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MEDALE PRZYZNANE PRZEZ PREZYDENTA RP

MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE ODZNACZENI ZOSTALI PAŃSTWO:

Podczas uroczystości zostały 
wręczone Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie, przy-

znane przez Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej. Jubilaci otrzymali także 
pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Nie 
zabrakło symbolicznego toastu. 

Burmistrz Jacek Gursz przekazał 
Jubilatom serdeczne gratulacje, wy-
raził też słowa uznania, podkreślając 
ogromne znaczenie długoletniego po-
życie małżeńskiego jako przykład dla 
młodego pokolenia.

- Wszystkim odznaczonym dziś Ju-
bilatom życzymy pomyślności, zdro-
wia i wzajemnej miłości na kolejne 

lata – zgodnie podkreślili gospodarze 
spotkania.

- Zachęcamy przy okazji przyszłych 
jubilatów lub członków ich rodzin, do 
pobierania w naszym Urzędzie Sta-
nu Cywilnego wniosków  o nadanie 
„Medali za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” – dodaje Grażyna Drewniak-
-Dutkiewicz. 

x x x
Po ofi cjalnej części spotkania, Ju-

bilaci zostali zaproszeni na poczęstu-
nek do restauracji „Łazienki Chodzie-
skie”, co było pięknym zwieńczeniem 
tej wyjątkowej uroczystości.

RED

n Burmistrz Jacek Gursz, wspólnie z samorzą-
dowcami i przedsiębiorcami z Wielkopolski, uczest-
niczył w Warszawie w spotkaniu z premierem Mate-
uszem Morawieckim i przedstawicielami rządu. Jak 
podkreśla burmistrz Chodzieży, był to kolejny krok 
w walce o tańszy prąd.

- Od dłuższego już czasu staramy się, wykorzystując 
do tego wszystkie dostępne środki,  aby ceny za energię 

elektryczną nie doprowadzały do upadku wielu fi rm i nie 
stwarzały samorządom problemów z tym związanych 
na niespotykaną dotąd skalę – wyjaśnia J. Gursz. - Na 
spotkaniu w Warszawie w nasz samorządowy głos wsłu-
chiwał się premier Mateusz Morawiecki z przedstawicie-
lami rządu i ministerstw. Liczymy, że tym razem nasze 
postulaty zostaną wprowadzone w życie.  

RED

KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

By prąd był tańszy
Z Mieczysławem 
Kiecą, prezydentem 
Wodzisławia Śląskie-
go, burmistrz Jacek 
Gursz reprezentował 
na Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, Ogól-
nopolskie Porozu-
mienie Organizacji 
Samorządowych. 

45 LAT PRACY
Pani Grażyna Drewniak – Dutkiewicz, kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Cho-
dzieży, obchodzi jubileusz 45. lecia  pracy 
zawodowej. 
Jak podkreśla burmistrz Jacek Gursz, który z tej 
okazji złożył jubilatce stosowne gratulacje i życze-
nia, pani kierownik jest nie tylko profesjonalistką, 
wzorowo wywiązującą się ze swoich służbowych 
zadań, ale także osobą niezwykle życzliwą i lubianą. 
Do gratulacji dołącza się redakcja NCh. RC

50 LAT50 LAT 
RAZEMRAZEM

1 października w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Chodzie-
ży odbyła się uroczystość 
poświęcona jubileuszowi 
50-lecia pożycia małżeńskie-
go (roczniki 1970/1971). W 
tym szczególnym wydarzeniu 
małżonkom towarzyszyli 
członkowie rodzin oraz go-
ście na czele z burmistrzem 
Chodzieży Jackiem Gur-
szem, zastępcą wójta Gminy 
Chodzież Ewą Kubiś oraz 
kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Grażyną Drew-
niak-Dutkiewicz. 

GMINA MIEJSKA

n Wanda i Stanisław Frankowscy
n Zdzisława i Zenon Grott
n Halina i Henryk Jankowscy
n Eugenia i Leon Nowakowie
n Krystyna i Ryszard 
   Wielgoszowie
n Urszula i Witold Ostańscy 

            
GMINA WIEJSKA

n Bożena i Bernard Adamiec
n Krystyna i Stefan 
  Bentkowscy
n Danuta i Andrzej Cieślikowie
n Zofi a i Edmund Krenz
n Krystyna i Eugeniusz 
  Kubiakowie

n Danuta i Jerzy Przybyła
n Adela i Stanisław 
   Sypniewscy
n Teresa i Jerzy Wiśniewscy
n Maria i Stanisław Zamojcin
n Jadwiga i Władysław 
   Zygmunt 
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W PLENERZE

n Profesor Piotr Tryja-
nowski z Katedry Zoologii 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu spotkał się 
z mieszkańcami Chodzieży, 
by opowiedzieć o związkach 
pomiędzy naszym zdrowiem 
a przyrodą.  

Piotr Tryjanowski to specja-
lista z ekologii behawioralnej, 
wpływu klimatu, ptaków, kra-
jobrazu rolniczego i ekologii 
miast. W 2007 roku wraz 
Międzyrządowym Zespołem 
ds. Zmian Klimatu dostał 
Pokojową Nagrodę Nobla. 

Wykłady odbyły się w ramach 
realizacji projektu „Chodzieski 
Eko Ludek - miejska edukacja 
ekologiczna”. Profesor  spo-
tkał się z uczniami chodzie-
skich szkół średnich, a także 
poprowadził spotkanie pn. 
„Ornitologia terapeutyczna” w 

Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. 

Były to spotkania przesy-
cone wiedzą naukową, ale 
popartą praktycznymi wska-
zówkami, jak otworzyć się na 
kontakt z przyrodą.  

PP

n Już niedługo rozpocznie 
się remont budynku dawnego 
żłobka, z którego dziś korzy-
stają Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Miejski Ośro-
dek Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

- Mamy zagwarantowane do-
fi nansowanie unijne z programu 
wielkopolskiego w wysokości 4 
230 000 zł, nad którym czuwa 
Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego z Markiem Woźniakiem i 
Jackiem Wojciechem Bogusław-
skim – informuje burmistrz Jacek 
Gursz. RED

Ekspert „Eko Ludka”

Dofi nansowanie unijne Wyjątkowa ławka

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

SPOTKANIE EDUKACYJNE

KOLEJNY SUKCES ZESPOŁU URZĘDU MIEJSKIEGO
CHODZIESKI EKO LUDEK

Nagrody Burmistrza
PIERWSZY TAKI ZABIEG

Zabezpieczenie 
bankowe
n 23 września burmistrz Jacek Gursz razem ze skarbnikiem Miasta 
Radosławem Federkiewiczem, w obecności prezesa MEC sp. z o.o., pod-
pisali zabezpieczenie bankowe dla spółki Miejska Energetyka Cieplna. 

Dzięki środkom miasta spółka będzie mogła kupować węgiel, który zabezpie-
czy potrzeby na najbliższy sezon grzewczy. 

- Po raz pierwszy w historii taki krok był potrzebny – informuje burmistrz. - Do 
tej pory środki spółki wystarczały na zakup węgla na cały rok. Było to 1,8 mln 
złotych. W tym roku ze względu na drożyznę i kosmiczne ceny węgla, potrzebu-
jemy 13 milionów! Dziękuję radnym za jednogłośne poparcie tej inicjatywy.

RED

n W parku im. ks. 
Ostrowskiego pojawiła 
się nowość - wyjątko-
wa, solarna ławka, która 
umożliwi zaparkowanie 
roweru, naładowanie 
telefonu, poinformuje 
o pogodzie i jakości 
powietrza. Dodatkowe 
informacje na jej temat 
znajdują się w aplikacji 
SEEDIA City.

Ławka to kolejny za-
kup w ramach dotacji 
unijnej „Chodzieski Eko 
Ludek - edukacja ekolo-
giczna. RED

Środowiska szkół i przedszkola miejskiego wskazały do uhonorowania tegorocznymi 
Nagrodami Burmistrza Hannę Lohr - byłego dyrektora SP3, Lucynę Siminiak - dyrektor 
Miejskiego Przedszkola nr 5 i nauczycieli Mariolę Karpetę i Małgorzatę Pranke. Bur-
mistrz Jacek Gursz wręczył nagrody 14 października. RED
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółki Chodzieskiego Towarzystwa 
Społecznego Spółka z o.o.
zawiadamia Mieszkańców Chodzieży, 
że na terenie działek o NR 1233/1, 1233/2, 1436/1 
i 1436/3  przy ul. Prezydenta Ryszarda Koczorow-
skiego w Chodzieży należącym do Chodzieskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego rozpo-
częła się realizacja zadania inwestycyjnego pod 
nazwą

BUDOWA GARAŻY TYNKOWANYCH 
Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ 

Obecnie trwają prace porządkowe całego terenu, usu-
wanie zarośli i zgromadzonych pozostałości po budowie 
przylegającego osiedla mieszkaniowego.

Zaprojektowano 60 garaży 
o wymiarach 3100 x 5860 [mm]
Każdy garaż będzie wyposażony w oświetlenie 
wewnętrzne i zewnętrzne umieszczone nad bramą 
uchylną, w gniazdo o mocy 220 V i gniazdo trójfazo-
we oraz licznik energetyczny. Wszystkie garaże bu-
dowane są na sprzedaż wraz z gruntem i udziałem w 
częściach wspólnych projektowanej infrastruktury: 
drogi, chodniki, zieleń i ścieżka rowerowa.

Plan Zagospodarowania Działek objętych opracowa-
niem, który został  załączony do przedmiotowego ogło-
szenia obrazuje sposób usytuowania garaży oraz po-
trzebną komunikację z oświetleniem całego terenu. 
Pozostałe szczegóły dotyczące technologii wykonania 
obiektów garażowych oraz kosztów zakupu można uzy-
skać od osoby prowadzącej inwestycję: 
Grażyna Nowickiej 
pod numerem telefonu 608 595 185.

Prezes Zarządu Spółki ChTBS
Grażyna Nowicka
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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.
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Profilaktyka i zdrowie

Nowa elewacja

n

WAŻNA INFORMACJA  

DODATEK WĘGLOWY 

n Zgodnie z art.2 ust. 3a znowelizowanej ustawy o dodatku węglowym, w przypadku, 
gdy pod jednym adresem zamieszkania funkcjonuje kilka gospodarstw domowych, przy-
znany może być tylko jeden dodatek węglowy.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust 3b ustawy, w sytuacji, gdy wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego złożyło więcej niż jedno gospodarstwo domowe na ten sam adres miejsca zamiesz-
kania, to dodatek ten będzie wypłacony wnioskodawcy, który wniosek złożył jako pierwszy. Inne 
wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

WAŻNE
Dokonana w CEEB korekta złożonej deklaracji po 11 sierpnia 2022r., która spowodowała 
uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku węglowego, nie uprawnia do wypłaty wska-
zanego świadczenia. 

Marzena Brączewska
dyrektor MOPS Chodzież

INFORMACJA

O OKRESOWYCH KONTROLACH 
PRZEWODÓW KOMINOWYCH
n W związku z informacjami o próbach wyłudzenia dodatków węglowych poprzez świadome działa-
nie polegające na zmodyfikowaniu złożonej wcześniej deklaracji CEEB, w celu uzyskania uprawnie-
nia do pobrania świadczenia (np. poprzez zamianę zgłoszonego kotła gazowego na kocioł węglowy 
lub dopisania kozy czy kominka), w związku z nowelizacją przepisów ustawy o dodatku węglowym 
(art. 3 ust. 5) informuję, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek 
poddania użytkowanego obiektu budowlanego co najmniej jednej w roku kontroli okresowej polega-
jącej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. 

Kontrole stanu technicznego przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie zgodnie z 
przepisami  ustawy z dnia 24 sierpnia 1997 r. o ochronie pożarowej lub specjaliści posiadający uprawnienia 
budowlane. 

Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z 
przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Burmistrz Miasta Chodzieży
 /-/Jacek Gursz

więcej informacji na stronie: 
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/ceeb_komunikat_na_strone_gunb.pdf

MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26  

n W minionym miesiącu MORPA 
czynnie uczestniczyła w wielu im-
prezach sportowych, edukacyjnych 
i profilaktycznych. Członkowie grup 
wsparcia mieli okazję wymienić swo-
je doświadczenia i sukcesy podczas  
„Pikniku rodzinnego”, zorganizowa-
nego w Ośrodku. 

Pracownicy MORPA brali natomiast 
udział w imprezie rekreacyjno - sporto-
wej „MobilOrient”. Można było też sko-
rzystać z rajdu ceramików lub pikniku z 
Poradnią Zdrowia i wielu innych imprez 
na terenie miasta.

Romana Otto
Kierownik MORPA

Proces termomodernizacji został przerwany 
ze względu na brak środków finansowych oraz 
z powodu trwającego sporu dotyczącego działki 
przylegającej do budynku Wspólnoty od strony 
północno-wschodniej, a należącej do właścicieli 
spoza Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Mimo tych wielu przeciwności, mieszkańcom 
udało się zgromadzić potrzebną kwotę na wy-
konanie termomodernizacji ściany zachodniej 
budynku z  kolorystyką już istniejącą na ścianach 
szczytowych i zgodną z dokumentacją technicz-
ną. Ponadto Właściciele w maju tego roku podjęli 
uchwałę o podwyższeniu składki miesięcznej na 

Fundusz Remontowy, aby jak najszybciej osią-
gnąć kwotę potrzebną na wykonanie termomo-
dernizacji ostatniej ściany - wschodniej elewacji.

Cały koszt prac termoizolacyjnych z kolory-
styką elewacji został sfinansowany ze środków 
zgromadzonych przez mieszkańców na Fundu-
szu Remontowym Wspólnoty. 

Zarząd Spółki wspiera wszelkie działania 
Wspólnoty Mieszkaniowej i pragnie wyróżnić oso-
by z Zarządu Wspólnoty za zaangażowanie oraz 
bardzo dobrą współpracę z pracownikami naszej 
Spółki. Zarząd Spółki ChTBS

Grażyna Nowicka 

n Od dłuższego czasu trwają prace termomodernizacyjne elewacji budynku Wspólnoty Miesz-
kaniowej przy ul. Wojska Polskiego 26. Obecnie widoczne efekty tych prac, które rozpoczęły 
się  już wiosną 2016 roku, dotyczyły wykonania termomodernizacji jedynie ścian szczytowych 
budynku, co skutecznie zatrzymało ich przemarzanie. 
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Stowarzyszenie Bioder-
ko zostało tegorocznym 
laureatem konkursu 
Laur Seniora w kategorii 
„Usługa”,  którego wyniki 
zostały ogłoszone pod-
czas targów „Viva Senio-
rzy 2022”. 

Celem konkursu jest promocja dedykowanych specjal-
nie seniorom produktów, usług lub działań, wyróż-
niających się pod względem funkcjonalności lub za-

spokajających potrzeby i oczekiwania tej grupy społecznej, 
a oferowanych przez producentów lub usługodawców, jak 
również realizowanych przez stowarzyszenia lub instytucje.  

Bioderko uczestniczy w targach „Viva Seniorzy” od 11 
lat.  To wspaniała okazja do prezentacji oferty wsparcia 
osób z niepełnosprawnością ruchową, promocja działań 
stowarzyszenia i usług, jakie na  co dzień oferuje. Chodzie-
skie Centrum Usług Społecznych, którego działanie zostało 
nagrodzone,  powstało w trudnym czasie walki z covidem, 
jednak przetrwało wszystkie wyzwania z tym związane i na-
dal prężnie działa. 

Cieszymy się bardzo z prestiżowej nagrody „Laur Senio-
ra”, jest to dla nas kolejny prezent z okazji 15 - lecia działal-
ności stowarzyszenia. Dziękujemy komisji konkursowej za 
docenienie naszej inicjatywy, dziękujemy również całemu 
zespołowi pracującemu przy realizacji CHOCUS.

Honorata Pilarczyk  

PREZENT 
NA 15. LECIE 
DZIAŁALNOŚCI
BIODERKA

Trzy lata w Chodzieży
ROZMOWA Z PROBOSZCZEM PARAFII NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KS. JANEM KORYGACZEM

n Do Chodzieży przybył Ksiądz dokład-
nie trzy lata temu. Przybył do całkowicie 
nieznanego sobie miasta?

- Może nie całkowicie nieznanego, bo 
6, może 7 lat temu brat z grupą swoich 
współpracowników wykonywał jakieś zle-
cenie w Ratajach i skorzystałem z jego 
zaproszenia na rybny przysmak w Tawer-
nie. W samej Chodzieży wprawdzie nie 
byłem, ale przez miasto przejeżdżałem 
kilka razy autobusem.

n Każdy kapłan musi liczyć się ze 
zmianami miejsc swojej pracy duszpa-
sterskiej.

- Ja rozpoczynałem w parafi i św. Brata 
Alberta w Różannie, a przed przybyciem 
do Chodzieży, prowadziłem niewielką, 
wiejską parafi ę, liczącą zaledwie 800 
osób.

n Decyzja o zmianie była zaskocze-
niem?

- Od pewnego już czasu przewidywałem, 
że będę musiał opuścić tamtą parafi ę, ale 
nie liczyłem, że będzie to w 2019 roku. 4 
lipca zostałem zaproszony na spotkanie 
z arcybiskupem, a 5 lipca dowiedziałem 
się, że moim następnym miejscem pracy 
będzie parafi a Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Chodzieży.

n Nie było wówczas obaw, że to przecież 

zupełnie inne środowisko, że to parafi a 
znacznie większa, z nowymi wyzwania-
mi?

- Przychodziłem na nieznany mi grunt, 
ale byłem pełen optymizmu. Nie przera-
żało mnie to, nie obawiałem się, że sobie 
nie poradzę. Liczyłem się oczywiście z 
tym, że trzeba będzie do wielu spraw po-
dejść zupełnie inaczej.

n Po trzech latach może Ksiądz doko-
nać już małego podsumowania swojej 
pracy duszpasterskiej w naszym mie-
ście?

- Początki nie były łatwe nie tylko z tego 
względu, że to dla mnie zupełnie nowy te-
ren. Rozpocząłem 1 września 2019 roku, 
a zaraz potem trzeba było zmierzyć się 
z „martwym czasem”, spowodowanym 
pandemią. Był to bardzo trudny okres, 
ale już wtedy wielu parafi an okazało soli-
darność z nami. Z tą życzliwością i ofi ar-
nością spotykam się zresztą w dalszym 
ciągu, choć chciałoby się, by ludzi zaan-
gażowanych w życie parafi i było jeszcze 
więcej. Po fali covidu wiele parafi alnych 
grup znowu działa bardzo dobrze, a do 
niektórych, jak choćby Kręgu Biblijnego, 
chcemy powrócić. Mamy też nowe po-
mysły, jak na przykład wprowadzenie w 
życie mojej propozycji powołania w na-
szej parafi i Stowarzyszenia Wspierania 
Powołań Kapłańskich.

n Podobnie jak w wielu innych para-
fi ach, tak i w Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny pomagano Ukraińcom, 
którzy na dłużej lub krócej zatrzymywali 
się w Chodzieży.

- Nasze wsparcie było znaczne, jak na 
miarę naszych możliwości. Organizowa-
liśmy spotkania dla Ukraińców z miasta 
i okolic, ułatwiające im tutaj pobyt, czy 
też np. z okazji Świąt Wielkanocnych, 
przygotowane przez parafi alne Caritas. 
Proponowaliśmy pomoc językową, praw-
ną. 1 marca przyjęliśmy rodzinę – mamę 
z trzema córkami. Mama z najmłodszą 
córką przebywała pod naszą opieką do 
końca maja, natomiast dwie pozostałe do 
końca lipca i sierpnia. 

n Może Ksiądz liczyć na pomoc księży 
wikariuszy?

- Mam bardzo dobrych wikariuszy. Nie je-
stem autokratą, wiem, że nie wiem wszyst-
kiego, a często ich propozycje są lepsze od 
moich. Cieszę się, kiedy im się coś udaje.

n Na różnych spotkaniach, wyjątko-
wych nabożeństwach, czy choćby 
ostatnio pod chodzieskim pomnikiem, 
spotkać można obok Księdza, pastora 
parafi i ewangelicko – metodystycznej, 
ks. Krzysztofa Kłuska.

- Inicjatywa bliższych kontaktów wyszła 
od pastora. Ja zawsze najpierw patrzę 

na człowieka, bo chrześcijaństwo po pro-
stu „buduje się na człowieczeństwie”. Ks. 
Krzysztof ma także wyjątkowy szacunek 
do Matki Bożej, a nasze spotkania to 
okazje do wzajemnego, chrześcijańskie-
go ubogacania się.

LAUR SENIORA 

n Kontakty każdego proboszcza z 
miejscowymi władzami są nieuniknio-
ne. Jak układa się współpraca Księdza 
z chodzieskimi samorządowcami? 

- Zarówno pan burmistrz, jak i pani wójt 
zawsze starają się pomóc. Są na tyle 
życzliwi, że nigdy nie pozostawiają zasy-
gnalizowanych im problemów bez reak-
cji. Darzymy się wzajemnym zrozumie-
niem, sympatią, co przekłada się choćby 
na obecność pani wójt i pana burmistrza 
w uroczystościach w naszym kościele. 
Zawsze są u nas mile widziani.

n Trzy lata pobytu w naszym mieście 
to wprawdzie jeszcze niezbyt dużo, ale 
czy może Ksiądz już powiedzieć, że 
poznał Chodzież? A może już czuje się 
chodzieżaninem?

- Do zakorzenienia się w tym przecież 
nowym dla mnie miejscu, potrzeba jesz-
cze czasu. Zdążyłem natomiast spotkać 
już wielu wspaniałych ludzi i co najważ-
niejsze, nie doświadczyłem żadnych 
przykrości ze strony parafi an. Cieszę 
się z wszystkiego, co udało się dla nich 
zrobić. Może chodzieżaninem jeszcze 
do końca się nie czuję, ale tylko dlatego, 
że było w tych pierwszych trzech latach 
tyle nieprzewidzianych zdarzeń, które 
uniemożliwiły dokładniejsze poznanie 
miasta, jego najważniejszych proble-
mów. Nie było też możliwości poznania 
wszystkich parafi an. W ogóle to mam tu 
jeszcze dużo do poznania. Natomiast 
wiem na pewno, że  Chodzież jest pięk-
nym miastem.

Rozmawiał Ryszard Cichocki
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Niekonwencjonalny rodzaju wypo-
czynku, wzmacniający zdrowy tryb 
życia, a przy okazji poznanie i odkry-
wanie piękna naszego miasta, zapro-
ponowali chodzieżanom 18 września 
Gmina Miejska w Chodzieży, Chodzie-
skie Towarzystwo Rowerowe oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wrajdzie „MobilOrient” wzięło udział około 180 
uczestników. Ich zadaniem było potwierdze-
nie w wyznaczonym limicie czasu swojej 

obecności w punktach kontrolnych i wykonanie tam za-
dań specjalnych. Organizatorzy przewidzieli dwie trasy: 
długą – z 23. punktami kontrolnymi oraz krótką – z 9 
takimi punktami. Lokalizacja punktów utrzymana była 
w tajemnicy, a określały ją mapa oraz zagadka – rymo-
wanka, która pozwoliła doprecyzować pozycje punktów 
względem mapy.  Uczestnicy nie mieli obowiązku zna-
lezienia i zaliczenia wszystkich punktów kontrolnych, 
a klasyfi kowany był każdy, kto odnalazł chociaż jeden 
taki punkt. W każdym punkcie wykonać trzeba było do-
datkowo nagradzane, krótkie zadania zręcznościowe 
lub logiczne. 

Zwycięzcami rajdu na obu dystansach zostały oso-
by, które uzyskały największą liczbę punktów w najkrót-
szym czasie.

Trasę pokonywać można było alternatywnymi środ-
kami komunikacji, pieszo/biegiem, rowerem, hulajnogą 
czy też rowerem miejskim lub autobusem miejskim. 
Rowery miejskie i autobusy komunikacji miejskiej były 
tego dnia darmowe dla wszystkich uczestników rajdu.

xxx
Każdy uczestnik otrzymał bogate zestawy startowe, 

w tym m.in. okolicznościową koszulkę biegową i komin. 
Otrzymał też prowiant na drogę. Dla zwycięzców obu 
rajdów przewidziane były  nagrody. Organizator na-
grodził również partnerów (zabezpieczających punkty 
kontrolne) okolicznościowymi statuetkami. RED

Fot. Wojciech Szałata, RC

SPORTOWO - REKREACYJNA IMPREZA PLENEROWA
MOBIL ORIENT

Zdrowy tryb życia

ORKIESTRA CHDK

n Od wielu lat jedną z artystycznych wizytówek naszego 
miasta jest Orkiestra Chodzieskiego Domu Kultury, pra-
cująca pod dyrekcją Sławomira Czapli.

Orkiestra uświetnia wiele imprez w Chodzieży i w okolicy, wy-
jeżdża również w dalsze zakątki Polski i za granicę naszego kraju. 
Muzycy koncertowali między innymi w Niemczech i w Czechach. 

Próby zespołu odbywają się w każdy w piątek, a orkiestra stara 
się wciąż poszerzać swój skład. Wszyscy chętni proszeni są o kon-
takt z Chodzieskim Domem Kultury. RED

Wizytówka naszego miasta

WYNIKI ZABAWY

Poszczególne punkty 
przygotowali partnerzy organizatorów: 
Chodzieski Dom Kultury, Chodzieski Eko-ludek, Cho-
dzieski Klub Gospodarczy, Chodzieski Klub Sportowy 
„Polonia”, Klub Sportowy „Gontyniec”, Klub Żeglarski 
„OPTY”, Komenda Powiatowa Policji, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Militarna 
Chodzież i Okolice, Nadleśnictwo Podanin, Ochot-
nicza Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna, 
PCH_RUN, PCH126P, Polski Związek Wędkarski, 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 
Rada Miejska w Chodzieży, Rodzinny Ogród Działko-
wy „Zielony Zakątek”, Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Chodzieskiej, Uczniowski Klub Sportowy „Przygoda”, 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek 
Harcerstwa Polskiego.

NAJLEPSZA DRUŻYNA - DYSTANS DŁUGI
1. Zespół „Połki”  - 169 punktów 
    w czasie 4 godz. 7 min.
2. Zespół „Szwagry” -168 punktów 
    w czasie 2 godz. 54 min.
3. Zespół „Kajaki” - 168 punktów 
    w czasie 3 godz. 11 min.

NAJLEPSZA DRUŻYNA - DYSTANS KRÓTKI
1. Zespół „Życholaki” - 64 punkty 
    w czasie 1 godz. 25 min.
2. Zespół „Pierniki”  - 63 punkty 
    w czasie 3 godz. 2 min.
3. Zespół „Pączki”  - 62 punkty 
    w czasie 1 godz. 53 min.

NAJAKTYWNIEJSZA SZKOŁA
Szkoła Podstawowa nr 1 z 19 uczestnikami

WYNIKI GŁOSOWANIA UCZESTNIKÓW 
NA NAJCIEKAWSZY PUNKT KONTROLNY

1. Chodzieski Eko-Ludek  - 12 głosów;
2. Militarna Chodzież i Okolice  - 8 głosów;
3. Ochotnicza Straż Pożarna  - 6 głosów.
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PARTNERSTWO MIAST 
CHODZIEŻ – NOTTULN

W miniony weekend Chodzież odwiedzili goście z Nottuln - 
burmistrz Dietmar Thönnes, który po raz pierwszy był 
w naszym mieście, przewodniczący tamtejszego komitetu 
partnerstwa Robert Hülsbusch oraz grupa strażaków. Stra-
żacy przyjechali z konkretnym prezentem – samochodem 
pożarniczym.

Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się w sobotę, 15 paź-
dziernika, przed Urzędem Stanu Cywilnego. W obecności burmi-
strzów obu miast, kluczyki do pożarniczego samochodu szef stra-

żaków z Nottuln Udo Henke wręczył prezesowi chodzieskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej Adamowi Jankowskiemu.

- Nasi strażacy  wykazują ogromne zaangażowanie, by ich jednost-
ka mogła dobrze spełniać swoje obowiązki – wyjaśnia burmistrz Jacek 
Gursz. - Taki  samochód  był im potrzebny i na pewno usprawni działal-
ność dla naszego wspólnego dobra.

Drugim punktem sobotniego pobytu gości z Nottuln, było spotkanie 
burmistrzów obu miast, w którym uczestniczyli też przewodnicząca Rady 
Miejskiej Mirosława Kutnik, wiceburmistrz Piotr Witkowski oraz przewod-
niczący komitetów partnerstwa – Beata Roguszka i Robert Hülsbusch.

P. Witkowski przygotował specjalną prezentację, pokazującą Cho-
dzież i jej zasady samorządowego działania. Potem na kilka pytań odpo-
wiedział  burmistrz Nottuln.

Dietmar Thönnes mówił między innymi:

- Naszym wspólnym celem jest aktywna praca na rzecz pokoju. 
Europa potrzebuje takich drobnych gestów, jak nasze partnerstwo.

- Bardzo ważne są nie tylko kontakty ofi cjalne, ale też współpraca 
stowarzyszeń, grup społecznych, a wśród nich również np. osób nie-
pełnosprawnych czy strażaków z obu miast. Sercem partnerstwa są 
komitety, ale liczy się też to, że żyją nim różni mieszkańcy. 

- Przeżywamy podobne problemy i możemy wzajemnie się uczyć 
ich rozwiązywania. Partnerstwo nie „rodzi się z góry”, nie jest za-
dane. I właśnie dlatego tak ważne jest to, że ludzie też tym żyją. 
Można to było zauważyć choćby podczas obchodów jubileuszu 30. 
lecia współpracy.

- Nasze partnerstwo może być przykładem dla władz naszych 
państw. Zawsze warto współpracować, a nie być przeciw sobie.

- Polska bardzo pomaga Ukraińcom, co widać też w Chodzieży.  
W pomoc zaangażował się także nasz komitet. Również dużo Ukra-
ińców przybyło do  Nottuln, dla których przygotowaliśmy salę gim-
nastyczną z polowymi łóżkami. Są tacy, którzy u nas pozostają  na  
dłużej.

O swoich kontaktach z Ukraińcami opowiedzieli też Robert 
Hülsbusch i Mirosława Kutnik.

- Jestem przekonany, że nasze partnerstwo będzie trwało – za-
kończył Dietmar Thönnes.

Ważnym punktem spo-
tkania było przekazanie 
przez niemieckich gości 
burmistrzowi naszego 
miasta miniaturki słu-
pa pokoju. Celem akcji 
„Niech pokój zapanuje na 
ziemi na całym świecie”, 
jak podkreśla burmistrz 
Nottuln, jest zbliżenie ludzi 
wszystkich krajów.

- Słowa te są zarówno 
przesłaniem pokoju, jak 
i modlitwą o pokój. My – 
Nottuln i Chodzież – poma-
gamy szerzyć to orędzie 
pokoju, My, Gmina Nottuln 
zamówimy cztery tablice 
w czterech językach do 
umieszczenia na słupie po-
koju. Będą dostarczone do 
Chodzieży. Cieszylibyśmy 
się, gdyby taki słup pokoju 
również w Chodzieży zo-

Po zwiedzeniu Urzędu Miejskiego, burmistrz zaprosił gości z Nottuln na spotkania w kilku punktach 
naszego miasta, m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej i siedzibie Bioderka.

stał postawiony – można przeczytać 
w specjalnym dokumencie, przeka-
zanym władzom naszego miasta.

Okolicznościowe upominki prze-
kazali niemieckim gościom gospo-
darze spotkania.

Ryszard Cichocki



SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Odzawsze rolą zabawek była edukacja przez zabawę, która 
pobudzała wyobraźnię, rozwój motoryki dziecka. Ponadto 
zabawki odtwarzały przedmioty z otoczenia dorosłych, 

kształtując w dzieciach przyszłe role w społeczeństwie. 
Wśród zabawek zdecydowanie dominują różnorakie formy 

koni, pojazdów, lalek, czy obrazujące pracę na wsi. Materiałami 
wykorzystywanymi do ich wytwarzania były: drewno, słoma, gałganki, 
czy wiklina, które tym samym narzucały przedmiotom prostą formę i 
naturalny kolor. W II połowie XIX wieku powstawały ludowe ośrodki 
zabawkarskie, głównie na terenach południowo-wschodnich naszego 
kraju (żywiecki, rzeszowski, kielecki), które wyróżnia zdecydowany 
kolor (przede wszystkim czerwony, niebieski, zielony i żółty) i kwiatowa 
dekoracja. 

Po II wojnie światowej zabawki ludowe traciły na atrakcyjności i 
zastępowane były przez masowo produkowane w fabrykach, jednak do 
lat 90-tych XX wieku ze względów oszczędnościowych, wytwarzano je 
także na własne potrzeby w środowiskach wiejskich. 

Wystawa ,,Zabawki z lamusa” podzielona jest tematycznie na 
zabawki dedykowane dziewczynkom i chłopcom, zabawki muzyczno-
obrzędowe, przedstawiające prace na wsi i ludowe ośrodki 
zabawkarskie. Uzupełnieniem wystawy jest aranżacja bookschronu na 
terenie parku przy bibliotece, gdzie pokazane są najmłodsze zabawki 
jarmarczne związane z odpustami i festynami, wytwarzanymi seryjnie 
przez miejskich rzemieślników, typu gwizdki, wiatraczki, pukawki itp. 

Wystawa kierowana jest do dorosłych i dzieci - ci pierwsi będą mogli 
przenieść się w czasy własnego dzieciństwa, a najmłodsi poznać i 
być może zainspirować się prostą formą zabawek, która pozostawia 
więcej miejsca wyobraźni i własnej kreacji. Wystawa cieszy się sporym 
zainteresowaniem, głównie najmłodszych. Do tej pory odwiedziło nas 
prawie 200 osób, głównie z przedszkoli i szkół podstawowych, choć nie 
brakuje też zainteresowania ze strony dorosłych.

Wystawę można oglądać do końca października.  DHiTM

WYSTAWA CZASOWA

20 września wraz z dziećmi z Miejskiego Przed-
szkola nr 5 oraz najmłodszymi uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 3, chodzieskie muzeum otwo-
rzyło wystawę pt.,,Zabawki z lamusa”. Obiekty 
pochodzą z Muzeum Etnografi cznego w Toruniu 
i obrazują formy zabawek sprzed 80 lat. Ich 
inspiracje sięgają jednak XIX wieku i zabawek 
wytwarzanych głównie w wiejskim otoczeniu 
dziecka przez rodziców, dziadków, czy miejsco-
wych rzemieślników. 
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Zabawki 
z lamusa

n 22 września odbyło się drugie spo-
tkanie, wspominające ,,Dzień Chemika”, 
zainicjowane przez Dorotę Marciniak i 
Dział Historii i Tradycji Miasta MBP.

O swoich zawodowych doświadczeniach tym 
razem barwnie opowiadali długoletni pracownicy 
byłych zakładów ceramicznych, których witała i 
przedstawiała Dorota Marciniak. Gośćmi, którzy 
zabrali głos byli: Jan Masłowski, Krystyna Adam-
ska, Kazimierz Romiński, Marek Zachariasz. 
Wspominali oni m.in. warunki socjalno-bytowe 
zakładów, tematy biuletynu zakładowego ,,Sami 
o sobie’’, proces powstawania serwisu „Barbara” 
oraz historie przyzakładowej straży pożarnej. 

Wieczór upłynął w muzyczno-sentymentalnej 
atmosferze, przy kawie i muzycznej propozycji 
Oliwii Tomczyk i Macieja Strzałkowskiego. 

Zapraszamy na kolejne spotkanie już 24 listo-
pada na godz.17.00. MBP

Wspomnienia gości
SPOTKANIE BYŁYCH PRACOWNIKÓW CHZPiP

Nadchodzące 
WYDARZENIA w MBP
25.10. godz. 17.00 
 -  wykłady  z okazji otwarcia wystawy
    „ Historia Biblii”

04.11. godz. 16.00
- 45. Międzynarodowy Listopad Poetycki  
- spotkanie z poetką ukraińską Natalią
  Belczenko 

09.11. godz.17.00 
- „Ziemie północnej Wielkopolski 
  w czasach Józefa Wybickiego 
- wykład Marka Fijałkowskiego, 
  kustosza Muzeum Okręgowego w Pile 
  w 200. rocznicę śmierci pisarzai polityka, 
  twórcy Mazurka Dąbrowskiego.
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Przyczyną tej miłej wizyty 
było rozpoczęcie bibliotecz-
nego projektu „Wierszem 
malowane w rocznicę 180 
urodzin Marii Konopnic-
kiej”, finansowanego ze 

Sam satyryk przyznał, że jest 
trochę zaskoczony naszym 
wyborem – „chłopaka” na 

obchody tego dnia. Swoim mi-
nirecitalem rozbawił całą salę. 
Nie zabrakło humorystycznych 
opowieści o prywatnym życiu ar-
tysty, znajomości języków obcych 
wśród Polaków, a także o przyja-
znych kontaktach z „menelikami”. 
Felietonista przyznał, że zabawne 
historie spotykają go co krok, a 
on sam, w pewien sposób swoją 
osobą, prowokuje do ciekawych 
dyskusji wszelkie napotkane „me-
neliki”.

Swoje historie Krzysztof 
Daukszewicz urozmaicił komenta-
rzem śpiewanym. Do wspólnego 
wykonywania utworów udało mu 
się namówił całą publiczność. 

Można było również kupić książ-
ki, do których nasz gość chętnie 
wpisywał autografy. Wszyscy wy-
chodzili ze spotkania w dobrym 
humorze, z uśmiechem na twarzy.

Krzysztof Daukszewicz – saty-
ryk, poeta, kompozytor, gitarzysta i 

piosenkarz. Autor ponad dwudzie-
stu tytułów książek, m.in.  „Cwane 
główki i chłopaki z drogówki. Me-
neliki 2”, „Tuskuland” czy „Naresz-
cie w Dudapeszcie”, oraz licznych 
kompozycji. 

 Justyna Belter-Rusek 

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM DAUKSZEWICZEM

W piątek 30 października, obchodziliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Chodzieży, w sposób wyjątkowy, Dzień Chłopaka. Ta wyjątkowość to zasługa 
wspaniałego gościa, „niepokornego chłopaka” – Krzysztofa Daukszewicza. 

Wyjątkowy Dzień 

Goście z Piły

Wyjątkowy dzień

Wierszem malowane
POZNAWALI HISTORIĘ 
NASZEGO MIASTA

DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH 2022 W MBP

ROK MARII KONOPNICKIEJ W MBP

n 24 września w muzeum MBP gościliśmy liczną 
grupę rowerzystów pilskiego PTTK, którzy z dużym 
zainteresowaniem wysłuchali informacji o historii 
Chodzieży.  

Obejrzeli wystawy stałe oraz wystawę czasową pt. 
,,Zabawki z lamusa”. DHiTM

n 7 października w biblio-
tece odbył się „Dzień Gier 
Planszowych”. Uczestnicy 
mogli wspólnie zagrać w 
przygotowane gry. 

Możliwości było wiele. 
Począwszy od klasycznych 
znanych nam dobrze sza-
chów, poprzez ich azjatyckie 
odmiany, znane nam dobrze 
gry planszowe, kończąc na 
takich rozbudowanych plan-
szówkach jak World of War-
craft: Wrath of the Lich King. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszył się właśnie kącik 
azjatycki, gdzie prezentowa-
ne były takie tytuły jak Xian-
gqi, Go, czy Shogi. 

Kolejną atrakcją był mi-
ni-turniej szachowy popro-

n Dział dla dzieci gościł 
uczniów klasy II ze szkoły 
Podstawowej nr 3 wraz z 
wychowawczynią Dorotą 
Janowiak. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury – pań-
stwowego funduszu celo-
wego.

Podczas pierwszego z 
serii spotkań, tym razem z 
bibliotekarką Elżbietą Ha-

bet, uczniowie zapoznali się 
z życiorysem autorki popu-
larnych do dziś wierszy, a 
także dowiedzieli się nieco 
więcej o jej twórczości pod-
czas pokazu multimedialne-
go. Było wspólne czytania 
wierszy, dyskusja, ciekawe 
pytania i quiz, sprawdzają-

cego przyswojoną właśnie 
wiedzę.

Kolejnym etapem rocz-
nicowego projektu w Roku 
Marii Konopnickiej, będzie 
nadchodzące już niebawem 
spotkanie z pisarką i autorką 
wierszy dla dzieci, Ewą Cho-
tomską. EH

wadzony przez naszego mi-
strza szachowego Radosława 
Fengiera. Dużą popularnością 
cieszyły się też takie gry jak 
Jenga, Kruki, Kroniki Zbrodni, 
Neuroshima czy 5 sekund. 

Przygotowane zostały rów-
nież warsztaty dla dzieci, pod-
czas których najmłodsi mogli 
nauczyć się tworzyć własne 
gry planszowe. 

Była też kawa, herbata i po-
częstunek, spokojna muzyka, 
a czas umilali cosplayerzy w 
swoich przebraniach. To był 
wyjątkowy dzień.

Wojciech Kantorski
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WIZUALNE MYŚLENIE

SUPLEMENT DIETY

EKSPERYMENTY, QUIZY, ZABAWY

Uczestnicy zajęć uczą się, 
jak w kreatywny i grafi czny 
sposób tworzyć m.in. notatki z 
lekcji, prezentacje oraz jak w 
łatwy sposób zapamiętywać to, 
co jest dla nich ważne. Ćwiczą 
przy tym rękę, własną kreatyw-
ność i poczucie estetyki. 

Zajęcia odbywają się co dwa 
tygodnie, we wtorki w dwóch 
grupach wiekowych: dzieci 9 
-15 lat - godz. 17.30, młodzież i 
dorośli - 18.30. Nadal są wolne 
miejsca w obu grupach, dla-
tego zapraszamy wszystkich 
chętnych do zapisów pod nu-
merem: 665-755-227. Przyjdź 
i przekonaj się, że naprawdę 
potrafi sz rysować!

 NP

Przekonaj się, 
że POTRAFISZ

Ważna AKCJA

Mobilna STREFA NAUKI

n We wtorek, 11 października w Chodzieskim Domu Kultury rozpoczął 
się drugi sezon zajęć w ramach sekcji myślenia wizualnego, prowadzonej 
przez Olgę Żądło.

n Działający w Chodzieski Dom Kultury zespół Suplement Diety bierze 
udział w akcji charytatywnej - zbiórki pieniędzy na leczenie Agaty Darul. 

n Wyjątkowa, mobilna  strefa nauki „Zostań odkrywcą jak Ignacy Łukasie-
wicz” - wynalazca lampy naftowej i pionier przemysłu naftowego w Polsce, 
stanęła 3 października na terenie MOSiR.

Chodziescy uczniowie wzięli udział w naukowych zabawach, quizach i eksperymen-
tach. A wszystko było możliwe dzięki Fundacji Orlenu. RED

Zespół przekazał w tym celu 
na licytację swój godzinny kon-
cert w terminie i miejscu ustalo-
nym wspólnie z muzykami. Może 
to być dowolna okazja w domu, 
lokalu lub innym wskazanym 
miejscu, w promieniu do 100 km 
od Poznania. 

Zespół informuje, że dyspo-
nuje własnym nagłośnieniem, 
które taką imprezę „udźwignie”. 
Dodatkiem do koncertu jest płyta 
z autografami członków zespołu. 

Jeśli więc planujecie imprezę, 
to jest to świetna okazja, żeby 
zorganizować niepowtarzalne 
wydarzenie z muzyką zespołu 
grającego na żywo, a jednocze-
śnie spełnić dobry uczynek. 

Zachęcamy do licytacji - link do strony na fb:  
https://www.facebook.com/chodzieski.

domkultury/posts/pfbid0S2sLiDKP1LMuRo-
VAp5VhU4AMxV8uW7k1Lmm4wj1VtbeHdbqc-
n15wkfTWRFXP6bcql MS

Co w Trójce piszczy...?

n Szkoła Podstawowa nr 3, jako uczestnik Program Laboratoria Przyszłości, otrzymała wspar-
cie fi nansowe, dzięki czemu można było zakupić wiele atrakcyjnych i przydatnych sprzętów, 
które umożliwią rozwój zainteresowań uczniów i poszerzą ich wiedzę informatyczno-techniczną.

We wrześniu Trójka do-
łączyła do lidlowskiej akcji 
”Szkoły pełne talentów”, któ-
rej celem jest wsparcie szkol-
nych działań i możliwość po-
zyskania ciekawych nagród. 
Jak co roku, szkoła dołączyła 
również do konkursu „Za 
kasztany i żołędzie wiedzy Ci 
przybędzie”.

12 września uczniów klas 
pierwszych odwiedził sierżant 
Pyrek w towarzystwie pani 
nadkomisarz Elżbiety Żulew-
skiej z Komendy Powiatowej 

W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH
W WESOŁYM SMYKPOD ŻAGLAMI PIĄTKI

n 14 października przedszkolaki przygotowały dla swoich pań i wszystkich 
pracowników MP 5 program artystyczny złożony z tańców, piosenek i wie-
rzy. Były tez nagrody i podziękowania.

n 19 września w Niepublicznym Przedszkolu Nr 3 
obchodzono Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.  
Dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie, kon-
kursach, grach zespołowych prowadzonych przez 
„Grupę T” z Torunia. Przedszkolaków odwiedził też 
Wesoły Smyk, który oczywiście wzbudził wiele ra-
dości. Nie zabrakło smacznego poczęstunku, czy 
malowania twarzy. Było wesoło i kolorowo. 

n 22 września ofi cjalnie przedszkolaki powitali ko-
lejną porę roku w gospodarstwie agroturystycznym 
w Klotyldzinie. Czekało tam na dzieci wiele atrakcji. 

n W ramach specjal-
nych zajęć, zatytu-
łowanych „Jesień w 
sadzie”, dzieci przy-
gotowały sałatki oraz 
szaszłyki owocowe z 
owoców krajowych i 
egzotycznych.

Justyna Bednarczyk
Karolina Rajzel

Dzień Edukacji Narodowej Wesoło i kolorowo

Powitanie jesieni 

Jesień w sadzie

Policji. Goście uświadomili 
uczniom, jak ważną rolę peł-
nią elementy odblaskowe oraz 
przestrzeganie przepisów 
drogowych. Dodajmy, że w 
klasach czwartych odbyły za-
jęcia profi laktyczne z pedago-
giem pt. „Agresja. Jak nie stać 
się sprawcą, jak nie zostać 
ofi arą?”. 26 września, także 
uczniowie klas IV,  obejrzeli w 

Domu Kultury spektakl „W kra-
inie mitów”. 

Dwa dni później ucznio-
wie klas trzecich świętowali 
Dzień Jabłka.  Były pogadan-
ki wychowawców, zabawy 
matematyczne, plastyczne i 
zręcznościowe, a także quiz 
„Wszystko co z jabłkiem zwią-
zane” .

30 września klasy 8 C i 8 D 

wraz z wychowawcami zorga-
nizowali wycieczkę do parku 
linowego w Rudnie. 

Ostatni dzień miesiąca za-
kończył się obchodami Dnia 
Chłopaka, które każda klasa 
świętowała w swoim gronie, 
zaś w szkole odbyły się wybory 
na królewicza SP3.

Katarzyna Gról
Katarzyna Kozakiewicz
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n Od początku września trwa nauka gry na instrumentach 
w klasach Ogniska Muzycznego Chodzieskiego Domu Kul-
tury. Młodzi adepci chodzieskiego kursu muzyki rozryw-
kowej doskonalą swoje umiejętności w klasie saksofonu 
i klarnetu pod kierunkiem Sławomira Czapli, harmonijki 
ustnej z Michałem Kielakiem, pianina z Cezarym Górskim, 
perkusji ze Stanisławem Kończewskim i gitary elektrycznej 
i basowej z Zenonem Kończewskim.

Nadal są wolne miejsca w klasie harmonijki ustnej oraz zwolni-
ły się 2 miejsca w klasie perkusji. Wszystkich chętnych zaprasza-
my do kontaktu pod numerem 665-755-227. 

Natalia Pawłowska

n Jako jedna z sekcji Chodzieskiego Domu Kultury od wielu lat działa zespół wokalny „Seniorki”, pracujący 
pod kierownictwem Katarzyny Paech. 

Członkinie zespołu  spotykają się w środy, w godzinach od 10.00 do 11.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Chodzieży, przy ul. Wł. Reymonta 12.

„Seniorki” dają możliwość twórczej realizacji i rozwijania swoich wokalnych talentów. Trwa obecnie nabór solistek, a do zespołu 
mogą dołączyć panie w wieku 50+. Zapisy i dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 665 755 227.  NP

Z10 – kilometrową trasą ulica-
mi Chodzieży zmierzyli się 
biegacze w różnym wieku. 

Najmłodszy miał 16 lat, a najstar-
szy … 84. To kolejny dowód na to, 
że wiek nie ma w tym wypadku 

większego znaczenia. Organi-
zatory zapewnili nie tyko piękną 
trasę ulicami naszego miasta, ale 
też wiele dodatkowych atrakcji, jak 
choćby koncert zespołu SUPLE-
MENT DIETY, działającego przy 

Chodzieskim Domu Kultury, możli-
wość skorzystania przez biegaczy 
z bezpłatnej usługi fi zjoterapeuty 
na stoisku fi rmy REHA SPA, czy 
stoiska Chodzieskiego Eko Ludka.

Rywalizacja była oczywiście 

bardzo zacięta, a jako pierwszy 
linie mety przekroczył Jakub Szy-
mankiewicz z Wronek, II miejsce 
zajął Andrzej Kuśmider ze Staro-
gardu, a trzecie Marcin Zagórny. 
Spośród pań najszybciej całą tra-

sę przebiegła Martyna Masłowska 
z  Bystrzycy Kłodzkiej. W czołówce 
znaleźli się także nasi biegacze. 
Na 5. pozycji uplasował się Marcin 
Zieliński, na 9. Norbert Zodrow, a 
na 10. Roman Kołodziejczyk.

Jak co roku, zawodnicy chwalili 
organizację biegu, a MOSiR pod-
kreśla, że było to możliwe dzięki 
pomocy wielu fi rm i organizacji 
oraz grupie sponsorów. RED

Fot. Wolno Studio (x4), Zb. Fórman (x1)

Doskonalą 
swoje 
umiejętności

SENIORKI zapraszają

OGNISKO MUZYCZNE CHDKZESPÓŁ WOKALNY CHDK

9 października Chodzież po raz kolejny była miejscem spotkania biegaczy 
z różnych stron Polski. W zorganizowanej już po raz siódmy przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji  „ZADYSZCE”, wystartowało prawie 250 zawodni-
czek i zawodników, a wśród nich duża grupa mieszkańców ziemi chodzieskiej. 

Po raz SIÓDMY

Co w Trójce piszczy...?

NAJLEPSI
chodzieżanie
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BIEG CHARYTATYWNY 
STOWARZYSZENIA 
CHODZIESKICH AMAZONEK

Podpisy poparcia
PODWYŻSZENIE RENTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

n 17 września, podczas Charytatywnego Biegu, zorga-
nizowanego przez Stowarzyszenie Chodzieskich Amazo-
nek, burmistrz Jacek Gursz wspólnie z przewodniczącą 
Rady Miejskiej Mirosławą Kutnik i radną Agnieszką Ko-
walską, zbierali podpisy poparcia pod obywatelskim pro-
jektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób 
niepełnosprawnych. 
- Dziękujemy za licznie złożone podpisy, a Beacie Chmielew-
skiej za promocję akcji ze sceny – podsumował Jacek Gursz.

RC

Przeganiamy raka

MAŁGORZATA POLZIN – PREZES
Stowarzyszenia Chodzieskich 
Amazonek „Różowa Wstążeczka”
Myślę, że można powiedzieć - IV edycja 
Różowego Biegu Charytatywnego 
zakończyła się sukcesem. Docierają 
do nas bardzo pochlebne oceny, 
dotyczące organizacji biegu. Jesteśmy 
bardzo wdzięczne wszystkim, którzy 
nam pomogli. Nawet pogoda nam była 
przychylna i zaświeciło słońce, mimo że 
prognozy były całkowicie inne. Podczas 
imprezy odczuwalna była pozytywna 
energia, która przeszła na Magdę, 
bohaterkę tej edycji, co jest dla nas 
najważniejsze. 

Już po raz czwarty Stowarzyszenie Cho-
dzieskich Amazonek „Różowa Wstążecz-
ka” zorganizowało  Bieg Charytatywny. 
Głównym celem biegu wokół Jeziora 
Miejskiego była pomoc Magdzie, której 
wsparcie w leczeniu choroby jest nie do 
przecenienia.

Każdy dotychczasowy bieg w ramach akcji „Przegania-
my raka”  cieszył się powodzeniem, więc organizatorzy 
byli pełni nadziei, że i tym razem się uda. Zgodnie z 

opiniami uczestników i obserwatorów powiedzieć jednak, że 
znowu się udało, to … za mało. Bo była to bowiem impreza 
wyjątkowa pod wieloma względami.

Na starcie stanęło prawie 300. biegaczy i „kijomaniaków”. 
Nie było tego dnia najważniejsze, by osiągnąć rekordowy 
wynik, ale by po prostu w biegu uczestniczyć. Tak też po-
traktowało swój start wielu miłośników  biegania. Odnotuj-
my jednak, że jako pierwszy na mecie zameldował się Igor 
Siódmiak (Szczecinek), który nieznacznie wyprzedził repre-
zentanta PCH_RUN Chodzież, Norberta Zodrowa. Zaraz po 
minięciu linii mety, każdy uczestnik otrzymywał okoliczno-
ściowy medal i zasłużone brawa od widzów.

Uroczyste podsumowanie biegu, połączone z wręcze-
niem nagród i dyplomów najlepszym w poszczególnych 
kategoriach, odbyło się na scenie MOSiR. A razem z panią 
prezes Chodzieskich Amazonek Małgorzatą Polzin, wręczali 
je burmistrz Jacek Gursz i wicestarosta Mariusz Witczuk.

Całą sobotnią imprezę prowadziła Beata Chmielewska, 
a wzbogacił ją zespół NA GÓRZE, podgrzewając i tak już 
wspaniałą atmosferę. Brawo organizatorzy, brawo współor-
ganizatorzy, brawo uczestnicy Ryszard Cichocki
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Cenne 
medale

MOTOROWODNE MISTRZOSTWA 
W CHODZIEŻY

MOTOROWODNA KLASA OSY400

AKCJA CHODZIESKIEGO TOWARZYSTWA 
ROWEROWEGO

MISTRZOSTWA ŚWIATA, MAKROREGIONU EUROPY 
PÓŁNOCNO – WSCHODNIEJ I  KLUBOWY PUCHAR POLSKI

Na Mistrzostwach Świata Juniorów, Senio-
rów i Masters Open Water w Pływaniu w 
Płetwach w Viverone we Włoszech, świetnie 
spisali się reprezentanci chodzieskiego Del-
fi nka.

Powołany przez Polski Związek Płe-
twonurkowania do reprezentacji 
naszego kraju Kamil Pietras, zajął 6 

miejsce w grupie juniorów na dystansie 1 
km SF (po powierzchni). 

Mistrzostwa we Włoszech przyniosły 
chodzieskiemu Delfi nkowi rekordowy 
14. i 15. medal w międzynarodowej mi-
strzowskiej rywalizacji w tym roku. Po 11. 
medalach Mistrzostw Europy Juniorów 
oraz dwóch medalach Mistrzostw Świata 
Seniorów, kolejne dwa krążki w kategorii 
+40 dorzucił trener Bartosz Smaruj. Na 
dystansie 1 km BF chodzieżanin zdobył 
srebrny medal, a dzień później a dystan-
sie 1 km SF medal brązowy. 

 x x x
Zwycięstwem Delfi nka zakończyły się 

zawody w North Cup-Olecko Lega 2022. 
Były to VI Mistrzostwa Makroregionu Eu-
ropy Północno - Wschodniej w pływaniu 
w płetwach oraz III runda Klubowego Pu-

charu Polski. 
Zawodnicy chodzieskiego Delfi nka zdo-

byli w Olecku łącznie 55 medali, z czego 
25 złotych, 19 srebrnych i 11 brązowych i 
uplasowali się na pierwszej pozycji w kla-

syfi kacji medalowej.
Najlepszymi zawodnikami zawodów 

zostali Kinga Małachowska wśród kobiet 
i Kamil Pietras wśród mężczyzn.

 RED

n Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe, 
wspólnie z  PCH_RUN, a także wspoma-
gającymi: Powiatem Chodzieskim, La-
sami Państwowymi, Miastem Chodzież, 
MOSiR, ChDK i wieloma wolontariuszami, 
zorganizowali 1 października kolejną, bar-
dzo udaną imprezę rekreacyjno - sporto-
wą.

W zawodach „Sztafeta BIKE & RUN 
Chodzież 2022 udział wzięło 24 zawodni-
czek/zawodników w części biegowej i 18 
zawodniczek/zawodników w rywalizacji 
rowerowej. 

Pierwsze  miejsca w każdej z kategorii 
zdobyli Daria Kasztarynda i Michał Wyle-
gała, drugie - Miłosz Zwierski i Bogumiła 
Gołembecka, a trzecie - Łukasz Pisarski i 
Michał Frankowski.

Pamiątkowe puchary i nagrody w po-
staci voucherów do sieci sklepów spor-
towych wręczyli starosta  Mirosław Jura-
szek i wicestarosta Mariusz Witczuk.

Źródło – FB ChTR

Sztafeta 
BIKE & RUN

SPORT - REKREACJA - ROZRYWKA

Po odprawie i wyjaśnieniu wszystkich zasad akcji przez przedstawiciela ART i pre-
zesa ChTR, zawodnicy wyruszyli sprzed pływalni Delfi n na 10 - godzinną jazdę po 
ziemi chodzieskiej. 

- Pokonujemy dzisiaj 60 – kilometrowe pętle, by pokazać, że warto dawać dobro 
innym – podkreślali organizatorzy przed startem.

Dodajmy, że wśród uczestników akcji byli kolarze nie tylko z Chodzieży. RC

10 godzin dla Gabrysi
n Rowerowa akcja, zorganizowana 17 września przez ChTR wspólnie z Atlas 
Racing Team, to nie pierwsze przedsięwzięcie poświęcone pamięci Ani Karbow-
niczak, tragicznie zmarłej dwa lata temu chodzieskiej dziennikarce, uwielbiają-
cej jazdę rowerem. Tym razem kilkudziesięciu kolarzy postanowiło dodatkowo 
wesprzeć zbiórkę środków na rehabilitację małej Gabrysi.

Srebro chodzieżanina
n Na terenie Jeziora Miejskiego odbyły się przedostatnie w tym sezonie elimi-
nacje Motorowodnych Mistrzostw Polski. 

Wśród ponad 20. zawodników był też chodzieżanin Jeremi Jóźwiak, reprezentu-
jący klub UKS Przygoda. Nasz zawodnik może być zadowolony ze swojego startu      
– w klasie OSY400 wywalczył II miejsce. RED

n Motorowodne Mi-
strzostwa Świata 
OSY400 w San Nazzaro 
były bardzo udane dla 
reprezentantów Polski. 
Złoty medal wywalczył 
Jakub Rochowiak, a 
srebrny chodzieżanin 
Cezary Strumnik. 

O tym, że Czarkowi 
nie udało się stanąć na 
najwyższym miejscu po-
dium, zadecydowało tak 
naprawdę bardzo nie-
wiele – spóźniony start w 
pierwszym biegu oraz nie-
korzystny układ punktów. 
Dodajmy, że dwa ostatnie 
biegi chodzieżanin wygrał 
zdecydowanie, a w ostat-
nim zaliczył najlepszy 
czas wyścigu i największą 

prędkość.
- To już 13. medal w 

mojej karierze i siódmy 
medal z rzędu na Mistrzo-
stwach Świata OSY400 – 
podkreśla Cezary Strum-
nik. - Za rok Mistrzostwa 

Świata odbędą się w 
Anglii i obiecuję, że będę 
stać tam na pomoście 
szybki i konsekwentny, 
jak nigdy wcześniej.

RED
Źródło FB UKS Przygoda

Nasz wicemistrz 
ŚWIATA
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KRZYŻÓWKA NR 61

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   7 listopada 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 wyloso-
wały panie: I. Nazin i B. Piecuch. O terminie i miejscu odbioru nagród laureatki zostaną 
powiadomione telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 61

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

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

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

POZIOMO
  1. W Chodzieży świeci już cała
  7. W chlebie jej dużo
  8. Członkini jednego ze zgromadzeń 
      zakonnych
  9. Wyniosłość skorupy ziemskiej
10. Miasto w Polsce z latarnią morską
11. Okres z najwyższym IQ
12. Uprawiany obszar
15. Uniwersytet w Kielcach
18. Jednostka miary oporu
19. Obowiązkowa książka maturzysty
21. Pierwszy skoczył 17m w trójskoku
22. Jeden z węzłów autostradowych na A2
23. Odmiana krzyżówki

PIONOWO
  1. Najlepsza piłkarska drużyna V ligi
  2. Oddziela chodnik od jezdni
  3. Stolica pizzy
 4. Nie…. miła u Grechuty
 5. Zaczątek pączkowania roślin
 6. Dla nich rentgen na lotnisku

13. Tam na Jasionce lądują samoloty
14. Włoskie góry
16. Popis aktora
17. Imię Drogby
18. Wielobój w kolarstwie torowym
20. Duże morze 

!
12 października w ogrodzie społecznym na osiedlu przy 
ul. Żeromskiego, odbył się jesienny piknik, który był tak-
że okazją do pielęgnowania kontaktów sąsiedzkich oraz 
wspólnego zadbania o osiedlową przestrzeń. 

Mieszkańcy posadzili cebulki kwiatów w ŻEgródku, które upiększą 
to miejsce na wiosnę. Na aktywnych ogrodników czekała ciepła zupa 
dyniowa. Chętni mogli również wziąć udział w warsztatach ze Studiem 
Papiernia, które zaproponowało stworzenie ozdób w klimacie jesiennym. 
Warsztatami szczególnie zainteresowane były dzieci. 

Akcja odbyła się w ramach kooperacji projektów Rewitalizacja Cho-
dzież Od Nowa oraz Chodzieski Eko Ludek - edukacja ekologiczna.

 Natalia Pawłowska

Z myślą 
o wiośnie

W CHODZIESKIM ŻEGRÓDKU


