowa-
nych zadań. Sukcesywnie wdra-
żamy nowoczesne rozwiązania, 
dotyczące zdalnego zarządzania 
infrastrukturą. Z głównych obiek-
tów spółki, w których utrzymuje-
my całodobowe dyżury, zdalnie 
monitorujemy pracę stacji uzdat-
niania i podwyższania ciśnie-
nia wody i sieci wodociągowej, 
oczyszczalni ścieków i większości 
sieciowych przepompowni ście-
ków (45), co umożliwia szybkie 
wykrywanie i usuwanie awarii. 
Dzięki temu  i  wymianie  zużytych 
technicznie odcinków sieci straty 
wody obniżyliśmy z ponad 17% 
do 8%.  Zdalny monitoring tych 
obiektów, jak i dostęp do rozbudo-
wywanej o nowe funkcje cyfrowej 
mapy GIS możliwy jest również 
z dedykowanych temu laptopów 
czy tabletów, będących na wypo-
sażeniu pracowników nadzoru. 
Wszystkie wodomierze odczytu-
jemy zdalnie. Poszerzamy rów-
nież obszar działania. Od roku 
2018 dostarczamy wodę do so-
łectw Radwanki i Studźce-Adol-
fowo na terenie gminy Margonin.

A jaki wpływ na działalność 
Spółki ma wciąż jeszcze trwają-
ca pandemia SARS Cov-2?

Jeśli chodzi o  sprzedaż naszych 
usług - dostawę wody i odbiór 
ścieków - zaobserwowaliśmy 
zmiany dotyczące ich struktury, 
a nie ilości. Przez lockdown wię-
cej wody zużywaliśmy w domach 

niż w pracy czy np. szkołach. 
W trosce o bezpieczeństwo na-
szych odbiorców i pracowników 
zmuszeni byliśmy do czasowe-
go ograniczenia bądź zmiany 
niektórych działań, np. wizyt 
odbiorców w naszej siedzibie. 
Z pomocą przychodzą tu nowe 
technologie. Od 2018 roku  dzia-
ła elektroniczne Biuro Obsługi 
Klienta. Zachęcamy też do korzy-
stania z e-faktury, dla której jest 
niższa o  4,10 zł opłata abona-
mentowa. Już ponad 43 % faktur 
wystawiamy w tej formie. Nasi 
klienci otrzymują także za po-
średnictwem sms-ów powiado-
mienia o istotnych zdarzeniach 
(o wystawieniu e-faktury wraz ze 

wszystkimi jej danymi, przerwach 
w dostawie wody), oczywiście o 
ile wyrazili na taką formę kon-
taktu zgodę i podali nam numer 
telefonu. Niewątpliwie pokłosiem 
pandemii będzie dalszy rozwój 
obsługi klienta w formie zdalnej. 
Także my podejmujemy działa-
nia, aby ci, którzy będą chcieli, 
mogli maksymalnie dużo spraw 
załatwić bez konieczności wizyty 
w naszej siedzibie. 

Podczas naszej poprzedniej 
rozmowy, 3 lata temu, mówi-
liśmy także o zagrożeniach 
związanych 
z brakiem wody. W między-
czasie mieliśmy kolejne dwa 
gorące suche lata. Czy coś się 
zmieniło?

Nie, ale między innymi dzięki in-
westycjom, o których mówiłem, 
nie mieliśmy ograniczeń w dosta-
wie wody dla naszych odbiorców, 
a tylko w poprzednim roku były 
one udziałem mieszkańców po-
nad 200 miejscowości w Polsce. 
Problem nadal pozostaje. W celu 
jego złagodzenia zidentyfi kowali-
śmy nowe tereny wodonośne, na 
których w kolejnych latach budo-
wane będą studnie głębinowe. 
Ponadto corocznie przepompo-
wujemy z cieku Borka do Jezio-
ra Strzeleckiego ok. 190 tys. m3 
wody. Jest to istotne, gdyż wody 
tego jeziora zasilają zbiornik wód 
podziemnych będący źródłem 
dla studni głębinowych zlokali-

zowanych przy ul. Chopina. Tak-
że zmiany klimatu wpływają na 
umniejszanie zasobów. Stąd tak 
ważna jest tzw. mała retencja, 
np. aby deszczówka była zatrzy-
mywana tutaj, a nie odpływała 
rzekami do morza. Prawo wodne 
zachęca zresztą do takich dzia-
łań. Trzeba docelowo liczyć się z 
dodatkowymi opłatami  za niera-
cjonalną gospodarkę wodą desz-
czową. Warto więc, gdy tylko jest 
to możliwe, zagospodarowywać 
tę wodę na własnych nierucho-
mościach, do czego zachęcamy. 

A jak na działalność Spółki 
wpływają zewnętrzne warunki 
ekonomiczne?

Jesteśmy od nich uzależnieni i 
mamy na nie bardzo ograniczony 
wpływ. Z jednej strony rosną ob-
ciążenia i to zarówno wynikające 
ze zmian przepisów, jak i z rosną-
cych cen towarów i usług. 
Przykładem niech będzie wzrost 
cen energii elektrycznej, w ciągu 
dwóch lat o 51 %. Z drugiej stro-
ny zagrożeniem jest proces wy-
ludniania się głównie Chodzieży. 
Dotyka on nie tylko naszego mia-
sta, ale większości małych ośrod-
ków. Dodatkowo brakuje nowych 
zakładów przemysłowych two-
rzących popyt na nasze usługi. 
A przypomnijmy, że niedawno 
upadł jeden z większych - pro-
dukujący porcelanę. To wszystko 
powoduje, że za rosnącymi kosz-
tami nie idzie proporcjonalnie ro-
snąca sprzedaż wody i ścieków, 
co niestety przekłada się na ceny 
tych usług. Podejmujemy dzia-
łania obniżające koszty, jednak 
nie są one w stanie zrekompen-
sować wzrostów, o których mó-
wiłem. 
Za przykład niech posłużą roz-
szerzanie obszaru działalności 
czy  wykonywanie usług od-
płatnych. Ostatnio naszą ofertę 
wzbogaciliśmy o usługi Zakła-
dowego Laboratorium, które 
na realizowane badania wody i 
ścieków uzyskało akredytację i 
po zakończeniu okresu trwałości 
projektu może wykonywać je w 
szerokim zakresie dla podmio-
tów zewnętrznych.

ROZMOWA Z PREZESEM MIEJSKICH 
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
STANISŁAWEM BINIECKIM

Modernizacja 
i rozbudowa

KOMUNIKAT
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

W związku ze zbliżającym się nowym 
okresem zasiłkowym 2021/2022 Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży 
informuje o możliwości składania wnio-
sków na ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ 
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTA-
CYJNEGO.

Wnioski o świadczenia przyjmowane będą 
w formie:
n elektronicznej - od 1 lipca 2021r. 
n tradycyjnej (papierowej) - nie wcześniej 

niż od 1 sierpnia 2021r. (w siedzibie MOPS 

ul. Krasińskiego 14 lub drogą pocztową)
Korespondencję i wnioski można również 

wrzucać do skrzynki znajdującej się wewnątrz 
budynku, obok drzwi wejściowych.

W związku z ograniczaniem ryzyka rozprze-
strzeniania się koronawirusa (Covid-19) oraz 
z uwagi na bezpieczeństwo wnioskodawców 
i pracowników MOPS w Chodzieży obsługa 
będzie odbywała się tylko w wyznaczonych 
miejscach. Należy pamiętać o zachowaniu co 
najmniej 1,5 m dystansu pomiędzy osobami 
znajdującymi się wewnątrz budynku oraz o ko-

nieczności zasłaniania ust i nosa.
Do punktu obsługi, wewnątrz budynku, 

wpuszczana będzie tylko jedna osoba. Pozo-
stałe osoby będą oczekiwały na zewnątrz. Pro-
simy, aby wnioskodawcy przychodzili bez osób 
towarzyszących. Wszelkiej pomocy udzielą na 
miejscu pracownicy MOPS.

Wnioski dostępne są na stronie 
www.mopschodziez.bip.gov.pl. 
Można je również pobierać 
w siedzibie MOPS. 
Zachęcamy także do korzystania z elektro-

nicznej formy składania wniosków za pomocą 
portalu Emp@tia lub profi lu zaufanego.

Komunikat sporządziła: 
Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Chodzieży

Agnieszka Siodła
Dyrektor Marzena Brączewska
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ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W MIEJSKIM 
PRZEDSZKOLU NR 5

Firma wykonawcza została wy-
brana w trybie przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, a wartość ro-
bót wynosi wynosi 140.406,12 zł. 

W ramach inwestycji zostaną 
wykonane roboty budowlane, po-
legające na zamontowaniu infra-
struktury podziemnej tj. studni re-
wizyjnych i kanału deszczowego o 
łącznej długości ok. 153 m. 

x x x
 25 maja 2021 r. Gmina Miejska 

w Chodzieży ogłosiła postępowa-

nie o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na wykonanie robót pn. 
„Przebudowa kanalizacji deszczo-
wej w ul. Ignacego Jana Paderew-
skiego w Chodzieży”.

Przedmiotem inwestycji jest 
przebudowa rurociągów sani-
tarnych kanalizacji deszczowej 
z kanałami bocznymi. Celem 
tego zadania jest uporządkowa-
nie kanalizacji deszczowej oraz 
umożliwienie zorganizowanego 
odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych na zlewni ul. Pade-

rewskiego w Chodzieży do istnie-
jącego odbiornika wód opadowych 
i roztopowych. 

Zakres rzeczowy zadania obej-
muje zamontowanie infrastruktury 
podziemnej tj. studnie rewizyjne, 
kanał deszczowy, wypusty uliczne. 
Termin składania ofert został okre-
ślony na dzień 11 czerwca 2021r. 
do godz. 9:00. 

Planowany termin realizacji prac 
wynosi 140 dni licząc od dnia pod-
pisania umowy z wykonawcą. 

UM

n  W związku z poprawą bezpieczeństwa pożarowego 
budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży przy 
ul. Reymonta 25, zostało przeprowadzone postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa po-
mieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Cho-
dzieży, celem dostosowania obiektu w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej”. 

Zamówienia obejmuje szeroki zakres robót wewnętrznych ogólno-
budowlanych, robót wewnętrznych w zakresie instalacji wod-kan i c.o. 
oraz w zakresie instalacji elektrycznej.

Wykonawcą jest Zakład Produkcyjno-Handlowo Usługowy Sławo-
mir Lisiewicz, Stróżewo 36, 64-800 Chodzież. Prace zostaną wykona-
nie w okresie wakacji letnich tj. do 20 sierpnia 2021 r. Wartość robót 
wynosi 287.000,00 zł.  UM

Kanalizacja deszczowa 
na ul. Łąkowej i Paderewskiego Poprawa 

bezpieczeństwa

PRZETARG 
I POSTĘPOWANIE 

W SPRAWIE SPRZEDAŻY

Na 23 czerwca 2021 r. zaplanowano III przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż działek nr 575/3, 575/4 oraz 576/1 o łącznej pow. 0,1794 ha 
położonych przy ul. Zacisznej.

Prowadzone jest też postępowanie w sprawie sprzedaży działki nr 576/9 
położonej przy ul. Zacisznej oraz nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 16.

Ul. Tadeusza Kościuszki 16Zaciszna, działki nr 575/3, 575/4 i 576/1

Zaciszna, działka nr 576/9

Anita Jasińska
Urząd Miejski w Chodzieży

n  30 maja br. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Zagospodaro-
wanie wód opadowych i roztopowych z ternu przedszkola, na działce 1809/5 przy ul. 
Łąkowej w Chodzieży”. Wykonawcą robót jest firma INSMONT PLUS z Chodzieży. 
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BUDOWA SIECI CIEPLNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

Wzdłuż ul. J. Słowackiego
n Pracownicy Spółki zakończyli prace montażowe 
i spawalnicze odcinka ciepłociągu dn 100 o długo-
ści 72 m.  Wykonano próbę ciśnieniową, połączenie 
i sprawdzenie instalacji alarmowej. Realizowane są 
prace ziemne, związane z przywróceniem  terenu in-
westycji do stanu wyjściowego.

Równolegle przebiegają prace ziemne przy budynku 
wielorodzinnym (ul. J. Słowackiego 2), umożliwiające 
wprowadzenie do budynku przyłącza cieplnego. Dziele-
nie inwestycji na etapy zmniejsza uciążliwość dla miesz-
kańców.

Inwestycja planowana jest jako rozwojowa, pozwala-
jąca na podłączania budynków znajdujących się w tym 
rejonie.

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

MEC Chodzież

OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH

PORZĄDKOWANIE  TERENU 

DZIENNY DOM SENIORA

MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Nowe tablice

Przy rzece Bolemce

Czas w miłym gronie

Telefon zaufania

n W  maju br. kompleksowo oznakowano tabliczkami z nazwami ulic osiedle domków jedno-
rodzinnych przy ul. Kwiatowej, Ludowej, Polnej, Rolnej, Wiśniowej. W sumie zamontowano 
13 sztuk tablic.  

n Teren  przy ul. Prezydenta Ryszarda Koczorowskiego w Chodzieży należący do  Chodzie-
skiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. często jest zaśmiecany. Tutaj 
odbywały się liczne „towarzyskie” spotkania.

n MORPA uruchomiła dla 
mieszkańców Chodzieży TE-
LEFON ZAUFANIA. W dobie 
pandemii bardzo dużo osób nie 
radzi sobie ze stresem, popada 
w depresję, alkoholizm, narko-
manię, hikikomori. W rodzinach 
panuje przemoc, młodzież i 
dzieci podejmują zachowania 
suicydalne. Nie każdy ma odwa-
gę zgłosić się bezpośrednio do 

Ośrodka, a w wielu przypadkach 
niezbędna jest fachowa pomoc 
psychologiczna i prawna.
 TELEFON ZAUFANIA czynny 
jest w każdą środę i czwartek 
od godz. 17.oo do 21.oo pod 
nr. telefonu: 692-759-125; 505-
385-403; 607-168-224. Zadzwoń, 
a uzyskasz fachową pomoc! 
Może uratujesz komuś życie! 

Romana Otto

n Po dłuższym okresie przerwy, ciesząca się dotychczas dużym powodzeniem placówka 
dla chodzieskich seniorów, wznowiła działalność. 

Ponadto w niezauważalny 
sposób przybywało tu róż-
nych sprzętów i mebli oraz 
niezliczona ilość odpadów. 
Mimo częstych akcji właści-
ciela, odpady takie pojawiały 
się notorycznie.

W marcu tego roku teren 
został gruntownie uprzątnięty 
z inicjatywy Zarządu Spółki 
ChTBS, uwzględniając głosy 
mieszkańców. Najtrudniej-
szym zadaniem było pose-
gregowanie zgromadzonych 
tam odpadów z tworzyw 
sztucznych, różnego rodzaju 
pojemników szklanych i mebli  
wraz z  wywiezieniem ich na 
składowiska. 

Zarząd Spółki planuje 
zrealizować na tym terenie 
inwestycję, polegającą na 
wybudowaniu szeregu garaży 
na samochody osobowe, z 
których część będzie wysta-
wiona na sprzedaż, a część 
na wynajem. 

Proces, dotyczący zmiany 
w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Terenu w tym 
miejscu, trwa już. Wszystko 
wskazuje na to, że prace nad 
projektem nowego planu tego 
miejsca zakończą się w tym 
roku, a w przyszłym – 2022, 
Spółka rozpocznie realizację 
nwestycji. Tymczasem wspól-
nie musimy zadbać o to by, 
porządek jaki teraz tu panuje, 
trwał jak najdłużej.  

Prezes 
Zarządu Spółki ChTBS

Grażyna Nowicka

Wszyscy, którzy mają ochotę spędzić czas w mi-
łym gronie, w przepięknym i relaksującym miejscu, 
są na spotkania w tym ośrodku serdecznie zapro-
szeni. Wstęp jest wolny, a „Dom” otwarty dla każ-
dego.

- Czekamy na seniorów od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 – 16:00, oczywiście w Dziennym 
Domu Senior - WIGOR przy ul. Dworcowej 1 – wyja-
śnia burmistrz Jacek Gursz.

 RED
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DZIAŁANIA W RAMACH OCHRONY PRZYRODY

Drewno pozyskane z wycinki
Wielu mieszkańców zapewne zauważyło wycinki prowadzone w lesie komunalnym 
w rejonie Jeziora Strzeleckiego. Pozyskane z tej wycinki drewno opałowe przekazywane 
jest organizacjom pożytku publicznego, natomiast drewno użytkowe przeznaczone jest 
do sprzedaży.

 Na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży 
z dnia 31 grudnia 2020 roku częściowo rozdysponowane 
zostało już drewno pozyskane z wycinki nad Jeziorem 
Strzeleckim w Chodzieży. Drewno średniowymiarowe 
przeznaczone na cele użytkowe sprzedane zostało w 
ramach ogłoszonego pisemnego przetargu dwóm ofe-
rentom, którzy zaproponowali najwyższe ceny zakupu. 
Materiał o powierzchni 615,48 mp kosztował ich łącz-
nie 92.557,81 zł. Pozostałe pozyskane drewno prze-
kazywane jest sukcesywnie, zgodnie z obowiązującym 
regulaminem, jednostkom organizacyjnym gminy (m.in. 
Chodzieskiemu Domowi Kultury) i organizacjom pożytku 
publicznego (m.in. ogrodom działkowym) na cele związa-
ne z ogrzewaniem i remontem obiektów. Znaczna część 
materiału opałowego przekazana zostanie również Miej-
skiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, celem rozdyspo-
nowania wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.  UM

Z ODCISKAMI PALCÓW I ODRĘCZNYM 
PODPISEM

KONTROLA GMINY MIEJSKIEJ KWIATY I KRZEWY ZDOBIĄ  RONDA I SKWERY

Nowe dowody 
osobiste

Udzielanie 
i rozliczanie 
dotacji

Obsadzanie zielenią

Utrzymanie czystości i porządku

Ochrona 
powietrza

n Od 2 sierpnia br. pojawią się nowe dowody – z odciskami 
palców i odręcznym podpisem właściciela. Tym samym znik-
nie możliwość składnia wniosków na dowód osobisty przez 
internet. 

Warto dodać, że na każdy powiat przypadać ma jedna mobilna stacja, 
służąca do pobierania odcisków palców od mieszkańców gmin z terenu 
tego powiatu. W trosce o jak najlepsze przygotowanie do planowanych 
zmian, pracownicy Urzędu Miejskiego w Chodzieży biorą udział w szko-
leniach. 

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 
czerwca 2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w tym 
zakresie. UM

n Gmina Miejska w Chodzieży kontroluje prawidłowość po-
brania i wydatkowania dotacji w niepublicznych placówkach 
oświatowych działających w Chodzieży. Podmiotowa dotacja 
pozwala na dofinansowanie działalności chodzieskich szkół i 
przedszkoli. 

Przeprowadzona kontrola odbywa się w oparciu o przepisy ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych oraz na podstawie Uchwały NR 
XV/108/2019 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla przedszkoli i szkół. UM

n Na przełomie maja i czerwca obsadzono zielenią ozdobną rondo 
przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, przy ul. Ignacego Jana Paderewskie-
go, przy drodze krajowej nr 11 i na skwerach zielonych na Ryneku. 
Wśród obsadzeń znajdowały się pelargonie, jałowce, starce, szałwie. Dokonano też 
nasadzeń uzupełniających drzew w rejonie placu zabaw przy ul. Wiejskiej, w ciągu 
ulic ks. kanonika Jana Ksyckiego, Adama Mickiewicza, Harcerskiej, parkingu przy ul. 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego.  UM

- Przygotowywanie Parku przy ul. ks 
dr Tomasza Malepszego i Promenady 
nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży 
pod imprezy plenerowe 

Urząd Miejski wyprzedzająco prowa-
dził działania związane z utrzymaniem 
porządku i czystości w Parku przy ul. 
ks dr Tomasza Malepszego, w związku 
z imprezą plenerową pn. „Zdrowa sobo-
ta” oraz na Promenadzie nad Jeziorem 
Miejskim w Chodzieży, w związku z mi-
strzostwami motorowodnymi. Działania 
polegały m.in. na pielęgnacji zieleni, re-
nowacji koszy na odpady i ławek parko-
wych, sceny w ogrodzie miejskim, utrzy-
manie porządku i czystości itp. 

- Renowacja i montaż ławek parko-
wych

Corocznie, regularnie demontowane 

są uszkodzone lub zniszczone (często w 
wyniku aktów wandalizmu) ławki uliczne i 
parkowe celem ich renowacji. Tym razem 
było to 40 sztuk urządzeń. Wymieniono i 
uzupełniono uszkodzone drewniane ele-
menty oraz pomalowano ławki. Ponadto 
zdemontowano, naprawiono i odmalo-
wano 3 stoły z rejonu mola nad Jeziorem 
Miejskim. 

- Renowacja i montaż koszy ulicz-
nych 

Każdego roku również demontowane 
są uszkodzone lub zniszczone (często 
także w wyniku aktów wandalizmu) ulicz-
ne kosze na odpady. W tym roku zde-
montowano, naprawiono i odmalowano 
30 szt. tych urządzeń. Dodatkowo zaku-
piono i zamontowano na terenie miasta 
20 nowych pojemników.  UM

n W ramach działań związanych z ochroną powietrza, 
    Gmina Miejska podejmuje konkretne kroki. 
    Ważne, ostatnio podjęte to:
    - Przygotowanie i podpisanie porozumienia w zakresie 
      wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste 
      powietrze” 
   - Opracowywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
     dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2021-2027.  
 UM

n Wiele działań Gminy Miejskiej obejmuje stałą dbałość o porządek 
w różnych częściach miasta. A to kilka tylko przykładów.



DROGI PUBLICZNE – SKRZYŻOWANIE W REJONIE LIDLA

KĄPIELISKA NAD CHODZIESKIMI JEZIORAMI

By było bezpieczniej
Skrzyżowanie ulic Grudzińskich, Stanisława Staszica, Zamkowej i Mań-
czaków (w pobliżu Lidla) nie należy do łatwych dla kierowców.  Miesz-
kańcy i użytkownicy ruchu często wnoszą petycje o podjęcie działań 
skutkujących poprawą płynności i bezpieczeństwa na tym skrzyżowa-
niu. W związku z nasilającymi się głosami oraz planowaną zabudową 
wielorodzinną przy ul. Mańczaków, burmistrz Chodzieży w marcu br. 
wystąpił do zarządcy skrzyżowania, tj. Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich o podjęcie działań w zakresie jego przebudowy na tzw. 
rondo.

Na razie WZDW nie odpowiedział 
pozytywnie na ten wniosek, ale 
prawdopodobnie rozważałby taką 
możliwość w przypadku partycypacji 
miasta (zarządcy ulicy Mańczaków) 
i powiatu (zarządcy ulicy Zamkowej) 
w kosztach przedsięwzięcia.

- Wystąpiłem do zarządcy skrzy-
żowania przy ulicy Mańczaków i 
Grudzińskich tj. Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich z 
wnioskiem o jego przebudowę w 
tzw. rondo. Wcześniej po wspólnej 
analizie danych z Komendą Powia-

towej Policji w Chodzieży, oraz po 
rozmowach z radnymi uznaliśmy, że 
miasto jest skłonne partycypować w 
kosztach takiej inwestycji. Liczę, że 
pozostałe zainteresowane instytucje 
podzielą nasze zdanie - informuje 
burmistrz Jacek Gursz. RED

n Urząd Miejski w Chodzieży 
informuje, że zgodnie z przyję-
tą Uchwałą Nr XXXII/238/2021 
Rady Miejskiej w Chodzieży 
z dnia 29 marca 2021 r. „w 
sprawie wykazu kąpielisk na 
terenie Gminy Miejskiej w 
Chodzieży w roku 2021” od 1 
lipca do 31 sierpnia czynne 
będą dwa strzeżone kąpieliska 
- przy Jeziorze Miejskim (teren 
za Łazienkami Chodzieskimi 
od strony Rataj) oraz jeziorze 
Karczewnik przy ul. Jana Ko-
chanowskiego.

Organizatorem obu miejsc prze-
znaczonych do kąpieli będzie Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzi-
bą w Chodzieży.

Zalecenia dla kąpielisk dotyczą-
ce trwania epidemii SARS-COV-2 
znajdują się na stronie organizatora 
http://www.mosir-chodziez.pl/w za-
kładce obiekty MOSiR.

RED

OCHOTNICZA STRAŻ 

Nowe władze
n W miniony piątek, 11 czerwca, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodzieży. Druhny i druhowie dokonali 
wyboru nowych władz.

Prezes wybrany został Zenon Szczech, wiceprezesem/naczelnikiem - Adam Jankowski, a 
zastępcą naczelnika - Kamil Woźniak. W skład zarządu weszli także: sekretarz - Mateusz Wró-
bel, skarbnik - Halina Olejniczak, gospodarz - Grzegorz Jesse oraz członek zarządu - Krzysztof 
Pietruszczak.

- Nowej władzy naszych strażaków życzę powodzenia i kieruję podziękowania ustępującemu 
zarządowi – napisał na FB burmistrz Jacek Gursz. RED
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Dwa 
strzeżone



PO RAZ 
DZIESIĄTY

ZDROWA Sobota z Bioderkiem

W ubiegłym roku się 
nie odbyła. Nie że 
organizatorom się  nie 
chciało, po prostu nie 
pozwoliła na to pan-
demia. Wielu chodzie-
żan miało też obawy, 
czy uda się w tym 
roku. Stowarzyszenie 
Bioderko jednak nie 
odpuściło - w sobotę 
5 czerwca, zorganizo-
wało 10., a więc jubi-
leuszową edycję Zdro-
wej Soboty.

To prozdrowotne, piknikowe spotkanie, 
wymyśliła prezes Bioderka – Honorata 
Pilarczyk. Pomysł podchwycili członkowie 
stowarzyszenia, znaleźli się współorga-
nizatorzy i sponsorzy. Pierwsza odsłona 
okazała się sukcesem, a więc następne 
edycje odbyć się musiały.

Przez kilka pierwszych lat Zdrowa So-
bota gościła na chodzieskim Rynku, a 
potem przeniosła się do Parku im. ks. J. 
Ostrowskiego. Zawsze głównym celem 
spotkania była możliwość sprawdzenia 
swojego stanu zdrowia, skorzystania z 

profilaktycznych badań, czy poszerze-
nia swojej wiedzy na tematy związane 
z ochroną zdrowia. Zawsze też były do-
datkowe elementy, jak choćby pokazy, 
koncerty, zabawy dla dzieci, atrakcyjne 
stoiska. 5 czerwca też tak było. Duża 
grupa organizatorów po raz kolejny po-
kazała, że chodzieżanie potrafią. Pracy 
na pewno było bardzo dużo, ale jej efekt 
można tylko podziwiać. I gratulować. I 
cieszyć się, że jest w naszym mieście 
tak wielu, którzy nie bacząc na trudno-
ści, robią coś dla innych.  RC

n Za nami 10 jubileuszowa akcja prozdrowotna 
Zdrowa Sobota, organizowana przez Stowarzysze-
nie Bioderko. W związku z obostrzeniami sanitar-
nymi, z koniecznym zachowaniem dystansu, orga-
nizatorzy zmuszeni byli do licznych ograniczeń, w 
tym niektórych badań profilaktycznych. 
Z oferowanych w tym dniu badań RTG, słuchu, krwi 
na cukier, ciśnienia, osteoporozy, podologa,  fizjo-
terapeuty czy kardiologa skorzystało wielu miesz-
kańców Chodzieży. Honorowi krwiodawcy mieli 
również okazję oddać krew i wpisać się do rejestru 
dawców szpiku. 

Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoje ce-
giełki do tego, aby wszystko odbyło się sprawnie 
i bezpiecznie, dziękujemy sponsorom, wolontariu-

HONORATA PILARCZYK szom, gościom, którzy odwiedzili nas w tym dniu, 
mieszkańcom Chodzieży, którzy, mimo pięknej po-
gody, chcieli ten czas spędzić z nami

Dziękujemy: Starostwu Powiatowemu - staroście 
Mirosławowi Juraszkowi, Urzędowi Miejskiemu i 
burmistrzowi Jackowi Gurszowi, Lodożerccom, 
Bankowi Spółdzielczemu w Chodzieży, Miejskiemu 
Ośrodkowi Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Chodzieskiemu Klubowi Gospodarcze-
mu, Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Chodzieży, 
CHDK, MOSIR, SKOK-owi CHMIELEWSKIEGO, 
KASIE STEFCZYKA, BGŻ PARIBAS, Aptece Pod 
Łabędziem, Aptece dr. OPTIMA. Dariuszowi Kęp-
ce, Komendzie Powiatowej Policji, KŻ Opty, OSP, 
Przedszkolu im. Św. Teresy, Nadleśnictwu Podanin, 
Pensjonatowi Szelesiówka, Grażynie Gawrych Cu-
kiernia Budzyń Wytwórni Oranżady p. Kaczmarek, 

Mirosławie Trojanowskiej, Andrzejowi Trojanow-
skiemu - sklepy spożywcze, Agnieszce Kowalskiej 
i Lilianie Kowalskiej, Natalii Sienkiewicz, Michałowi 
Witasik, firmie Ślusarstwo Roboty Budowlane S.C. 
Tadeusz Jeśko & Piotr Doręgowski, Romanowi Pie-
truszce, Mariuszowi Nowakowi, Marlenie Przeci-
szewskiej, zarządowi stowarzyszenia - Małgorzacie 
Jeśko-Doręgowskiej, Bożenie Prusak, Łukaszowi 
May,  nie zapominamy o mediach i naszej solistce i 
panu Krzysiu za oprawę muzyczną akcji.

Z naszego zaproszenia skorzystali: Agnieszka 
Wołczenko z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
ECOSERCE,  Anna Miastkowska, Jakub Spina 
Wójcik, Gabinet Podologiczny Daria Sienkiewicz, 
Fundacja Tyflologika, Aviva Hanna Fredrych, MBP, 
Fundacja Ukryte Marzenia, kardiolog dr Mariusz 
Truszczyński, Fundacja ORCHidea, DRUŻY-

NA SZPIKU, KŻ Opty, KIND Aparaty Słuchowe, 
OSTEODENS, Szpital Wojewódzki w Wolicy, Cen-
trum Krwiodawstwa Poznań, LAB-mobile, Komen-
da Powiatowa Policji w Chodzieży, 

Utworzono również strefę dla dzieci, gdzie bawiły 
się z  Balolandia - Animacje dla dzieci - Opieka ca-
łonocna oraz z FurryArrows - fursuits and furry art 
by The Marchef & Nalimba.

Dziękujemy gościom -  Jackowi Wojciechowi Bo-
gusławskiemu - członkowi Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego, staroście Mirosławowi Jurasz-
kowi, burmistrzowi naszego miasta Jackowi Gur-
szowi, Aleksandrze Kowalskiej - Związek Miast 
Polskich. 

Minutą ciszy uczciliśmy naszych przyjaciół, którzy 
jeszcze tak niedawno byli z nami - Ania Karbowni-
czak i Krzysztof  Słodowicz.

Burmistrz 
Chodzieży 
Jacek GURSZ

To była naprawdę 
cudowna Zdrowa Sobota. 
Gratulacje dla wszystkich 
zaangażowanych. 
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Powolny powrót
do NORMALNOŚCI
Luzowanie kolejnych pandemicznych obostrzeń owocuje 
i pozwala stopniowo przywracać normalną, stacjonarną 
działalność Chodzieskiego Domu Kultury.

Działa już, choć jeszcze w 
reżimie sanitarnym, Kino No-
teć. Na taką decyzję czekało 
wielu miłośników dobrego fi l-
mu.

Zakończyliśmy już zaplano-
wane koncerty online. W ra-
mach cyklu „Zapasy z kulturą” 
przed kamerami ChDK wystą-
pił poznański zespół Smutne 
Piosenki. 31 maja natomiast, 
po raz pierwszy od miesięcy, 
publiczność mogła uczestni-
czyć w występie na żywo. Był 
to występ specjalny, przygoto-
wany z okazji Dnia Rodziców 
przez społeczność Niepublicz-
nego Przedszkola Czerwona 
Ciuchcia w Chodzieży, któ-
ry pomogliśmy zrealizować, 
oczywiście w reżimie sanitar-
nym. Występ był niesamowity!

Niestety w tym roku, z oczy-

wistych powodów, nie można 
było zorganizować masowych 
obchodów Dnia Dziecka. Za-
miast tego, właśnie 1 czerwca, 
od godzin porannych odbywa-
ły się okolicznościowe seanse 
fi lmowe dla dzieci ze szkół i 
przedszkoli z terenu miasta i 
gminy Chodzież.

Dla młodzieży szkół po-
nadpodstawowych, w środę 2 
czerwca, odbył się piknik na 
terenach ośrodka ChDK.

Od tygodnia do prób w swo-
ich salach powróciły również 
niektóre sekcje i zespoły dzia-
łające w Domu Kultury. Efekty 
ich pracy planujemy zaprezen-
tować szerszej publiczności na 
żywo w programie artystycz-
nym przygotowywanym na 
koniec czerwca, jeśli pozwolą 
na to ciągle zmieniające się i 

niestety niejasne przepisy.
Przedtem jeszcze, 18 i 19 

czerwca, czeka nas wielka 
muzyczna gratka - „Powitanie 
Lata” z gwiazdami polskiej 
sceny, wybranymi w plebiscy-
cie przez mieszkańców jesz-
cze przed pandemią - Anią 
Dąbrowską, Darią Zawiałow, 
zespołem Organek i Pawłem 
Turem.

A później już kolejne Mię-
dzynarodowe Chodzieskie 
Warsztaty Jazzowe Cho-jazz 
2021 i nowość „I Cho-Jazz 
Workshops Festival”.

Mamy nadzieję, że już nie-
bawem będziemy mogli po-
wrócić do takiego trybu działa-
nia, jak przed pandemią Covid 
19, i że epidemia nie pokrzyżu-
je żadnego z zaplanowanych 
przedsięwzięć. ChDK

Niewielka ilość biletów na występ Darii Zawiałow i Ani Dąbrowskiej dostępna jest 
jeszcze online na stronie https://www.bilety24.pl
Natomiast bilety na koncert zespołu ØRGANEK w drugim dniu powitania lata, 
można wciąż nabyć za pośrednictwem Internetu - na stronie: 
https://www.bilety24.pl/koncert/pawel-tur-organek-64831 
oraz w następujących punktach sprzedaży:
CHODZIEŻ:  Kasa Chodzieskiego Kina Noteć ul. Strzelecka 15 
CZARNKÓW:  Sklep Medyczny, ul. Krzyżowa 23
PIŁA:   Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji plac Staszica 1
ROGOŹNO:  Pizzeria Kociak ul. Wojska Polskiego 4
WĄGROWIEC:  Księgarnia Muszyńscy al. Jana Pawała II 18

BILETY

CHODZIESKI DOM KULTURY 
INFORMUJE

KONKURS NA MIEJSKI MURAL

Miasto nie jest nam obojętne
n W ubiegłym roku z inicjatywy Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Chodzieży, ogłoszony został konkurs na 
projekt „Muralu śródmiejskiego”. Propozycje mia-
ły dotyczyć miejsca przy parkingu znajdującego się 
pomiędzy ulicami Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
ks. dr. Tomasza Malepszego i Kościelnej, które od 
dłuższego czasu szpeciło centralny punkt miasta 
wypisanymi „bazgrołami”. Był to główny powód, aby 
podczas z jednej z ubiegłorocznych sesji jednogło-
śnie młodzi członkowie Rady podjęli decyzję o „zago-
spodarowaniu” tego miejsca właśnie muralem, który 
jednocześnie miał być promocją miasta, nawiązującą 
do jego tradycji, historii czy krajobrazu. Patronat nad 
konkursem na projekt muralu objął Burmistrz Miasta 
– Jacek Gursz.

Sam konkurs miał zachęcić 
mieszkańców, podobnie jak młodych 
członków Rady, do podzielenia się 
pomysłami na zadbanie o wizerunek 
Chodzieży. I tak się stało… 

Na konkurs wpłynęło osiem pro-
pozycji. Były bardzo różne, ale jed-
nocześnie łączyła je podobna wizja 
- zamieszczenie w projekcie najbar-
dziej znanych mieszkańcom miejsc 
lub symboli Chodzieży.

Komisja konkursowa nie miała 
łatwego zadania. Ale udało się i 27 
maja konkurs został podsumowany. 

Przybyłych uczestników konkur-
su powitali koordynator Młodzie-
żowej Rady Miejskiej – Małgorzata 
Jeśko- Doręgowska wraz z wice-
burmistrzem Chodzieży – Piotrem 
Witkowskim oraz członkami MRM. 
Wszystkim podziękowano za pomy-
sły i zaangażowanie w życie miasta 

oraz troskę o jego wizerunek. Wrę-
czono upominki i nagrody ufundowa-
ne przez burmistrza Jacka Gursza 
oraz wskazano autorów dwóch fi -
nałowych projektów, którymi są pani 
Monika Gierczak i pan Paweł Ksyc-
ki. Ostatecznie I miejsce komisja 
konkursowa przyznała pracy Pawła 
Ksyckiego, któremu przekazano dy-
plom i gratulacje. 

Wśród pozostałych uczestników 

znaleźli się: Zuzanna Koźlarek, 
Laura Wieczorek, Olga Wieczorek, 
Natalia Kałużna, Piotr Wiśniewski, 
Amelia Olejniczak. 

Mamy nadzieję, że konkurs 
oraz zwycięski projekt stanie się 
inspiracją do powstania muralu, 
a wszyscy uczestnicy będą mogli 
swoim pędzlem zaznaczyć na nim 
swój wkład.

 MJD
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n Po tak długim czasie całkowitej 
zmiany naszego życia, było trzeba za-
pewne wykrzesać dodatkowe siły, by 
51. Warsztaty dobrze przygotować. 
Zacznijmy od uczestników - nie  było 
kłopotów z naborem?

- Pierwsza rzecz, która mnie bardzo po-
zytywnie zaskoczyła,  to liczba chętnych. 
Proszę sobie wyobrazić, że już po pierw-
szej godzinie od ogłoszenia naboru, 
swój udział w Cho-Jazz 2021 zadekla-
rowało 130 uczestników z Polski i 60 z 
zagranicy – z Niemiec, Izraela, Ukrainy, 
Rosji, kilku Amerykanów. Planowali też 
udział w Warsztatach Białorusini, ale ak-
tualna sytuacja w tym kraju niestety wy-
klucza taką możliwość. Mamy też aż 20. 
chodzieżan. I mamy grupę rezerwową – 
55 osób, które o tym czy  będą mogły do 
Chodzieży przyjechać, dowiedzą się do-
piero w ostatni weekend czerwca. Wte-
dy bowiem będziemy mieli pełniejsze 
rozeznanie, czy np. ze względu na brak 
uprawnień do przekroczenia granicy za-
pisanych muzyków z Rosji, czy Ukrainy, 
jakieś miejsca zostaną zwolnione.
n Możemy oczywiście być pewni, że i w 
tym roku kadra będzie wyjątkowa.

- Tak, jak zawsze. Poszczególne kla-
sy prowadzić będą wybitni muzycy, a 
przewodzić im będzie Janusz Szrom 
– dyrektor artystyczny. Ważną rolę  od-
grywać będzie też Rafał Sarnecki, który 
pełnić będzie funkcję dyrektora ds. ze-
społów. Każda klasa będzie miała swo-
jego wybitnego wykładowcę i opiekuna. 
Wszystkie nazwiska zobaczyć można 
na warsztatowym plakacie. Warto nato-
miast podkreślić, że w tym roku będzie  
nowa klasa skrzypiec, którą poprowadzi 
Tomasz Chyła. 
n Jak wygląda zainteresowanie po-
szczególnymi klasami? Które cieszą 
się największym powodzeniem?

- Najwięcej uczestników liczyć będą kla-
sy wokalne – 44 osoby i aż 30 w gru-
pie rezerwowej. Nie dużo mniej będzie 
w klasach gitary (35), fortepianu (34), 
saksofonu (30), perkusji (22). Będziemy 
mieli też 16. basistów, po 7. trębaczy, 
puzonistów, tylu samo w klasie homere-
cording, 6. skrzypków i 2. harmonijkarzy.
n Podobno perkusiści będą mieli do-
datkowe powody do  zadowolenia.

- Na pewno tak, bo będą mogli zagrać na 
nowych zestawach perkusyjnych marki 

Yamaha, najlepszym sprzęcie dostęp-
nym na rynku. Zagrać na  takim instru-
mencie chciałby każdy wirtuoz perkusji.
n Od wielu już lat dyrektorem artystycz-
nym Warsztatów jest Janusz Szrom. 
Można z tego wywnioskować, że współ-
praca z tym wspaniałym muzykiem, wo-
kalistą, układa się bardzo dobrze.

- To prawda. My po prostu dobrze się 
dogadujemy i współpracuje się nam 
naprawdę bez zarzutu. Przez te lata 
„dotarliśmy się”. Ja doceniam jego zaan-
gażowanie, jego „oddanie się” Chodzie-
ży, a on wie, czego ja oczekuję. Janusz 
Szrom ma wielki szacunek do kadry, z 
którą znajduje wspólny język. Ma wiele 
wspaniałych pomysłów, a jego praca na 
rzecz Chodzieży, nie ogranicza się tylko 
do „okresu warsztatowego”. Warto też 
pamiętać, że Janusz Szrom to nie tylko 
muzyk, ale też nauczyciel, a także dzien-
nikarz muzyczny. A na dodatek on … ni-
kogo w życiu nie oszukał. To po prostu 
dobry człowiek, wiedzący co robić, by 
nasze Warsztaty się rozwijały. 
n Z „warsztatowych plakatów” wynika, 
że w tym roku będzie coś nowego.

- Od pięciu już lat chodził mi po głowie 
pomysł zorganizowania w Chodzieży, na 
bazie oczywiście Warsztatów, jazzowe-
go festiwalu. I już w tym roku będziemy 
mieli jego pierwsza odsłonę. Wieczorne 
części naszych propozycji w amfiteatrze 
prezentowane będą w ramach Cho-Jazz 
Workshops Festival. W przyszłym roku 
natomiast planujemy zorganizowanie 

jakby dodatkowej, tygodniowej imprezy 
festiwalowej, a więc latem jazz w Cho-
dzieży gościł będzie przez trzy tygodnie. 
Wymaga to dodatkowej pracy, dodatko-
wych nakładów, ale … podołamy.
n Rangę naszych Warsztatów podnosi 
współpraca z muzycznymi uczelniami. 
W tym zakresie również możemy prze-
kazać czytelnikom pozytywne informa-
cje?

- Tak, możemy. Przymierzamy się do 
współpracy z uczelnią z Holandii, w 
której uczą także wykładowcy z Berklee 
College of Music. Dyrekcja tej holender-
skiej szkoły będzie gościć na Cho-Jazz 
2021. Oczywiście nawiązujemy stałe 
kontakty z polskimi uczelniami muzycz-
nymi. Mamy już dobrą współpracę z 
Akademiami Muzycznymi w Katowicach 
i Lublinie, których najlepsi studenci 
będą uczestniczyć w Warsztatach. Pro-
wadzimy też rozmowy z uczelniami w 
Gdańsku i Łodzi. W ogóle współtwórca 
z muzycznymi szkołami wyższymi to dla 
mnie bardzo ważna sprawa. Podnosi 
ona faktycznie rangę naszej imprezy, a 
na tym zależy mi szczególnie.

Rozmawiał Ryszard Cichocki

51. WARSZTATY CHO-JAZZ 2021 ODBĘDĄ SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE. PRZYGOTOWANIA TRWAŁY 
OD WIELU MIESIĘCY,  ALE DZISIAJ MOŻNA JUŻ POWIEDZIEĆ, ŻE WSZYSTKO ZAPIĘTE JEST NA OSTATNI GUZIK.

O SZCZEGÓŁACH - ROZMOWA Z DYREKTOREM CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY, MARCINEM KITĄ.

Ranga CHO-JAZZ rośnie

ZE WZGLĘDU NA W DALSZYM CIĄGU OBOWIĄZUJĄCE PEWNE OBOSTRZENIA, WYNIKAJĄCE Z WALKI Z KORONAWIRUSEM, TEGOROCZNE WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ 
Z ZACHOWANIEM TAKICH SAMYCH ZASAD, JAK W ROKU UBIEGŁYM.
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Trzy chodzieskie zakłady ce-
ramiczne (porcelany i por-
celitu) zatrudniały ok. 3 tys. 

pracowników, a firmy produkowały 
rocznie ok 10 tys. ton wyrobów.  
W Zakładzie Porcelany nr 1, pro-
dukującym porcelanę stołową i 
elektrotechniczną, zatrudnionych 
było 1200 pracowników, którzy w 
skali roku wyprodukowali 1300 ton 
porcelany stołowej i 1100 ton por-
celany elektrotechnicznej. Zakład 
porcelitu nr 2 przy zatrudnieniu 
700 osób, produkował 1800 ton 
wyrobów rocznie. Dla nowego 
zakładu- Fabryki Porcelany nr 3 
(budowanej od 1962 roku), z racji 
zmechanizowania i zautomaty-
zowania procesu produkcyjnego, 
przewidywano 2400 ton rocznie, 
przy załodze liczącej 800 pracow-
ników. 

Zakład porcelitu składający się 
z 18 budynków produkcyjnych, 
był wygaszany ze względu na 
zły stan techniczny, a zdaniem 
ówczesnych fachowców dalsza 
produkcja była nieopłacalna. Ar-
gumentem rozwoju zakładów ce-
ramicznych w Chodzieży była wy-
szkolona kadra fachowców oraz 
zasilanie rynków zagranicznych, a 
fabryki rok rocznie się modernizo-
wały. Pod koniec lat 70-tych XX w. 
w zakładzie nr 3 postawiono piec 
do wypału dekoracji podszkliw-
nych - wtapianych, który gwaran-
tował trwałość wyrobów. 

Aby ograniczyć import części 
zamiennych do maszyn i urzą-
dzeń, przy Zakładzie Porcelany 
nr 1, powstała w 1967 roku baza 
remontowo-montażowa tzw. pro-
totypownia, późniejszy Zakład 
Maszyn Ceramicznych nr 5, który 
produkował części zamienne do 
wszystkich fabryk ceramiki stoło-
wej w kraju. Zatrudnionych miało 
być 400 osób, z czego 80 to pra-
cownicy biur konstrukcyjnych. 

Wyniki produkcyjne w 1971 
roku pokazały nadwyżkę produk-
cyjną i sprzedaż ceramiki na rynek 
krajowy i zagraniczny, w tym: do 
USA, Włoch, Szwajcarii innych, 
eksportowano około 25% produk-
cji. W kraju zakłady miały stałe 
zamówienia do Sejmu, kancelarii 
prezydenta i najlepszych hoteli  w 
stolicy.

Duży wpływ na wyniki eks-
portowe miały nowe rozwiązania 
w zakresie fasonu i zdobnictwa 
wyrobów, ich jakości i estetyki. 
Chodziescy ceramicy wprowadzali 
nowe fasony, które reklamowa-
ne były na międzynarodowych 
targach, a chodzieskie fabryki 
stanowiły 30% krajowej produkcji 
ceramiki. 

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
Dział Historii i Tradycji Miasta 

w MBP

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

W historii od zawsze spotykaliśmy się z oszustwami. Z jednej strony do takich działań mo-
tywowała chęć szybkiego zysku, źle ukierunkowany spryt, chciwość czy potrzeba kontroli, 
z drugiej zaś  łatwowierność, przekonanie o uczciwości innych osób, czy także wspomnia-
ne już dążenie do szybkiego i łatwego wzbogacenia się lub uzyskania określonych profitów.

Chodzież 
- ZAGŁĘBIE 
PORCELANY

OSZUSTWO 
„na zakład porcelany”

Jak pisała w latach 70-
tych XX wieku jedna z lo-
kalnych gazet, porcelana 
była „tętniącym sercem 
miasta, dającym energie 
i byt…”.  Chodzieska 
produkcja ceramiczna w 
latach największego roz-
kwitu, obok zakładów w 
Ćmielowie i Wałbrzychu, 
plasowała się na czoło-
wym miejscu w produkcji 
porcelany w kraju.

ZAKŁAD PORCELANY NR 1

ZAKŁAD PORCELANY NR 3

ZAKŁAD PORCELITU NR 2

ZAKŁAD PORCELANY NR 3 ODDANY DO UŻYTKU W 1965 ROKU

WYSTAWA CHZPIP W PILE, 1985

Niemal codziennie słyszymy 
o różnego rodzaju oszustwach 
od fałszerstw, sposobów na tzw. 
wnuczka, policjanta, czy nawet 
bogatego, nigeryjskiego księcia 
do wszelkiego rodzaju interneto-
wych prób wyłudzeń finansowych. 
Podobne sprawy pojawiają się 
bez względu na długość i szero-
kość geograficzną, występują za-
tem w każdym kraju. Co jednak, 
jeżeli oszustwo dotyczy spraw 
lokalnych i można je, przy odro-
binie wysiłku, szybko zweryfiko-
wać? Okazuje się, że nie zawsze. 
Zawsze natomiast wypada być 
czujnym. 

W początkach lat 60-tych XX 
wieku, Chodzież zelektryzowała 
decyzja o wybudowaniu  nowo-
czesnej fabryki ceramicznej. Pier-
wotnie miał być to nowy „porcelit”, 
jak się okazało, wybudowano 
nową „porcelanę”. Przy okazji 
władze zdecydowały się na bu-
dowę bloków mieszkalnych, dla 
66 rodzin, dla przyszłych robotni-
ków fabryki. Te dwie zapowiedzi 
i pierwsze działania uruchomiły 
zdarzenia i całą opisaną poniżej 
sytuację. 

Pewien mieszkaniec wsi pobli-
skiego, wągrowieckiego, powiatu, 
Kazimierz S. postanowił osiedlić 
się w Chodzieży. Znajomy zde-
cydował się mu „ułatwić” tę prze-
prowadzkę i skontaktował go z 
Heleną K., domniemaną panią 
dyrektor techniczną powstają-
cego właśnie zakładu. Pani ta 
próbowała podczas rozmów za-
chowywać się profesjonalnie, jak 
na dyrektora przystało i zapropo-
nowała Kazimierzowi S. posadę 
dozorcy w hotelu robotniczym, co 
„uwierzytelniła” spisaną  na tzw. 
kolanie umową, która gwaranto-
wała także nieświadomej ofierze, 
poza miejscem pracy, mieszkanie 
we właśnie budowanych blokach. 
Umowa zawarta została na pa-
pierze zeszytowym, dodatkowo z 
rażącymi błędami ortograficzny-
mi. Niestety ofiara przestępstwa 
okazała się zbyt łatwowierna, albo 
też zbyt „upojona” łatwością zado-
mowienia się w nowym miejscu i 
tym samym nie zwróciła uwagi na 
niedociągnięcia tejże umowy. W 
końcu pieczątka nowego zakładu 
wydawała się prawdziwa, mimo 
że oszustka nigdy w żadnym z 
zakładów ceramicznych nie pra-
cowała. „Pani dyrektor” od razu 
przeszła też do spraw finanso-
wych i zażądała, tytułem zaliczki, 
4 tysiące złotych. 

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, jak duża była to wówczas 
suma. Średnia pensja w roku 
1963 wynosiła 1763 złote. Jak 

miało się to do ówczesnych cen 
produktów? Kilogram chleba  
kosztował około 4 zł., litr mleka 
2,50 zł., kilogram cukru 12 zł, ki-
logram kiełbasy zwyczajnej 36 zł. 
Zdecydowanie droższa była cze-
kolada – 19 zł za tabliczkę, her-
bata, za którą płacono 7 zł za 50 
g. (czyli 140 zł za kilogram), czy 
kawa w cenie 220 zł za kilogram. 

Z pewnością za towar luksusowy 
można było uznać niewielką lo-
dówkę „Śnieżka”, która kosztowa-
ła 3 tysiące złotych, czy telewizor 
„Szmaragd”, do nabycia w cenie 9 
tys. złotych. 

Na szybką wpłatę „zaliczki” 
wpłynęła też zapewne sytuacja 
mieszkaniowa opisywanych cza-
sów. Wówczas, aby otrzymać 
przydział na mieszkanie, trzeba 
było należeć do spółdzielni miesz-
kaniowej (i założyć książeczkę) a 
tam, nie wchodząc w szczegóły, 
należało czekać w kolejce, nawet 
długimi latami. W związku z tym, 
gdy pojawiała się okazja obejścia 
przepisów i szybszego uzyska-
nia lokum, wielu potencjalnych 
nabywców z takiej możliwości 
korzystała. Być może taką ścież-
ką próbował pójść Kazimierz S., 
który bez oporu wpłacił po pew-
nym czasie kolejne 5 tys. złotych, 
za co otrzymał zapewnienie, że 

może się już pakować i czekać na 
sygnał do przeprowadzki. Koszty 
i „okazje” pojawiały się dalej. „Dy-
rektorka” zaproponowała po pew-
nym czasie motocykl w okazyjnej 
cenie prawie 4 tys. zł. (fabryczny 
oryginał kosztował 7 tys. zł.), na 
co łatwowierny odbiorca przystał 
i w ciągu kilkunastu miesięcy dał 
się naciągnąć na sumę aż 17 

tysięcy zł. Szwindel wyszedł po 
ponad roku, gdy nadal Kazimierz 
S. z żoną nie otrzymali kluczy do 
nowego mieszkania.  

„Pani dyrektor” wreszcie wpa-
dła w połowie lipca 1964 roku. 
Nie był to jej pierwszy „przekręt”, 
gdyż kilka lat wcześniej sąd w 
Szczecinie skazał ją na 8 mie-
sięcy więzienia. Tym razem za 
oszustwo „na zakład porcelany” 
otrzymała kolejny wyrok. Ten jed-
nak okazał się bardzo niski, gdyż 
ze względu na trudne warunki 
rodzinne, Helena K. trafiła na rok 
do więzienia i została ukarana 
grzywną w wysokości, tylko, ty-
siąca złotych. Jak widać uważać 
trzeba zawsze, bo choć zmienia-
ją się czasy i metody działania, 
próbujących złamać prawo moż-
na spotkać wszędzie, nawet na 
własnym podwórku.

Tadeusz Matraszek
DHiTM MBP Chodzież 

CHODZIESKIE BLOKI Z OKRESU PRL, UL. MALEPSZEGO 
I WYSZYŃSKIEGO
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n Aby zachęcić dzieci do czytania, chodzieska Miejska Biblioteka Publiczna organizuje różne akcje czytelni-
cze, promując literaturę dostosowaną do wieku odbiorcy, umiejętności czytania i zainteresowań. 

20 maja bibliotekarki z działu dla dzieci i młodzieży MBP, wybrały się na lekcję biblioteczną do Szkoły Podstawowej nr 
3. Tam wspólnie z dziećmi rozmawiały o książce, ilustracjach i o tym, jak działa biblioteka i proces wypożyczania biblio-
tecznych zbiorów.   MBP Chodzież

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

KRYSTYNA MIŁOBĘDZKA - HONOROWA OBYWATELKA CHODZIEŻY

Krystyna Miłobędzka mówi: „Pisałam o wszystkim, co było dla mnie 
ważne, co mnie poruszało, zadziwiało” w rozmowie z Jarosławem 
Borowcem, jej sekretarzem, badaczem twórczości, przyjacielem oraz 
autorem „Szarego świata. Rozmowy z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem 
Falkowiczem”.  Dzięki temu opracowaniu świat poezji, a przede wszyst-
kim trud pisarski poetki, staje się łatwiejszy do zrozumienia. Wiersze 
Krystyny Miłobędzkiej bowiem zadziwiają swoją tajemniczością, a 
jednocześnie trafnością i celnością w opowiadaniu o sprawach codzien-
nych. Są pełne piękna, cudu, przy czym pozostają bardzo ludzkie.

Całe życie uczę się pisać

Urodzona 8 czerwca 1932 roku w 
Margoninie, córka pedagoga i le-
śnika Witolda Łuczkiewicza oraz 

Janiny z domu Woszczyńskiej. Po wojnie 
uczęszczała do Gimnazjum i Liceum im. 
św. Barbary w Chodzieży. Studiowała na 
Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na 
Uniwersytecie Wrocławskim. W  prasie 
literackiej debiutowała w 1960 roku cy-
klem wierszy ”Anaglify”, który przyniósł 
III nagrodę na Festiwalu Młodej Poezji 
w Poznaniu, a pierwszy tom poezji pt. 
„Pokrewne” został wydany w 1970. W 
późniejszych latach ukazywały się kolejne 
tomy poezji, z których „Po Krzyku” w roku 
2004 został nominowany do nagrody Nike 
2005, a „Przekrój” uznał go za książkę 

roku 2004. 
Z okazji jubileuszu 50. lat twórczości 

literackiej, ukazała się obszerna antologia 
tekstów „Zbierane, gubione” oraz wybór 
wieczorów autorskich „Znikam jestem”. 
Opublikowano także piękne wydanie 
„Dwanaście wierszy w kolorze”, również 
płytę CD, dokumentującą spotkanie wier-
szy Krystyna Miłobędzkiej z muzyką Wa-
cława Zimpla pt. „Tyle tego Ty” oraz autor-
ski wybór tekstów „Nie oddany uśmiech”. 
Jest ona laureatką wielu wyróżnień i 
nagród literackich, ponadto otrzymała w 
2010 r. tytuł „Zasłużony dla Miasta Pusz-
czykowa”, a w 2017 r. tytuł Honorowej 
Obywatelki Miasta Chodzieży.

Poetka jest także autorką sztuk teatral-
nych dla dzieci, które zostały zebrane w 

książce „Gdzie baba siała mak. Gry słow-
ne dla teatru”. Współpracowała z Teatrami 
Lalek w Słupsku, Wrocławiu oraz Wał-
brzychu. Wydała także teksty teoretyczne 
o teatrze dziecięcym w tomie „W widno-
kręgu Odmieńca” oraz monografi ę „Teatr 
Jana Dormana”.

Materia słowa i jego przekazu jest bli-
ska całej twórczości Krystyny Miłobędz-
kiej. Wydawnictwo Wolno w roku 2019 
wydało „Spis natury”, gdzie prócz wierszy 
poetki, w niezwykle ciekawej oprawie gra-
fi cznej, spotykamy rejestr rozmowy, a w 
nim słowa: „Całe życie uczyłam się i nadal 
uczę się pisać.” To dobra puenta na kilka 
słów o tak wybitnej poetce.

Justyna Belter-Rusek
MBP Chodzież  

PRZEWODNIKI PO POLSCE

Przed urlopem

„NA REGALE”, 
czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

ZOSTAŃ SAMA W DOMU  
Barbara Stenka

Diana, główna bohaterka nosi opaskę z 
uszami,  jest do niej przywiązana prawie tak 
mocno, jak do swojej babci, która zabrania 
pić wodę zaraz po zjedzeniu ogórków. Dia-
na chce zostać dzieckiem, dorosłość nie 
jest dla niej, za szybko i za dużo musiała 
w swoim krótkim życiu już jej doświadczyć.  
I choć powieść zaczyna się niepozornie, 

znajdziesz w niej wiele ciepła i humoru, któ-
ry momentami rozbawi do łez.  

Barbara Stenka umiejętnie przekazuje 
dzieciom i  młodzieży wartościowe lekcje, 
nie boi się poruszać trudnych i ważnych 
tematów. Dwunastoletnia bohaterka chce 
czuć się bezpiecznie, potrzebuje stabil-
ności, bo jak dotąd życie fundowało jej za 
dużo tajemnic i niewyjaśnianych sytuacji. 
Czy to się  uda? 

MBP Chodzież
Dominika Nowak

PANIE BIBLIOTEKARKI W SZKOLE

Poczytaj razem z nami

n Lato biegnie już do nas dużymi 
susami. Łapiemy oddech wolności, 
wraca możliwość podróżowania. 
Już nieśmiało planujemy wakacje… 
Dlatego mam dla Was tym razem 
propozycję nowych, dobrych prze-
wodników po Polsce, które pojawiły 
się na naszej bibliotecznej półce. 

W każdym z nich znajdziecie setki 
praktycznych porad i sprytnych roz-
wiązań, czytelne, aktualne mapy, za-
wierające tylko niezbędne informacje 

- np. w książce „Polska na weekend” 
niektóre atrakcje są prezentowane w 
formie fi lmików. Często polegamy tyl-
ko na serwisach internetowych, a w 
nowych wydaniach podróżniczych, z 
rozwagą przygotowanych przez prak-
tyków turystyki, można odnaleźć bar-
dzo ułatwiające wyjazdy informacje. 

Zachęcam do odwiedzenia bibliote-
ki przed urlopem.   

 Honorata Struzik 
 Wypożyczalnia dla Dorosłych MBP

Spotkanie muzyczne
n W drugiej połowie lipca w budyn-
ku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
odbędzie się spotkanie muzyczne 
z Borysem Klepackim - muzykiem, 
raperem, artystą – chodzieżaninem! 

Zaproszeni zostaną także goście, któ-
rzy opowiedzą o swoich pasjach muzycz-
nych, przedstawią próbki swoich dzieł, 
opowiedzą o historii muzyki i jej gatunków, 
przedstawią techniki tworzenia muzyki, 
instrumenty, podjęta zostanie dyskusja na 

przedstawione tematy oraz będzie można 
oczywiście czegoś posłuchać! Zaintereso-
wanych prosimy o śledzenie facebooka i 
strony biblioteki po więcej informacji.  

Wojciech Kantorski
 Arleta Jodda
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MIEJSKA 
BIBLIOTEKA 
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Serdecznie zapraszamy dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat 

na zajęcia wakacyjne do biblioteki.

n W tym roku tematem przewodnim będzie ekologia. 
Podczas zajęć dowiemy się między innymi dlaczego 
segregacja odpadów pozwoli uratować nasza planetę, 
dlaczego pszczoły produkują nie tylko miód, a także  na-
uczymy się tworzyć  komiksy ekologiczne. Wszystko w 
oparciu o wartościowe książki dla dzieci.  

Drogi rodzicu, nie czekaj! Zapisz swoje dziecko już 
dziś. 
Dział dla dzieci i młodzieży MBP tel: 603998251

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

SPOTKANIE INSPIRUJĄCE

DyLEMaty i GoLEMy 
„przerobione” 
z Piotrem Mąką
Za nami pierwsze fantastyczne (dosłownie i w 
przenośni) spotkanie w ramach projektu „DyLEMaty 
i GoLEMy - przyszłość oczami młodego pokolenia w 
oparciu o twórczość Stanisława Lema” (projekt dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury).

Warsztaty literackie dla młodzieży poprowadził autor kanału o fan-
tastyce, bookstagramer, recenzent książek o tematyce since-fiction  - 
Piotr Mąka. 

- Podczas spotkania określiliśmy pochodzenie baśni, jej ludowe ko-
rzenie i opisaliśmy jej funkcje. Od baśni do fantastyki - wskazaliśmy 
czym różnią się opowieści z morałem od nurtu twórczego, jakim jest 
fantastyka. Postaraliśmy się wyjaśnić fenomen fantastyki i nakreślić jej 
podział gatunkowy – mówi Piotr. - Istotne dla mnie było również przed-
stawienie Lema jako pisarza, wizjonera i filozofa. Naświetlenie przykła-
dów jego przewidywań dotyczących rozwoju technologii i jej wpływu na 
życie człowieka. Dzięki temu, świetnie potoczyła się rozmowa o dzie-
łach Lema, które młodzież zdążyła już poznać.

Podczas warsztatów odbyła się  mini debata nad przyszłością ocza-
mi młodych ludzi – skupiająca się na szansach i zagrożeniach dla 
ludzkości. Prowadzący wprowadził również  ćwiczenia kreatywnego 
myślenia, polegające na tworzeniu krótkich historii na podstawie wycin-
ka tekstu. Na zakończenie przedstawił najważniejsze elementy dobre-
go opowiadania, po to by uczestnicy spotkania mgli stworzyć własne, 
które będziemy publikować na stronie biblioteki. Młodzież zabrała do 
domu czytniki oraz książki Stanisława Lema, by móc korzystać z tra-
dycyjnej jak i nowoczesnej formy czytania. Oby więcej takich inspirują-
cych spotkań! Honorata Struzik

BRACTWO STRZELECKIE PRZEKAZAŁO CHODZIESKIEJ MBP

n 8 maja w MBP odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami chodzieskiego 
Bractwa Strzeleckiego. Gościem spe-
cjalnym była pani Sylwia Silska, hono-
rowa siostra kurkowa. 

Jej wieloletnie poświęcenie i oddanie 
dla kultywowania historii lokalnej sprawiły, 
że przechowała, a obecnie  zdecydowała 
się przekazać, XVIII wieczne dokumenty 
Bractwa na ręce dyrektor MBP, Honoraty 
Niemiro. Dokumenty te, to jedne z nielicz-
nych w pełni zachowanych, tak wieko-
wych, świadectw poprzednich wieków do-
tyczących ziemi chodzieskiej. Pierwszy z 
nich, to oryginalne „Prawo Bractwa Strze-
leckiego” z 1754 roku, nadane Bractwu 
przez ówczesnego właściciela Chodzieży, 
Karola Grudzińskiego, drugie to „Protokół 
Bractwa Strzeleckiego” z 1755 roku, w 
którym ostatnie wpisy sięgają pierwszych 
lat XIX wieku. 

Szczególne słowa podziękowania na-
leżą się pani Sylwii Silskiej, gdyż dzięki 
jej zaangażowaniu i zaufaniu wobec MBP, 
wiekowe księgi mogły znaleźć godne miej-
sce w chodzieskim muzeum i przyczynić 
się do dalszego poznawania historii na-
szego miasta. DHiTM MBP Chodzież 

Cenne 
dokumenty 
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SUKCESY UCZNIÓW I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONKURS 
KALIGRAFII W TRÓJCE

n Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila, organizowany przez 
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, jest adresowany do uczniów szkół średnich, 
zarówno polskich, jak i zagranicznych. W tegorocznej – XV i 
pierwszej międzynarodowej – edycji konkursu udział wzięło 
blisko sześćset uczestniczek i uczestników.

n Z okazji Dnia Matki w SP 3 odbył się konkurs kaligrafii dla klas 
trzecich, którego celem było wyłonienie „Mistrza Kaligrafii” w tej gru-
pie wiekowej. 

Etiuda wyróżniona Życzenia dla mamy
SPOTKANIE 
W SZKOLE NR 3

n Decyzją władz państwowych, ostatni miesiąc nauki odbywa 
się już stacjonarnie. Z uczniami chodzieskiej Trójki spotkał się bur-
mistrz Jacek Gursz.

- Chce się powiedzieć: wreszcie. Normalne spotkanie z młodzieżą w 
szkole. Rozmawialiśmy o tym, co w Chodzieży ciekawe i fascynujące, 
ale przede wszystkim o potencjale tkwiącym w młodzieży – informuje J. 
Gursz. RED

Wreszcie normalnie

FUNDACJA UKRYTE MARZENIA - #4MINUTY

Podsumowanie 
PROJEKTU

Projekt  #4MINUTY realizo-
wany był przez Fundację 
Ukryte Marzenia w ramach 
akcji prewencyjnej PZU -  
POMOC TO MOC, w termi-
nie od 28 maja 2019 roku do 
30 maja 2021 roku.

Celem projektu było przygotowanie 
społeczności lokalnej do racjonalnych 
zachowań w przypadku wystąpienia 

zagrożeń, kształtowanie świadomości i po-
staw sprzyjających bezpieczeństwu własne-
mu i innych, zdobycie wiedzy i umiejętności 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
oraz kształtowanie postaw prospołecznych 
i przygotowanie społeczeństwa do samopo-
mocy przez wyposażenie w umiejętności w 
zakresie jej udzielania.

W ramach projektu Fundacja Ukryte Ma-
rzenia:
m zrealizowała warsztaty z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy dla 40 osób doro-
słych, w tym między innymi dla: 
- uczestników Warsztatu Terapii 
  Zajęciowej w Chodzieży
- podopiecznych Polskiego 
  Stowarzyszenia Widoki
m zrealizowała warsztaty z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy dla 133 dzieci ze 
szkół podstawowych powiatu chodzieskie-
go, a mianowicie: 
- Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
  Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży
- Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
   w Strzelcach
- Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
   Kopernika w Wyszynach.

Dla każdego uczestnika warsztatów przy-
gotowany został zestaw materiałów szkole-
niowych w wersji papierowej, który pozwolił 
teoretycznie przyswoić wiedzę. Natomiast 
do nauki praktycznej, każdy uczestnik otrzy-
mał: bandaż, plaster ochronny, opaskę za-
ciskową, koc ratunkowy, gazę opatrunkową, 
worek – plecak odblaskowy oraz długopis i 
notes z logo PZU oraz Fundacji Ukryte Ma-
rzenia.

Również w ramach tego projektu Fun-
dacja:
m wyposażyła 23 przystanki i 7 autobu-
sów w naklejki informacyjne nt. udzielania 
pierwszej pomocy

m kupiła i zamontowała dwa ogólnodo-
stępne defibrylatory AED 

- w siedzibie Banku Spółdzielczego
- na terenie Dziennego Domu Pomocy 
  Społecznej w Budzyniu.

m zorganizowała Kurs Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy dla 8 uczestników, w 
tym 5 członków Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Chodzieży oraz 3 przedstawicieli 
Fundacji. Kurs pozwolił na uzyskanie tytułu 

„ratownika” i tym samym uzyskanie moż-
liwie najwyższego stopnia przeszkolenia 
w zakresie ratownictwa, dostępnego dla 
osób nieposiadających wykształcenia me-
dycznego. Małgorzata Urszulak FUM

 Były cztery konkur-
sowe kategorie: poezja, 
proza, przekład literacki 
z języka angielskiego 
(oryginałem był wiersz 
Adrienne Rich XIII 
(Dedications) z tomu 
An Atlas of the Difficult 
World) oraz etiuda fil-
mowa.

15 maja na kanale 
YouTube Instytutu Filologii Polskiej UAM mogliśmy usłyszeć, że w 
dziedzinie etiudy filmowej jury przyznało wyróżnienie Zosi Kuleszy 
i Igorowi Kujawskiemu z klasy II B1 za etiudę „Moja apokalipsa”.

- Wrażliwość na otaczający ich świat, niezwykła wnikliwość, z 
jaką na niego spoglądają, budząca zachwyt kreatywność i uważ-
ność obserwowania człowieka sprawiają, że bez wątpienia zasłuży-
li na to wyróżnienie – podkreśla dumna ze swoich uczniów Michali-
na Skibińska. RED

 źródło - FB

Zadaniem uczestników było zapisanie krótkiego tekstu z życzeniami. 
Komisja konkursowa oceniała kształt pisma, ogólne wrażenie estetyczne, 
sposób łączenia liter i poprawność ortograficzną. Uroczyste ogłoszenie wy-
ników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpiło 28 maja. 

Mistrzami Kaligrafii zostali: Agata Nowakowska z kl.3a i Aleksander Prze-
kop z kl. 3b. Tytuł wicemistrza otrzymali: Magdalena Siodła z kl. 3b i Melania 
Madej z kl.3a. Wyróżnienia przyznano Julii Żak, Kamilowi Szaumkesel z kl. 
3b oraz Lilianie Paprockiej z kl. 3c. 

 DJ,MM, MK
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MŁODZI Z TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

Czy warto działać także poza szkołą?

Michał Ławniczak  
- Uczestnik kilku projektów

Kiedy dołączyłem do TMZCh, nie do 
końca wiedziałem, czego mogę się spo-
dziewać. Na początku obawiałem się, 
jak zostanę przyjęty, w końcu to nowe 
środowisko, ludzie, których nigdy wcze-
śniej nie widziałem. Przy tym jeszcze 
trzeba było współpracować przy projek-
cie. Na początku nie mieliśmy wspólnych 
tematów, jednak szybko się to zmieniło. 
W końcu nie jest tu jak w szkole, gdzie 
wszyscy jesteśmy z tego samego rocz-
nika. Tutaj działaliśmy w grupie młodzie-
ży od trzynastu do dziewiętnastu lat. 
Jednak zarówno ci starsi, jak i młodsi 
traktowali siebie równo, co szczególnie 
mi się spodobało. Z dnia na dzień czu-
łem się coraz pewniej w nowym środo-
wisku, a teraz, po prawie dwóch latach, 
mogę śmiało stwierdzić, że wstąpienie 
do szeregów Zespołu Młodzieżowego 
TMZCh to była świetna decyzja. Dzięki 
temu mogę się rozwijać, zdobywać nowe 
kontakty oraz znajomości. Tu nikt nie na-
rzuca roli. Na spotkaniach związanych 
z projektem dogadujemy się, kto za co 
będzie odpowiadał,możesz więc wybrać 
tę rolę, w której czujesz się najlepiej. Nad 
całością czuwa koordynator, który pilnu-
je, żeby projekt się udał, jednakże nie 
zmienia to atmosfery podczas realizacji 

projektu. Brałem już udział w projektach, 
które odbyły się w ramach Programu 
“Równać Szanse”. 

Pierwszym, z którym wiązały się moje 
duże obawy, czy dam radę, było “Ptasie 
osiedle”. 

W jego ramach wykonywaliśmy bud-
ki dla ptaków, które rozmieszczone są 
dookoła Jeziora Miejskiego. W dwóch 
edycjach młodzież z TMZCh wykonała 
ponad sto budek! Był to znakomity wy-
nik,a już sześć miesięcy po projekcie 
razem z ornitologiem zaobrączkowali-
śmy dwieście czterdzieści ptaków, które 
wykluły się w naszych budkach! Jak na 
taki okres jest to spora liczba. Drugi pro-
jekt nosił tytuł „Tak to widzę”. Polegał na 
zrobieniu do kalendarza na 2021 rok 12. 
zdjęć związanych z naszym miastem. 
Ten projekt najlepiej wspominam, po-
nieważ wiele się nauczyłem o fotografi i. 
Poza tym świetnie się przy tym bawiłem 
i do tego odkryłem nowe zainteresowa-
nie. Trzecim, a zarazem ostatnim pro-
jektem, było przedsięwzięcie nazwane 
“Młodzież potrafi ”. Każdy z naszych 
projektów realizujemy sami! Zrobiliśmy 
między innymi folder przedstawiający 
nasze działania w ramach programu 
“Równać Szanse” i ławkę z napisem 
„Młodzież potrafi ” (stoi w Parku im. Ks. 
Dr. Janusza Ostrowskiego).

Julian Kledzik 
- pierwszy raz w projekcie

Początkowo nie wiedziałem, co to 
TMZCh, co tam się robi, czy inni mnie 
zaakceptują. Jednak mój kolega Michał 
zachęcił mnie do dołączenia do Towa-
rzystwa. Jako nowy członek zostałem 
miło zaskoczony. Na pierwszym spo-
tkaniu poznaliśmy się ze wszystkimi 
członkami grupy, żeby było nam bar-
dziej komfortowo - wszystko w luźnej, 
miłej atmosferze przy pizzy. W szkole 

nie poznałbym tych wszystkich ludzi, 
zwłaszcza starszych. W późniejszym 
czasie omawialiśmy projekt, dzieliliśmy 
się na grupy, ustalaliśmy, kto za co od-
powiada i z kim nad tym pracuje. Nikt 
nie został sam, zawsze można na ko-
goś liczyć. Zakolegowałem się szybko 
z innymi członkami Zespołu młodzieżo-
wego TMZCh. Miło spędzam tu czas i 
bardzo bym chciał brać udział w następ-
nych projektach. Choć wymagają one 
zaangażowania, nie jest to jednak strata 

czasu. Oprócz nowych znajomości  nio-
są one jeszcze wiele innych korzyści. 

n Czas pandemii i zdalnej nauki to ograniczenie kontaktów między 
uczniami, tak potrzebnych młodym ludziom. Tam, gdzie tej luki nie jest 
w stanie wypełnić szkoła, pomocna może okazać się przynależność do 
jakiejś grupy. Czy tak rzeczywiście jest, opowiadają dwaj członkowie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, na co dzień uczniowie 
szkoły podstawowej.

Artykuł powstał w ramach projektu 
„Nasz Portret”, prowadzonego dzię-
ki Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Chodzieskiej w ramach Programu 
„Równać szanse” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, admini-
strowanego przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży.

ŚWIATOWY DZIEŃ ROWERU 

n Quest Szwajcaria Chodzieska to gra miejska, w której 
uczestnik porusza się wyznaczoną trasą. W czasie spaceru 
rozwiązuje zadania i zagadki, które pozwolą na utworzenie 
ostatecznego hasła. Na końcu trasy znajduje się skarb – 
pieczęć, która jest poświadczeniem odbycia wyprawy. 

3 czerwca został ustanowiony w 2018 roku przez zgromadzenie ONZ - Światowym Dniem Roweru. Ucznio-
wie „Trójki” spotkali się z tej okazji z przedstawicielami policji – panią nadkomisarz Elżbietą Żulewską        
i panem aspirantem Rafałem Rosińskim.

Udanej zabawy Liczy się aktywność

Spotkanie to było szczegól-
nie istotne, gdyż po długim czasie 
zdalnego funkcjonowania uczniów, 
zachęcanie do ruchu jest bardzo 
ważne, a jazda rowerem jest jedną z 
aktywnych propozycji.  Należy jednak 
pamiętać, aby właściwie przygoto-
wać rower do sezonu, a poruszając 
się na nim stosować zasady bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. O tym 
wszystkim usłyszeli uczniowie, któ-
rzy licznie przybywają do szkoły na 
rowerach. Specjalnie przygotowane 
miejsce przy szkole na rowery do-
datkowo zachęca do tego już nawet 
najmłodszych. MJD

Quest do pobrania na stronie: 
https://regionwielkopolska.pl/.../wielkopolskie.../ red 

WYCIECZKA
ULICAMI NASZEGO MIASTA



warzystwa przystąpili: Kamil Baszyński, Dominik Zawalski, Mikołaj 
Rozmarynowski i Marek Fręśko. 

W czasie zebrania omówiono i przegłosowano nowy statut to-
warzystwa oraz zaktualizowano deklarację członkowskie, aby 
były zgodne z RODO. 

Na kolejną kadencję wybrano nowy zarząd ChTR. Prezesem 
został Łukasz Sędłak, sekretarzem - Mikołaj Rozmarynowski, 
skarbnikiem - Łukasz Nochowicz, a członkami Zarządu - Se-
bastian Roguszka i Maciej Pawiński. Wybrano również Komi-
sję Rewizyjną, w skład, której weszli: przewodniczący Bartosz 
Płudowski oraz Adrian Koczorowski i Tomasz Kruszwicki – 
członkowie.

W zebraniu udział wzięło 29 osób. Aktualnie towarzystwo liczy 
42 członków i wciąż zapisują się nowi miłośnicy rowerowej jazdy.

 Źródło FB ChTR
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SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM KUBUSIA PUCHATKA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 POD ŻAGLAMI PIĄTKI

Aktywny powrót do szkoły Nowy zarząd, 
nowi członkowie

Rozstrzygnięcie 
konkursu

Artystki 
z „5” wyróżnione

n Szkoła Podstawowa nr 3 przy-
stąpiła do programu „WF z AWF - Ak-
tywny powrót do szkoły”, zorganizo-
wanego przez MEiN. 

Celem szkolenia przeprowadzone-
go przez wykładowców AWF Poznań 
jest przygotowanie nauczycieli do pro-
wadzenia przez nich zajęć, ukierun-
kowanych na poprawę stanu kondycji 
fi zycznej uczniów po powrocie do zajęć 
stacjonarnych w szkołach. Omawiane 
były rozwiązania, które warto wprowa-
dzić podczas lekcji stacjonarnych jako 
element walki ze skutkami epidemii ko-
ronawirusa SARS-CoV-2.  

W programie uczestniczą nauczyciele 
wychowania fi zycznego oraz przedsta-
wicie edukacji wczesnoszkolnej.  MJD

Po ponad 2,5 
rocznej przerwie 
(z powodu pan-
demii) odbyło się 
zebranie ChTR. 
Dzięki uprzej-
mości właści-
cieli restauracji 
PRIMA, po raz 
kolejny zebranie 
odbyło się w tym 
miejscu.

Na początku 
przywitano nowych 
członków oraz 
przedstawicieli gru-
py Hardbikes. Do to-

n 28 maja w bibliotece szkolnej SP 3 odbył się konkurs czy-
telniczy dla klas drugich „Zostań przyjacielem Kubusia Puchat-
ka”. Zadaniem uczniów, którzy zgłosili się do konkursu, było 
udzielenie odpowiedzi na 16 pytań dotyczących znajomości 
książki A. A. Milne „Kubuś Puchatek”. 

Osobą, która poprawnie odpowiedziała na wszystkie pytania i 
tym samym zajęła I miejsce, była Maja Fenger z klasy 2a. II miejsce 
przypadło Lenie Najderek z klasy 2b. Pozostali uczestnicy konkursu 
zajęli ex aequo III miejsce: Anna Widomska i Wiktoria Gniatkowska 
z kl. 2a oraz Jakub Herman 2c. 

Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominki, a 
każdy uczestnik konkursu otrzymał słoiczek miodku, który był ulu-
bionym przysmakiem  misia.

n Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny “Polacy w 
świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, 
artystycznej i sportowej”, zorganizowany przez Departament 
Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego w Poznaniu. 

W konkursie wzięły udział również dzieci z Miejskiego Przedszko-
la nr 5 „Pod Żaglami Piątki”.Wyróżnienie zdobyły trzy dziewczynki z 
grupy „Wodników”: Paula Antczak, Pola Antczak i Julia Gębczyńska. 

Justyna Bednarczyk

DZIEŃ DZIECKA W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH
 POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM

 U SZEWCZYKA 
      DRATEWKI

 W WESOŁYM 
      SMYKU

 POD ŻAGLAMI 
      PIĄTKI
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MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I SENIORÓW

Rekordy i medale

Nowe Rekordy Polski ustano-
wili:

Filip Nowak na 50 m PW z cza-
sem 14.72 oraz Kamil Pietras na 
1500 SF z czasem13.04.96 (jest to 
rekord Polski juniorów i seniorów), 
sztafeta w składzie Filip Nowak, 
Kamil Pietras, Julia Małachowska 
oraz Kinga Małachowska popra-
wiła rekord Polski seniorów na dy-
stansie 4x100 m SF (2.44.12.)

Julia Małachowska uzyskała li-
mit do Reprezentacji Polski Senio-
rów na świecie na dystansie 50m 
SF. Podobne limity w kategorii 
juniorów uzyskali Antonina Dudek 
na dystansie 50m BF i Kamil Pie-
tras na dystansie 400 m SF, 800 m 
SF oraz na 1500 SF.

UKS Delfi nek Chodzież repre-
zentowało 26 zawodników.  Najle-
piej spisali się: 
Filip Nowak – kat. Open (50 m 
PW i 50m PP- złoty medal)
Kamil Pietras – kat. 2004-2005 
(400 m PP, 800 m PP, 1500 m PP 
- złote medale w kat. wiekowej i w 
kat. Open)
Radosław Grabowski – kat. 
2004-2005 (50 m BF - srebrny 
medal, 200 m BF, 100 m BF, 400 

m BF- złote medale w kat wieko-
wej oraz srebrny w kat. Open)
Szymon Kurek – kat. 2006-2007 
(200 m PP-brązowy medal)
Hubert Ciamciak - kategoria 
2008-2009 (50 m BF- złoty medal, 
100 m PP-srebrny medal)
Ksawery Chałubek – kat. 2010 i 
młodsi (100 m BF, 50 m BF – zło-
te medale oraz 200 m BF i 400 m 
PP- srebrne)
Julia Małachowska – kat. Open 
(50 m PP-złoty medal oraz 100 m 
PP i 50 m PW- srebrne)
Kinga Małachowska – kat. Open 
(50 m PP-srebrny medal, 100 m 
PP- brązowy i 50 m PW- złoty)
Antonina Dudek – kat. 2004-
2005 (50 m BF- złoty medal w kat. 
wiekowej i w kat. Open, 50 m PP i 
50 m PW- złoty medal, 100 m BF 
-złoty medal w kat. wiekowej i w 
kat. Open)
Inez Jesiołowska – kat. 2004-
2005 (200 m PP-złoty medal w 
kat. wiekowej oraz brązowy  w kat. 
Open, 50 m PP-srebrny i 100 m 
PP-złoty medal)
Aleksandra Bukowińska – kat. 
2006-2007 (800 m PP-złoty medal 
w kat. wiekowej i brązowy  w Open 

oraz 400 m PP i 200 m PP-złoty 
medal)
Pietraszak Michalina – kat. 
2006-2007 (400 m PP- srebrny 
medal, 200 m PP-brązowy, 1500 
m PP- złoty w kat. wiekowej i w 
kat. Open, 800 m PP-brązowy)
Natalia Gembiak – kat. 2006-
2007 (100 m PP i 200 m BF- brą-
zowy medal, 50 m PP- srebrny, 
400 m BF i 100 m BF- brązowy)
Nikola Nowakowska – kat. 2006-
2007 (400 m PP-brązowy medal 
oraz 200 m PP, 800 m PP i 100 m 
PP- srebrne)
Amelia Baczyńska – kat. 2008-
2009 (400 m PP i 200 m PP-srebr-
ne medale)
Krzysztofa Dudek – kat. 2008-
2009 (50 m BF i 100 m BF - brą-
zowy medal, 200 m BF-srebrnyy  i 
400 m BF- złoty)
Kornelia Bielecka – kat. 2010 i 
młodsi (50 m BF, 400 m PP, 400 
m BF i 100 m PP- srebrne medale)

Sztafeta 4x100m BF kategoria 
2008 i młodsi (Ksawery Chału-
bek, Daria Załachowska, Amelia 
Baczyńska i Jakub Talar) zajęła 3 
miejsce, sztafeta 4x100m SF ka-
tegoria 2008 i młodsi (Amelia Ba-

czyńska, Kornelia Bielecka, Ksa-
wery Chałubek, Hubert Ciamciak) 
- 1 miejsce, a sztafeta 4x100m SF 
(Radosław Grabowski, Oliwier Je-
siołowski, Aleksandra Bukowińska 
i Inez Jesiołowska) - 3 miejsce.

Klub reprezentowali również:
Marta Humerczyk, Marcin Hu-

merczyk, Olga Strzępka, Aleksan-
der Żyśko i Marcel Margowski. 

UKS Delfi nek bardzo dziękuje 
za wsparcie Urzędowi Miasta w 
Chodzieży, Centrum Ceramiki i 

Technologii Dariusz Kępka - KĘP-
KA GROUP, Firmie JENOX Aku-
mulatory. Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji, Firmie KOM-
FORT z Budzynia, Centrum BHP 
i P.POŻ. MIEL-POL Leszka Mie-
locha, Firmie Infrabet Krzysztofa 
Grzybowskiego, Firmie Terazzo, 
Bankowi Spółdzielczemu w Cho-
dzieży, Sieci Hurtowni Alfa-elektro 
oraz Opelwynajem.pl.

Serdeczne podziękowania 
kierujemy także do wszystkich 

trenerów i instruktorów oraz za-
wodników, którzy wyróżnili się 
zaangażowaniem w przygotowa-
niach oraz sportową postawą, co 
przełożyło się na jeszcze lepsze 
osiągnięcia sportowe. Liczymy, że 
z roku na rok nasz Klub dzięki Wam 
osiągać będzie coraz większe suk-
cesy i pozostanie sportową dumą 
Chodzieży. 

Anna Pietras - członek 
Zarządu UKS Delfi nek 

Bartosz Smaruj - trener 

n W dniach 5-6 czerwca w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Senio-
rów w pływaniu w płetwach. W zawodach wzięło udział 11 klubów z całej Polski. UKS 
Delfi nek Chodzież może się pochwalić 69 medalami. W klasyfi kacji medalowej nasz 
klub zajął 1 miejsce.

Wygrana w I rundzie KPP

Wzawodach udział wzięło 
6 klubów z: Wrocławia, 
Jastarni, Władysławowa, 
Kościerzyny oraz Gdyni. 

Zawody otworzył wicestarosta Powiatu 
Chodzieskiego Mariusz Witczuk, a zwy-
cięzców dekorowali wójt Kamila Szejner i 
Dariusz Kępka. Puchary dla zwycięskich 
drużyn wręczył burmistrz Jacek Gursz. 

Dla naszych zawodników zawody te 
były bardzo ważnym sprawdzianem for-
my przed Mistrzostwami Polski. Spraw-
dzian ten wypadł znakomicie.

Łącznie chodzieżanie zdobyli 102 

medale, siedem razy poprawili rekor-
dy Polski.

Antonina Dudek na dystansie 50 
m bi-fi ns (w podwójnych płetwach) z 
czasem 0:22,05 poprawiła rekord Pol-
ski juniorek kat. B. Filip Nowak popra-
wił swój rekord Polski na dystansie 
50 m po powierzchni (SF) z czasem 
0:15,82. Kinga Małachowska na dy-
stansie 50 m SF na pierwszej zmianie 
sztafety z czasem 0:18,14 poprawiła 
rekord Polski seniorek. Radosław 
Grabowski na dystansie 400 m bi-fi ns 
(w podwójnych płetwach) z czasem 

3:39,42 poprawił rekord Polski junio-
rów kat. B. Antonina Dudek na dystan-
sie 50 m bi-fi ns na pierwszej zmianie 
sztafety (w podwójnych płetwach) z 
czasem 0:21,64 poprawiła rekord Pol-
ski juniorek kat. B i seniorek!

Męska sztafeta 4x50 m SF (po po-
wierzchni w płetwie mono) z czasem 
1:10,43 w składzie Filip Nowak, Kamil 
Pietras, Radosław Grabowski i Oliwier 
Jesiołowski, ustanowiła nowy rekord 
Polski seniorów.

Mikstowa sztafeta 4x50 m BF z cza-
sem 1:25,13 w składzie Antonina Du-

dek, Filip Nowak, Marta Humerczyk i 
Oliwier Jesiołowski, ustanowiła także 
nowy rekord Polski seniorów.

W bardzo dobrej formie był też 
Kamil Pietras, który na dłuższych 
dystansach nie miał sobie równych, 
poprawiając swoje życiówki, a także 
młode „Delfi nki”, dla których był to 
pierwszy start w poważnych zawo-
dach.

UKS Delfi nek Chodzież dziękuje bar-
dzo serdecznie za wsparcie Urzędowi 
Miasta w Chodzieży, Centrum Ceramiki 

Po bardzo długim czasie przerwy, 
zawodnicy UKS Delfi nek Cho-
dzież mogli wystartować w zawo-
dach w fi nswimmingu (pływania 
w płetwach). W dniach 29-30 
maja br. chodzieski Delfi nek był 
organizatorem I rundy Klubowe-
go Pucharu Polski, a patronat 
nad zawodami objął Burmistrz 
Miasta Chodzieży Jacek Gursz.

UDANY START 
PO DŁUGIEJ PRZERWIE

i Technologii Dariusz Kępka - KEPKA GRO-
UP, Firmie JENOX Akumulatory. Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Urzędowi Gmi-
ny Chodzież, Strarostwu Powiatowemu, Firmie 
KOMFORT z Budzynia, Centrum BHP i P.POŻ. 
MIEL-POL Leszka Mielocha, Firmie Infrabet 
Krzysztofa Grzybowskiego, Firma Cerplast, 
MWiK, Firmie Budowlanej Szajowski, Drukarni 
Tęcza z Szamocina oraz Finswimming.pl. Dzię-
kujemy również bardzo serdecznym wolonta-
riuszom, bez nich zawody nie przebiegłyby tak 
sprawnie.

 Bartosz Smaruj
 Trener UKS Delfi nek 
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CHODZIESKI WOPR – DZIAŁALNOŚĆ NIE TYLKO RATOWNICZA

Szkolenia i wielkie zawody

 Nie były to jeszcze osobiste spotkania, ale 
polegały na stworzeniu 5-osobowych zespo-
łów, które rywalizowały ze sobą w interneto-
wej przestrzeni. Zawody trwały od 30.04-2.05 
i cieszyły się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Wśród zespołowych teamów znaleźli się 
uczniowie szkół podstawowych, ponadpodsta-
wowych, jak i absolwenci powiatowych szkół. 

Łącznie w turnieju wzięło udział 14 drużyn 
(70 uczestników). Mecze fi nałowe podczas 
transmisji na serwerze discord specjalnie prze-
znaczonym dla tego turnieju oglądało, około 
40 osób w szczytowym momencie. Rozegrane 
zostały dwie gry, podczas których wyłoniono 
najlepsze zespoły. 

Wprawdzie do tegorocznego lata pozostało 
jeszcze kilka dni, ale członkowie Miejskiego 
WOPR od dawna mają pełne ręce roboty.

- Bardzo ważnym elementem naszej działalności 
jest prowadzenie kursów i szkoleń – informuje szef 
chodzieskiego WOPR-u Remigiusz Nowak. - Je-
steśmy teraz w trakcie realizacji kursu na stopień 
zawodowy ratownika wodnego. Uczestniczy w nim 
13 osób, które muszą także ukończyć kurs z za-
kresu podstawowej pomocy medycznej. Pod okiem 
naszych profesjonalnych ratowników medycznych, 
młodzi ochotnicy doskonalą swoje umiejętności, a 
gdy skończą 18 lat będą mogli podejmować pracę.

Od 33 już lat działa w Chodzieży profesjonalny 
zespół ratownictwa motorowodnego.

- To właśnie nasz zespół zabezpiecza imprezy 

motorowodne w kraju, a jak trzeba, to i za granicą 
- podkreśla R. Nowak.

Skuteczność działań ratowniczych, w znacznej 
mierze zależy od odpowiedniego sprzętu. Chodzie-
ski WOPR po prostu go ma.

- Mamy już drugą, nowoczesną łódź z uchylanym 
dziobem, co ma ogromne znacznie przy działaniach 
ratowniczych – wyjaśnia szef woprowców. - Umoż-
liwia to szybką ewakuację poszkodowanych na 
brzeg. A łódź tę otrzymaliśmy dzięki wsparciu Sa-
morządu Wielkopolskiego i Gminy Miejskiej w Cho-
dzieży. Jest ona proekologiczna – niskoemisyjna, z 
małym nasileniem hałasu, a także z wykorzystaniem 
olejów biodegradowalnych. Na ukończeniu jest też 
remont kapitalny wysłużonej, 40 – letniej łodzi. Ona 
też będzie wykorzystywana w akcjach ratowniczych.

Zespół Ratownictwa Motorowodnego tworzą 
chodziescy lekarze i ratownicy medyczni. Systema-
tycznie do udziału w akcjach przygotowywani są też 
młodzi ochotnicy.

- Nasz zespół ma swoją markę – dodaje R. No-
wak.

Od dwóch lat ratownicy z chodzieskiego WOPR 
zabezpieczają potrzeby w zakresie ratownictwa na 
plażach powiatu chodzieskiego, ale też i w innych 
miejscach. W samej Chodzieży ratownicy dbają o 
bezpieczeństwo na plażach jezior Miejskiego i Kar-
czewnik oraz na pływalni Delfi n.

x x x
Aktualnie najważniejszym zadaniem jest odpo-

wiednie przygotowanie zaplanowanych na 26 i 27 
czerwca Motorowodnych Mistrzostw Europy. Na Je-

ziorze Miejskim rywalizować będzie 11. zawodników 
w klasie F-500 (wśród nich chodzieżanin Cezary 
Strumnik) oraz 8. w klasie 250.

W maju KS Przygoda zorganizował trening dla 

uczestników zawodów startujących z silnikiem VRP. 
Zabezpieczał je oczywiście chodzieski WOPR. Mo-
torowodniacy, którzy wykorzystują silnik GRM, mieli 
swój trening we Włoszech.

- Staramy się, aby jak najszybciej zakończyć ca-
łość przygotowań do zawodów – kontynuuje Remi-
giusz Nowak. - Najważniejsze, że nie przewidujemy 
kłopotów z zabezpieczeniem fi nansowym. Już w  
grudniu złożyliśmy odpowiedni wniosek do Samo-
rządu Województwa Wielkopolskiego. Nasz projekt 
został pozytywnie oceniony i przyznano nam środki 
na realizację Mistrzostw. Bałem się, że okres pande-
mii sprawi brak zainteresowania naszą propozycją 
ze strony miejscowych darczyńców. Ale okazało się, 
że wychodzą oni do nas z otwartym sercem. I kasą. 
Wielkie dzięki. 

  W przyszłą sobotę i przyszłą niedzielę warto 
wybrać się nad Jezioro Miejskie. Rywalizować będą 
najlepsi w Europie, więc emocji na pewno nie za-
braknie. Ryszard Cichocki

Turniej e-sportowy
n Tuż przed kolejnym poluzowaniem obostrzeń związanych z pandemią, Mło-
dzieżowa Rada Miejska w Chodzieży wspólnie z Młodzieżowa Rada Powiatu Cho-
dzieskiego, podjęła inicjatywę pod nazwą „Turniej e-sportowy”. 

PROPOZYCJA RAD MŁODZIEŻOWYCH 27 maja podsumowano turniej i wrę-
czono nagrody zwycięskim zespołom.

Upominki promocyjne wraz z przedsta-
wicielami obu rad młodzieżowych - w imie-
niu Patrona Turnieju, Burmistrza Chodzie-
ży Jacka Gursza, wręczył wiceburmistrz 
Piotr Witkowski wraz z koordynatorem 
MRM - Małgorzatą Jeśko- Doręgowską, 
a w imieniu Starosty Powiatu - Mirosława 
Juraszka, specjalista ds. oświaty Tomasz 
Procek wraz z koordynatorem MRP - Ad-

rianem Urbańskim. Wszystkie zespoły 
otrzymały upominki oraz vouchery na 
wspólne spotkania przy pizzy, które mogą 
odbyć się już w wyczekiwanym przez 
wszystkich „realnym” świecie. Dodatkowe 
upominki w postaci voucherów do Media 
Ekspert ufundowane przez Krzysztofa 
Lehmanna, prowadzącego fi rmę Insmon-
tPlus, otrzymali członkowie zwycięskich 
drużyn. 

MJD

A OTO WYNIKI:
Counter Strike Global Offensive:
1. GUAYANDO
2. Siła Spokoju
3. Fat Bustards
League of Legends 
1. Team Jazding
2. Budzyn E-sports
3. Tybijka Gaming

Miejski Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Cho-
dzieży należy do grupy najbardziej aktywnych chodzieskich stowarzy-
szeń i organizacji. O zakresie jego działalności przekonujemy się przede 
wszystkim w okresie letnim każdego roku.

W taki sposób Jacek Wojciech Bogusławski jeszcze umowy na dofi nansowanie z fundu-
szy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nie podpisywał. 13 tysięcy 
złotych trafi ło na rachunek Oddziału Miejskiego WOPR w Chodzieży na organizację za-
wodów motorowodnych.
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Nazawody przyjechało prawie 400 
zawodników z różnych stron Polski, 
a wśród nich  było 81 biegaczek i 

biegaczy z Chodzieży i powiatu chodzieskiego. 
Organizatorzy przygotowali dla nich trzy trasy 
do wyboru i  ... żadna nie była łatwa. Zawodnicy 
wystartowali z Parku 3 Maja i tam też usytu-
owana była meta. A wszystkie trasy przebiegały 
leśnymi ścieżkami wokół Gontyńca.

Przygotowanie tak skomplikowanych zawo-
dów wymagało ogromnego nakładu pracy. Jak  
podkreślają organizatorzy, nie mogliby tego 
zrobić bez pomocy wielu partnerów, sponsorów 
i darczyńców. PCH_RUN dziękowało więc Sta-
rostwu Powiatowemu i Chodzieskiemu Towa-
rzystwu Rowerowemu za wspólną organizację, 
a także innym współorganizatorom, wśród któ-
rych był m.in. Burmistrz Miasta Chodzieży oraz 
wiele chodzieskich instytucji, fi rm, organizacji.

-Trzeba by było wymienić też dziesiątki zaan-
gażowanych znajomych, przyjaciół, którzy cały 
czas byli skorzy do pomocy.  Wszyscy zasłuży-

TAKICH ZAWODÓW W CHODZIEŻY 
JESZCZE NIE BYŁO

WOKÓŁ 
GONTYŃCA
To było naprawdę niezwykłe wydarze-
nie sportowe. Pierwsza edycja biegu 
zaproponowanego przez PCH_RUN - 
Gontyniec Ultra Trail,  jaka odbyła się 
23 maja, przejdzie do historii jako jed-
na z najważniejszych imprez w naszym 
powiecie.

Biegacze byli 
oczarowani 
chodzieski-
mi lasami i 
górkami. Jeśli 
za rok uda 
się ponownie 
zorganizować 
tę imprezę, to 
chętnych bę-
dzie zapewne 
jeszcze więcej. 
Ten bieg ma 
szansę wpisać 
się na stałe 
do kalendarza 
startów wielu 
biegaczy z 
całej Polski.

liście na medal i pamięć i na stałe wpisaliście się w 
historię biegu – napisali na FB organizatorzy.

x x x
Najkrótsza trasa „Mała MiTrail” wynosiła 12 km. 

Wystartowało 102 zawodników, a pierwszy na mecie 

pojawił się Bartosz Kryske (Białe Błota), drugi nato-
miast był chodzieżanin Marcin Zieliński.

Najwięcej zawodników (144) startowało w „Migotka 
Trail” (25,5 km). Na tym dystansie zwyciężył Maciej Łu-
czyk (Poklatki), a najszybszy z chodzieżan był Przemo 

Kacan, który zajął 4. miejsce.
Najdłuższy bieg „Buka Trail” liczył aż 51 km. Tę niezwy-

kłą trasę postanowiło przebiec 116 zawodników. Zwycię-
żył Olaf Rogoziński z Poznania, a najlepiej z chodzieżan 
wypadł Norbert Zodrow (7. miejsce).

MAŁA MITRAIL – PANIE (ogółem 12 zawodniczek):
1. Monika Tokarz, 2. Katarzyna Grabowska, 3. Michalina Ski-
bińska, 4. Aneta Superczyńska, 5. Ewelina Kostrzewa

MAŁA MITRAIL – PANOWIE (23 zawodników):
1.Marcin Zieliński, 2. Maciej Krzyścin Kowalik (Budzyń), 3. 
Artur Gajc (Zacharzyn), 4. Łukasz Szewczak, 5. Jarosław 
Kmiotek

MIGOTKA TRAIL – PANIE (11  zawodniczek):
1. Magdalena Behrendt, 2. Monika Grabowska, 3. Anna Ci-
cha, 4. Justyna Skibińska, 5. Aleksandra Niedopytała

Prowadzona była też oddzielna klasyfi kacja zawodników z Chodzieży i powiatu chodzieskiego. 
Oto NAJLEPSI:

x x x
Nagrody i puchary wrę-

czali m.in. starosta Miro-
sław Juraszek i wicestaro-
sta Mariusz Witczuk.

– Dziękujemy wszystkim 
organizacjom, sponsorom i 
wolontariuszom, bo sukces 
pierwszej edycji Gontyniec 
Ultra Trail to w ogromnej 
mierze ich zasługa – pod-
kreślił starosta Mirosław 
Juraszek. RC

Źródło foto
-  FB Starostwa Powiato-

wego  i PCH RUN

MIGOTKA TRAIL – PANOWIE (16 zawodników):
1. Przemo Kocan, 2. Krzysztof Antosiak, 3. Jan Hordych 
(Szamocin), 4. Dominik Piotrowski, 5. Dominik Grabow-
ski

BUKA TRAIL – PANIE (4 zawodniczki):
1. Adrianna Sokołowska, 2. Izabela Wylegała, 3. Asia Munc, 
4. Agata Sobczak

BUKA TRAIL – PANOWIE (15 zawodników):
1. Norbert Zodrow, 2. Grzegorz Nowaczyk, 3. Michał Wyle-
gała, 4. Robert Pawłowski, 5. Michał Frankowski

Wiceburmistrz Piotr Witkowski też startował. Zasłużone 
gratulacje otrzymał od starosty Mirosława Juraszka.
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Tylko Duży Bieg

MTB znowu w Chodzieży

Po długich dyskusjach i przemyśleniach dotyczących organizacji Biegu Grzymalitów, 
mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników podjęliśmy nastę-
pującą decyzję:

19 czerwca 2021 r. o godzinie 11.00  odbę-
dzie się  Duży Bieg Grzymalitów  promenadą 
wokół Jeziora Miejskiego.

Trasa będzie dokładnie zmierzona i będzie 
liczyć równiutkie 5 km. Miejsca startu i mety po-
zostają bez zmian.

Jednak ze względu na trwającą jeszcze pan-
demię, bezpieczeństwo najmłodszych zawodni-
ków i ich najbliższych - rodziców, dziadków i ro-

dzeństwa… odwołujemy: Mini Bieg, wszystkie 
Małe Biegi oraz najmłodszą kategorię wiekową 
Dużego Biegu  -  K0 i M0  roczniki 2007 – 2006 
(VII – VIII Klasy szkół podstawowych). 

Życzymy Wam wspaniałych wakacji, wypo-
czywajcie, nabierajcie formy i nie zapominajcie 
o  bieganiu. Spotkamy się w przyszłym roku. W 
trzecią  sobotę  maja 2022 r.  obędzie kolejny 38 
Bieg Grzymalitów i Małe Biegi. MOSiR Chodzież

XII #GrandPrixKaczmarekElectricMTB 2021, tak jak w ubiegłym roku zagości znów w Cho-
dzieży. Gratka dla kolarzy i fanów MTB. 11 lipca 2021 r. impreza dla wszystkich chętnych 
zawodowców jak i amatorów.

Do zobaczenia na trasie.
RED

INFORMACJA DLA BIEGACZY

GOŚCIĆ BĘDZIEMY KOLARZY Z CAŁEJ POLSKI

ZORGANIZOWANY PRZEZ CHTR

NASZE CHODZIEŻANKI

Rejsy po Jeziorze Miejskim
n DWA CHODZIESKIE STATKI SPACEROWE, PŁYWAJĄCE PO 
JEZIORZE MIEJSKIM, ZOSTAŁY JUŻ ZWODOWANE. 

Na razie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na rejsy wokół jeziora 
statkiem „Chodzieżanka 2”. Statek wypływa ze stanicy HALS w dni robocze w go-
dzinach 15.00 – 19.00. W soboty i niedziele obsługiwane są rejsy zorganizowane i 
okolicznościowe, które można zamówić bezpośrednio u kapitana statku lub w sie-
dzibie MOSiR (tel.  67 28 20 249 lub 609 709 366).

W dalszym ciągu 
MOSiR poszukuje 
KAPITANA, 
który obsługiwałby 
„Chodzieżankę 1”.

CENNIK CHODZIEŻANKA 1 I CHODZIEŻANKA 2
1. Rejs jednorazowy ( Przystań - Łazienki lub powrotny) 
    - normalny- 8,00 zł, ulgowy- 5,00 zł
2. Rejs jednorazowy wokół jeziora 
    - normalny -10,00 zł, ulgowy- 6,00 zł
3. grupa zorganizowana do 12 osób - 55,00 zł
4. rejs okolicznościowy - 1 godzina - 100,00 zł MOSiR

n Po zmianie daty, odbył się pierwszy w tym roku Rodzinny Rajd Rowerowy. 
Uczestniczyli w nim miłośnicy rowerów od dzieci po seniorów. 

 - Mimo informacji, że celem rajdu jest Gontyniec, uczestnicy przybyli rowerami 
MTB, grawelami, miejskimi, a bohaterowie rajdu - dzieci, rowerami dziecięcymi -  rela-
cjonuje Sebastian Roguszka z Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego. 

Rajd był prowadzony nową, specjalnie oznakowaną i przygotowywaną przez człon-
ków ChTR trasą, zatwierdzoną przez Nadleśnictwo Podanin. Atrakcją rajdu był pokaz 
grupy kolarzy DH na specjalnie przygotowanym torze. 

Wszyscy cali i zdrowi dotarli do mety w Parku 3 Maja, gdzie czekał już grill, napoje 
i słodkości oraz rodzinne zawody dla dzieci i rodziców. Współorganizatorem rajdu był 
MOSiR Chodzież. Źródło FB ChTR

RAJD
rodzinny
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KRZYŻÓWKA NR 45

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   6 lipca 2021 roku. Rozwiązania można też przesłać na ad-
res naszachodziez@gmail.com Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział 
w losowaniu nagród – niespodzianek.

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki z maja br. 
wylosowali: Danuta Grucmacher, Zbigniew Przyborski i Dagmara Żebrowska. O terminie 
i miejscu odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.!

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 45

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

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

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

POZIOMO
  1. W tym roku zakwitły po maturze
  5. Król strzelców Mundialu 1974
  9. Rodzaj gier towarzyskich
10. Jedne z rodzajów leków
12. Jeden z obrazów Jana Matejki
13. Stoi w kolejce i zarabia
15. Młodzieżowy zwrot na do widzenia
16. Ustalenie jego to najtrudniejsze 
      wyzwanie dla trenera
17. Klub z Gdyni
21. Wakacyjna hiszpańska wyspa
22. To miasto budowano latami
23. Ze stolicą w Sewilli
24. „Program Operacyjny” człowieka

PIONOWO
  1. Pierwsza miejscowość za Notecią 
  2. Współtwórca samorządu 
      terytorialnego
 3. Stolica Kociewia
 4. Świetlna reklama

  6. Święty Piotr był pierwszym
 7. Tam Szkoła im.M.Skłodowskiej-

      Curie
 8. Najsłynniejsza to ta z Alcatraz

11. Miejscowość „promowa” w Szwecji
14. Np. żaba
15. Dawna pieśń miłosna
18. Jedna drugą myje
19. Miasto na trasie Wałcz-Chodzież 
20. Egzemplarz, eksponat

NA JEZIORZE MIEJSKIM

Regaty O PUCHAR RÓŻY WIATRÓW

Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS i Klub Żeglarski OPTY byli organizatorami regat o 
„Puchar Róży Wiatrów” w klasach: International Europe Class Union, OK Dinghy, FINN CLASS, 
Klasa Omega. Świetnie przygotowane zawody, mimo kapryśnej, ale momentami „żeglarskiej 
pogody”, zgromadziły wielu świetnych żeglarzy.    Foto – Piotr Doręgowski


