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W KOŚCIELE ŚW. FLORIANA

ROZMOWY Z MIESZKAŃCAMI

15 LAT CHODZIESKIEGO BIODERKA

n W poniedziałek, 15 sierpnia, z 
okazji Święta Wojska Polskiego, 
a także obchodzonego tego dnia 
w Kościele Katolickim Święta 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, w chodzieskiej kole-
giacie odprawiona została msza 
św. w intencji Ojczyzny. 

Mszy koncelebrowanej przewod-
niczył proboszcz parafii św. Floria-
na, ks. prałat Ireneusz Szypura, 
który w homilii przypomniał okolicz-
ności i znaczenie zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej. RC

Tematyka oczywiście się zmienia, 
ale w ostatnich spotkaniach przede 
wszystkim alarmuję o drastycznym 
wzroście cen energii dla miasta. In-
formuję, że nasze miasto dokonuje 
zakupu energii w tzw. grupie zakupo-
wej, wspólnie z innymi miastami, co 
przez wiele lat przynosiło konkretne 
oszczędności. Ale niestety, w 2023 
roku czeka nas drastyczna pod-
wyżka cen energii. Dla przykładu w 
2016 roku miasto na oświetlenie ulic 
i obiektów wydało 600 tysięcy zł, a w 
2022 roku to już 1,5 mln. Natomiast 
wszystko wskazuje na to, że w 2023 
roku będziemy musieli wydać na ten 

n W tym roku przypada 15 – lecie działalności Stowarzyszenia Bioderko. Z tej okazji 9 września 
odbędzie się specjalne jubileuszowe spotkanie połączone z koncertem.

W intencji Ojczyzny

TEMATY ważne dla każdego

Jubileuszowe spotkanie

- Będziemy dziękować wszystkim za wkład pracy wniesiony w realizację działań na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami, za sponsoring, za wolontariat, za wszelkie formy pomocy materialnej i osobowej – pod-
kreśla prezes Bioderka Honorata Pilarczyk. -  W ramach podziękowania zapraszamy na koncert najwięk-
szych przebojów  operetkowych. RED

Internetowe spotkania z miesz-
kańcami w cyklu „Porozma-
wiajmy o mieście”, to sposób 
na przekazywanie informacji, 
które generalnie nie przebijają 
się i nie trafiają do świadomo-
ści mieszkańców. Ale jest to 
też okazja do odpowiedzi na 
nurtujące chodzieżan pytania, 
do dementowania plotek, fał-
szywych informacji, a nawet 
pojawiających się kłamstw, do-
datkowo rozpowszechnianych 
na terenie miasta. To forma dia-
logu z mieszkańcami, otwierają-
ca możliwość zadawania pytań 
burmistrzowi poprzez messen-
gera na nurtujące chodzieżan 
sprawy.

Do rozmowy o problemach związanych z przygoto-
waniem miasta do działań związanych z zapewnie-
niem mieszkańcom ciepła, burmistrz Jacek Gursz 
zaprosił prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Pio-
tra Matyję.

cel prawie 5 mln zł. To ponad trzy 
razy więcej niż w tym roku, w któ-
rym i tak już płaciliśmy znacznie 
więcej niż zazwyczaj.  A pamiętać 
też trzeba, że miasto w ostatnich 
latach przeprowadziło szereg 

inwestycji obniżających zużycie 
energii, jak choćby wymianę ulicz-
nego oświetlenia, czy termomoder-
nizacje budynków. 

Oczywiście tematów porusza-
nych w „Porozmawiajmy” jest 

znacznie więcej. Zapraszam do 
śledzenia naszych spotkań i do 
przesyłania pytań. Bo o naszych 
wspólnych sprawach naprawdę 
warto rozmawiać.

Burmistrz Jacek Gursz
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W PLENERZE

Sytuacja z zabezpieczeniem możliwości od-
powiedniego ogrzania mieszkań w nadcho-
dzącym okresie jesienno - zimowym, staje się 
coraz trudniejsza. Samorządy w całej Polsce 
podejmują więc wszelkie działania, by mieszkańcy możliwie 
jak najbardziej łagodnie odczuli skutki rosnących cen węgla 
i wszystkich pozostałych nośników energii.

- Jako burmistrz staram się wykorzystać 
wszystkie dostępne środki, aby przede wszyst-
kim zapewnić  ciepło mieszkańcom – wyjaśnia 
Jacek Gursz. - Największe podziękowania na-
leżą się prezesowi Miejskiej Energetyki Ciepl-
nej, który stara się zabezpieczyć zasoby węgla 
na cały sezon. Piotr Matyja 24 godziny na dobę 
obserwuje rynek, by wykorzystać każdą okazję 
do skutecznych działań. Oczywiście wpływu na 
ceny węgla nie ma ani burmistrz, ani prezes 

MEC, dlatego wspólnie z innymi samorządow-
cami apelujemy o wprowadzenie sprawiedliwe-
go i obejmującego wszystkich systemu rekom-
pensat.

Burmistrz Chodzieży podkreśla, że wyko-
rzystuje wszystkie możliwości samorządowe, 
ale też i polityczne, by wpłynąć na zminimali-
zowanie podwyżek cen ciepła. Tematami po-
ruszanymi przez Jacka Gursza zainteresowa-
ły się ogólnopolskie media. Jego wypowiedzi 

cytowane były w kilku stacjach telewizyjnych 
i radiowych.

x x x
Miejska Energetyka Cieplna w Chodzieży, 

podobnie jak inne tego typu spółki w kraju, jest 
obecnie w szczególnie trudnej sytuacji. 

- Dlatego Urząd Miejski udzieli gwarancji 
fi nansowej chodzieskiej spółce, aby ta miała 
środki na zakup węgla – informuje burmistrz. - 

Jest to konieczne,  biorąc pod uwagę olbrzymi 
wzrost cen węgla. W 2021 roku wystarczyły 2 
mln zł, by zabezpieczyć zakup węgla na cały 
sezon, natomiast w tym roku potrzebne będzie 
ponad 10 mln. Nasza spółka nie dysponuje 
taką gotówką, w związku z czym wspólnie z 
skarbnikiem miejskim podjęliśmy decyzję o za-
bezpieczeniu pieniędzy dla MEC.   

1. Zużycie węgla w ciągu roku wyniosło:
 - 2020 r  –  6289 t
 - 2021 r. –  6624 t

2. Na placu węglowym znajduje się oko-
ło 1.000 ton miału. Koszt dostawy tony 
węgla na plac wynosi 1880,00 zł netto. 
Za ostatnie dostawy tj. 730 ton Spółka 
musiała zapłacić 1.382.645,60 zł. 

3. W normalnej sytuacji zapas węgla na 
początek sezonu wynosił 2.500 – 3.000 

ton. 
Węgiel ten była hałdowany i ubijany, co 
zabezpiecza przed samozapłonem w 
okresie letnim i zamarznięciem w okre-
sie zimowym.
Pozostałą ilość węgla Spółka kupowała 
zgodnie z harmonogramem dostaw ze 
specyfi kacji SIWZ. Najczęściej ilości te 
wynosiły 500 t w październiku i po 1.000 
t w listopadzie, grudniu, styczniu. W lu-
tym, w zależności od zimy, uzupełniali-
śmy zapas na placu w ilości wystarcza-
jącej do końca sezonu grzewczego. W 
przypadku łagodniejszej zimy zakupy 
paliwa mogły się przesunąć do końca 

marca. Dostępność paliwa na rynku 
gwarantowała ciągłość dostaw w stabil-
nych warunkach cenowych.

4. Ceny węgla kształtowały się następu-
jąco:
- czerwiec, lipiec 2021 r.  - 318,84 zł/t
- październik 2021 r.   - 450,00 zł/t 
- marzec 2022 r.   - 984,00 zł/t
- aktualnie   - 1.880,00 zł/t
Ze względu na dużą bezwładność dzia-
łania URE, w ostatnim roku sprzedaż 
ciepła odbywała się według cen nie 
uwzględniających rzeczywistych kosz-
tów paliwa.

5.  Aktualnym dostawcą węgla jest fi rma 
Coal Trade ze Szczecina, która jako je-
dyna wystartowała w przetargu. Oferent 
podpisał umowę na dostawę tylko 2000 
ton.
Spółka ma także podpisaną umowę ra-
mową z PGE Paliwa, w której zakupy 
można realizować spotowo według obo-
wiązującej w danym dniu ceny, w tym 
przypadku obowiązują 100% przedpłaty. 
Spółka planuje przeprowadzenie kolej-
nego postępowania przetargowego z 
uwzględnieniem możliwie najdłuższego 
terminu płatności.

BURMISTRZ CHODZIEŻY BIJE NA ALARM I OCZEKUJE OD RZĄDU NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Informacja

WALCZYMY
o TAŃSZE
CIEPŁO

PREZES MEC 
PIOTR MATYJA
Robimy wszystko, by pozyskać 
węgiel w jak  najniższej cenie. 
Ale podwyżki cen ogrzewania 
nie da się uniknąć i niestety 
będzie wynosiła 132%, co i 
tak wygląda nieco lepiej, niż w 
wielu innych miastach. Podkre-
ślam, że tylko dlatego zmienia 
się cena ciepła, bo tak drastycz-
nie rośnie cena węgla. 

GIGANTYCZNA 
podwyżka kosztów ogrzewania 

na przykładzie
40-metrowego mieszkania 

w Chodzieży

BYŁO: 1200 zł rocznie
JEST:  2760 zł rocznie

WZROST
o 1560 zł rocznie

BURMISTRZ 
JACEK GURSZ
Próbujemy szukać węgla 
na całym świecie. Teraz 
np. płynie do nas węgiel z 
Kolumbii. Problemem jest 
oczywiście wyjątkowo wyso-
ka cena węgla, ale obecnie 
największym, by w ogóle go 
kupić, by zapewnić go na 
cały sezon.

60 % mieszkańców, a tak-
że fi rm, instytucji, szkół, 
przedszkoli, Dom Kultury, 
pływalnia to obiekty zasila-
ne przez Miejską Energety-
kę Cieplną. Przez wiele lat 
spółka prowadziła działania 
modernizacyjne, by właśnie 
jak najwięcej mieszkańców 
mogło z usług MEC korzy-
stać.

Podejmowanymi przez burmistrza Chodzieży Jacka Gursza dzia-
łaniami w zakresie szukania możliwości zmniejszenia skutków 
podwyżek cen energii dla mieszkańców, zainteresowały się redak-
cje radiowe i telewizyjne.

Notował Ryszard Cichocki
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DLA KOGO PREFINANSOWANIE?
Prefinansowanie będą mogli otrzymać wniosko-
dawcy uprawnieni do otrzymania podwyższone-
go i najwyższego poziomu dofinansowania w 
ramach Części 2) i Części 3) Programu.
Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w 
ramach Programu nie dotyczą budynków 
wielorodzinnych oraz budynków nowobudo-
wanych.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji z 
prefinansowaniem w ramach Programu Priory-
tetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program) 
należy składać do WFOŚiGW obejmującego 
swoim działaniem teren województwa, w którym 
zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, 
którego dotyczy przedsięwzięcie.
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z 
prefinansowaniem można składać wyłącznie 
poprzez system Generator Wniosków o Do-
finansowanie (GWD) pod adresem https://
gwd.nfosigw.gov.pl
- wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy 
wnioskodawca dysponuje podpisem elek-
tronicznym (podpis kwalifikowany lub profil 
zaufany), 
- w przypadku braku podpisu elektronicz-
nego, konieczne jest dostarczenie również 
wersji papierowej wniosku z wymaganymi 
podpisami. 
Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie 
można dostarczać:
- za pośrednictwem gmin, które zawarły poro-
zumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej 
realizacji programu priorytetowego „Czyste Po-
wietrze” z WFOŚiGW, lub 
- poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW 
w polskiej placówce pocztowej operatora wy-
znaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 
2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w 
rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) 
lub 
- bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpa-
trywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte 
są w Regulaminie naboru wniosków o dofi-
nansowanie przedsięwzięć w formie dotacji 
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wej-
ściem w życie opisanej powyżej zmiany Progra-
mu rozpatrywane będą na podstawie Programu 
i pozostałych dokumentów programowych oraz 
wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień 
złożenia wniosku.
Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinanso-
wanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu 
naboru wniosków) złożonego w ramach Czę-
ści 2) albo Części 3) Programu przed dniem 
15.07.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowa-
nia na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnio-
skodawca złożył wniosek o dofinansowanie 
przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umo-
wy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i 
złożyć go ponownie na nowych warunkach Pro-
gramu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów 
dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia 
przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

ZMIANA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 
„CZYSTE POWIETRZE”.
Od dnia 15.07.2022 r. wprowadza się do Pro-
gramu zmiany, dotyczące prefinansowania 
przedsięwzięć oraz wzrost maksymalnych 
kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowa-
nych przez beneficjentów Części 2) Progra-
mu do 47 000 zł i Części 3) Programu do 79 
000 zł.
W konsekwencji wprowadzonych zmian Progra-
mu, część dokumentów programowych uległa 
zmianie, w tym:
- Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Pro-
gramu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, 
- Wzór Wniosku o płatność oraz instrukcja jego 
wypełniania. 
- Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania, do-
stępny w Portalu Beneficjenta wfośigw oraz ser-
wisie gov.pl na: https://www.gov.pl/web/gov/
skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. 
Opracowano wzór Wniosku o dofinansowanie 
w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach 
Programu oraz wymaganych załączników oraz 
instrukcję jego wypełniania.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” 
W ZAKRESIE UDZIELANIA PREFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW 

CZĘŚCI 2) I CZĘŚCI 3) PROGRAMU

PREFINANSOWANIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od 
dnia 15 lipca 2022 r. ulega zmianie program prioryteto-
wy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).
Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do pod-
wyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowa-
nia otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wy-
płaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).
Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na pod-
stawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z 
Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub 
najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obo-
wiązującym po zmianie:

- Programem, 
- wzorem formularza wniosku o dofinansowanie 
  w formie dotacji z prefinansowaniem wraz 
  z instrukcją wypełniania, 
- Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie 
  przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego 
  „Czyste Powietrze”. 

WARUNKI DOTACJI Z PREFINANSOWANIEM
- Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych 
  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia 
  wniosku o dofinansowanie. 

- Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona 
  została dotacja z prefinansowaniem wynosi 
  18 miesięcy od daty złożenia wniosku 
  o dofinansowanie. 
- Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji 
  z prefinansowaniem 
  (UWAGA! osobny wzór wniosku). 
- Wymagane jest załączenie do wniosku 
  o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą 
  na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia 
  z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe 
  jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami 
  z opcją prefinansowania. Pozostałe środki 
  z przysługującej dotacji przekazane zostaną 
  na podstawie przedstawionych dokumentów
   rozliczeniowych. 
- Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz 
  Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni 
  od daty zawarcia umowy o dofinansowanie 
  z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą 
  rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta 
  z wykonawcą. 
- Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane 
  na podstawie przedstawionych dokumentów 
  rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność 
  w maksymalnie 3 częściach.



5Nr 8(59) • sierpień 2022

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ URZĄD MIEJSKI INFORMUJE 
- WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH

NISZCZENIE WSPÓLNEGO MIENIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Kolejny 
węzeł cieplny
n MEC sp. z o.o. w Chodzieży rozpoczęła  inwe-
stycję polegającą na z budowie węzła cieplnego 
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26, co pozwoli 
na uruchomienie w kolejnym sezonie grzewczym 
ogrzewania z sieci cieplnej Spółki.

Do momentu podłączenia budynku do sieci ciepl-
nej, źródłem ciepła był kocioł gazowy.

Wykonywane zadanie wpisuje się w strategię 
Spółki związaną ze  zwiększaniem obciążenia głów-
nego źródła ciepła i walką z niską emisją.

Piotr Matyja
MEC Chodzież

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi programu „Granty PPGR – wspar-
cie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, Urząd Miejski w Cho-
dzieży informuje, że po przeprowadzonej procedurze przetargowej burmistrz 
Jacek Gursz podpisał umowę z wyłonionym dostawcą sprzętu komputerowego i 
oprogramowania w ramach Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

Zgodnie z umową wykonawca ma 90 dni na reali-
zację zamówienia, co w praktyce oznacza, że prze-
kazanie sprzętu nastąpi w listopadzie 2022 r.

O terminie podpisania umowy dotyczącej prze-
kazania sprzętu i niezbędnych dokumentach do jej 
zawarcia, będziemy informować pisemnie i telefo-
nicznie. 

Projekt grantowy ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 
Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagroże-
nia - REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia

n Nieznany początkowo sprawca 
zniszczył tablice edukacyjne nad 
Jeziorem Strzeleckim.  Oburzenie 
mieszkańców było uzasadnione, a 
burmistrz miasta wyznaczył 1000 zł 
nagrody dla osoby, która skutecz-
nie wskaże „artystę”. Jak zaznaczył 
burmistrz, dane osoby, która wska-
że sprawcę, pozostaną anonimowe.

Bardzo cenne wskazówki od miesz-
kańców pozwoliły Komendzie Powia-
towej Policji w Chodzieży na szybkie 
potwierdzenie tożsamości wandala. 
Osoba, która udzieliła najbardziej kon-
kretnych wskazówek, otrzymała już 
nagrodę, w całości pokrytą z prywat-
nych pieniędzy burmistrza.

- Okazuje się, że jednak nie je-
steśmy obojętni na takie niszczące 
działania – skomentował wydarzenie 
Jacek Gursz. - Specjalne podziękowa-
nia kieruję też do chodzieskiej Policji 
za sprawną i szybką reakcję. 

RC

n Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież ukończył realizację zadania inwestycyjnego, polegają-
cego na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 1a. 

Zmienił się nie tylko wygląd  czterolokalowego obiektu mieszkalnego,  ale inwestycja będzie miała istotny wpływ  
na obniżenie kosztów eksploatacji lokali ogrzewanych  gazem.  Dyrektor MZGM
 Iwona Szmyt

n Jak już informowaliśmy, sala gimnastyczna 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży przy ul. 
I. J. Paderewskiego przechodzi gruntowny re-
mont.

Po 20 latach sala zostanie przystosowana do 
aktualnych wymogów.

Budynek 
mieszkalny 
po modernizacji

Program Cyfrowa Gmina

Po jazzowej przerwie

Sprawca ustalony

Remont sali

KINO NOTEĆ

Chodzieski Dom Kultury infor-
muje, że letnia przerwa w pracy 
kina Noteć, jak co roku była cza-
sem na przegląd techniczny, ser-
wisy i poprawę jakości doznań 
wizualno-dźwiękowych. Tego lata 
wymienione zostało nagłośnienie 
efektowe w obu salach, a także 
procesor dźwięku w sali 40 Reży-
serów. 

Pełen repertuar znajdziecie poniżej i jak zawsze na: 
http://kinochodziez.pl
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SPOTKANIE ZAINICJOWANE PRZEZ BIODERKO

Wydarzenia związane z brutalnym pobiciem w centrum mia-
sta, jakie nie tak dawno miały miejsce w Chodzieży, z pew-
nością ponownie przywołały temat bezpieczeństwa. Podjęta 
przez Stowarzyszenie Bioderko akcja prewencyjna zgroma-
dziła wielu chodzieżan, co najlepiej świadczy o tym, że temat 
jest ważny i nie jest nikomu z nas obojętny.

Musimy wszyscy stać się 
wrażliwi na zło, jakie dzieje 
się wokół nas, i które 

przybiera przeróżne wymiary. 
Wysłuchaniem piosenki Zbigniewa 
Wodeckiego rozpoczynającej 
się od słów „Umiemy żyć obok 
zła, nauczmy się wreszcie żyć 
obok siebie”, wprowadziliśmy 
zgromadzonych w atmosferę 
spotkania. 

Prezes „Bioderka” – Honorata 
Pilarczyk wyjaśniła, dlaczego 
właśnie w tym stowarzyszeniu 
powstała inicjatywa. Odpowiedź 
była prosta – ”Sebastian jest 
jednym z nas. Fizjoterapeuta, 
który cały czas wyciąga innych z 
niesprawności, który ma miejsce w 
naszych sercach…”.  

Naszą obecnością pokazaliśmy 
sprzeciw dla przemocy i agresji. 
Spotkanie objął patronatem 
Burmistrz Miasta Chodzieży, a 
współtworzyli je z nami: Komenda 
Powiatowa Policji, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejski Ośrodek Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Na specjalnych stoiskach było 
można zasięgnąć porad i informacji 
dotyczących szeroko rozumianej 
pomocy i oferty wsparcia w zakresie 
profi laktyki, a także dotknięcia 
przemocą. Wszystkich przybyłych 
zaprosiliśmy też do obejrzenia 
pokazu sztuk samoobrony, a także 
przypomnieliśmy niezmiernie 
ważną procedurę wzywania 
pomocy. O centralizacji zgłoszeń 
oraz sposobach udzielania 
pierwszej pomocy opowiedzieli 
ratownik medyczny – Stanisław 
Jarosz wraz z żoną Marta Jarosz 
(Ośrodek Szkoleń i Bezpieczeństwa 
Stanisław Jarosz).

Podczas akcji rozdano ulotki z 
ofertą spotkań, wydarzeń, działań 
instytucji i organizacji, które przez 
cały rok zapraszają do korzystania 
z proponowanego wsparcia i 
pomagają zorganizować sobie czas 
wolny. 

Akcję wsparli także: 
Młodzieżowa Rada Miejska 
- Bartek Gałązka, Patrycja 
Doręgowska, Tomasz Braczyński, 
Natalia Boberska, ZHP Hufi ec 

Mistrzyni świata

n Hanna Krajewska - reprezentantka zespołu Kijomaniacy Cho-
dzież, to mistrzyni świata w nordic walking. 

Burmistrz Jacek Gursz razem z marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 
Jackiem Wojciechem Bogusławskim, złożyli zawodniczce  specjalne gratulacje. 

SPOTKANIE W URZĘDZIE MIEJSKIM

MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Letni wypoczynek 
i profi laktyka
n W okresie letnim Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Chodzieży organizuje dla dzieci i młodzieży uczęszczają-
cych do świetlicy socjoterapeutycznej wiele atrakcji.  

Największym powodzeniem 
cieszą się wycieczki wyjazdowe. 
Na upalne dni wybraliśmy odkryty 
basen na MOSiR w Czarnkowie. 
Kolejna atrakcja wyjazdowa odbę-
dzie się niebawem.

Natomiast dla dorosłych osób 
uczęszczających na grupy AA i Al-
-anon do MORPA, zorganizowano 
wyjazd na ogólnopolskie spotka-
nia trzeźwościowe do Lichenia.

Natomiast na co dzień w Ośrod-
ku można uzyskać pomoc psycho-
logiczną, terapeutyczną i prawną 
dla dzieci i dorosłych. 

 Romana Otto

STOP
PRZEMOCY

Chodzież - Zuzia Wypusz, 
oraz fi rmy: Styromap, 
Księgarnia Benefi s, @
Pracownia ksero – Anna 
Noculak, MOSiR, MWiK. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za pomoc w 
organizacji wydarzenia. 

Gromki okrzyk 
zjednoczonych w Parku 
ks. Ostrowskiego osób 
„CHODZIEŻ mówi - STOP 
PRZEMOCY”, słychać 
było na wielu sąsiednich 

ulicach. Dominowały białe balony i 
profi laktyczne hasła. 

Wydarzenie adresowane było do 
każdego - bo temat może dotyczyć 
każdego z nas. Mamy nadzieję, że 
ważne zagadnienia i adresy instytucji 
czekających ze wsparciem, dotrą także 
do osób  nieobecnych na spotkaniu. 
Podpowiedzmy bliskim, sąsiadowi… 
Nie bądźmy obojętni i sami „siejmy 
dobro”.

Małgorzata Jeśko - Doręgowska



KABARETY I DUŻO DOBREJ
MUZYKI

7Nr 8(59) • sierpień 2022

LETNIA SCENA CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY
Chodzieski Dom Kultury przygotował na tegoroczne lato kilka niezwykle ciekawych propozycji.

Najpierw był „Chodzieski Przegląd 
Kabaretów o Złoty ChiChoT”, 
prowadzony przez Artura Andrusa. 
Potem, 25 czerwca,  chodzieżanie 
podziwiać mogli Kasię  Nosowską. 
Przełom lipca i sierpnia to codzien-
ne koncerty w ramach „Cho-jazz 
Workshops Festival”, a pierwszego 
dnia po zakończeniu festiwalu, w 
amfi teatrze wystąpił zespół Lady 
Pank. Koncert był niesamowity, ale 
to nie ostatnia „dawka” muzycz-
nego lata, proponowana przez 
Chodzieski Dom Kultury.  
W minioną sobotę, 13 sierpnia, na 
scenie plenerowej MOSiR obył się 
koncert zespołu Gędzi Chór. Cał-
kowicie inny klimat, inna muzyka. 
Ale coś folkowego też ma swoich 
wielbicieli. Tę informację polecam 
szczególnie tym, którzy twierdzą, 
że w ten weekend w Chodzieży nic 
się nie działo. 

WIADOMOŚĆ 
Z OSTATNIEJ CHWILI

Na 3 września zaplanowany 
był koncert Grubsona. Z 
przyczyn jednak niezależnych 
od organizatorów i samego 
artysty, koncert odbędzie się 
w innym terminie - 2.05.2023.

RC

Lady Pank w chodzieskim amfi teatrze - fot. Jakub Kosmatka Photography

Na scenie MOSiR w sobotę wystąpił zespół Gędzi Chór

CORAZ WIĘCEJ NOWYCH CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

n Ponad 30 milionów złotych przeznaczono na remonty dróg i chodników w Chodzieży w 2022 i 2023 roku. Część prac już zakończono i efekty są widoczne, ale pozostałe są albo w 
toku, albo w fazie przygotowań. W kilku miejscach miasta mamy teraz przekopy i pewne utrudnienia nie tylko dla pieszych, ale już niebawem będziemy mogli korzystać z kolejnych 
nowych chodników i ścieżek. RED

Póki co - rozkopana Chodzież

Skrzyżowanie ulic Strzeleckiej i Ujskiej 

Budowa kolejnego odcinka ścieżki pieszo – rowerowej 
na ul. Ujskiej

To będzie całkowicie nowy chodnik na ul. DworcowejNa ulicy Kochanowskiego nowa ścieżka pieszo-rowerowa 
doprowadzi nas aż do granic miasta i pozwoli na połączenie 
z ul. Kasprzaka. Naprawdę już niedługo będziemy mieli impo-
nującą długość takich ciągów. 
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MIĘDZYNARODOWE CHODZIESKIE WARSZTATY JAZZOWE ODBYŁY SIĘ 

Cho-jazz 
w dwóch 
odsłonach

Chodzieski Dom Kultury po raz kolejny udowodnił, 
że  potrafi przygotować międzynarodową imprezę 
na najwyższym poziomie. 
Przez dwa tygodnie (24. 07 – 5. 08) byliśmy znowu 
jazzową stolicą Polski, a to co się u nas działo, obserwo-
wali fani jazzu również daleko poza granicami kraju.

Chodzieskie Warsztaty to spotkanie mistrzów z uczniami. Żeby było one owocne, konieczne jest 
przede wszystkim zapewnienie kadry na najwyższym poziomie. Młodzi adepci jazzu przyjeżdżać 
przecież tu będą tylko wtedy, gdy zagwarantowane będą mieli rozwijanie swoich muzycznych umie-
jętności pod okiem fachowców wybitnych. I takich właśnie po raz kolejnych udało się zebrać dyrek-
torowi Marcinowi Kicie. 

Podobnie jak w latach poprzednich, dyrektorem artystycznym Cho-jazz 2022 był Janusz Szrom. 
To postać niezwykła, związana z Chodzieżą od wielu już lat. Ten wybitny muzyk, przede wszystkim 
wokalista (dr hab. sztuki muzycznej), ale też muzyczny dziennikarz, publicysta, poświęca wiele swo-
jego czasu w ciągu całego roku, abyśmy cieszyć się właśnie mogli wysokim poziomem artystycznym 
Warsztatów. Ważną jak zawsze funkcję dyrektora ds. zespołów sprawował, podobnie jak rok temu, 
Rafał Sarnecki. On także udowodnił, że nie tylko nasza impreza, ale też nasze miasto jest mu bliskie.

W tym roku wśród około 200. uczestników, najwięcej było wokalistów. Do Chodzieży przyjechało 
ich tak wielu, że konieczne było utworzenie aż trzech klas wokalnych. Prowadzili je znakomita wo-
kalistka z Turcji – Sibel Köse, „nasza”, jak zawsze świetna, Dorota Miśkiewicz i sam dyrektor Janusz 
Szrom. 

Wybitną kadrę stanowili także: Bogdan Hołownia i Paweł Tomaszewski – klasa fortepianu, Jerzy 
Główczewski – saksofon, klarnet, Piotr baron – saksofon, flet, Hans-Peter Selentin – trąbka, Dante 
Luciani – puzon, big band, Attila Muehl i Rafał Sarnecki – gitara, Ehud Ettun – kontrabas, bas, Paweł 
Dobrowolski – perkusja, Franciszek Penconek – homerecording, Kuba Cichocki – teoria i rytmika, Jo-
anna Pieczykolan – wizerunek sceniczny. Były też trzy sekcje rytmiczne, akompaniujące wokalistom 
i grupa znakomitych „pedagogów odwiedzających”. Ta właśnie kadra była jedną z podstawowych 
gwarancji sukcesu Cho-jazz 2022.

W tym roku oficjalne otwarcie 
Warsztatów wzbogacone było nie 
koncertem kadry, jak to zazwyczaj 
bywało, ale gościa specjalnego 
– koreańskiej wokalistki Minjin 
Seo i towarzyszącego jej zespo-
łowi w składzie: K. Smoliński, R. 
Sarnecki, K. Cichocki, W. Polcyn, 
P. Pawlak. Uczestników, kadrę 
i chodzieżan przybyłych na ten 
pierwszy koncert, powitał dyrektor 
ChDK Marcin Kita w towarzystwie 
związanej z Cho-jazz także od 
kilku już lat, ukraińską pianistką – 
Anastasią Litviniuk.

Prawie 8 godzin trwał koncert 
podsumowujący pracę dydak-
tyczną, jaki odbył się w czwartek, 
4 sierpnia. Na scenie chodzie-
skiego amfiteatru pojawili się 
wszyscy uczestnicy Warsztatów, 
a cały koncert prowadził dyrektor 
Janusz Szrom, któremu „krótki 
oddech” dali Sibel Köse i Dorota 
Miśkiewicz, gdy na scenie pojawi-
li się wokaliści ich klas. Program 
był oczywiście zróżnicowany, ale 
widzowie oklaskiwać mogli wiele 
prawdziwych perełek, o których 
już niebawem w polskim jazzie 
na pewno będzie bardzo głośno. 
Ich talenty można było zresztą po-
dziwiać także każdego wieczoru, 
podczas jam session w sali wido-
wiskowej ChDK.

Koncert finałowy odbył się 5 
sierpnia. Też nie był krótki, bo 
przecież nie można w krótkim cza-
sie zaprezentować „najlepszych z 

Ryszard Cichocki

Fot.: Wolno Studio Wolno Photo, ChDK, RC

GWARANCJA SUKCESU

KONCERT OTWIERAJĄCY 
I KONCERTY ZAMYKAJĄCE

najlepszych” studentów i zespoły mistrzowskie. 
Na dodatek sprawny odbiór koncertu zakłócił 
deszcz, ale nie zdołał on przegonić widzów.

- Po raz kolejny okazało się, że chodzieska 
publiczność nie ma sobie równych – mówił pro-
wadzący koncert Janusz Szrom. - Bo to praw-
dziwie jazzowa publiczność.

Wiele było punktów programu, dla których 
warto było ten wieczór spędzić w amfiteatrze. 
Świetne comba studentów i mistrzów, zachwy-
cające występy gwiazd, prowadzących klasy 
wokalne, fantastyczny duet, narodzony zresztą 
w Chodzieży, Hołownia – Główczewski. I ten 
finał z udziałem całej kadry. I śpiewany z całą 
widownią utwór „To jest Cho-jazz”. 

Takie właśnie są nasze Warsztaty i … niech 
tak będzie przez kolejne dziesięciolecia. 
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Warsztaty Jazzowe „Cho-Jazz” w Chodzieży od 
lat cieszą się w muzycznym środowisku niezwykłą 
estymą. Organizowane od roku 1971, jako pierwsza 
letnia szkoła jazzowa w Europie, dziś są najpraw-
dopodobniej jedyną tego typu imprezą kulturalną 
na świecie, która nieprzerwanie przez ponad 50 lat 
kształci młodych adeptów jazzu. To właśnie tutaj wy-
kuwały się pierwsze narzędzia dydaktyki jazzowej, 
którymi dziś władają najwybitniejsi przedstawiciele 
polskich jazzowych uniwersytetów. Przez dekady 

Chodzież stała się kultową, letnią szkołą jazzu, a 
wykształcona kadra wychowawcza także wzorcem 
jakości w umiejętności budowania ścisłych relacji na 
odcinku uczeń-mistrz.

Od czasu pierwszej edycji Warsztatów znacząco 
zmieniła się otaczająca nas rzeczywistość. Pojawił 
się internet, a wraz z nim media społecznościowe. 
Pomimo to, nie słabnie siła głównego przykazania 
Warsztatów – bezpośredniego kontaktu ucznia z 
mistrzem.

Należę niestety do coraz mniej licznej już gru-
py chodzieżan, którzy w 1971 roku dokładali swoją 
cegiełkę do powstania „chodzieskiej szkoły jazzu”. 
I pamiętam, jak trudne były początki, ile trzeba było 
wysiłku, by te pierwsze Warsztaty, nie pozostały na 
zawsze pierwszymi. I pamiętam, że również mnie, 
dotykały i bolały zarzuty, podsycane przez niektóre 
gazety, że mieszkańcy Chodzieży z  tej imprezy nie-
wiele mają. Przez wiele lat dyrektorzy Chodzieskiego 
Domu Kultury starali się więc, by to zmieniać. Ale tak 
naprawdę w pełni udało się to dopiero Marcinowi Ki-
cie, dzięki któremu w ramach Warsztatów pojawiało 
się coraz więcej koncertów dla chodzieskiej publicz-
ności, a teraz, po raz drugi już, mieliśmy możliwość 
korzystania z propozycji równolegle z Warsztatami 
odbywającego się Cho-jazz Workshops Festival. 

Festiwal obejmował kilkanaście darmowych kon-
certów z udziałem wybitnych jazzowych artystów. 
Każdy był inny, każdy dostarczał słuchaczom – wi-
dzom wielu artystycznych przeżyć i emocji. 

W kilku swoich wystąpieniach M. Kita podkreślał, 
że Chodzieskie Warsztaty mogły się odbyć dzięki du-
żej grupie instytucji i fi rm wspierających, a Festiwal 
- dzięki wielu sponsorom. Serce rośnie gdy uświa-
domimy sobie, że lokalni przedsiębiorcy dostrzegają  
znaczenie chodzieskiej imprezy i wiedzą, że warto ją 
wspomagać.

Dodajmy, że Festiwal był też znaczącym elemen-
tem wsparcia bardzo ważnego projektu „Ukraina.
chojazz”. 

x x x
Nie jest łatwo przygotować tak dużej imprezy na 

niezmiennie wysokim poziomie artystycznym, organi-
zacyjnym. Szczególnie teraz, gdy wszystkim nam nie 
jest łatwo, gdy zmagamy się z kolejnymi falami pan-
demii, gdy ceny na wszystko rosną w zastraszającym 
tempie. Dlatego z podwójnym uznaniem należy oce-
nić sukces, jaki również w tym roku osiągnął dyrektor 
ChDK Marcin Kita ze swoją ekipą współpracowni-
ków. Bo 52. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe w 
Chodzieży przeszły do historii jako kolejne wydanie 
Cho-jazz na najwyższym poziomie. I jakże znowu po-
cieszające słowa padły na koniec Warsztatów. Marcin 
Kita zapewnił, że już niebawem rozpoczną się prace 
związane z przyszłoroczną imprezą. Bo Cho-jazz to 
praca nie tylko przez dwa tygodnie na przełomie lipca 
i sierpnia, ale przez wiele miesięcy każdego roku.

52.52. JUŻ RAZ

Janusz SZROM – DYREKTOR ARTYSTYCZNY CHO-JAZZ Do swoich mistrzów przyjeżdżają zarówno ci, którzy 
uczęszczają już do szkół muzycznych, nierzadko także 
na poziomie akademickim, jak i ci, którzy swą przygodę 
z tą dziedziną sztuki traktują jako hobby. I jedni i drudzy 
są niezbędni dla rozwoju tzw. „środowiska”, dzięki któ-
remu stale poszerza się grono muzyków, dydaktyków, 
jak i zwyczajnych fanów jazzu. Bez tych ostatnich nie 
zaistniałaby sztuka jazzowa, dla której najprawdziwszą 
wartością jest muzyka koncertowa (live).

Cho-Jazz to miejsce dla wszystkich tych, którzy 
odczuwają silną więź ze sztuką wyższą – w tym wy-
padku ze sztuką grania i słuchania jazzu.

CHO-JAZZ
WORKSHOPS 
FESTIVAL



SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Niemalowana kompozycja fi guralna pochodzi z czasów mię-
dzywojnia, z chodzieskiej Fabryki Fajansu S. Mańczaka. 
Wymiary fi gurki to 27 na 31 cm. Pancerz i atrybuty kobiety 

stanowią tyko hełm, topór oraz bransoletka. Jej lekko pochylona 
postać sugeruje gest przyczajania się, gotowości do walki, lewa 
dłoń trzymająca za lejce zdaje się powstrzymywać ruchy konia 
w galopie.

Znane z mitologii greckiej amazonki były plemieniem wojowni-
czych kobiet, dobrze wyszkolonych w łucznictwie i jedzie konnej. 
Zamieszkiwały prawdopodobnie tereny wokół Morza Czarnego 
obecne tereny Bułgarii, Rumunii i Turcji, aż po północne granice 
Azji Mniejszej, gdyż ideał kobiety walczącej z wrogami, polującej, 
przemieszczającej się konno nie był raczej znany starożytnym 
Grekom. 

Wojsko złożone z kobiet korzystało z aktywności niedostępnych 
kobietom, jak udział  w polowaniach i działaniach wojennych oraz 
wolności seksualnej. Ich strój podobny był do stroju męskiego; no-
siły spodnie, poruszały się konno, a ich bronią były: łuk, włócznia, 
bądź topór. Kształt hełmu kobiety przywołuje na myśl bojowy hełm 
rzymskiego legionisty, a spiralna forma ozdobnej bransoletki na 
prawym przedramieniu sugeruje wpływy sztuki kreteńskiej, bądź 
kręgu Scytów - koczowniczych ludów azjatyckich. Biżuteria miała 
oprócz roli ozdobnej funkcje apotropaiczne tj. kultowe i magiczne.

Motywy zaczerpnięte najczęściej z mitologii greckiej były czę-
stym tematem wazonów i pater produkowanych w chodzieskich 
zakładach ceramicznych.

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
Dział Historii i Tradycji Miasta w MBP 

CERAMICZNE ZBIORY 
MUZEUM MBP  

W ostatnim czasie muzealną kolekcję zasilała 
rzadka na rynku kolekcjonerskim fi gura wo-
jowniczki na koniu - prawdopodobnie amazon-
ki, na co wskazują atrybuty postaci. 
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Projekt grantowy 
MKiDN

ZLOT miłośników ceramiki
UROK CHODZIESKIEJ PORCELANY

n Miło nam poinformować, że nasz projekt „Wierszem malowane w 
rocznicę 180 urodzin Marii Konopnickiej”, otrzymał dofi nansowanie 
w kwocie 11410.00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego 
Funduszu Celowego.

W roku 2022 obchodzimy 180 rocznicę urodzin Marii Konopnickiej. Z tej okazji 
chcemy przedstawić dzieciom twórczość poetki, bardzo oryginalną jak na te czasy, 
w których tworzyła. Niewiele dzieci na swej drodze czytelniczej sięga po wiersze, 
a więc rozbudzimy w dzieciach zainteresowanie poezją, proponując ciekawe spo-
tkania i warsztaty.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 7-10 lat, ale przewiduje także zaję-
cia międzypokoleniowe. „Wierszem malowane” zakłada spotkania poznawcze, na 
których w formie swobodnej zabawy dzieci poznają twórczość Marii Konopnickiej. 
Następnie na dwóch spotkaniach autorskich odkryją wiersze współczesnych au-
torek, które spotkają się z dziećmi w naszej bibliotece. Kolejny etap to warsztat 
ilustratorski, gdzie pod czujnym okiem ilustratorki uczniowie stworzą własne obrazy 
nawiązując do poznanej poezji. Całość projektu zakończy się uroczystością, na któ-
rej zostaną zaprezentowane prace wykonane przez uczestników spotkań. Wystawę 
podziwiać będzie można w parku „Odpoczywaj z kulturą” tuż obok biblioteki. Projekt 
realizowany jest od lipca do grudnia. MBP

n 16 lipca w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbył się II zlot grupy 
,,Urok chodzieskiej porcelany”, 
liczącej obecnie ponad 9 tys. 
członków. Goście wysłuchali 
wykładu Doroty Marciniak doty-
czącego dziejów ceramiki i pro-
cesów technologicznych wyro-
bu porcelany oraz zapoznali się 
z nowymi nabytkami ceramicz-
nymi muzeum, które przedstawi-
ła Karolina Matwiejczuk-Ilnicka. 

Na terenie restauracji ,,Straszny 
Dwór” natomiast dla miłośników 
ceramiki zorganizowany został 
kiermasz ceramiki, współtworzony 
przez Karola Trzebnego i Sławomi-
ra Wachowiaka. Ponadto w sklepie 
przy ul. Kasprzaka (przy dawnym 
zakładzie nr 3) można było nabyć 
współczesną porcelanę. 

Na okoliczność spotkania wy-
dany został suplement w formie 
22-stronicowego katalogu na 
temat najnowszych muzealnych 
nabytków ceramicznych, który sta-
nowi uzupełnienie katalogu wyda-
nego w zeszłym roku pt.,,Chodzie-
ska ceramika w zbiorach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chodzieży”. 

O PATRONCE 2022 ROKU 
W CHODZIESKIEJ BIBLIOTECE

Wojowniczka 
na koniu

Zaprezentowane w katalogu obiekty fajan-
sowe, porcelitowe i porcelanowe można 

oglądać w salach wystawowych muzeum. 
Koszt katalogu 15 zł. mbp
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OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY

Całkowicie odnowiony chodzieski park, z jak najbardziej 
właściwą nazwą – „Odpoczywaj z kulturą”, to miejsce nie 
tylko na odpoczynek. Stopniowo zaczynamy przyzwy-
czajać się, że właśnie tam organizować można ciekawe 
spotkania, turnieje, kulturalne imprezy. Samo parkowe 
otoczenie zapewnia odpowiednią atmosferę takich przed-
sięwzięć.

przyTARGaj KSIĄŻKI 
III CHODZIESKA WYMIANA – ZAPISZ SIĘ

Kiermasz będzie uzupełnieniem akcji Narodowego Czy-
tania, w którym w tym roku królować będą ballady i ro-
manse.
Zapraszamy wszystkich, którym zalegają książki na pół-
kach, tych, którzy chcą odkryć nowe pozycje lub znaleźć 
perełki!

W skrócie, podczas III edycji Chodzieskiej 
Wymiany można wystawić się z:
* książkami,
* podręcznikami szkolnymi,
* czasopismami (np. seriami czasopism 
  naukowych),
* płytami CD,
* płytami winylowymi.

Aby wziąć udział jako wystawiający przedmioty, należy 
zgłosić się przez specjalny formularz pod adresem www.
formularz.chodziez.pl - to ułatwi organizację i kontakt 
z wystawiającymi. Organizatorzy zapewniają dostęp do 
mini-stoiska.

W programie wydarzenia ponadto:
- warsztaty z książką,
- stoisko Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży 
  z ciekawymi pozycjami czytelniczymi i gadżetami,
- strefa chilloutu z książką,
- prowadzenie imprezy przez chodzieskiego 
  miłośnika książek The Bookking! (www.instagram.
  com/the.bookking).

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie!

W ostatnią sobotę lipca Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zorganizowała w parku „Odpoczywaj 
z kulturą” Otwarty Turniej Szachowy o Puchar 

Burmistrza Chodzieży. Zainteresowanie imprezą oka-
zało się naprawdę duże, czego najlepszym dowodem 
była liczba uczestników turnieju. Organizatorzy tak opi-
sują jego przebieg:

Turniej składał się z dziewięciu rund. Czas gry to 5 
minut dla każdego zawodnika. W powietrzu czuć było 
emocje, które towarzyszyły graczom. Była krew, pot 
i łzy! Noo... może krwi nie było, ale i tak było ostro! 
Mimo kilku interwencji sędziego, dotyczących pew-
nych nieścisłości, cały turniej przebiegł w przyjaznej, 
ale oczywiście sportowej atmosferze. Wszyscy pod-
chodzili do siebie z szacunkiem, podawali sobie ręce, 
komentowali własne błędy, a nawet śmiali się z swoich 
potknięć. Jeżeli oglądaliście naszą relację na żywo to 
wiecie dobrze, jakie emocje towarzyszyły uczestnikom. 
Po rozegraniu wszystkich dziewięciu rund poznaliśmy 
wyniki, a wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody.

A oto ostateczne wyniki Otwartego Turnieju 
Szachowego o Puchar Burmistrza Chodzieży: I 
miejsce – Adrian Pogorzelski, II – Adam Ancuta, 
III – Stanisław Borkowski, IV – Winicjusz Fengier, 
V – Bogdan Hołownia.

Wśród juniorów 13 – 18 lat I miejsce zajął Sta-
nisław Borkowski, w grupie do 12 lat - zwycięży-
ła Zosia Borkowska. Zosia Borkowska zajęła też I 
miejsce wśród pań.

I jeszcze podsumowanie organizatorów:
To był piękny dzień! Chcieliśmy złożyć gratulację 

zwycięzcom, a także wszystkim zawodnikom, że mieli 
odwagę zmierzyć się ze sobą. Dziękujemy wszystkim 
za liczne zainteresowanie i przybycie. Dziękujemy 
panom z Chodzieskiego Domu Kultury za pomoc w 
nagłośnieniu. Dziękujemy oczywiście naszemu pro-
wadzącemu turniej - Radosławowi Fengierowi, panu 
burmistrzowi Jackowi Gurszowi za wręczenie pucha-
rów oraz dziękujemy ... sami sobie, że udało się to 
zorganizować. 

Wszystkich zainteresowanych szachami zaprasza-
my oczywiście w piątki na 16:30. Jeszcze raz wielkie 
brawa dla wszystkich i do zobaczenia! RC

n W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego projekt Rewitalizacja Chodzież 
Od Nowa wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Chodzieży zapraszają na kolejną, 
trzecią już edycję Chodzieskiej Wymiany, tym razem pn. „przyTARGaj KSIĄŻKI”.  Wy-
darzenie odbędzie się w Parku „Odpoczywaj z kulturą” przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, 3 września, w godzinach od 10.00 do 13.00. 

O Puchar Burmistrza

Honorata NIEMIRO – dyrektor MBP

Rangę naszego turnieju podniósł znakomity 
muzyk – pianista, wykładowca Międzynarodo-
wych Warsztatów Jazzowych, Bogdan Hołow-
nia. Okazuje się, że jest on również dobrym 
szachistą. Najlepszym przykładem jego zainte-
resowań szachami, były codzienne rozgrywki, 
organizowane wśród uczestników Warsztatów. 
Ucieszyliśmy się, że Bogdan Hołownia zgodził 
się wziąć udział w naszym turnieju, a na 
dodatek przyprowadził do parku „Odpoczywaj 
z kulturą” zagranicznych muzyków, również 
miłośników szachowych zmagań.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY



Już u nas są

n Właśnie przybyły do Miejskiej Biblioteki Publicznej kolej-
ne sztuki magnesów gipsowych z wizerunkiem Kościoła p.w. 
św. Floriana w Chodzieży, czyli obiektem bardzo charaktery-
stycznym dla naszego miasta. 
Zapraszamy do Działu Multimedialnego MBP. Cena magnesu to 
20 zł. Wciąż można nabyć także magnesy turystyczne z tablicą 
Chodzieży. Ich cena to 6 zł za sztukę.

PAMIĄTKI WARTE POLECENIA
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

We wtorki zapraszamy wszystkie 
dzieci w wieku 7-14 lat na godzinę 16:00, 
na warsztaty z programowania LEGO, 
na których uczestnicy budują m.in. róż-
ne roboty oraz przy użyciu oprogramo-
wania LEGO Spike – programują je, by 
same się poruszały. 

Z kolei w czwartki o godzinie 16:00 
zapraszamy wszystkich chętnych 10+ 
do udziału w warsztatach tworzenia 
gier komputerowych 2D. Można na nich 
poznać polską scenę twórców gier nie-
zależnych, nauczyć się tworzyć własną 
grafikę oraz pisać fabułę.

W piątki o godzinie 16:30 odbywają 
się dwa spotkania. Pan Radosław Fen-
gier prowadzi grupę szachową „Sowa”. 
Podczas tych szachowych spotkań moż-
na nauczyć się grać w szachy, rozegrać 

kilka gier, a także nauczyć się nowych 
taktyk. W tym samym czasie odbywa 
się też spotkanie z planszówkami, na 
którym fani gier planszowych wspólnie 
bawią się przy różnego rodzaju grach. 
Jeżeli macie znajomych i nie wiecie jak 
spędzić wolny czas do końca wakacji, 
to informujemy, że zawsze możecie 
przyjść i pograć we własnym gronie od 
poniedziałku do piątku od godziny 8:00 
do 18:00.  

Biblioteka serdecznie zaprasza do 
skorzystania z atrakcji oraz nie wyklu-
cza możliwości ich przedłużenia także 
poza okresem wakacyjnym. Po więcej 
informacji o spotkaniach, ich przebiegu 
oraz relacji z nich zapraszamy na Face-
booka Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Chodzieży.  Wojciech Kantorski

WAKACJE W BIBLIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Michalskiego w Chodzieży przygotowała na okres wakacji wiele 
ciekawych zajęć i gier, zarówno dla młodych, jak i starszych mieszkańców naszego miasta.

Propozycje nie tylko dla dzieci

Dyrektor MBP 
Honorata 
NIEMIRO

Jedną z ważniej-
szych naszych 
propozycji są 
warsztaty tworze-
nia gier kompute-
rowych. Zainte-
resowanie nimi okazało się na tyle duże, 
że krótką relację można było zobaczyć w 
Teleexpressie. Specjalne podziękowania 
należą się dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej nr 1 Tomaszowi Jagodzińskiemu za 
udostępnienie odpowiedniego sprzętu.

Poezja na ulicach...

n Mural na ścianie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzie-
ży z twórczością Krystyny Miłobędzkiej. Jest to czwarty mural 
poetki, jeden jest w Poznaniu, dwa w Puszczykowie i najnow-
szy w Chodzieży.



OGNISKO MUZYCZNE CHDK ZAPRASZA

Już teraz można zapisać się do 
jednej z klas instrumentalnych. Na-
bór oraz dodatkowe informacje u 
koordynator ogniska pod nr telefonu: 
665 755 227 lub przez email: natalia-
89pawlowska@gmail.com

Zapraszamy wszystkich, którzy 
mają talent, lubią muzykować, albo 

dopiero chcą spróbować swoich sił 
w grze na instrumencie, niezależnie 
od wieku i poziomu zaawansowania. 

Opłaty za uczestnictwo w ogni-
sku wynoszą 250 zł na miesiąc dla 
mieszkańców miasta i gminy Cho-
dzież, 300 zł dla osób spoza tych 
gmin, a dla członków zespołów dzia-

łających w Chodzieskim Domu Kultu-
ry są nieodpłatne.

Ognisko zapewnia lekcje raz w 
tygodniu oraz dwa razy w miesiącu 
zajęcia teoretyczne z umuzykalnie-
nia, a także materiały dydaktyczne i 
pomoc sprzętową.

ChDK

DRUGI sezon
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Ognisko Muzyczne Chodzieskiego Domu Kultury zaprasza wszystkich chętnych 
na drugi sezon kursu muzyki rozrywkowej, który rozpocznie się po wakacjach. 

Mija 60 lat, jak pierwsi 
mieszkańcy wprowadzili 
się do swoich domów na 
osiedlu, które obejmuje 
ulice: Ogrodową, Orzesz-
kową i Tuwima.

Obchody 60-lecia odbę-
dą się w sobotę, 3 września 
2022 r. Miejsce spotkania 
- końcówka ul. Tuwima. Za-
praszamy szczególnie tych, 
których korzenie są na tym 
osiedlu.

W imieniu organizatorów
Edmund Kaczmarek

ZAPRO-
SZENIE

Nowy projekt dla młodzieży
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW 
ZIEMI CHODZIESKIEJ

n Takie wiadomości zawsze napawają optymizmem. Projekt Zespołu Młodzieżowe-
go TMZCh „Nieszablonowi” znalazł się wśród nagrodzonych dotacją w konkursie „Małe 
Granty Program Równać Szanse”. 

Już po wakacjach rozpoczną się półroczne działania, skierowane do młodzieży. Pomysło-
dawczynią i odpowiedzialną za napisanie projektu była 18-latka Patrycja Doręgowska, której 
gratulujemy sukcesu  (kolejnego, w zeszłym roku dotację otrzymał projekt jej współautorstwa). 
Patrycja działa w Zespole Młodzieżowym TMZCh od 5 lat. Brała udział w projektach jako 
uczestnik, a następnie lider, zdobywając nowe umiejętności i kompetencje. Teraz czas na kolej-
ny etap - będzie koordynatorem „Nieszablonowych”.

Już dziś zapraszamy wszystkich młodych ludzi w wieku 13 -19 lat. Jeśli chcesz działać z 
TMZCh i dołączyć do któregoś z naszych projektów, skontaktuj się z nami na FB, albo mailowo 
tmzchodziez@gmail.com lub z Patrycją.

Zapewniamy, że warto!

Obaj ukończyli w tym roku szkolenie, a teraz będą mieli okazję sprawdzić zdobytą wiedzę w 
praktyce jako koordynatorzy projektu.  TMZCh

x x x
n W „Równać Szanse” zrealizujemy jeszcze jedno 
przedsięwzięcie. W konkursie skierowanym do te-
gorocznych absolwentów Letniej Szkoły Liderów RS 
dofi nansowanie otrzymał projekt „Obozowisko- rozle-
wisko”, którego autorami jest dwóch piętnastolatków 
Michał Ławniczak i Marcel Pawłowski.

IV RÓŻOWY BIEG CHARYTATYWNY

STOWARZYSZENIE CHODZIESKICH AMAZONEK 
ZAPRASZA

n Po raz czwarty już Stowarzyszenie Chodzieskich Ama-
zonek „Różowa Wstążeczka” zaprasza miłośników biega-
nia na „Bieg Charytatywny”. Odbędzie się on w Chodzieży 
17 września br. Start godzina 12.00  – molo przy Jeziorze 
Miejskim, meta przy Pływalni Delfi n ul. Staszica 12. 
Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 5 km. 

Chętni mogą się już zapisywać. Opłaty startowe: 50 zł - płat-
ność w terminie od 14.08.2022 do 10.09.2022, 60 zł - płatność 
w dniu zawodów 17.09.2022.

PUCHARY NA ZWYCIĘZCÓW JUŻ CZEKAJĄ
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n Chodzieski MOSiR już teraz serdecznie zaprasza mieszkańców naszego 
miasta i ich gości na największą wakacyjną imprezę sportową. Będzie to wy-
jątkowe, sportowe zakończenie tegorocznych wakacji. 

n Warto zarezerwować sobie czas w ostatnią sobotę sierpnia, by zobaczyć 
zmagania żeglarzy podczas kolejnej edycji Regat o ,,Błękitną Wstęgę Jeziora 
Miejskiego”. 

Sportowe 
zakończenie wakacji

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
ZAPRASZA

CHODZIESKI KLUB ŻEGLARSKI 

LOK ZAPRASZA

MEDAL i to ZŁOTY

Pierwszy medal 
polskiego motoro-
wodniaka w tym roku 
wywalczył „nasz” Ce-
zary Strumnik – UKS 
Przygoda Chodzież. 

NaLitwie (Kupiszki) 
odbyły się w mi-
niony weekend 

Motorowodne Mistrzostwa Eu-
ropy w klasie OSY400. Cho-
dzieżanin wykazał wspaniałą 

formę, wygrał bezapelacyjnie 
trzy pierwsze biegi, co sprawi-
ło, że w czwartym nie musiał 
już nawet stratować. Zdobył 
złoty medal i tytuł mistrza Eu-
ropy.

Jak podkreśla nasz zawod-
nik, nie były to wcale łatwe 
zawody, bo rywale czekali na 
każdy, najmniejszy nawet jego 
błąd. Dobrze przygotowany 
sprzęt i sportowe zacięcie 

przyniosły jednak wspaniały 
rezultat.

Do wielu, płynących z ca-
łego kraju gratulacji, dołącza 
redakcja Naszej Chodzieży. 

BRAWO CZAREK!!!

MOTOROWODNE 
MISTRZOSTWA 
EUROPY

MISTRZOWSKI 
TEAM OSY400

n W Marstrand (Szwecja) od-
były się Mistrzostwa Świata 
OK Dinghy, w których star-
tował również chodzieżanin 
Michał Strumnik - UKS Przy-
goda. Na starcie stanęło 110 
zawodników z Francji, Nie-
miec, Belgii, Anglii, Nowej 

Zelandii, Australii, Szwecji, 
Tajlandii oraz Polski. 

Michał Strumnik ukończył 
regaty na 25. pozycji, zajmu-
jąc najwyższą lokatę w polskiej 
grupie.

- W niektórych wyścigach na-
wiązywałem walkę z czołówką, 

ale zdarzało się sporo błędów 
taktycznych, jak również jeden 
falstart, który zepchnął mnie kil-
ka pozycji w dół – informuje M. 
Strumnik. -  Same regaty przygo-
towane były perfekcyjnie, dopisała 
wietrzna pogoda. Jedyny problem 
jaki miałem, to prądy wodne, które 

kilka razy utrudniały szybkie żeglo-
wanie. Jak na pierwszy start w MŚ 
OKD, było nieźle … ale wiem, że 
można lepiej. 

Za dwa tygodnie Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski w 
klasie Ok Dinghy oraz Puchar 
Polski w klasie Finn. RC

Polonia zagrała bardzo dobry mecz, pokonując rywala aż 5:0. Udanie 
zadebiutowali nowi zawodnicy, a bramki dla gospodarzy zdobyli: Hubert 
Kubiaczyk (2), Jakub Zbieralski, Jakub Szołdra, Dmytro Mamro (de-
biutancka bramka z rzutu karnego).

- Dobry wynik na start, który oczywiście cieszy – podsumował spotkanie 
trener Sergiusz Grabowski. - Musimy jeszcze lepiej kontrolować mecz w 
poszczególnych fazach. Nad tym elementem musimy się skupić w następ-
nych spotkaniach. RED

Świetny początek Polonii
PIŁKA NOŻNA

CHODZIEŻANIN 
NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA 
OK DINGHY

Nieźle jak na 
PIERWSZY START

Po udanych przygotowaniach i dobrych meczach 
kontrolnych, świetnie nowy sezon ligowy rozpo-
częła Polonia Chodzież. W sobotę, 13 sierpnia, 
przeciwnikiem chodzieżan była drużyna Meblorz 
Swarzędz.

W SEZONIE 2022/2023 POLONIA CHODZIEŻ 
GRAĆ BĘDZIE W SKŁADZIE:

Bramkarze: Karol Hermann, Kacper Ruciński, Mikołaj 
Biszof
Obrońcy: Sebastian Purczyński, Michał Bentkow-
ski, Hubert Kantorowski, Michał Piwiński, Daniel           
Chmielnicki, Dawid Chmielnicki, Paweł Kotowicz, Mi-
kołaj Budzisławski
Pomocnicy: Paweł Michalak, Kamil Zalewski, Paweł 
Bonusiewicz, Rafał Bonusiewicz, Jakub Zbieralski, 
Jakub Szołdra, Remigiusz Grabowski, Dmytro Mamro, 
Rodion Pastukh, Kamil Kuzara, Patryk Ratajewski
Napastnicy: Adam Urbański, Hubert Kubiaczyk, Mar-
cin Hadała, Oliwier Kin, Miłosz Szynkiewicz
Trener: Sergiusz Grabowski
Asystent trenera: Filip Mach
Kierownik drużyny: Maciej Sudoł

n

n

n

n

n

n

n
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Już samo zakwalifi kowanie się do 
udziału w Mistrzostwach Świata 
Seniorów w Pływaniu w Płetwach był 
dużym osiągnięciem zawodniczek 
UKS Delfi nek Chodzież. Zdobycie 
natomiast w Cali (Kolumbia) dwóch 
brązowych medali, to sportowy 
wyczyn, który na zawsze zapisany 
zostaje w historii sportowych osią-
gnięć chodzieżan.

HISTORYCZNY SUKCES ZAWODNICZEK DELFINKA

Cały rok szkoleniowy obfitował w wiele bar-
dzo dobrych startów zawodników Delfinka. 
O zdobywanych na zawodach krajowych i 

międzynarodowych sukcesach pisaliśmy na bie-
żąco na naszych łamach. Do kolumbijskiego Cali 
z trenerem Bartoszem Smarujem, pojechały dwie 
nasze reprezentantki, a udział w Mistrzostwach 
Świata zakończyły zdobyciem dwóch medali brą-
zowych - jeden indywidualny juniorki Antoniny Du-
dek (trener Bartosz Smaruj) na 50 m BF, a drugi 
w sztafecie mieszanej 4x100 m BF, w której barw 
Polski broniły Antonina Dudek i Julia Małachow-
ska.

W pozostałych startach nasze reprezentantki zaj-
mowały także wysokie lokaty i tak: Julia Małachow-
ska (trener Kinga Małachowska) – 4. miejsce na 50 
m BF, 7. miejsce na 50 m AP, 8. miejsce na 100 m SF 
i 11. miejsce na 50 m SF. Antonina Dudek – 5. na 100 
m BF i 16. na 50 m AP. RED

n  Ostatni lipcowy weekend obfi tował w 
bardzo ważne dla żeglarzy z Chodzieskie-
go Stowarzyszenia Sportowego HALS wy-
darzenia. Brali oni udział w kilku regatach, 
zdobywając medalowe miejsca.

Załoga Furii (sternik Tomasz Siwiński, 
załoga: Arkadiusz Srokowski i Magdalena 
Siwińska) wystartowali w Regatach o Puchar 

Hotelu Moran, zaliczanych do Grand Prix 
Jeziora Powidzkiego 2022. Odbyły się za-
planowane 4 wyścigi w warunkach z jednej 
strony trudnych, ponieważ padał deszcz, z 
drugiej strony świetnych dla tej załogi, ponie-
waż mocno wiało. We wszystkich czterech 
wyścigach Furia wpłynęła na metę pierwsza, 
wygrywając regaty w kategorii T2.

MEDALE
na MISTRZOSTWACH 
ŚWIATA Bartosz SMARUJ

Chciałbym podziękować przede wszystkim 
całej kadrze instruktorsko-trenerskiej: Macie-
jowi Jęśkowi, instruktorowi Markowi Kasper-
czakowi, trenerowi cech motorycznych Fili-
powi Nowakowi, trenerkom pływania Beacie 
Reiter i Kindze Małachowskiej za wspaniale 
wykonaną pracę z wszystkimi zawodnikami, 
a także instytucjom samorządowym i lokal-
nym fi rmom za okazane wsparcie naszych 
zawodników w tej części roku kalendarzowe-
go, którą kończymy z tarczą.  
Dziękujemy wszystkim, którzy chcieli przyjść 
w wakacje i zobaczyć oraz pogratulować na-
szym medalistkom. Wiemy także, że wielu 
chcących nie było w stanie dotrzeć, ponie-
waż … są wakacje. Na razie symbolicznie 
pogratulowaliśmy naszym medalistkom MŚ! 
Dziękujemy serdecznie Kwiaciarni Pani Aliny 
Nowak za wspaniałe bukiety!

CHODZIESKIE 
STOWARZYSZENIE 
SPORTOWE 
HALS

Udane starty żeglarzy Druga impreza, rozgrywana w tym 
samym czasie w Szczecinie, to Regaty 
Żeglarskie o Mistrzostwo Polski Masters 
w Klasie OK DINGHY. Hals reprezen-
towali tam Arkadiusz Dobosz, Adam 
Jankowski, Paweł Jachimowski oraz 
Izabela Muryń.

Paweł Jachimowski wywalczył pierw-
sze miejsce w kategorii Masters 40+, 
Adam w tej samej kategorii zajął drugie 
miejsce, natomiast Arkadiusz Dobosz 
był trzeci w swojej kategorii – Masters 

50+. Tak więc do Halsu trafi ły złoty, 
srebrny oraz brązowy medal Mistrzostw 
Polski Masters w OKD. W ogólnym ze-
stawieniu najlepiej spośród zawodników 
Hals wypadł Paweł Jachimowski.

Jedenastoletnia Izabela Muryń nato-
miast jest chyba najmłodszą dziewczy-
ną pływającą na OKD , która jest wyjąt-
kowo skomplikowaną łódką, wymaga 
dużej techniki, ale także dużej kondycji. 
Iza swoimi umiejętnościami nawiązała 
rywalizację z pozostałymi zawodnikami 

i w poszczególnych wyścigach udawało 
jej się pokonać kilku z nich. 

Niestety w Szczecinie warunki po-
godowe nie rozpieszczały żeglarzy i 
rozegrano tylko 3 wyścigi w trudnych 
bezwietrznych warunkach.

Podsumowując - ChSS HALS ma Mi-
strza Polski Masters, wicemistrza oraz 
brązowego medalistę, ma także zwy-
cięzców regat w T2. To był bardzo dobry 
weekend dla naszych żeglarzy. 

HALS
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KRZYŻÓWKA NR 59

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   6 września 2022 roku. Rozwiązania można też przesłać 
na adres naszachodziez@gmail.com. Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą 
udział w losowaniu nagród – niespodzianek.

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki z lipca br. 
wylosowały Natalia Karpińska i Alicja Ziemek. O terminie i miejscu odbioru nagród 
laureaci zostaną powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 59

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

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

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

POZIOMO
  1. Skrótowo jedna z najważniejszych 
      inwestycji chodzieskich
  7. Kraj w Azji
 8. Osoba tworząca strony WWW
  9. Znaleźć ją w stogu, to jak wygrać 
      milion
10. Odosobnienie plików albo osób
16. Grono osób połączonych w złym 
      celu
17. Część buta
18. Oczekiwany przez pracowników
19. Ręczna broń przeciwpancerna
20. Roślina wymagająca najwięcej 
      zachodu

PIONOWO
  1. Bohater dożynek
  2. Miasto „od krasnali”
 3. Utrata pamięci

  4. Niskokaloryczny środek słodzący
 5. Jak nie umiesz, to się na niego 

      nie pchaj
  6. Tkanina o skośnym splocie 
10. Jest też prostokątem
11. Miasto nad Rodanem z pałacem 
      papieskim
12. Kupować, zdobywać
13. Może być czasowo niedostępny
14. Bezsilnikowy pojazd drogowy
15. Drzewo z rodziny mirtowatych

!
CHODZIESKI 
PIKNIK 
NAUKOWY

Tym razem
o ZIEMI
Już po raz siódmy na terenach 
MOSiR, 11 września br. odbędzie 
się Piknik Naukowy. Warto zare-
zerwować sobie w tę niedzielę 
czas i wybrać się na to wyjątko-
we wydarzenie, bo jak każdego 
roku atrakcji będzie naprawdę 
sporo.

Tym razem tematem Chodzieskie-
go Pikniku Naukowego będzie ZIE-
MIA. Temat niezwykle szeroki, a więc 
i problemów do omówienia będzie 
dużo. Każdy przedstawiony będzie w 
dostępny sposób, a wszystko wzbo-
gacone będzie propozycjami atrak-
cyjnego sposobu spędzenia czasu 
wolnego.

Nad przebiegiem całego niedziel-
nego spotkania czuwał będzie Urząd 
Miejski, a współpracować będzie kilka 
instytucji, organizacji i stowarzyszeń. 

RED Tak było na pikniku w ubiegłym roku


