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Tradycyjnie 1 września, przed pomnikiem Pamięci Po-
ległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność, odbyła 
się uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny świa-
towej. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Chodzieży 
oraz Chodzieskich Organizacji Społecznych wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem złożyli kombatanci, przedsta-
wiciele władz samorządowych miasta, powiatu, gminy 
Chodzież, organizacji i stowarzyszeń społecznych, 
instytucji, zakładów pracy, szkół, przedszkoli. 

Jak zawsze uroczystość wzbo-
gaciły poczty sztandarowe, a pro-
wadzili ją harcerze chodzieskiego 
Hufca ZHP. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił burmistrz 
Jacek Gursz. Przypomniał tra-

giczne wydarzenia sprzed 83. lat, 
podkreślając aktualne znaczenie 
stałej troski o pokój.

 - Okrutna to była wojna, a dla 
hitlerowców zabijanie wówczas 
było codziennością. Ale dzisiaj na 

świecie toczy się ponad sto wojen. 
Jesteśmy ciągle blisko tragedii. 
Wystarczy uzmysłowić sobie, że 
za naszą granicą, u naszych są-
siadów też jest wojna. Dlatego po-
winniśmy się jednoczyć, nie dzie-

lić, nie szukać wroga tam, gdzie 
go nie ma. 1 września powinniśmy 
o tym wyraźnie krzyczeć - mówił 
burmistrz.

O tym, że była to najstraszniej-
sza z dotychczasowych wojen, 

przypomniał też ks. Jan Korygacz.  
Proboszcz parafi i Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny,  z ks. 
klerykiem Piotrem Mroczkow-
skim, modlili się pod chodzieskim 
pomnikiem za dusze obrońców 

Ojczyzny, poległych w czasie II 
wojny światowej i o pokój na świe-
cie w naszych czasach, wspólnie 
z pastorem parafi i ewangelicko - 
metodystycznej ks. Krzysztofem 
Kłuskiem. Ryszard Cichocki

83 ROCZNICA WYBUCHU 
II WOJNY ŚWIATOWEJ

OKRUTNA 
TO BYŁA 
WOJNA

Dla dzieci, 
szczególnie tych 
małych, takie 
uroczystości 
to prawdziwa 
lekcja wychowania 
patriotycznego. 
Chodziescy 
przedszkolacy 
zawsze w nich 
uczestniczą.
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W PLENERZE

W skład Rady wchodzi 11 osób, 
reprezentujących chodzieskie or-
ganizacje i stowarzyszenia.

Głównym punktem pierwszego 
posiedzenia był wybór zarządu 
Rady, ale najpierw o pracy w po-
przedniej kadencji opowiedziała 
dotychczasowa jej przewodniczą-
ca Danuta Wrzeszcz.

Członkowie zgłosili troje kan-
dydatów, a następnie w jawnym 

głosowaniu wybrali skład zarządu. 
Przewodniczącą została ponow-
nie Danuta Wrzeszcz, zastępcą 
przew. Gabriela Margowska, a se-
kretarzem Jerzy Solarczyk (wyniki 
każdego głosowania: 10 „za”, przy 
jednym wstrzymującym się).

- Zrobię wszystko, by dobrze 
wywiązać się z obowiązków prze-
wodniczącej – powiedziała zaraz 
po wyborze D. Wrzeszcz. - Naszą 

podstawową rolą będzie wskazy-
wanie kierunków działań, będą-
cych podstawą polityki senioralnej 
miasta. Pierwszym oczywiście za-
daniem będzie ustalenie naszego 
planu pracy.

J. Solarczyk zaproponował, aby 
przed przystąpieniem przez całą 
Radę do podjęcia tego zadania, 
zebrał się zarząd i przygotował 
podstawowe założenia planu.

- Zarząd będzie spotykał się 
przed każdym posiedzeniem całej 
Rady, aby przebieg tych spotkań 
był zawsze dobrze przygotowany 
– podkreśliła przewodnicząca.

Na koniec wybrano przedstawi-
cieli Chodzieskiej Rady Seniorów, 
którzy reprezentować ją będą  w 
spotkaniu seniorów Wielkopolski. 
Delegatami zostały panie Danuta 
Wrzeszcz i Ewa Piotrowska. RC

Trzecia KADENCJA
W poniedziałek, 5 września, odbyło się inauguracyjne posiedzenie 
Chodzieskiej Rady Seniorów III kadencji. Pierwszą część spotkania 
prowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik, a roz-
poczęło się od wręczenie nowym członkom dokumentu powołania 
do Rady Seniorów przez panią sekretarz UM Izabelę Wylegałę.

NOWY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY

CHODZIESKA RADA SENIORÓW

Uroczyste inauguracje
W chodzieskich 
szkołach podstawo-
wych – nr 1 i nr 3, 
uroczyście zainau-
gurowano nowy rok 
szkolny 2022/2023. 
Wszystko wskazuje 
na to, że nie będzie 
to rok łatwy, ale 
zarówno dyrekcje 
obu szkół, jak i wła-
dze samorządowe 
miasta podejmują  
niezbędne działania, 
by w chodzieskich 
placówkach przebie-
gał on bez zakłóceń. 

n Członkowie Rady Seniorów wybrali swój zarząd - od lewej: Gabrie-
la Margowska, Danuta Wrzeszcz, Jerzy Solarczyk

n Pierwszą część inauguracyjnego spotkania Chodzieskiej Rady Se-
niorów prowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik

n Sekretarz Urzędu Miasta Izabela Wylegała wręczyła wszystkim 
nowym członkom Rady Seniorów dokument, potwierdzający ofi cjal-
ne powołanie

W III KADENCJI CHODZIESKA RADA SENIORÓW 
PRACOWAĆ BĘDZIE W SKŁADZIE:

Zbigniew BALICKI, Barbara CHMIELARZ, Jolanta 
KSYCKA, Gabriela MARGOWSKA, Krystyna PAW-
ŁOWSKA, Ewa PIOTROWSKA, Eugeniusz SOB-

KOWSKI, Jerzy SOLARCZYK, Danuta WRZESZCZ, 
Irena ZALEWSKA-NAZIM, Maria ZYCHLA

Spotkanie inaugura-
cyjne w SP 1 prowadził 
dyrektor Tomasz Jago-
dziński, a w SP 3 nowo 
powołana na stanowi-
sko dyrektora Iwona Pe-
trykowska. Do uczniów 
skierowano życzenia, 
przede wszystkim jak 
najlepszych wyników 
w nauce. W sposób 
szczególny powitano 
nowych uczniów, któ-
rzy rozpoczynają swoją 
szkolną przygodę.

W uroczystościach 1 
września w SP 1 i SP 
3 uczestniczyli również 
goście, a wśród nich 
m.in. burmistrz Jacek 
Gursz. RED
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TO TEŻ SĄ WAŻNE SPRAWY
n Jeden z naszych czytelników prosił o informacje, co ma zrobić, gdy umrze jego 
pies. Ze zwierzęciem, jak wielu innych właścicieli, jest bardzo zżyty i dla niego jest to 
ważna sprawa.

Wiele psów odchodzi z tego świata w domu swojego opiekuna. Właściciel ma wtedy zgodnie z pra-
wem obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia ciała zwierzęcia i oddania do utylizacji, czym zajmują 
się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Można też pochować ciało psa na specjalnym „cmentarzu 
dla zwierząt”, ale w całej Polsce jest ich tylko kilkanaście. W Chodzieży niestety takiego miejsca nie 
ma (i nie ma w planach zorganizowania go), ale jest w Pile, a więc i tak dość blisko w porównaniu do 
większości miejscowości w naszym kraju.

W tak trudnej sytuacji najlepiej zwrócić się o konkretne informacje do lecznicy weterynaryjnej lub 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Red

WSPARCIE MIASTA

Zmiana sposobu 
ogrzewania
n Urząd Miejski wspiera Państwową Straż Pożarną, cze-
go dowodem jest m.in. przekazanie 20.000 zł na zmianę 
sposobu ogrzewania obiektu komendy. 

Pracownicy MEC sp. z o.o. wykonują prace ziemne i insta-
lacyjne, związane z budową przyłącza cieplnego do budynku 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cho-
dzieży. red

Z Chodzieskiego 
Roweru Miejskiego 
Chromek, korzysta 
coraz więcej miesz-
kańców naszego 
miasta. Zdarzają 
się niestety i takie 
sytuacje, będące 
wynikiem zwykłej 
głupoty.

TAKICH RZECZY NIE WARTO ROBIĆ

Rower w jeziorze

Burmistrz Miasta Chodzieży
Podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położone-

go w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 4/3.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 3, stanowiący własność Gminy Miejskiej w Cho-
dzieży, znajdujący się na poddaszu budynku wielorodzinnego położonego w Chodzieży, przy ul. Tadeusza Kościusz-
ki 4, o powierzchni 26,70 m2, zapisany w księdze wieczystej KW nr PO1H/00023385/5. Z lokalem związany jest 
udział wynoszący 2670/17361 części w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem 1727 o pow. 0,0690 
ha i w częściach wspólnych budynku. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.
Cena wywoławcza w I przetargu wynosi 85.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Sprze-
daż zwolniona jest od podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U.2022 r. poz. 931 ze zm.).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.09.2022 R. W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY PRZY 
UL. PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305, GODZINA 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł
(słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), w takim terminie, aby w dniu 22.09.2022 r. znalazło się na koncie Gminy 
Miejskiej w Chodzieży: Santander Bank Polska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285.
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej w Chodzieży: bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Chodzieży: https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chodziez, natomiast w gazecie „Chodzieżanin” zamieszcza się 
wyciąg z ogłoszenia.
Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży w Wydzia-
le Architektury i Gospodarki Terenami, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pokój nr 410, tel. (067) 2827171 wew. 
412, 414.

Burmistrz Miasta Chodzieży
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej w Chodzieży, 

położonej w rejonie ul. Ofi ar Gór Morzewskich w Chodzieży

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako : obręb 0001 Miasto Chodzież, 
działki nr: 575/3, 575/4, 576/1 o łącznej powierzchni 0,1794 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 
nr PO1H/00018842/9.
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 160.000,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT w wysokości 
23%.
3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim 
w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, sala nr 305, godzina 11.00 
4. Wadium w wysokości 20.000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu, na konto Gminy Miejskiej w Cho-
dzieży Santander Bank Polska numer: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 15 września 
2022 r.
5. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w   
Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w Chodzieży: bip.chodziez.pl, a także na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży: https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chodziez, nato-
miast w gazecie „Chodzieżanin”  zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia.
Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cho-
dzieży w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pokój 
nr 410, tel. (067) 2827171 wew. 412, 414.

30 września ratownicy 
chodzieskiego WOPR 
wzięli udział w poszu-
kiwaniach zaginionego 
roweru – Chromek. Z 
ustaleń Szymon Zychli, 
przedstawiciela miasta 
wynikało, że ostatnia 
lokalizacja GPS roweru 
wskazywała na okoli-
ce jeziora Karczewnik. 
Ratownicy, posiadający 
również uprawnienia 
płetwonurka, przeszuka-
li dno jeziora w okolicy 
pomostów. Po niecałych 
15 minutach poszukiwań 
działania zakończyły się 
sukcesem i wydobyto 
rower. 

Oczywiście to nie ko-
niec akcji. Wobec osoby 
korzystającej w taki spo-
sób z roweru, wyciągnię-
te zostaną sankcje praw-
ne i fi nansowe.  RED
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60 LAT OSIEDLA 
ULIC OGRODOWEJ, 
ORZESZKOWEJ I TUWIMA

Osiedle właściwie jak każde, a 
jednak … znacznie wyróżniające 
się. Przede wszystkim dlatego, że 
mieszkają tu chodzieżanie, rozu-
miejący znaczenie pozytywnego 
sąsiedztwa. To właśnie między in-
nymi sprawia, że czują się oni praw-
dziwymi gospodarzami tej części 
miasta, co można było zobaczyć i 
odczuć podczas jubileuszowego 
spotkania, jakie odbyło się w sobo-
tę, 3 września.

Pierwsi właściciele nowych jedenastu domów, 
pobudowanych na osiedlu obejmującym 
ulice Ogrodową, E. Orzeszkowej i J. Tuwima, 

zamieszkali w 1962 roku. Z biegiem lat domów 
przybywało, a tym samym mieszkało tu coraz więcej 
chodzieżan. Spotykali się wprawdzie codziennie, 
ale w 1987 roku, z okazji 25. lecia istnienia osiedla, 
postanowili zorganizować spotkanie wyjątkowe. 
Ponieważ jubileuszowa, „osiedlowa biesiada” była 
naprawdę wyjątkowym wydarzeniem, postanowiono 
podobne organizować co pięć lat. 3 września była 
kolejna, tym razem z okazji 60. lecia.

Na sobotnie spotkanie przybyli nie tylko mieszkańcy 
osiedla, ale też goście, w tym  również kiedyś tu 
mieszkający. Głównym gospodarzem był Edmund 
Kaczmarek, dzięki zaangażowaniu którego, a także 
wielu osób, które mu pomagały, było to spotkanie 
pełne atrakcji. Nic więc dziwnego, że przez kilka godzin 
można  było nie tylko wspominać minione lata, nie 
tylko rozmawiać o przyszłości swoich ulic, ale także 
oklaskiwać artystów, zaproszonych do uświetnienia 
popołudnia i wieczoru.

Ofi cjalnie mieszkańców i gości powitał Edmund 
Kaczmarek, a gratulacje i życzenia przekazał  burmistrz 
Jacek Gursz.

- To wspaniały przykład wspólnego świętowania 
lokalnych osiągnięć. Zachęcam inne osiedla do 
naśladowania – mówił burmistrz.

Kilkugodzinny program, prowadzony  przez Jana 
Margowskiego,  rozpoczęły zabawy dla dzieci i z 
dziećmi. Potem gorąco oklaskiwano zespoły taneczne 
Elitte Dance Complex, a później dwa męskie muzyczne 
składy Chodzieskiego Domu Kultury. Śpiewał zespół 
Jan Boys, grali panowie z Chodzieskiej Grupy 
Harmonijki Ustnej, prowadzonej przez Michała Kielaka. 
Był też utwór wykonany wspólnie przez oba zespoły. 

Ponieważ wśród współorganizatorów spotkania byli 
również młodsi mieszkańcy, byli darczyńcy i sponsorzy 
związani z tym właśnie osiedlem, o zorganizowanie 
następnej biesiady, z okazji 65. lecia, nie trzeba się 
martwić.

Ryszard Cichocki

JUBILEUSZOWA
BIESIADA

n Pamiątkowe zdjęcia można było zrobić sobie w specjalnym, jubileuszowym okienku

n Spotkanie otworzył Edmund Kaczmarek, a gratulacje 
i życzenia mieszkańcom przekazał burmistrz Jacek Gursz

n Pierwszym punktem bogatego programu spotkania były zabawy z dziećmi n Tancerki zespołu Elitte Dance Complex

n Zespoły Jan Boys i Chodzieska Grupa Harmonijki Ustnej wystąpiły także razem

n Wśród zaproszonych gości był m.in. proboszcz parafi i św. Floriana, 
ks. prałat Ireneusz Szypura
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Są wśród nas ludzie, którym się chce i 
którzy potrafi ą robić coś dobrego dla in-
nych. Najlepszym tego przykładem jest 
pani Honorata Pilarczyk i jej współpra-
cownicy, zaangażowani w działalność 
chodzieskiego BIODERKA.

Właśnie minęło 15 lat od chwili, kiedy Ho-
norata Pilarczyk wpadła na pomysł zor-
ganizowania takiego stowarzyszenia. Z 

roku na rok działalność Bioderka się rozszerza-
ła, zyskując nie tylko coraz większą grupę pod-
opiecznych, ale także uznanie społeczności, też 
nie tylko, lokalnej. Jak słusznie zauważył senator 
Adam Szejnfeld, mało jest ludzi oraz organizacji 
tak oddanych swojej pracy i działalności dla in-
nych, jak chodzieskie „Bioderko”.  

Działalność chodzieskiego stowarzyszenia 
jest naprawdę nie do przecenienia. Pomoc i 
wsparcie osób z niepełnosprawnościami to bo-
wiem zadanie zawsze niezwykle ważne, którego 
realizacja wymaga ogromnego zaangażowania.  

W piątek, 11 września, odbyła się uroczystość, 
podsumowująca 15 lat działalności Bioderka, 
pokazująca siłę i zaparcie osób tworzących sto-
warzyszenie. To oni,  zapominając o własnych 
słabościach dają z siebie wszystko, aby poma-
gać innym.

W jubileuszowym spotkaniu w Chodzieskim 
Domu Kultury udział wzięli wszyscy członkowie 
Bioderka, a także wielu zaproszonych gości. 
Było uroczyście, wzruszająco, rodzinnie. I ten 
piękny koncert, z najpiękniejszymi ariami operet-
kowymi.

Wprawdzie nie jestem członkiem Bioderka, 
ale jestem dumny, że właśnie w naszym mieście 
mamy takie stowarzyszenie. I myślę, że nie je-
stem w tym odosobniony.

 Ryszard Cichocki

NIE KAŻDE MIASTO MA TAKIE 
STOWARZYSZENIA 

15 LAT DZIAŁALNOŚCI 
„BIODERKA”

Całą uroczystość prowadziła 
Danuta Reginia

Gratulacje i życzenia 
najpierw przekazali 
pani prezes ofi cjalni 
goście, a potem 
pozostali, ustawiając 
się w długiej kolejce

Zdany
EGZAMIN



n „Artystyczna Chodzież w rysunku” – to kolejne, lokalne wydawnictwo, 
obrazujące artystyczne przedsięwzięcia Młodzieżowego Domu Kultury.

Autorem ilustracji jest Dorota Borucka, a w książce znaleźć można  zbiór ręcznie 
pisanych tekstów, ilustracji, projektów dyplomów, kart okolicznościach autorstwa wła-
śnie pani Doroty.  Wydawnictwo w niezwykle interesującej formie, przybliża szerokie 
działania MDK, Salonu Artystycznego, ale przede wszystkim dorobek twórczy autorki. 

Wydawnictwo współtwo-
rzyli: Agata Firlej - opra-
cowanie grafi czne, przy-
gotowanie do druku, Lech 
Spitulski - zdjęcia, Dorota 
Borucka, Zofi a Braciszew-
ska, Izabela Kostrzewa - 
redakcja, tekst.

Podsumowaniem całe-
go projektu „Artystyczna 
Chodzież w rysunku” była 
wystawa prac absolwentów 
MDK. Wernisaż wystawy 
odbył się 19 sierpnia i był 
jednocześnie wieczorem 
promocji książki autorstwa 
Doroty Boruckiej. 

Projekt „Artystyczna 
Chodzież w rysunku” fi nan-
sowany był przez Fundację 
PZU, a współorganizato-
rem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Salon Artystyczny 
oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży. Koordynatorem przedsięwzięcia była dy-
rektor MDK  Zofi a Braciszewska.

Podczas wystawy zaprezentowali się młodzi twórcy, absolwenci zająć pracowni Do-
roty Boruckiej: Ewelina Baran, Joanna Gryzinska-Jasinska, Olga Jęchorek, Bogumiła 
Wiśniewska, Marcelina Kranc, Natalia Gryzinska-Sawicka, Mateusz Rybarczyk, Marta 
Wincenty, Joanna Baumgart, Maria Kędzierska, Marcin Świerczyński, Zuzanna Braci-
szewska, Weronika Hoffmann, Patryk Rzepka, Michalina Frankiewicz, Aleksandra Śle-
dzik, Katarzyna Domańska, Monika Mocarska. Wszyscy autorzy prac są absolwentami 
lub studentami wyższych uczelni artystycznych. 

Źródło MDK
                                                                 x x x

n Dorota Borucka, 
jedna z ikon Cho-
dzieży artystycznej, 
zakończyła już pracę 
w Młodzieżowy Dom 
Kultury im. Janusza 
Korczaka. 

- Dziękujemy za wszyst-
ko pani Doroto – tymi sło-
wami zakończył spotkanie 
z chodzieską artystką bur-
mistrz Jacek Gursz.
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Działania stowarzyszenia związane są 
głównie z profi laktyką i promocją zdrowia, 
ale to również integracja, wspólne wyjaz-
dy, udział w imprezach, targach itp. Mimo 
trudnego okresu pandemii, udało nam się 
zorganizować 10. edycję akcji prozdro-
wotnej Zdrowa Sobota, a dzięki środkom 
z konkursów ofert Gminy Miejskiej Cho-
dzież i PFRON,  będących w dyspozycji 
Samorządu Województwa  Wielkopol-
skiego,  przeprowadzić setki godzin fi -
zjoterapii dla naszych podopiecznych, 
hipoterapii dla dzieci, i co było zupełnym 
novum w projekcie – nurkowania dla osób 
z niepełnosprawnościami. Z dumą może-
my powiedzieć, że udało się zbudować 

coś z niczego, mając puste ręce, ale gło-
wy pełną pomysłów. 

Szukając recepty na  życie,  trafi łam 
na cytat z publikacji prof. Wiktora Degi 
(operował mnie w dzieciństwie), który 
powinien wisieć na każdym oddziale 
szpitalnym: „Nieludzkim jest uratowanie 
człowiekowi życia i pozostawienie go sa-
memu sobie”. 

To z tego cytatu zrodziło się Bioder-
ko, te nieprzemijające słowa prof. Degi 
stały się moim mottem do dalszych dzia-
łań, pomogły mi także zaangażować do 
współpracy lekarzy i fi zjoterapeutów, aby 
pacjent po zabiegu nie czuł się zdany na 
własne siły.  

Od blisko roku stowarzyszenie zajmuje 
tzw. Centrum Aktywnej Integracji i Reha-
bilitacji, które powstało w ramach projektu 
rewitalizacji „Chodzież Od Nowa”. Jest to 
miejsce, gdzie odbywają się liczne spotka-
nia integracyjne, terapeutyczne, a także 
ciekawe spotkania z zakresu profi laktyki 
prozdrowotnej i  bezpieczeństwa senio-
rów.  Miejsce bez barier, przyjazne oso-
bom z niepełnosprawnością i seniorom, 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
naszymi działaniami.  Do naszych dzia-
łań angażujemy lekarzy, fi zjoterapeutów, 
psychologów, farmaceutów, policjantów, 
strażaków, fi rmy i instytucje, wolontariu-
szy, przedszkolaków i młodzież szkolną. 
Uczymy empatii i zrozumienia potrzeb 
drugiej osoby, uwrażliwiamy i pokazujemy 

gdzie i jak można nam pomóc. Bo jeden 
z najgłębszych sekretów życia polega na 
tym, że to wszystko co robimy dla innych 
jest tym, co naprawdę warto robić. 

Można mieć zdrowie, pieniądze i sła-
wę, a być samotnym człowiekiem, ale 
można też mieć puste ręce, głowę pełną 
pomysłów i wielu przyjaciół, żeby być 
szczęśliwym i robić wielkie rzeczy. Każdy 
kto pracuje społecznie wie, że nie da się 
oddzielić tej pracy od prywatnego życia. 
Codzienne małe radości, ale i porażki 
dają mi siłę i zapał do pracy, i mogę dziś 
spokojnie i z dumą powiedzieć, że 15. let-
ni dorobek Bioderka, to zdany egzamin z 
pełnionej służby społecznej. 

Jednak bez wsparcia byłoby nam bar-
dzo trudno funkcjonować, zwłaszcza w 
obecnej trudnej rzeczywistości.  Bez in-
stytucji wspierających, sponsorów, wolon-
tariuszy, naszych lekarzy i fi zjoterapeutów 
…  – jesteście  Państwo naszą drugą po-
łową, dzięki której mogliśmy funkcjono-
wać przez ostatnie 15 lat. 

Podziękowania kieruję również do me-
diów, za to że są z nami podczas ważnych 
dla nas wydarzeń, piszą o nas i mówią 
zarówno w mediach  lokalnych, ale i woje-
wódzkich, ogólnopolskich. 

Serdeczne podziękowania dla Cho-
dzieskiego Domu Kultury, który nigdy nie 
odmawia pomocy przy organizacji wyda-
rzeń,  dla wszystkich za każdy życzliwy 
gest, za ciepłe słowo i uśmiech na ulicy.

Na ich pomoc i wsparcie 
Bioderko zawsze może liczyć

Salę widowiskową ChDK wypełnli 
członkowie Bioderka i zaproszeni goście

Najpiękniejsze arie operetkowe 
chwytały za serce

Honorata PILARCZYK – prezes BIODERKA

Dorobek twórczy
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

n 5 września wystartował drugi sezon Ogniska Muzycznego w Chodzie-
skim Domu Kultury. 

W pięciu klasach ogniska naukę rozpoczęło 40 osób w wieku od 6 do 71 lat. 
To wyjątkowe, że Chodzież łączy w ten sposób muzycznie pokolenia i że tak wiele 
osób chce rozwijać swoje umiejętności gry na instrumentach! 
Mimo że zajęcia już wystartowały, znajdą się jeszcze miejsca w:

- klasie saksofonu i klarnetu,
- klasie harmonijki ustnej.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do zapisów 
pod numerem 665-755-227.

OGNISKO MUZYCZNE W CHDK
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W minioną niedzielę, 11 wrze-
śnia na terenach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbyła się siódma edycja Cho-
dzieskiego Pikniku Naukowe-
go. Główni organizatorzy wy-
darzenia to Gmina Miejska w 
Chodzieży, Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz 
Nadleśnictwo Podanin. 

W tym roku hasłem prze-
wodnim była ZIEMIA i 
wokół tego tematu każdy 

z wystawców przygotowywał swo-
je stoisko. 

- Mogliśmy poznać historię Zie-
mi i naszego gatunku odtworzoną 
na stoisku archeologów. Badali-
śmy fizykę i chemię naszej planety 
oraz bogactwo jej flory i fauny. Po-
znaliśmy Ziemię jako kolebkę na-
szej cywilizacji, jako Ojczyznę, któ-
rej suwerenności musimy bronić 

– stąd do udziału w pikniku zapro-
siliśmy wojsko. Za najważniejszy 
aspekt tegorocznego tematu uzna-
liśmy kwestie związane z edukacją 
ekologiczną i ochroną różnych 
komponentów środowiska: wody, 
powietrza, przyrody, w wymiarze 
gospodarki odpadami. W punkcie 
Chodzieskiego Eko Ludka – miej-
skiej edukacji ekologicznej przez 
cały dzień trwały warsztaty i wykła-
dy z ochrony przyrody – informują 
organizatorzy. 

Wśród gości biorących udział w 
wydarzeniu znaleźli się pracowni-
cy uczelni – Wydziału Leśnego 
Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu oraz Politechniki Po-
znańskiej, a także członkowie 
kół naukowych PUT Chemistry 
i PUT Eco z Politechniki oraz 
przedstawiciele Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego.  Dodatkowo 
patronat naukowy nad wydarze-
niem objął Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika z Torunia i Instytut 
Nadnotecki Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza. 

Jak zwykle na uczestników cze-
kało mnóstwo pouczającej zaba-
wy, atrakcji specjalnych i cennych 
nagród.

Przez cały czas trwania impre-
zy można było odwiedzić Kino 
Sferyczne, co kilkadziesiąt minut 
odbywały się seanse, podczas któ-
rych wyświetlane były filmy przy-
rodnicze. Duże zainteresowanie 

odwiedzających wzbudziło Tipi, z  
możliwością wejścia do środka, 
poznania domostwa i wysłuchania 
ciekawych opowieści. 

Podczas pikniku działał punkt 
wymiany roślin „Podaruj roślinom 
drugi dom”, w którym można było 
zostawić rośliny, by ktoś inny mógł 
ją adoptować. 

Ideą Pikniku Naukowego jest 
zdobywanie wiedzy, a przy tym 
wygrywanie nagród, tym razem 
aż kilkanaście smartwatchy trafiło 

w  ręce szczęśliwców. W losowa-
niu nagród brały udział kupony 
zapełnione pieczątkami, które 
otrzymywało się na poszczegól-
nych stoiskach za wykonanie za-
dań, bądź udzielenie prawidłowej 
odpowiedzi na pytanie. Wspa-
niała frekwencja na Pikniku po 
raz kolejny, pokazała, że można 
się dobrze bawić, mając świado-
mość, że największym skarbem 
jest zdobyta wiedza.  

 Paulina Panek

CHODZIESKI 7. PIKNIK NAUKOWY

Hasło 
ZIEMIAZIEMIA Takie  zdjęcie po prostu cieszy!  Tyle rodzin wyszło w niedzielę 

z chodzieskich domów,  by skorzystać z zaproszenia na naukowy piknik.
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n  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. 
z o.o.  - na stosiku można było się dowie-
dzieć  o zasobach Ziemi, w szczególności 
o wodzie. Skąd i jak ją wydobywamy, co się 
z nią dzieje zanim trafi do naszych kranów. 
Jakie ma parametry, także w porównaniu z 
dostępną w marketach wodą butelkowaną.
n  Nadleśnictwo Podanin - informacje o  
znaczeniu rodzaju gleby i jej wpływ na typy 
siedliskowe lasu, determinujące miejsca 
sadzenia poszczególnych gatunków laso-
twórczych.
n  Chodzieski Eko-ludek - Eko zadania 
i pytania z ekologii i dobrych nawyków 
proekologicznych,  rozdawano torby, by 
zachęcać do robienia zakupów bez toreb 
jednorazowych, materiały ekologiczne, ko-
lorowanki dla dzieci. Zorganizowano rów-
nież  punkt wymiany roślin.
n  Wojsko Polskie - 122 Batalion Lek-
kiej Piechoty w Dolaszewie wchodzący w 
skład 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. Żołnierze przybliżali zadania 
formacji, służbę w niej oraz prezentowali 
podstawowe wyposażenie.
n  Politechnika Poznańska - reprezento-
wały ją dwa koła naukowe PUT Chemistry 
i PUT Eco, które promowały idee właściwej 
segregacji odpadów oraz ideę użycia alg 
hodowanych w fotobioreaktorze do produk-
cji wodoru.

n  Chodzież na Mapach i Starostwo Po-
wiatowe – na stoisku informacje o mapach 
naszego regionu, aplikacji turystycznej 
Powiatu Chodzieskiego oraz walorach tu-
rystycznych Ziemi Chodzieskiej. Jedną z 
atrakcji była diorama (w trakcie budowy) 
masywu Gontyńca. Na stoisku również za-
jęcia plastyczne dla dzieci.
n  WOPR Oddział Miejski w Chodzieży - o 
ratownictwie wodnym i zasadach bezpie-
czeństwa nad wodą.
n  Ochotnicza Straż Pożarna i Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 
Chodzieży - mówiono o bezpieczeństwie 
przeciwpożarowym, ratownictwie. Obie 
jednostki zaprezentowały specjalistyczny 
sprzęt, w tym wozy strażackie.
n  Komenda Powiatowa Policji – skorzy-
stać można było z materiałów i uzyskać 
wiedzę nt. używek i zagrożeń, jakie czy-
hają na młodych ludzi i jak się przed nimi 
chronić. Poruszano zasady bezpiecznego 
zachowania się na drogach. Dostępny był 
policyjny radiowóz.
n  Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w 
Ratajach - stoisko o ekologii.  Uczniowie 
Technikum Fotografii I Multimediów wyko-
nali także fotoreportaże z pikniku.
n  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
- rozpoznawanie skał i minerałów, badanie 
odczynów gleb przywiezionych z lasów 

Nadleśnictwa Podanin.
n  Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskie-
go - stoisko pod hasłem „Ziemia w rękach 
zawodowców”, informacje o odnawialnych 
źródłach energii, oszczędzaniu  wody, eks-
perymenty chemiczne.
n  Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach 
i Sołectwo Strzelce - reprezentanci Gminy 
Chodzież, jednego ze współorganizatorów. 
Na stoisku o płodach rolnych, jakie daje 
nam ziemia. 
n  Pasieka Krzysztof Kermes - wszystko o 
pszczołach.
n  Zespół Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Wielkopolskiego – informacje o 
roli i znaczeniu parków, ochrony przyrody 
oraz gatunkach chronionych, występują-
cych na terenie Wielkopolski.
n  Niepubliczne Przedszkole Nr 4 Pod 
Dębusiem Olbrzymkiem - zajęcia senso-
ryczne i artystyczne (malowanie ziemi, 
kaktusów, wykopaliska), a wszystko służyło 
edukacji o potrzebie ochrony planety.
n  I Liceum Ogólnokształcące im. św. Bar-
bary - laboratorium chemiczne, a w nim wi-
dowiskowe eksperymenty i pokazy przed-
stawiające różne procesy zachodzące na 
Ziemi, np. wulkanizm.
n  Altvater Piła - o gospodarce odpadami, 
recyklingu, zasadach segregacji,  a na sto-
isku m.in. śmieciarka.

n  Hufiec ZHP Chodzież – informacje o 
tym, co każdy przyzwoity człowiek powi-
nien robić ze śmieciami, czyli o śmiecio-
wym savoir vivre i nie tylko.
n  Grupa Teatralna „Próbownia” - języko-
we łamańce i odszukiwanie w nich ukrytych 
elementów związanych z ziemią.
n  Izba Historii Ziemi Budzyńskiej - wspo-
mnień czar i sentymentalna podróż w prze-
szłość, a dla młodzieży zagadki - co to jest i 
do czego służyło. Zaprezentowano skrom-
ny ułamek zbiorów izby. 
n  Pracownia archeologiczna Alagier-
scy - o odkryciach archeologicznych na 
Ziemi Chodzieskiej. Można było zobaczyć 
oryginalne artefakty wydobyte z ziemi i 
posłuchać o ich historii. Zaprezentowano 
również georadar i jego możliwości zasto-
sowania w badaniach archeologicznych.
n  Warsztat Terapii Zajęciowej - o koniecz-
ności ochrony środowiska. Dzięki suge-
stywnie wykonanej instalacji, można było 
porównać, jak wygląda otoczenie o które 
dbamy i to degradowane. Wniosek - dbaj-
my o nasze otoczenie!
n  PCH 126p. - czy popularnym „maluchem” 
można objechać ziemię? A dlaczego nie! Pa-
sjonaci tej konstrukcji przedstawiali jej historię 
i ciekawostki z nią związane. Stoisko zdobiło 
kilka fiacików, w tym jeden przeznaczony do 
malowania przez uczestników pikniku.

n  Towarzystwo Miłośników Ziemi Cho-
dzieskiej i Młodzieżowy Ośrodek Socjote-
rapii im. Marii Grzegorzewskiej - młodzież 
z TMZCh realizująca projekt „Obozowi-
sko-rozlewisko” przy wsparciu młodzieży z 
MOS, opowiadała o czynnej ochronie pta-
ków. Przybliżała także Program „Równać 
Szanse”, w ramach którego realizuje swój 
projekt.
n  Przedszkole Artystyczne RE RE KUM 
KUM - zajęcia plastyczne dla najmłodszych 
i nie tylko.
n  Miejska Biblioteka Publiczna - ekolo-
giczne zajęcia rękodzielnicze, prowadzone 
przez  mistrzynie sztuki ludowej z Ukrainy. 
Można było ulepić sobie logo Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej z przyjacielską sówką, 
lub też nauczyć się pleść biżuterię z włócz-
ki. Poza tym na każdego małego uczestni-
ka, czekała darmowa książka w prezencie.
n Chromek - Chodzieski Rower Miejski - 
jeśli jeszcze nie korzystaliście z Chromka, 
to na stoisku mogliście dowiedzieć się, jak 
to zrobić. Poza tym ciekawostki i statystyki 
dotyczące naszego roweru miejskiego. 
n  Kino sferyczne, a w nim pogadanki i fil-
my dotyczące przyrody i planety Ziemi.
n  Tipi. Wspomnień czar związany z cho-
dzieskim ruchem indianerskim. Dodatkowo 
opowieść o szacunku do Ziemi.

Opracował Dariusz Sałata

W ORGANIZACJĘ PIKNIKU ZAANGAŻOWANYCH BYŁO 40 PODMIOTÓW (31 STOISK)

Fundatorami nagród, losowanych na scenie głównej byli: Urząd Miejski, Starostwo 
Powiatowe, Gmina Chodzież, Nadleśnictwo Podanin, Altvater, Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja, Przedszkole Rerekumkum, Straż Pożarna, Zespół Parków Krajobra-
zowych, PCH 126p.



SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Zaczęło się ofi cjalnie - 
od hymnu. Następnie 
uczestnicy spotkania 

dowiedzieli się trochę o historii 
Ukrainy, o jej prezydentach, wal-
ce o niepodległość. Podkreślono 
także, że pierwszym krajem, który 
tę niepodległość zaakceptował 24 
sierpnia 1991, była Polska. 

Większość chodzieżan uczest-
niczących w uroczystości nie 
wiedziała, że   w herbie Ukrainy 
-Trójzębie jest zaszyfrowane 
słowo „wolność” (po ukraińsku - 
ВОЛЯ), bo właśnie do tego dąży 

każdy obywatel tego kraju. Kolory 
fl agi Ukrainy łatwo natomiast za-
pamiętać - kolor niebieski symbo-
lizuje niebo, a kolor żółty - pola z 
pszenicą.

Wiele osób ze zdziwieniem 
zauważyło, że nazwiska najwięk-
szych dyktatorów Rosji kończą 
się na „in” – Lenin, Stalin, Putin. W 
języku ukraińskim i rosyjskim wy-
stępuje słowo „ін’єкція”, co ozna-
cza zastrzyk (iniekcja). Wszyscy 
ci dyktatorzy wstrzyknęli swoim 
ludziom strach, nienawiść i złość, 
które przerodziły się w rasizm, wi-

doczny teraz u Rosjan. 
Swoje wiersze czytała poetka 

Nadia Szczepańska z ukraińskie-
go miasta Biała Cerkiew. Obej-
rzeć można było zdjęcia pięknych 
miast, a także wspólnie zaśpie-
wa polsko-ukraińską piosenkę 
„Hej Sokoły”, czy obejrze fi lm pt. 
„Dziękujemy”, traktujący o pomo-
cy, udzielonej przez  Polaków po 
wybuchu wojny.

Po części ofi cjalnej przyszedł 
czas na poczęstunek, a także 
warsztaty plecenia szmacianych 
lalek - motanek i lepienia z gliny, 

z której tworzono puchary, miski i 
gwizdki. Wszystko pod nadzorem 
mistrzyń, jakimi są członkinie Kra-
jowego Związku Mistrzów Sztuki 
Ludowej Ukrainy w mieście Sumy. 
Jedna z nich, pani Halina Żuk, do 
wybuchu wojny była  nauczycielką 
sztuki dekoracyjnej i użytkowej w 
Wyższej Szkole Kultury i Sztuki 
im. Dmytra Bortniańskiego. Na 
zamówienie wytwarzała gliniane 
wyroby, zdobiące architekturę 
ogrodową i parkową miasta, two-
rzyła rzeźby, pomniki, naczynia 
fi gurowe i garncarskie, świeczniki, 

lampki zapachowe i inne wyroby 
ceramiczne.

Druga pani - Myrosława Bie-
lajewa (Byelyayewa), w Ukrainie 
prowadziła pracownię tkactwa 
artystycznego, tworzyła wyszy-
wanki, wycinanki i makramy, ryso-
wała pejzaże i portrety, ozdabiała 
pisanki i zajmowała się fl orystyką. 
Za swoje dokonania została wie-
lokrotnie wyróżniona, a jej prace 
zdobią muzea ukraińskie i prywat-
ne kolekcje w Ameryce, Kanadzie, 
Australii i na Węgrzech. 

W kolejnym tygodniu Ukraińcy 

zwiedzili muzeum w bibliotece i 
zapoznali się z historię naszego 
miasta, w tym oczywiście cho-
dzieskiej ceramiki.

Organizatorem tych wyjątko-
wych spotkań jest Lidia Hrytsak, 
Ukrainka, która pracuje w bibliote-
ce i może pomóc w tłumaczeniach 
polsko - ukraińskich. Spotkania 
obywateli Ukrainy odbywają się w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Chodzieży w każdą środę o godz. 
16:00. Zapraszamy wszystkich 
Ukraińców! 

LH

WYJĄTKOWE 
SPOTKANIA 
W BIBLIOTECE

24 sierpnia w chodzieskiej bibliotece 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Niepodległości Ukrainy. Organizator-
kami  i prowadzącymi spotkanie były 
Ukrainki, które przez wojnę musiały 
opuścić swój kraj i teraz mieszkają      
w Chodzieży. 
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Niebo i pola
z pszenicą

n Wydarzeniem towarzy-
szącym tegorocznemu 
„Narodowemu Czytaniu”, 
była trzecia edycja Cho-
dzieskiej Wymiany, tym 
razem pn. „przyTARGaj 
KSIĄŻKI”. 

Do parku „Odpoczywaj z 
kulturą” przybyło wielu miło-
śników książek. Można było 
kupić, sprzedać, wymienić, 
podyskutować. Nad przebie-
giem tego udanego spotkania 
czuwał Piotr Mąka. MBP

Kupno, sprzedaż, wymiana 
III CHODZIESKA WYMIANA – ZAPISZ SIĘ
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NARODOWE CZYTANIE POD PATRONATEM PARY PREZYDENCKIEJ

Park „Odpoczywaj z kulturą” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, był miejscem kolejnego, ciekawego spotkania. 
Tym razem, w sobotę 3 września, odbyło się tam Narodowe Czytanie 2022.
Lekturą jedenastej edycji tego wydarzenia, były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, wydane dokładnie dwieście 
lat temu. Przypomnijmy, że data wydania ballad umownie rozpoczyna nową epokę literacką - romantyzm.

Chodzieskie czytanie nie było zwykłym 
przekazaniem treści Mickiewiczowskich 
wierszy. Był to rodzaj spektaklu, z aktor-

skimi scenami i muzyką na żywo. W parkowej 
scenerii wszystko nabierało dodatkowego, ar-
tystycznego wyrazu. Program rozpoczął zespół 
muzyczny I Liceum Ogólnokształcącego im. Św. 
Barbary. To naprawdę dobrzy instrumentaliści i 
naprawdę młodzi chodzieżanie. A na początek 
zagrali „A,m still loving you”, utwór tylko pozornie 
daleki od romantyzmu.  

W role recytatorów, lektorów i aktorów wcieliło 
się wielu miłośników dobrej poezji. Usłyszeć i zo-
baczyć można  było samorządowców – starostę 
Mirosława Juraszka, wicestarostę Mariusza Wit-
czuka, przewodniczącą Rady Miejskiej Mirosławę 

Ballady i romanse

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

W tegorocznym czytaniu udział wzięło ponad dwadzieścia osób

Zespół I LO wystąpił w składzie: Nina Ciamciak, Wiktor Bara-
nowski, Roman Dulysh, Tomasz Nowak i Radosław Wiśniewski

Dla uczestników spotkania pracownicy MBP przygotowali coś także 
dla ciała

Kutnik, wiceburmistrza Piotra Witkowskiego, nauczycieli 
I LO – dyrektor Reginę Nalepę, Katarzynę Olejniczak, 
Michalinę Skibińską, Marlenę Michnę, Małgorzatę No-
wacką, czytali także dyrektor MBP Honorata Niemiro, 
wicedyrektor ZS im. H. Cegielskiego Katarzyna Kul-
czyńska-Śróda,, Dorota Grewling, Agnieszka Kowalska, 
przedstawicielka DKK przy MBP Dorota Rosół, licealna 
młodzież (Julia Boguszyńska, Oliwia Budzińska, Julia 
Kowalska, Anna Sałata, Zofi a Sulima, Aniela Śliwińska 
i Julia Witkowska). Ważną rolę odegrali aktorzy Teatru 
44 z Janem Kajrysem na czele, a także Piotr Mąka i 
Szymon Nowak, którzy wcielili się w postaci naszych 
wielkich romantyków – Adama Mickiewicza i Juliusza 
Słowackiego. No i dobra muzyka w tle. 

Żeby to chodzieskie Narodowe Czytanie było tak 
udanym wydarzeniem, żeby było prawdziwą kulturalną 
ucztą, której scenariusz opracowały Marlena Michna i 
Justyna Belter-Rusek, konieczne było przede wszyst-
kim zaangażowanie wielu osób z Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej i I Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Barbary. 
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że mamy w naszym 
mieście także takich, którym się chce, którzy potrafi ą i 
którzy poświęcą swój czas, by umilić czas innym. To jest 
dobro, którego przecenić się nie da i z którego korzy-
stać możemy wszyscy. Tylko musi, nam wszystkim, się 
chcieć.  Ryszard Cichocki



12 Nr 9(60) • wrzesień 2022

Zainteresowani robotyką i LEGO otrzy-
mali w podarku książeczki tematyczne o 
serii popularnych klocków. 

Ofi cjalne zakończenie warsztatów two-
rzenia gier odbyło się w czwartek 1 wrze-
śnia. Uczestnicy zaprezentowali publicz-
ności stworzone przez siebie produkcje, 
dostali dyplomy oraz drobne upominki. 

Relacje z zajęć można było śledzić 
na Facebooku biblioteki, gdzie zostały 
również zaprezentowane powstałe gry, z 
możliwością ich pobrania i przetestowa-
nia samemu.

Wojciech Kantorski

KONIEC WAKACJI, KONIEC WARSZTATÓW

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, skończyły się warsztaty z LEGO oraz 
warsztaty tworzenia gier komputerowych, organizowanych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną  im. S. Michalskiego w Chodzieży. 

Warsztaty w MBP

Goście ze Stronia Śląskiego
SPOTKANIE W BIBLIOTECE

n Gmina Chodzież 
gościła 26 sierpnia 
delegację partner-
skiego miasta - 
Stronia Śląskiego. 

W programie wi-
zyty na naszym te-
renie było również 
zwiedzenie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 
O działalności MBP 
poinformowała gości 
dyrektor Honorata 
Niemiro, a o muzeal-
nych zbiorach Działu 
Historii i Tradycji Mia-
sta – Tadeusz Matra-
szek. RED

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Michalskiego w Chodzieży 

n 20.09.2022 godz. 12.00  
- „Zabawki z lamusa” - otwarcie wystawy czasowej 
ze zbiorów Muzeum Etnografi cznego w Toruniu

n 27.09.2022 godz. 8.50, 9.40 i 10.35 
- „Ptaki Doliny Noteci” – spotkanie z Dariuszem Sałatą   
(Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej) 

n 27.09.2022 godz. 17.00 
„Ornitologia terapeutyczna” - spotkanie z prof. Piotrem 
Tryjanowskim (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)   

n 29.09.2022 godz. 9.00 
- spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk  „Od morza do Tatr”  
o przyrodniczych i innych  walorach polskich gór  

Ponadto:
W  środy  zachęcamy do udziału w  „Eko – warsztatach  dla dużych i małych”  - spotkaniach, 
podczas których własnoręcznie wytwarzane są różnego rodzaju ozdoby    z materiałów eko-
logicznych. Prosimy śledzić  nasze ogłoszenia na tablicach w mieście oraz na FB biblioteki.

zaprasza na działania  
„Biblioteka z Eko-Ludkiem”

Polskie zabawki

Prezentowane zabawki po-
chodzą z czasów powojennych z 
terenów całej Polski, ale tradycja 
ich wykonywania sięga przełomu 
XIX/XX wieku. Tego typu przed-
mioty powstawały w najbliższym 
otoczeniu dzieci, wytwarzali je 
dziadkowie, rodzice i miejscowi 
rzeźbiarze ludowi. Do ich wyrobu 
wykorzystywano łatwo dostępne 
materiały typu drewno, gałganki, 
korę, czy wiklinę. Dominującymi 
i powtarzającymi się formami są 
najczęściej: konie, lalki szmacian-
ki, czy ptaszki.  

Zabawki spełniały funkcję 
wychowawczo-rozwojową, do-
starczały dzieciom wiedzy o 
otaczającym go świecie, przy-
sposabiały do przyszłej roli w 
społeczeństwie, pokazując pracę 
i obyczaje. Stąd na wystawie bę-
dzie można zobaczyć m.in. pracę 
kowali, drwali, kobietę karmiącą 
gęsi, czy woźnicę.

Karolina 
Matwiejczuk-Ilnicka

n Od 20 września w cho-
dzieskim dziale muzealnym 
można będzie oglądać wy-
stawę pt. ,,Zabawki z lamu-
sa”, ze zbiorów Muzeum 
Etnografi cznego im. Marii 
Znamierowskiej-Prüffero-
wej w Toruniu. 

TO WARTO ZOBACZYĆ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
 o odejściu w dniu 8 września 2022 r.

śp. Sylwii Silskiej
Wielkiego Przyjaciela biblioteki, miłośniczki literatury i dziejów naszego miasta, 

dzięki której zachowane zostały cenne dokumenty
Pozostanie w naszej pamięci na zawsze

Rodzinie – głębokie wyrazy współczucia
składa 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży
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CHODZIESCY 
RATOWNICY 
WOPR

n Podczas zawodów 
pływackich na Jeziorze 
Miejskim (27 sierpnia), 
Julia Wyrzykiewicz ura-
towała tonącą dziew-
czynkę. 

- Mamy naprawdę świet-
ną kadrę w chodzieskim 
WOPR – podkreślił bur-
mistrz Jacek Gursz, który 
był świadkiem tego wyda-
rzenia. RED

n Miejski Ośrodek Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych w Cho-
dzieży wraz z Poradnią 
„Remedium” bawili się na 
wyjątkowym pikniku. 

Zdrowy styl życia 

Regaty i słońce
BŁĘKITNA WSTĘGA JEZIORA MIEJSKIEGO Upał tego dnia nie był sprzymierzeń-

cem zawodników. Jak powiedział 
nam Daniel Lasota, w walce ze 

słońcem konieczne było picie naprawdę 
dużej ilości wody.

W najliczniej obsadzonej klasie „Euro-
pa” świetnie spisali się żeglarze z UKŻ 
Środa, którzy wywalczyli cztery pierwsze 
miejsca, a zwyciężył Jacek Woźny. Jedy-
na reprezentantka Chodzieży w tej klasie 
- Zofi a Kulesza (ChKŻ LOK), zajęła osta-
tecznie VI miejsce.

W grupie najmłodszych zawodników – 
OPP do 11 lat, wygrał Krzysztof Pertek 
(Neptun Wągrowiec), a Piotr Stefańczyk 
z ChKŻ LOK ukończył zawody na V po-

zycji. 
W klasie OPP od 12 lat zwyciężył 

Stanisław Urbańczyk (UKŻ Środa), a na 
drugim stopniu podium stanął Mikołaj 
Grabowski (ChKŻ LOK).

W klasie FINN startowali sami cho-
dzieżanie. Pierwsze miejsce zajął Da-
niel Lasota, drugie – Jarosław Kulesza, 
trzecie – Krzysztof Sobisiak, a tuż poza 
podium (IV miejsce) stanął Leszek Swo-
rowski.

Wszystkim zawodnikom i trenerom za 
udział w zawodach podziękował prezes 
ChKŻ LOK Eugeniusz Sobkowski, a  
puchary, dyplomy i nagrody wręczył bur-
mistrz Jacek Gursz.  RC

W ostatnią sobotę sierpnia (27 VIII) Chodzieski Klub 
Żeglarski LOK zorganizował kolejne udane regaty. 
Tym razem o palmę pierwszeństwa żeglarze w różnych 
klasach walczyli w ramach „Błękitnej Wstęgi Jeziora 
Miejskiego”. 

Uratowała
tonącą

Wzbogacił go zespół „ Su-
plement diety” wraz ze zna-
komitym harmonijkarzem Mi-
chałem Kielakiem. Głównym 
przesłaniem imprezy było pro-
mowanie zdrowego stylu życia 
bez używek. 

Kierownik Poradni Liliana 
Turek wraz z kierownik MORPA 
Romaną Otto wręczyły dyplo-
my ukończenia terapii osobom 
uzależnionym, które zadekla-
rowały świadectwo swoją po-
stawą dla innych osób, które 
nie potrafi ą sobie poradzić z 
nałogiem. 

Gośćmi szczególnymi byli 
też zaproszeni mieszkańcy z 
DPS w Chodzieży.  RO

PROFILAKTYKA I PROMOWANIE
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na tegoroczne pożegnanie wakacji, wspólnie ze współorganizatorami przygotował wiele 
atrakcyjnych propozycji. Wszystkie były super przygotowane, wszystkie dostarczyły wiele, nie tylko zresztą sportowych, emocji. 

Głównym organizatorem tego 
wydarzenia  było Chodzie-

skie Towarzystwo Rowerowe, 
które do współpracy zaprosiło  
członków PCH_RUN. Wszystko 
zaczęło się od Rodzinnego Raj-
du Rowerowego wokół Jeziora 
Miejskiego, na którego czele 
jechał wiceburmistrz Piotr Wit-
kowski. 

Udział wzięło 28 kolarzy w 
różnym wieku, dla których poko-

nanie trasy nie stanowiło żadne-
go problemu. 

Po krótkiej przerwie i kieł-
basce z grilla, chętne dzieci 
mogły wziąć udział w przygoto-
wanych konkurencjach – rowero-
wej i biegowej, czyli KIDS MTB 
i KIDS RUN. W obu konkuren-
cjach dzieci zostały podzielone 
na grupy wiekowe i do pokona-
nia miały trasę o długości blisko 
400 m.

Rywalizacja była zacięta, a 
oto wyniki MTB:
n 4 - 7 lat: I miejsce Mikołaj Fe-
derkiewicz, II - Mikołaj Sędłak, III 
- Oliwier Repliński
n 8 - 11 lat: I miejsce Wiktor 
Repliński, II - Filip Godawa, III - 
Dominik Sędłak
n 12 - 15 lat: I miejsce Jakub 
Wylegała: II - Oskar Dąbrowski, 
III - Oliwier Gembiak.

Udział w tej konkurencji wzięła 

tylko jedna dziewczynka - Oli-
wia Federkiewicz, która za start, 
tak jak w/w, otrzymała pamiątko-
wy puchar i drobną nagrodę.

- Zmagania w KIDS RUN prze-
prowadzone były na tej samej 
trasie. Przeszkody, stworzone 
przez członków PCH RUN, były 
pokonywane w pocie czoła, ale 
z uśmiechami na twarzy. Słysza-
łem opinie od dzieci i rodziców, 

że to była najlepsza konkurencja 
w jakiej dzieci brały udział kiedy-
kolwiek w Chodzieży - podkreśla 
prezes ChTR Łukasz Sędłak.

Wyniki tej konkurencji:
n 4 - 7 lat: I miejsce Mikołaj Sę-
dłak, II - Mikołaj Federkiewicz, III 
- Oliwier Repliński
n 8 - 11 lat: I miejsce Wiktor Re-
pliński, II - Dominik Sędłak, III - 
Filip Godawa

n 12 - 15 lat: I  miejsce Jakub 
Wylegała, II - Oliwier Gembiak, 
III - Oskar Dąbrowski

Wśród dziewczynek I miej-
sce zajęła Laura Szałkowska, 
II - Basia Stefaniak, III - Oliwia 
Federkiewicz.

- Wszystkim uczestnikom za 
udział w konkurencjach serdecz-
nie dziękujemy, a zwycięzcom 
gratulujemy – dodaje Ł. Sędłak.

RODZINNY RAJD ROWEROWY - KIDS MTB - KIDS RUN

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Wturnieju piłkarskim wzięły udział dzieci (rocznik 2012 i 2013) z Polonii Chodzież i Korony Stróżewo. W sumie na boisku 
pojawiło się 40. młodych zawodników. Turniej wygrał zespół Korony Stróżewo, a mecze sędziowali Remigiusz Skibiński i 

Dawid Kisiel.

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

Wramach Sportowego Zakończenia Wakacji rozegrany został turniej tenisa ziemnego. 
W zawodach wzięło udział 12 zawodników, podzielonych na 4 grupy.  Po rozegra-

niu spotkań w grupach, w pierwszym meczu półfi nałowym spotkali się Tomasz Kornacki i 
Andrzej Fręśko. Niestety Tomasz Kornacki po kilkunastu minutach musiał poddać mecz z 
powodu kontuzji. 

Drugi mecz dostarczył już więcej emocji i po godzinie gry Waldemar Olszowski okazał 
się lepszy od Marcina Olejniczaka (6-4 6-4). Przy dopingu zgromadzonych kibiców w nie-
dzielne południe, Waldemar Olszowski po bardzo dobrym meczu pokonał Andrzeja Fręśko 
7-5 6-4. Trzecie miejsce zajął Marcin Olejniczak, a czwarte miejsce przypadło Tomaszowi 
Kornackiemu. Wielkie brawa nalezą się zarówno organizatorom, jak i uczestnikom.
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Ich też można było spotkać 27 sierpnia na terenach MOSIR. 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

KIJOMANIACY

Turniej siatkówki plażowej poświęcony 
był pamięci Marcina Jeleniewskiego. 

Na boisku MOSiRu rywalizowały pary, 
podzielone na dwie grupy. 
W półfi nale padły następujące roz-
strzygnięcia:
n Paweł Lisiecki + Jakub Dorna - Grze-
gorz Górny + Bartek Broda 1:2
n Damian Lisiecki + Jan Wojtecki - Mar-
cin Janiszewski + Błażej Piskula 2:0
Mecz o III miejsce:
n Paweł Lisiecki + Jakub Dorna  - Marcin 
Janiszewski + Błażej Piskula 2:0

W meczu fi nałowym (zastępstwo me-
dyczne za Damiana Lisieckiego - Łukasz 

Sobczak )
n Grzegorz Górny + Bartek Broda -  Jan 
Wojtecki + Łukasz Sobczak 2:0

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Grzegorz Górny + Bartek Broda, 2. 
Jan Wojtecki + Łukasz Sobczak, 3. Paweł 
Lisiecki + Jakub Dorna, 4. Marcin Jani-
szewski + Błażej Piskula

Miejsca 5-8: TEA N & N, Dariusz Kacz-
marek + Dawid Kamiński, Bartosz Ewert 
+ Marcin Chudziński, Marek Piekarz + 
Paweł Spychalski

Turniej sędziowali Marian Sławski i Ra-
fał Mandelt

TURNIEJ CZTERECH JEZIOR

Tradycyjny już Puchar Czterech Jezior 
w tym roku zakończył się zawodami 

na Jeziorze Miejskim. Na dystansie 1500 
m startowali także chodzieżanie. 

Wśród pań zwyciężyła Katarzyna Stro-
ińska z Obornik, a III miejsce zajęła Nata-
lia Gembiak, IV – Julia Szejner, VI – Maria 
Pietras, VIII – Kinga Koźlarek (wszystkie 
UKS Delfi nek). W grupie panów nato-
miast najszybciej trasę pokonał Daniel 
Jasiewicz z Obornik, ale drugi był Artur 
Mieloch (niezrzeszony Chodzież), trzeci 
Radosław Grabowski, czwarty Radosław 
Grabowski (oboje UKS Delfi nek), a trzy-
nasty Paweł Wołoszyn (ZS Rataje).

Ostatecznie w chodzieskim Grand Prix 
Wielkopolski 2022, zawodach fi nansowa-

nych ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, sklasyfi kowano 66 
mężczyzn i 32 kobiety.  

Wśród panów w klasyfi kacji generalnej 
zwyciężył Sebastian Urbaniak (Warta Po-
znań), a chodzieżanie zajęli miejsca: 4. 
Radosław Grabowski, 7. Artur Mieloch, 
16. Kamil Pietras. W grupie pań wygra-
ła Agata Czechyra (Warta Poznań), a 
reprezentantki UKS Delfi nek Chodzież 
uplasowały się na pozycjach: 8. Natalia 
Gembiak, 10. Kinga Koźlarek, 18 Maria 
Pietras, 27. Julia Szejner.

Mieszkańcy  Chodzieży startujący 
w zawodach, uhonorowani zostali do-
datkowymi nagrodami (N. Gembiak, K. 
Koźlarek, M. Pietras oraz A. Mieloch, K. 

Pietras). Nagrodę specjalną za udział we 
wszystkich 4 edycjach otrzymał R. Gra-
bowski

- Wszyscy uczestnicy zawodów (za-
wodnicy, sędziowie i obsługa komp.) 
otrzymali upominki porcelanowe.  Na 
zakończenie wakacji przygotowano też 
zimne i ciepłe napoje, kiełbaski z grilla, 
ciasto – podkreśla Małgorzata Kurowska 
(MOSiR).

Opracował Ryszard Cichocki
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KRZYŻÓWKA NR 60

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   10 października 2022 roku. Rozwiązania można też 
przesłać na adres naszachodziez@gmail.com. Wszystkie prawidłowe rozwiąza-
nia wezmą udział w losowaniu nagród – niespodzianek.

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki wyloso-
wały panie: K. Ratajczak i M. Pogorzelska. O terminie i miejscu odbioru nagród laure-
atki zostaną powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 60

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

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

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

POZIOMO
  1. Bardzo znane chodzieskie 
      stowarzyszenie
  5. Czyni cuda, ale i idzie w górę
  9. W ćwierćfi nale MŚ w siatkówce 
      wygrała z nią Brazylia
10. Biblijne imię żony Jakuba
11. Skupisko broni na morzu
12. Wrzucane do śmieci do brązowych 
      worków
13. Wyznawca judaizmu
16. Robić doły w ziemi
19. Może zawierać dane, spis, listę
20. Pograsz w nie w chodzieskiej bibliotece
21. 1/3 ganiana z kijem za krążkiem
22. Oświetlenie dawane przez gwiazdy
23. Farba do włosów
24. Strzelał na Placu Św. Piotra w Rzymie

PIONOWO
  1. Na trasie kolejowej do Kołobrzegu
  2. Otoczyć, osłonić czymś
  3. Twórca teorii względności
  4. Nauczysz się na nim grać w ChDK
  6. Podłużne ciastka przełożone kremem
  7. Wykonywana w laboratorium MWiK 
      w Chodzieży
  8. Krakowianie stamtąd odlatują
14. Czeski ośrodek narciarski
15. Zespół ludowy z Budzynia
17. Przed każdym występem Stacji 
      Szamocin jest obowiązkowa
18. Polski trener  kolarski
19. Poznańska torba
20. Zmysł chemiczny

!
CHODZIESKIE CORSO 2022

Wydarzeniem towarzyszącym sportowemu zakończeniu 
tegorocznych wakacji, była wystawa plonów chodzie-
skich ogrodów działkowych. Pięknie przygotowane pre-
zentacje wszystkich ogrodów zachwycały zwiedzających.

- Wystawa Corso to takie nasze działkowe dożynki. Ale za przy-
gotowaniem stoisk, uprawą prezentowanych warzyw i owoców, 
stoją przecież ludzie. Chodziescy działkowcy - podkreślił burmistrz 
Jacek Gursz, który gratulował i dziękował wszystkim pasjonatom 
działkowego trudu. A przedstawicielom ogrodów wręczył puchary 
i dyplomy.

Od kilku już lat na Corso zapraszani są także pszczelarze. 
RC

Działkowe DOŻYNKI


